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1 den Afhandling, jeg i 1864 meddeelte i Videnskabernes Selskabs Skrifter om religiøse 
Symboler af Stierne-, Kors- og Cirkel-Form hos Oldtidens Kulturfolk, var dette Tegn ind
befattet. Der foreligger nu et rigere Materiale for Undersøgelsen. Man kiender et meget 
større Antal Gienstande, hvorpaa Tegnet findes; endeel ere komne for Lyset ved Udgrav
ninger i den nyeste Tid; endeel, som vare forhaanden i Museerne og i Privatsamlinger, ere 
senere udgivne.

Dette Tegn har, paa Grund af sin liøie Ælde og sin store Udbredelse i Oldtiden, 
overalt tiltrukket sig Archæologernes Opmærksomhed, især i den seneste Tid. Der haves 
mange Udtalelser om det, og der er fremsat flere Hypotheser om dets Betydning i de en
kelte Lande; men Anskuelserne afvige meget fra hverandre, og det er ikke giort til Gien
stand for nogen omfattende Betragtning.

I den Formening, at der saaledes turde være Grund til at underkaste Tegnet en 
nærmere Undersøgelse, har jeg søgt at samle alt det, der viser dets Anvendelse i Oldtiden 
i de forskiellige Lande, og deraf uddraget Slutninger med Hensyn til dets Oprindelse og 
Betydning.

Det tilkomne Stof og de fremadskredne videnskabelige Forskninger have medført, 
at jeg med Hensyn til nogle Punkter ikke er af den samme Mening nu, som da jeg skrev 
min tidligere Afhandling. Der vil oftere blive henviist til denne; den er citeret under den 
forkortede Titel : Rel. Symboler.

Jeg har modtaget Bidrag og Oplysninger af forskiellig Art fra Videnskabsmand i 
Udlandet og herhiemme, deels af dem, der ere ansatte ved Museerne, deels af andre Old
forskere. Alle dem, der saaledes have bidraget til mit Arbeides Fremme, bringer jeg her 
en erkiendtlig Tak for den Bistand, de velvilligt have ydet mig.

Mai 1877. L. Müller.
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I

Tegnets forskiellige Former og Benævnelser.

Æ ldre og regelmæssige Former, af geometrisk Art.

i
1

Fig. 1 synes at være den oprindelige Form; man finder den paa de Gienstande, der 
gaae høiest op i Tiden. Den havde tillige den største Udbredelse — den kan 
forfølges fra Indien til Middelhavslandene og til det nordlige Europa — og var i

de fleste Lande den meest anvendte Form. Den vedligeholdt sig overalt til den sidste Tid 
og er endnu den brugelige i Asien.

+ *
Fig. 2, 3 og 4 ere opstaaede af Fig. 1 ved Afrunding af Vinklerne og 
Forkortelse af Benene. De buede Linier findes meest, hvor Tegnet er

2 4 malet eller indridset, ikke paa Skulpturer og sieldent paa Mynter.

£ Efi
5 6

Formen Fig. 5 er meget gammel og udbredt; man træffer den i en tid
lig Tid i Middelhavslandene1), desuden i Indien, i Mellem-Europa og 
ofte i Skandinavien.2) Fig.6, der egentlig kun er en Variation af Fig.2,

idet Benene ere ombøiede i Vinkler istedetfor i Buer, forekommer baade i Syden og i
Norden, men kun enkelte Gange.3)

Tegnet har undertiden en skraa Stilling. Benene vende snart til høire, snart til
venstre, paa Gienstande fra samme Land og Tid; dog er den Retning, som Fig. 1 viser, 
den almindelige i den ældste Tid.4) Fig. 1 og 5 have nogle Steder en lille Kreds eller 
Kugle til Afslutning af Benene.5) De 4 første Former ere ikke sielden skiødesløst tegnede, 
med skiæve og ulige Vinkler eller Buer; man finder ogsaa Fig. 3 saaledes fortegnet, at een 
eller to af de ombøiede Linier vende til den forkerte Side.6) Der træffes af og til Former,

*) Paa Guldspændet fra Apulien Fig. 15, og paa en malet Vase i Conze’s Melische Thongefässe Tat III 
(flygtigt henkastet og to af Enderne ikke synlige).

2) 1 Indien i en Hule-Indskrift og tilnærmelsesviis paa Mynter, i Helvetien og i Britannien paa Spænder, 
i Skandinavien paa Guldbrakteater.

3) Paa en græsk Mynt fra Peloponnes, paa et Beslagstykke til en Sværd-Rem fra Thorsbierg-Mosen i 
Slesvig, og paa et Spydblad med Runer, fundet i Volhynien (med Tilsætningerne til Benene forlængede).

4) Saaledes paa de pelasgiske Leerkar og paa de ældste indiske Mynter.
5) Paa en persisk Mynt fra Sapor II og paa nordiske Guldbrakteater.
6) Saaledes paa: Spindevægte fra Hissarlik, Leerkar og Spænder fra Villanova, en Ofl'erskaal fra Græ

kenland (Fig. 7), en græsk Mynt fra Eryx.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Bække, historisk og philosophisk Afd. 5 B. 1. 1
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som falde mellem Fig. 1, 5 og 6, idet den lille Tverslreg paa Enderne enten mangler paa 
eet eller flere af Benene, eller ikke er tilsat eens paa dem alle, eller gaaer ud til begge 
Sider af Benet.7)

7) En særegen Variation af Fig. 3 træffes paa en Mynt fra Korinth, der er afbildet i min Afhandling om 
Religiøse Symboler S. 119 Fig. d.; den er formodentlig opstaaet ved en Efterligning af Rev. paa de 
ældre korinthiske Mynter (see nedenfor Fig. 9), hvor Tegnet er anbragt paa Linierne i den fiirdeelte 
Quadrat, idet disse Linier betragtedes som hørende sammen med Tegnet.

6) Paa Spindevægtene fra Hissarlik lindes undertiden en korsdannet Figur, der muligt er sammensat 
af to Tegn af Formen 3, hvis ombøiede Been ere vendte lidt udad og til forskiellige Sider. Schlie
mann Trojanische Alterth. Atlas Fig. 282, 299 og 2528.

9) Ender Bunden af et slavisk Leerkar, fra det Brandenburgske, see II, Germanien, 6, Anm.
10) Schliemanns Atlas Fig. 295 og 2984. n) See II, Donaulandene 1 og Britannien 3.
n) See Citaterne under II, Gallien 1. Former, der slutte sig til Fig. 11 og 12 og ere udsmykkede

med Hestehoveder, ere afbildede under Vil, Celterne.

Tegnet er snart fremstillet ved Linier, snart med Been, der have en større eller 
mindre Brede.

Der forekommer undertiden Figurer, som ere dannede ved en Sammensætning af 
to Tegn af Formerne 1, 3 og 5; disse ere anførte nedenfor under Ornamenterne IV 
Fig. 16 og 24.8) Fig. 4 findes en enkelt Gang sammensat med et regelmæssigt Kors.9 10 *)

Det fra Lyciens ældste Mynter bekiendte Symbol, der er sammensat af Tegnet Fig. 4 
og en Ring eller Cirkel, er ikke indbefattet i nærværende Undersøgelse; det vil blive omtalt 
nedenfor under VI. Tegn af lignende Sammensætning ere ogsaa fundne paa nogle af 
Spindevægtene fra Hissarlik.,0)

Senere og udartede Former, som kun forefindes hos de barbariske Folk 
i Europa.

-v Denne Form forekommer som Typ paa en Guldmynt fra et barbarisk Folk ved 
Grækenlands Nordgrændse og paa angelsachsiske Mynter.u) Den afviger kun ved 

Midten fra Fig. 4.

Fig. 8—12 forefindes paa celtiske Mynter fra Gallien, fra 3die — sidste Aarh. 
f. Chr. De 2 første udgiøre Typen paa Reversen af Mynter af Potin og 
Kobber, som have et mandligt Hoved paa Adversen. Fig. 10, varieret paa 
forskiellige Maader, er anbragt bag paa Halsen af et bekrandset Hoved, 
paa Guldmynter af meget barbarisk Præg. Fig. Il og 12 og flere lig
nende Former figurere som Typer paa Adv. af Kobbermynter, der paa 
Rev. have en Hest, og paa Adv. af Sølvmynter, der paa Rev. have forskiellige 
Symboler i et fiirdeelt Felt.12) Sammenhængen mellem alle disse Former 
og de ældre simple er umiskiendelig; Fig. 8, 10, 11 og 12 ere udgaaede 
fra Fig. 2 og 4, Fig. 9 fra Fig. 5.
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a b
13

Denne Form hører til det østlige Skandinavien i Bronzealderen. Fig. a 
er indhugget paa en Klippevæg i Sverrig.13) Fig. b, med Enderne mere 
eller mindre omslyngede, findes under Bunden af Bronze-Hængekar, der 
formodentlig have været til hellig Brug.14) Lignende Figurer, med eller

13) See II, Skandinavien, 1, Sverrig.
14) See II, Skandinavien, 1, Danmark og Sverrig. 15) See II, Skandinavien, 3, Sverrig og Norge.
16) See II, Germanien, 1. 17) See II, Skandinavien, 1, Sverrig.
18) Waring Ceramic art in remote ages (1874) p. 10 og 15.
19) Jewitt i The Art Journal 1875 p. 369. Fylfot forekommer i et Manuskript fra det 15de Aarh.

(Boutell Monum. brasses p. 28 note).
20) Du Gange Glossarium s. v. Denne Zirat var formodentlig af en anden Form end Hagekorset; see 

Dom. Macri Hierolexicon s. v. og Bollandistæ T. III S. S. Maji p. 395.

uden Omslyngning af Enderne, forekomme ogsaa paa Spænder fra den yngre Jernalder.15)
Denne Form er opstaael af Fig. 2 og er beslægtet med Fig. 8 paa de galliske Mynter.

Fig. 14 sees under Bunden af et Hængekar af samme Slags og fra samme Tid som 
de anførte, fundet i Pommern.16) Denne Figur har Fig. 5 til Grundtyp og har

14 Lighed med Fig. 9 paa de galliske Mynter. Tegnet er paa Hængekarrene frem
stillet, som Fig. 13 b og 14 vise, for at slutte sig til de Ornamenter, der omgive det.

a b
15

Disse Figurer ere indhuggede paa Klippesider i Sverrig og hidrøre lige
som de foregaaende fra Bronzealderen.17) Uagtet det skiæve og fordreiede 
i Figurene gienkiender man Tegnet af Formen 4. De nærme sig til 
Fig. 10-12 paa de galliske Mynter.

At Fig. 7—15 ere barbariserende, meer eller mindre udskeiende, Former af de simple 
og liniære Tegn Fig. 1—6, følger ikke blot af Ligheden i Grundformen, idet Afvigelserne og 
Tilsætningerne ere at ansee for uvæsenlige, men ogsaa af Overensstemmelsen i Henseende
til Anvendelsen, som viser, at de ligesom de andre ere Symboler. Det er paa Grund heraf, 
at de ere adskilte fra de beslægtede Figurer, afbildede under IV Nr16 —28, der ere anvendte 
saaledes, at de nærmest ere at betragte som Ornamenter.

Dette Tegn har været benævnet og benævnes endnu meget forskielligt. Man har
oftest efter Udseendet kaldt det et Kors, med Tillægsord, der antyde Afvigelsen fra den 
simple Korsform, saaledes hos os og i Norge Hagekors, i Sverrig hakkors, i Tydskland 
Hackenkreuz, Winkelkreuz, Schenkelkreuz, i Frankrig croix gammée, cramponnée, hameçonnée, 
redoublée, i Italien croce gammata, uncinata. Forskiellig fra disse Benævnelser er den 
engelske, fylfot eller filfot, der antages at betegne Mangefod, Fuldfod18), eller at være en 
forvansket Udtale af Fiirfod.19) Tidligere brugtes ogsaa Ordet gammadium, som en Zirat 
paa den liturgiske Dragt i den tidligere Middelalder blev kaldet.20) 1 Indien har det fra 
Oldtiden af havt Navnet Svastika, et Sanskrit-Ord, hvis Betydning nedenfor vil blive omtalt 
(s. VII Inderne); det anvendes ogsaa undertiden paa det i andre Lande forekommende Tegn.

1*
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Alle disse Benævnelser angaae kun Tegnets regelmæssige Former.21) I den nyeste Tid har 
man begyndt at kalde det Tetraskele i Analogi med Navnet paa det bekiendte trebenede 
Symbol, Triskele; dette Navn er at foretrække, da det udtrykker den tilgrundliggende 
Forestilling (see VI).

21) Man finder desuden hos forskiellige, især tydske, Forfattere, ogsaa i den nyeste Tid, Tegnet kaldt 
das phoenizische Tau, Henkelkreuz, crux ansata, ifølge en Forvexling med disse Tegn.

’) Prinseps Indian antiquities ed. by Thomas Vol. I pl. XX, 26-27, p. 217-218. Marsden Num. orientalia, 
new. ed. 1874 pl. I, 4.

2) Wilson Ariana ant. pl. XV, 23, 26-28. Cunningham Bhilsa Topes pl. XXXI, 3, 10, 11. Prinseps 
Ind. ant. by Thomas Vol. I pl. IV, 1, 2, 6; pl. XIX, 16-18; pl. XX, 32, 51; Vol. 11 pl. XLIV, 2—10. 
Fig. 1 og 2 ere afbildede efter Prinseps Ind. ant. pl. XLIV, 8, og pl. XX, 32.

II.

Tegnets Forekomst i de forskiellige Lande.
I det følgende meddeles, efter Landene, en Oversigt over de Gienstande, paa hvilke 

de under Nr 1 —15 afbildede Figurer forekomme. Figurerne kaldes med en fælles Benævnelse 
Tegnet, uden Hensyn til, hvorledes de i de enkelte Tilfælde ere at opfatte; see III og VI. 
Formen er angiven ved det i Parenthes tiiføiede Tal; hvor intet Tal findes, menes den 
normale Figur eller en Form, som falder mellem denne og Fig. 2, 3 eller 4. I IV vil der 
blive givet en Oversigt over de ornamentale Figurer, der kunne indeholde Tegnet, og de 
Gienstande, paa hvilke de findes.

INDIEN og KABUL.

Tegnets Forekomst i Oldtiden.
Stemplede Metalstykker. 1 Stempler paa de smaa Kobber-Barrer eller -Plader, 

der i den ældste Tid brugtes som Mynter.1)
af Sølv, Bilion og Kobber, prægede forskiellige Steder i 
Indien i Tidsrummet fra det 4de Aarh. f. Chr. til det 2det 
Aarh. efter Chr.; Tegnet (1,2 og 1-5) findes enten sammen 
med forskiellige buddhistiske Symboler (Fig. 1) eller alene 
som Typ (Fig. 2).2) Paa Guldmynter fra indoskythiske 
Konger i Kabul i det lste Aarhundrede eft. Chr.; paa Adv. 
er Kongen fremstillet offrende ved et Ildalter, med en 1 2

nter. Paa Mynter
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Trefork i Haanden, en Trefork foran og Tegnet nedenunder, paa Hev. Guden Siva med 
Treforken, lænet til Oxen Nandi.3)

3) Wilson Ariana pl. XIV, 12,13,17; p. 377-378. Prinseps Ind. ant. by Thomas pl. XXII, 6.
4) Archeological survey of India, Cunningham, I (1871) p. 45 pl. XX, 1.
5) Samme Skr. V (1875) p. 175-176 pl.XLII, 1. Jvfr. Westergaard Om de ældste Tidsrum i den indiske 

Historie (Univ. Progr. 1860) S. 35.
6) Journal of the Bombay branche of the roy. as. soc. 1853 Nr XIX: Karle 1 og 13; Junir, 1-4, 6, 9 og 12. 

1862 Nr XXI: Kanheri, 2,12,13,23-25,31,32,37,44 og 57. 1865 Nr XXII: Nasik, 6, 13, 17,24 og 26. 
Tegnet har i alle disse Indskrifter den normale Form, undtagen i Nr 25 fra Kanheri, hvor det er af 
Formen 5.

7) Cunningham Bhilsa Topes pl. XIX, 186, 188, 192,195. ’ 8) Alabaster The wheel of the law p. 249.
9) Hist, de la vie de Hiouen Thsang p. Stan. Julien p. 138. Tegnet kaldes her med dets chinesiske

Navn Ouan (Wan); see nedenfor under Vil.
10) I det britiske Museum.
n) Mordtmann Persepolitanische Münzen i Sallets Zeitschr. f. Numismatik IV (1876) S. 152 f. N'r 118 

Taf. II, 20.
12) Coll, de monn. sassanides de Bartholomæi p. Dorn 1873, tab. suppl. fig. 13.
u) I det britiske Museum.

S teen-Ind skrifter. Paa en Tavle ved Indgangen til Karna-Chopar-Hulen ved 
Barabar i Distriktet Bahar, ifølge Tidsangivelsen i Indskriften, fra Kong Asokas 19de Regerings- 
aar o: 245 f. Chr.4) Paa en stor Steen ved Kanhiara i Punjab, fra Slutn. af sidste Aarh. 
f. Chr.5) I buddhisti'ske Huler i forskiellige Egne af det vestlige Indien, fra de første Aar- 
hundreder eft. Chr.6) Paa Sanchi-Topen ved Bhilsa i Central-Indien, fra Chr. Fødsels Tid.7) 
Alle indskrifterne ere med Pali-Bogstaver ; Tegnet findes foran eller bagefter Skriften.

Buddhas Fodtrin. 1 de to Fodspor, der ere udhuggede paa Ruinen af Topen 
ved Amravatti paa Østkysten, fra 4de-5te Aarh. efter Chr.; Tegnet er i begge anbragt 5 
Gange tilligemed Iliul-Symbolet og endnu to hellige Tegn.8) I Fodspor, indhuggede paa 
en Steen i Magada i Central-Indien, som bleve sete af den chinesiske Buddhist Iliuen Thsang 
paa hans Reise i den første Halvdeel af 7de Aarh. eft. Chr. ; Tegnet befandt sig paa Tæerne 
ovenover Blomster; midt i Sporet var Hiul-Symbolet.9)

Tegnets senere Forekomst i Indien og Østasien vil blive omhandlet under VII.

PERSIEN.

Under Achæmeniderne. 
mærke.10) Under Arsaciderne.

En Darik, der har Tegnet (2) indslaaet som Contra- 
En Sølvmynt, præget af en Konge i Persis (Pars) i det

2det Aarh. eft. Chr. ; paa Adv. Kongens Hoved med Tegnet (2) bagved, paa 
Rev. en Ring og pehlvisk Indskrift.11 12) Under Sassaniderne. Smaa 
Mynter prægede i det 4de Aarhundrede, af Sapor II, af Sølv15), og af 
Sapor III, af Kobber (Fig. 3).13) De have paa Adv. Kongens Hoved med

3 Tegnet foran, paa Rev. Ildalteret mellem de to Vogtere.
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VESTASIEN, med CYPERN og RHODUS.
I. Pelasgisk, den for-græske Periode.14) Forskiellige Gienstande fra de i His-

sarlik i Tro as udgravede Ruiner.15) I Fundamenterne af de 
tre nederste Lag af Bygninger, som ere at henføre til den for
græske Periodeltt), forefandtes Tegnet paa følgende Gienstande 
af brændt Leer: indridset paa et Brudstykke af et sort Leer- 
kar, fundet i de fra Stedets første Bebyggelse hidrørende 
Ruiner17); rødmalet paa Laaget af en Daase af guult Leer18); 
indridset paa et stort Antal Spindevægte19)», snart alene20), snart 
flere Gange eller sammen med andre Tegn og liniære Figurer91), 
ofte skiævt eller fortegnet22); indridset een eller flere Gange 
paa Kugler23).— Leerkar (Vaser) fra Cypern, malede, med 
Ornamenter af geometrisk Art, undertiden ogsaa med Fugle, 
Fiske og Grene; Tegnet, der oftest er anbragt flere Gange (Fig.4), 
staaer ikke i Sammenhæng med Ornamenterne eller Figurerne.24) 14 15 16 * 18 19 20 21 22 * 24

14) Angaaende Folket og Tiden, see nærmere under V og VIL
15) Schliemann, Trojanische Alterthümer 1874, mit Atlas.
16) Disse tre Lag indtoge Rummet fra 4-14 (16) Metre under Høiens Overflade. De antages af Schliemann 

at repræsentere tre over hverandre anlagte Byer, af hvilke den nederste har optaget Dybden 16(14) -10 
Metre, den paafølgende 10-7 M., den tredie 7-4 M. under Overfladen. Den 2den af disse Byer ansees af 
Schliemann for det homeriske Troja, hvorom nedenfor under V. Dybden er i Schliemanns Atlas angiven 
ved ethvert Stykke. De i disse tre Lag fundne Gienstande sammenfattes her under eet, fordi de ere 
af et fælles Præg og tilsammen ikke have nogen Lighed med den græske Kulturs Frembringelser, ligesom 
det ogsaa vilde være misligt at classificere Gienstandene under 3 Tidsperioder efter den Dybde, hvori 
de ere fundne; see: Conze i Preussische Jahrb. B. XXXIV S. 400 og 403; Cartailhac i Matériaux pour 
l'hist. prim, de l’homme T. V (1874) p. 43; Lenormant i Les antiquités de la Troade (1876) I p. 7.

1T) I en Dybde af 16 Metre, Atlas Taf. 27 Nr 732. Dette er formodentlig den ældste Gienstand med det 
her omhandlede Tegn, der er opbevaret. Jvfr. Nr 729 paa samme Tavle.

18) Fra 8 M. Dybde, Atlas S. 17 N’r 1501 og 1515; S. 18 N’r 1584.
19) Runde, hiulformede eller koniske Stykker, giennemborede paa Midten. Schliemann kalder dem Carousseln 

eller Vulcane og antager, at de have været Sol-Idoler og anvendte som ex voto's eller Offergaver; Troj. 
Alterth. S. XXXIX og 58. Brugen af disse Stykker, der ogsaa ere fundne i Italien og nord for Alperne 
og paa fransk sædvanlig kaldes fusaioles, har tidligere været omtvistet. Det tør vel ansees for nu at 
være tilstrækkeligt oplyst, at de have været Spinde-Hvirvler eller -Vægte til Haandtene; man har fundet 
nogle med et Stykke* af Pinden siddende i Hullet; jvfr. Hostmann Der Urnenfriedhof bei Darzau S.90-92.

20) Atlas Nr 142, 293 og 3411.
21) Atlas Nr 160, 285, 287, 290-292, 297, 308, 397, 2377, 2385, 2971, 2982, 3341,3466, 3468.
22) Atlas Nr 61, 270, 274, 279, 299, 361,541, 548, 2836, 2892, 3105, 3111. — Tegnet er paa Spindevægtene

anbragt paa Overdelen, ved Siden af eller omkring Hullet. Endeel af de indridsede Figurer, det 
findes sammen med, forestille umiskiendeligt Solen, Lynilden, et Alter, et Træ eller en Green, fiir-
føddede Dyr m. m. Undertiden gaae 4 buede Linier ud fra Hullet som Centrum, saaledes paa
Nr 51 og 129; at disse kun ere at betragte som et Ornament, ikke som en Fremstilling af Tegnet, 
sees deraf, at der ogsaa findes 3, 5, 6, 7 og flere Buer, som udmunde i Hullet.

2J) Een Gang paa Nr 457, 460 og 3413, flere Gange paa Nr 452 og 541.
24) Leret er graat eller hvidligt, Ornamenterne og Figurerne paamalede med mørke Farver. To saa-

4 1
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2. Græsk. Leerkar fra Cypern, malede, af samme Slags som de foregaaende, 
eller umalede25). Malede Leerkar (Vaser) fra Rh o du s, med Ornamenter og Figurer i 
græsk-asiatisk Stil; Tegnet er anbragt i Grunden omkring Figurerne.26) Forskiellige Gien
stande af brændt Leer fra de i Hissarlik udgravede Levninger af det græske Ilium27), 
nemlig: Laaget til en Daase af giindsende rødt Leer, paa hvilket Tegnet sees 4 Gange i 
en fiirdeelt Cirkel28); Spindevægte med Tegnet indridset een eller flere Gange29); en rund 
Skive med to Huller til at ophænges, og et Stempel af konisk Form.30) Stad-Mynter fra 
forskiellige Egne. Sølvmynter fra Pantikapæum paa Krim (6-5 Aarh.): Adv. et Løvehoved;
I)-. Tegnet (3) i en fordybet Quadrat.31) En Drachme fra Abydos i Troas (5 Aarh.): Adv.

et Anker; I)-. Tegnet i en fordybet Quadrat (Fig. 5).32) En Hemidrachme fra 
Lilleasiens Vestkyst (5 Aarh.) : Adv. en siddende Sphinx med Tegnet under 
det ene hævede Forbeen; ty. et Hestehoved i en fordybet Quadrat.33) Drach- 
mer fra Kromna i Paphlagonien (3-2 Aarh.): Adv. Zeus’s Hoved; ty. en Gud-

5 indes (Hera’s) Hoved med en høi Stephanos, hvorover Tegnet.34)

GRÆKENLAND og GERNE i Archipelagus.

1. Pelasgisk, den for-græske Periode.35) Malede Leerkar (Vaser) med geo
metriske Ornamenter, ogsaa med Afbildninger af Heste og Fugle, fra forskiellige Steder.36)

danne Kar fra Cesnolas Samling ere udgivne af Dell i Mém. de ¡’Académie de St. Pétersbourg T. XIX 
(1873), tab. XVII, 3993 og 3997. I Museet i St. Germain findes 8, nemlig: 2 Skaale, 5 Skienke- 
kander af Oenochoë-Form og en lille Salvevase. (Ifølge Meddelelse af Mortillet.) Museet i Berlin 
indeholder 3, fra Ormidia ved Salamis: 2 Skienkekander, af hvilke den ene er afbildet ovenfor Fig. 4, 
og et tohanket Bæger; jvfr. Archäol. Zeitung 1870 S. 122 Nr 110, 114 og 117. (Ifølge Meddelelse af 
Dr. Treu.) Der findes en Amphora i Antiksamlingen i Kiøbenhavn. Nogle af disse Vaser høre 
formodentlig til den følgende Periode og ere Efterligninger af ældre.

25) En lille Vase af rødt Leer med Tegnet paa Forsiden findes i Museet i St. Germain. Jvfr. foreg. Anm*.
,s) Fn saadan Vase er afbildet i Salzmanns Værk Necropole de Camiros pi. 37. Ornamenter og Border, 

dannede af Tegnet, forekomme oftere paa Vaserne af denne Stil fra Ramiros; see Salzmann a. St. 
pl. 32, 46 og 47. Jvfr. nedenfor under IV Anm.

27) Denne oprindeligt æoliske By var ifølge Strabo (XIII, 1,42) anlagt i Midten af det 6‘e Aarh. ; den 
blev senere ombygget og udvidet af Lysimachus; jvfr. Bursian i Litt.Centralblatt f. Deutschl. 1874 Nr 10. 
Levningerne af denne By forefandtes i det næstøverste Lag, 4-2 Metre under Jordens Overflade.

28) Schliemanns Atlas Taf. 142 Nr 2806.
29) Tegnet findes alene paa Nr 270 (fortegnet) og 2515, flere Gange gientaget paa Nr 237, 242, 299, 2528, 

2617 og 2892. Flere af disse sidste ere fundne i en Dybde af 4 M. og kunne saaledes høre til den 
foregaaende Periode. Ingerí af Spindevægtene med dette Tegn synes at være fra den af Lysimachus 
ombyggede By, jvfr. Schliemanns Bemærkninger S. XXXVI.

30) Atlas Nr 3290 og 548. Paa Skiven er Tegnet stort og regelmæssigt, i Stemplet fortegnet. Disse to 
Gienstande, der ere fra 2 Metres Dybde, hidrøre muligt fra Lysimachus’s By.

31) Cat. des méd. du Bosphore Cimm. de la coll. Lemmée n° 2-3, pl. I, 3.
32) I det britiske Museum. 3S) Ifølge Meddelelse fra Dr. Imhoof-Blumer.
34) I flere Samlinger. Mionnet II p. 396 n° 54. 35) See under VII: Pelasgerne.
36) Vaserne af denne Art bleve tidligere ansete for græske; Conze har viist, at de i deres Heelhed maae 
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Tegnet er paa nogle stort og fremtrædende og danner et Midtpunkt for Dekorationen (som 
paa Fig. 6.), paa andre lille eller gientaget flere Gange (Fig. 7).S7) Vaser af samme Slags, 
der tillige indeholde Menneske-Figurer af meget primitiv Tegning og besynderlige Former, 
fra Gravene ved Dipylon udenfor Athen. Tegnet er anbragt paa lignende Maade; paa en 
høi Vase, der indeholder Fremstillingen af en Ligbegængelse, sees det 3 Gange gientaget 
og stort ovenover Hestene, der trække Vognen, hvorpaa den Døde ligger.* 37 38) Et Spænde 
af Bronze fra Bæotien, see Fig. 8; det er dannet af en tynd Plade og har den samme 
Indgravering paa begge Sider.39)

henføres til den for-græske Periode, og tillagt dem Navnet af pelasgiske eller ariske. Den sidste 
Benævnelse er grundet derpaa, at den i dem fremtrædende Ornamentik, for hvilken textile Mønstre 
ligge til Grund, findes hos de fleste oldeuropæiske Folk og kan ansees som eiendommelig for den 
indo-germaniske Stamme og udgaaet fra dennes asiatiske Hiemland. (Zur Geschichte der Anfänge 
griech. Kunst i Sitzungs-Berichte der Wiener-Academie B. LX1V 1870 S. 505 f. og B. LXX111 1873, 
S. 221 f.) Dette er i det væsenlige optaget af Hirschfeld, Gonnestabile og Andre. Helbig har senere 
(i Archäol. Zeitung 1875 S.170) herimod giort giældende, at nogle af disse Leerkar ogsaa ere fundne 
i Koyundschik og i Syrien. Det er vistnok muligt, at denne Ornamentik i den ældste Tid har været 
fælles for ariske og semitiske Folk. Men da dette Slags Leerkar, paa faa Undtagelser nær, hidrøre 
fra de af ariske Folk beboede Lande i Lilleasien og Grækenland, maa Benævnelsen arisk eller pelas- 
gisk ansees for velbegrundet; de enkelte Stykker, der forefindes i de semitiske Lande, kunne være 
importerede eller Efterligninger af de ariske. Asiatisk-græske kaldes til Forskiel fra disse de malede 
Vaser, i hvis Dekoration den babylonisk-assyriske Kunsts Indflydelse er kiendelig; Ornamenterne ere 
laante fra Planteriget; af Dyr træffes især Løver, Tigre og andre vilde Dyr; phantastiske Dyre-Skik- 
kelser ere hyppige; Menneske-Figurerne ere tegnede i archaisk-græsk Stil.

37) Leerkar af denne Slags, paa hvilke Tegnet forekommer, ere udgivne af Conze fra Museerne i Leiden, 
London og Sevres, s. anf. St. B. LXIV Taf. IV, V, 4 og VI, 1, S. 51Ó og 512; af disse er det paa Taf.VI, 1 
giengivet ovenfor Fig. 6 ; det paa Taf. V, 4 er ogsaa udgivet af Connestabile i Due dischi in bronzo 
tav. II, 5, p. 10 note. To andre fra det britiske Museum ere afbildede 1 Warings Værk Ceramic art 
in remote ages (1874) pi. 33,24 og 41,16. I Antiksamlingen i Kiøbenhavn findes to fra Athen: en 
Kande med Hank (Smiths Vasekatalog Nr 6) og en stor Skaal med to Hanke. Under Fig. 7 er en 
Olferskaal afbildet, som forefindes i Museet i Berlin, og af hvilken Dr. Treu har sendt mig en Tegning; 
den er fra Athen, men Findestedet ubekiendt; den kan ogsaa henføres til den følgende Periode.

38) Hirschfeld Vasi arcaici ateniesi i Ann. del'Inst. arch, di Roma XL1V (1872) p. 131 f., tav. d’agg. K fig.6; 
Monum. Vol. IX tav. XXXIX, 1 og XL, 1-2. 1 vor Antiksamling findes to saadanne Kar fra denne Grav
plads, der indeholde Tegnet.

39) Fundet i Tachi ved Theben; i Antiksamlingen.
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2. Græsk. Malede Leerkar (Vaser), archaiske, meest asiatisk-græske (før 6te
eller 5te Aarh.), fra Melos, Thera, Athen og andre Steder ; Tegnet er anbragt paa forskiellig 
Maade, ofte i Grunden omkring figurlige Fremstillinger.40) Spænder, med Tegnet paa

40) Conze Melische Thongefässe Taf. Ill og IV. Fragmenter af Vaser fra Thera: Raoul Rochette i Acad, 
d. inscr. T. XVII P. Il pl. IX, 8, p. 379 note 3; Gerhard Archäol. Zeitung 1854 Taf. LXl. En Amphora 
fra Athen i det brit. Museum: Birch Hist, of anc. pottery (1873) p. 184. En Vase i samme Museum: 
Waring anf. St. pl. 27,9. Et Baisamarium med Krigere, der have Tegnet til Skjoldmærke, fra Athen: 
i Antiksamlingen i Kiøbenhavn. Desuden forefindes paa de græske malede Vaser flere af de Orna
menter, som ere opstaaede af Tegnet; see IV, Nr 17, 18 og 21.

41) Et saadant, fra Tachi ved Theben, findes i vor Antiksamling ; et andet er udgivet af Mortillet i Indicateur 
de Tarchéol. I (1873) p. 2, fig.

42) Ofte forekommende.
43) I den danske og andre Samlinger. Mionnet Recueil pi. 38,8.
44) I brit. Museum og i Imhoof-Blumers Samling. Jvfr. Mus. Fontana 1 p. 52 tab. 1,13.
45) I Bunbury’s Samling i London. Mionnet S. Il p. 546 n° 28.
46) I den danske og andre Samlinger. Mionnet Recueil pi. 46,1.
47) L. Müller Numism. d’Alexandre le Grand p. 383 Nr 262.
48) I det wienske Cabinet. FrølichNum.cimeliiAustr.Il tab. VIII, 3. Jvfr. Sallets Zeitschr. f. Num. 1 S. 112.
49) Sallets Zeitschr. f. Num. I S. 112 Taf. III, 18.
50) 1 det berlinske Cabinet; paa R. 3 Bogstaver, der muligt betegne Byen Thaliades i Arkadien.
51) I samme Cabinet, af Prokesch’s Samling, see Denkschr. der Wiener-Academie IX B. S. 333 Inc. Nr 1.
52) I Six’s Samling i Amsterdam; muligt fra Italien eller Sicilien.
53) Man finder undertiden paa Rev. af græske Sølvmynter fra den ældste Tid Fordybninger, der svare 

til Tegnets fire Been, men ikke udgaae fra et Centrum og ikke danne et sammenhængende Heelt; 
saaledes paa Mynter fra Massilia (Lelewel Etudes num. I Type gaul. pl.VH, 24; De la Saussaye Num. 
de la Gaule Narb. pl. I, 5) og fra Stædcr ved det sorte Hav (Musée Kotsch ou bey 1 pl. Ill, 6; Cat.de la

Vidensk. Selsk. Skr , 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. I.

Naalskeden.41 42) Mynter af Sølv. Fra Korinth. Flere Sorter. Adv. Pegasus; I}-. Tegnet i 
en fordybet Quadrat. (Fig.9)49) (6-5 Aarh.) Triobol. Adv. Et Gudinde-Hoved med Stephane;

I)-. Tegnet fordybet. (Fig. 10)43) (5-4 Aarh.) Diobol. Adv. Pegasus; R. 
Tegnet ophævet med 4 Kugler mellem Benene. (Fig. I1)44) (4-3 Aarh.) 
Fra Thasos. Tetradrachme. Adv. Dionysos’s lloved ; I)-, den bueskydende 
Herakles, med Tegnet foran.45) (4 Aarh.) Fra Macédonien. Drachme. 
Âdv. Fordelen af en knælende Tyr med Tegnet over; I)-, en fordybet 
Quadrat.46) (5 Aarh.) Fra Philip II. Tetrobol. Adv. Apollos Hoved; 
R. en Veddeløbsrytter, med Tegnet nedenunder.47) Fra Byen Damastion 
i Epirus. Tetradrachme. Adv. Apollos Hoved; 0-. en Trefod, mellem 
hvis Been Tegnet er anbragt to Gange. (Fig. 12)48) (4-3 Aarh.) Drachme. 
Adv. Apolios Hoved; Ç-. en Hammer; Tegnet har Plads paa Midten.49) 
(4-3 Aarh.) Fra ubestemte Prægesteder. Drachme. Adv.. Hermes; 
I}-. Tegnet (6) i en fordybet Quadrat. (Fig. 13)50) (5 Aarh.) Obol. Adv. 
En Dyrefod; I)c. Tegnet i en fordybet Quadrat.51) (5 Aarh.) Obol. 
Adv. En Muslingskal; I)-. Tegnet fordybet.52) (5-4 Aarh.)53)

2
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ITALIEN.
1. Pelasgisk eller old-italisk. (Ben forhistoriske Periode.)51 * * *) Cylindriske, 

paa Midten indbugede Stykker af brændt Leer, med Tegnet (3) indridset paa Enderne, fra 
forskiellige Steder i Øvre- og Mellem-Italien.55) Fragmenter af Leerkar fra Pælebyg
ninger i Bourget-Søen i Savoyen.56 57) En Gravnrne af sort Leer, med geometriske Orna
menter; Tegnet er anbragt 6 Gange paa Siden i en tredobbelt Kamme; fra Cære.5;) Kar 
af sortegraat eller rødligt graat Leer fra Gravpladsen ved Villanova og andre Steder i Nærheden 
af Bologna; Askeurnerne have Tegnet ophævet paa Siden, eller fordybet og gientaget i to 
Hækker omkring Siden58); paa andre af Karrene er det flygtigt indridset, udvendigt eller 
indvendigt.59) Et Fragment af et malet Leerkar fra en for-græsk Grav ved Cumæ; Tegnet

coll. Lemme pl. I, 3, 7; Imhoof-Blumer Choix de méd. gr. pl. I, 5). Det er ikke Tegnet, derer frem
stillet paa disse Mynter; det er kun Formen af Fordybningen og Rummets Inddeling, der ere laante
fra det. En Tetradrachme fra 6-5 Aarh. med den græske Indskrift Derronikos, formodentlig Navnet 
paa en Fyrste i Thracien, indeholder paa Bagsiden fordybede Linier, der give Tegnets Figur. Denne 
Mynt, tidligere i Hert. af Luynes’s Samling, nu i det franske Myntkabinet, er afbildet i Revue archéol. 
XIV (1866) pl. XXIII; men Linierne paa Bagsiden ere her unøiagtigt giengivne. Brandis (Das Münz
wesen in Vorderasien S. 528) kalder disse Linier «eine vierschenkelige Figur*. De skulle neppe fore
stille det her omhandlede Tegn, hvad en Sammenligning med denne Fyrstes andre Tetradrachmer 
synes at vise.— Paa et Mosaikgulv i Slotshaven i Athen, der formodentlig er fra den romerske 
Keisertid, er Tegnet (4) anbragt mellem andre Ornamenter.

M) Angaaende Folket og Tiden, see VII, Pelasgerne.
55) Fra Egnene ved Padua og Verona. Paolo Lioy, Le abitazioni lacustri di Fimon (1876) p. 109-110, fig.

Fra en Gravplads i Nærheden af Bologna. Gozzadini Scavi arch, di Arnoaldi Veli (1877) p. 33, tav. IV, 9. 
Brugen af disse Gienstande er ubekiendt. ,

56) E. Chantre L'âge de la pierre et l'âge du bronze (1874) p. 19. Perrin i Chantre’s Værk Age du bronze 
P. Il (1876) p. 195 fig. 53-54: et Kar-Fragment og det tilhørende Stempel med Tegnet.

57) Udgiven af: Pigorini og Lubbock i Archæol. brit. XL1I (1869) p. 109, pl. IX, 2; Connestabile i Due 
dischi in bronzo (1874) tav.V, 2, p. 29 not. 1 ; Al. Bertrand i Revue archéol. XXVII (1874) p. 218. 
Urnen er paa det første Sted angiven at være fra S. Marino; men Connestabile har a. St. oplyst, at 
den er funden i en Grav ved Cære. At den maa henføres til et pelasgisk Folk, uagtet Findestedet 
er i Etrurien, er viist af Conze i Ber. d. Wiener-Academie 1873 S. 243 og af Al. Bertrand a. St. — 
Helbig (s. Archaol. Zeitung 1875 S. 170-171) er af den Anskuelse, at den geometriske Ornamentik paa 
de italiske Leerkar ikke er medbragt af Pelasgerne ved deres Indvandring, men senere er indført fra 
Orienten; det er de ældre, mere raae Kar, der enten ere udekorerede eller have plumpe Strege- 
Zirater, fra Terramarerne og andre Steder, som efter denne Lærdes Mening ere pelasgiske. Men 
disse henhøre formodentlig til Aboriginerne eller til de tidligst indvandrede Pelasger; de ariske Folk 
i Italien, der sammenfattes under Fællesnavnet Pelasger, vare ikke indvandrede paa eengang, men 
i flere Afdelinger med længere Mellemrum. Det er ovenfor (Anm.36) bemærket, at denne Ornamen
tik i Grækenland og Lilleasien med Grund kan ansees for oprindelig arisk og kaldes pelasgisk. Men 
Leerkar af denne Art vedbleve vistnok længe at fabrikeres i Italien; jvfr. nedenfor Anm. 79.

58) Gozzadini Scavi arch, di Arnoaldi Veli (1877) p. 14 not. 3, tav. V, I og tav.lV,8.
59) Gozzadini Di un sepulcreto etrusco etc. (1855) p. 20 N'r3-6; Scavi arch, di Arnoaldi Veli (1877) p. 32. 

— Meningerne have været deelte, om Gravene ved Villanova ere at ansee for etruriske eller pe
lasgiske; see Gozzadini La necropole de Villanova (1870) p. 71-76. Det sidste er i den nyeste Tid 
hævdet af Al. Bertrand, i Revue archéol. XXVI (1873) p. 363 f., XXV11 (1874) p. 209 f og il. St, og er
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afbildet i halv Størrelse (Fig. 16); 
ere mindre og have ikke Bøilen 
og ikke Ornamenter om Skivens
Desforuden findes der Ornamen-

forekommer 3 Gange paa det sammen med Ornamenter af den geometriske Art.60) 
rund Bronzeplade med Ornamenter ; Tegnet

det sandsynligste; disse Grave indeholdt ikke Spor af etrurisk Skrift eller noget af det, der er sær
egent for den etruriske Kultur og Kunst. De ere vel neppe ældre end 9-8 Aarh.; men der er 
intet til Hinder for at antage, at den pelasgiske Befolkning i dette Distrikt, ogsaa efter at den etru
riske Samfundsorden var grundlagt, har bevaret sin eiendommelige Industri.

60) Acad. d. inscr. T. XVII P. II pl. IX,9, p. 379 note 4. Jvfr. Al. Bertrand i Revue archéol. XXVII p. 221.
61) Pladen er af samme Slags som de, der ere udgivne af Connestabile i Due dischi in bronzo. 1 det 

brit. Museum, af Hert. af Blacas’s Samling. (Ifølge Meddelelse af Murray.)
62) Begge i Museet i St. Germain (Nr 19800 og 684). Den første er erhvervet i Neapel, den anden i 

Piemont; de antages begge at være fra det sydlige Italien. Ifølge Meddelelse fra G. Mortillet; jvfr. 
Indicateur de l’archéol. I (1872-1873) p. 313-314.

fi3) Fundet sammen med et tilsvarende i en Grav ved Armento ; i Antiksamlingen i Kiøbenhavn. Da
det er af massivt Guld, af plump Form og uden Zirater, kan der tillægges det en høi Ælde.

M) Gozzadini Sep. etr. (1855) p. 20 tav. VIII, 3; Necrop. de Villanova (1870) p. 44.
65) Alle tre i Antiksamlingen i Kiøbenhavn. Jvfr. Congrès d’archéol. préhist. de Copenhague 1869 Compte 

rendu p. 486.

2*

Caere;

En 
er flere Gange indridset paa et bredt rundtløbende 

Baand.* 60 61) To Øxer af Bronze, som have Teg
net øverst paa den ene Side, uden Ornamen
ter; paa den ene, som her er afbildet i | 
Størrelse (Fig. 14), er Tegnet ophævet; paa 
den anden, der er af samme Form, men noget 
større, er det fordybet.62) — Et Guldspænde 
med Tegnet (5) indgraveret paa Naalskeden, 
afbildet under Fig. 15 i halv Størrelse; det er 
massivt og uden Ornamenter; fra Apulien.63) 
To sammenhørende Bronze-Spænder fra en af 
Gravene ved Villanova; de bave Tegnet ind
graveret paa Bøilens runde (Jnderdeel, der er 
uden Zirater.64) Tre store Bronze-Spænder, 
endende i en rund Plade, hvorpaa Tegnet er 
indgraveret to Gange tilligemed to Kors; et af 
dem er her 
de to andre 
paa Midten 
Rand.65) — 
ter, som indeholde Tegnet, paa Gravurner af 
samme Art som den ovenanførte fra 
see IV Nr 18, 20 og 22.
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2. E Ir ur i sk. Guldsmykker af tyndt drevne l’lader med Zirater af kornet Ar
bejde. Af saadanne findes i Vaticanets Museum et Spænde, paa hvis Bøile Tegnet er 4 
Gange anbragt66), og i Samlingen i Louvre et vaseformet Ilængesmykke, som bar Tegnet 
under Bunden.67) Jvfr. de med Tegnet beslægtede Ornamenter IV Nr21 og 22.

3. Græsk, fra Nedre-ltalien. En Tetradrachme fra Rhegium med Apollos Hoved, 
foran hvilket Tegnet, findes. (Fig. 17)68) (4-3 Aarh.) — Malede Vaser af forskiellige Former, 
med røde Figurer paa sort Grund og meest af flygtig Tegning, fra 3die —sidste Aarh.f. Chr. 
Tegnet er oftest anbragt paa Klædedragten. Geryon har det paa sin Klædning69), Phaëton, 
kiørende Solgudens Vogn, paa Brystet af sin Chiton70), en Amazone paa Underdelen af sin

Kiortel71), Krigere i heroiske Kampscener paa det foran 
Bæltet nedhængende Tøistykke.72) I de Fremstillinger, som 
i Malerierne paa disse Vaser ere laante af Livet, træffer man 
oftere Mænd, med eller uden Vaaben, iførte en kort Chiton, 
som paa Brystet eller flere Steder er prydet med et saadant 
Kors73); en af dem har det paa sin Chlamys.74) I en 
Drikkescene bærer en af de tilbordsliggende Ynglinge Tegnet 
paa det blottede Bryst.75) En Mand, med en Stav i Haan
den, staaende i en tcmpelformet Bygning (et Gravkapel), har 
det hængende i et Baand paa Brystet.76) — Sorte ferni
serede Drikkeskaale, fra samme Tid. Paa en, som her er 
afbildet (Fig. 18), er det 5 Gange indtrykket med et Stem
pel i Bunden77); paa en anden er det let indridset inden i 
Bunden tilligemed nogle græske Bogstaver og ubestemte 
Tegn.78)

17

fiS) Grifl Monum. di Ccrc ant. tav. VI. 1; Mus. Gregor. 1 tav. LXVII.6; Morlillet Signe de la croix av. le chr. 
p. 146 (unøjagtigt afbildet).

B7) Jvfr. Waring Ceramic art in remote ages pl. 42,4.
B8) Efter et Aftryk, meddeelt mig af Dr. Imhoof-Blumer; jvfr. Salléis Zcitschr. f. Num. I S. 112-113.
B3) Millingen Coll. Coghill pl.XXVll, jvfr. Acad. d. inscr. T. XVI P. Il p. 321 Notel.
70) Archäol. Zeitung 1847 Taf. VII. 1 Berlins Museum.
71) Archäol. Zeitung 1848 Taf. XX. I Museet i Wien.
72) Heydemann Vasensamml. des Museo naz. in Neapel, Mus. San Angelo Nr 6. Jvfr. Acad. d. inscr. T. XVI

P. II p. 320 note 6.
73) Heydemann a. St. Mus. Borb. Nr 1936, 1975, 1988, 2856, 2857, 2905; Mus. San Angelo Nr 389.
7<) Heydemann a. St. Mus. Borb. Nr 2094; jvfr. Mus. San Angelo Nr 552.
75) Heydemann a. St. Mus. Borb. Nr 753. Tegnet hænger formodentlig i et Baand om Halsen, som Amulet,

skiøndt Baandet ikke er synligt.
76) Heydemann a. St. Mus. San Angelo Nr 704.
77) Fra Nola, i Antiksamlingen i Kiøbenhavn. (Smiths Cat. Nr 441.)
78) Caylus Antiquités II pl. XXII, 5.
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4. Italisk og romersk. (Den historiske Periode.) Traen tidligere Tid. Huus- 
geraadskar af sort Leer fra Latium; Tegnet findes paa en tohanket Krukke og paa Stativet 
til en Skienkepotte, anbragt paa Siden i en af Streger dannet Fiirkant.79) Nogle af de med 
Tegnet beslægtede Ornamenter forekomme ogsaa paa en hytteformet Gravurne fra Alba 
Longa.80) Mynter fra et Folk i Mellem-Italien (5-4 Aarh.), af Bronze og støbte læs grave) ; 
de have Tegnet (3 og 4) alene paa Adv. ; Rev. er uden Typ eller har en Kugle som Unze- 
mærke.81 82)— Fra en senere Tid. Et Væggemaleri i en sabinsk Grav; den Afdøde, en 
siddende Mand med en Krands om Hovedet og en Stav i Haanden, har Tegnet paa Brystet 
af sin Tunica, der er uden Prydelse.89) En Bronze-Hielm med Figurer af ophævet Arbejde, 
fra Herculanum; Tegnet er anbragt flere Gange mellem Stiernezirater.83) Gulv-Mosaiker i 
Pompeji; Tegnet findes midt i Indgangen til et Værelse84), og i et større Gulv, der inde
holder Quadrater med forskiellige Ornamenter, iblandt hvilke det forekommer 3 Gange va
rieret.85) Et Fragment af en Marmorplade med en romersk Indskrift, en tabula lusoria, fra 
Forum Glodii; Tegnet er indhugget paa Midten.86) En Gravsteen med romersk Indskrift, 
sat over en Syrer, fra Tor Pignattara udenfor Rom; Tegnet har Plads over og under Ind
skriften.87)

79) Archæol.brit. XXXVIII (1860) p. 189 og 193 pl.VII, 2. Mon. dell’lnst. arch, di Roma T.VIII, tav. XXXV11,29. 
De Leerkar, hvortil disse høre, have almindeligt været henførte til den forhistoriske Tid ; men deter 
nylig oplyst af Nicard (Revue arch. 1876 p. 337 1'.), at de ere fundne sammen med Spydspidse af 
Jern og med støbte Kobbermynter (œs gravé), som ikke kunne være ældre end Slutningen af det 
5*e Åarhundrede.

80) See under IV Nr 19, 20, 22 og 23.
81) Mus. Arigoni III tab. XXXIV,4 (Carelli Num. vet. It. tab. XV, 4 ; Mus. Kircher, inc. tav.V, 10). Cat. of the 

gr. coins in the brit. museum (1873) Italy p. 59 nr36-38.
82) Fra Capuas Omegn. Bull. arch. Napol. N. S. Il (1854) tav. X p. 178-179.
8S) 1 Hert. af Luynes Samling i Paris. Udg. i Caylus Antiquités HI p. 128 pl. XXXIil.
84) I Vicolo di Eumachia n°9, i Dør-Aabningen til det Værelse, som er ved Siden af Husets Indgang 

tllhøire.
85) I Vicolo del Balcone n°4-5. (Meddeelt mig af Dr. Engelmann.)— Visconti har udgivet et, for- 

meentlig i den romerske Campagne fundet, Mosaik, paa hvilket Tegnet sees paa en Vifte, der ligger 
ved Siden af et Alter med en brændende Ild; see Opere T. I p. 141 tav. 13. Der er henviist til det, 
som et Exempel paa Tegnets Forekomst paa et hedensk romersk Monument, af G. B. de Rossi i Bull, 
di archeol. crist. 1868 p. 90 og i Bull.de l'Inst. archéol. Liégeois X (1870) p. 106 n° 1. Dette Mosaik er 
et modernt Fabrikat, kvilket allerede Marini og Køhier have giort opmærksom paa (i Bøttigers 
Amalthea 1 S. 301-302); jvfr. Engelmann i Archäol. Zeitung 1876 S. 42. — I det samme belgiske 
Tidskrift (a. St. p. 106 Nr 6) er der citeret et af Guattani (Not. sulle ant. di Roma II p. 49) udgivet 
Mosaik, paa hvilket Planeterne paa Himmelhvælvingen skulde være fremstillede under samme Form 
som Tegnet; dette beroer paa en Feiltagelse; see Ann. dell’lnst. arch, di Roma 1838 p. 269 tav. d’agg. O, 
hvor Mosaiket er afbildet.

8fi) Udg. af Garucci i Dissertazioni archeol. (1864) p. 23. 4
87) Denne nyligt i Nærheden af Helenas Mausoleum fundne Grav-Indskrift vil blive udgiven i C.I.L. 

VI, 3255. (Meddeelt mig af G. B. de Rossi og Henzen.) Ang. Indskriften, see nærmere under VII, 
Romerne.
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SICILIEN.

19

1. Græsk. Mynter fra det 4de Aarh. Fra Panormos. Didrachme. Adv. 
Et qvindeligt Hoved, med Tegnet (3) bagved, ty. En Hund.88) Fra Eryx. 
Obol. Adv. Aphrodite siddende med en Due paa llaanden. ty. En Hund, 
med Tegnet (3) ovenover.89) Fra Syrakus. Kobber. Adv. Zeus’s Hoved, 
ty. Tegnet (1) alene. (Fig. 19)90)

88) 1 brit. Museum, Catalogue(1876) Sicily p. 121 nr 2 fig. Jvfr. Leake Num. hellen. Ins. Greece p.G8nrl.
89) 1 flere Samlinger. Mus. Hunter tab. 67,5. Brit. Mus. Cat. a. St. p. 62 nr 10 (fortegnet), II og 12.
90) I flere Samlinger. Mus. Hunter tab. 54,7. Mionnet Recueil pl. XXXVIII, 10.
91) Formodentlig Segeste’s Navn. See ang. denne Indskrift: Num.de l’anc. Afrique Suppl, p. 50 note 3.
93) I brit. Museum (Cat. a. St. p. 248 nr 13), Six’s og lmhoof-Blumers Samlinger. Jvfr. Ugdulena Mon. punico- 

sicule p. 31 nr 16.
93) 1 München. (Meddeelt mig af Dr. Imhoof-Blumer.)
94) I brit. Museum, Cat. a. St p. 249 nr 22.
95) I flere Samlinger. Brit. Mus. Cat. a. St. p. 249 nr 29. Ugdulena a. St. tav. Il, 21.
96) 1 det danske Myntkabinet, udgivet af mig i Num. de l’anc. Afrique II p. 40 n° 4.
97) 'Fra Tebessa. Annuaire de la Soc. de Constantine 1858-1859 p. 205,87. (Ifølge Bull, di arch, crist. 1868 p.90.)
98) Fra en Gravplads ved Gudiat-el-Batum i Bonas Distrikt. Comptes rendus de la Soc. fr. de num. et 

d’arch. T. Il (1870) p. 193-195, pl. III, 3.
") I Nærheden af Harakta og paa Veien mellem Setif og Rab-el-Ouad; Explor. sc. de l’Algerie, par Delamare,

2. Phoenicisk. Mynter fra samme Periode, med en af 3 Bogstaver bestaaende 
phoenicisk Indskrift.91 *) Tetradrachmer. Adv. Et qvindeligt Hoved med Axeblade i 
Haaret, omgivet af Delphiner, med Tegnet (3) bagved eller foran, ty. En Quadriga i Vedde- 
kiørsel. æ) Adv. Et qvindeligt Hoved, hvis Pandebaand er prydet med Tegnet (1), 
med en Delphin foran, ty. Samme Quadriga.93) Oboler. Adv. Et qvindeligt Hoved med 
Tegnet (1) bagved, ty. Fordelen af Menneske-Tyren.94) Adv. Et uskiægget mandligt Hoved 
med Tegnet (1) bagved, ty. Menneske-Tyren.95)

NORD-AFRIKA.

Under det romerske Herredømme. En Kobbermynt, præget af Staden Tliæna
i Byzacene under Augustus. Adv. Keiserens Hoved og Navn med la
tinsk Skrift, ty. En Gudindes (Astartes) Brystbillede med Tegnet bagved,

og Stadens Navn med punisk Skrift. (Fig. 20).96) 
Gravstene med romerske Indskrifter fra to Steder 
i Numidien; paa den ene, der indeholder et ro
mersk Navn, staaer Tegnet over DM S97); paa den 
anden, i hvis Indskrift Navnene ikke kunne læses, 
er det indhugget to Gange over to Hoveder. 
(Fig. 21)98) Søile-Capitæler af simpel Form fra 
Ruiner paa to forskiellige Steder i Numidien.99)
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DONAULANDENE.

1. Nord-Th raci en, 5te-4de Aarh. f. Chr. Guldmynter fra et barbarisk Folk. De 
høre til to Sorter, som ifølge Præget ere fra forskiellige Tider.100) De af den ældre Sort 
have intet andet Præg end Tegnet, som er af den normale Form (1) undtagen paa een Mynt, 

esom viser Formen 7 (Fig. 22); smaa Kugler eller Zirater ere tilføiede 
for at udfylde Rummet; paa Bagsiden findes kun Fordybninger. Myn
terne af den anden senere og noget større Sort indeholde forskiellige 
Fremstillinger, der ere af barbarisk Art og tildeels ukiendelige. Een af 

23 disse har paa den eneSide et Tyrehoved, paa den anden Tegnet (Fig.23).101 )22

2. Ungarn. Fra Gravpladsen ved Pilin i Comitatet Neograd. Stempler, der have 
Tegnet paa Underfladen. Tegnet er i et af dem fordybet og af den normale Form, i et 
andet ophævet og 4 Gange gientaget, af samme Form, i et tredie ophævet af Formen 8 (13 a); 
i et fierde findes den ornamentale Form 21.102) Fra Comitatet Liptau. En rund Leer-Skive, 
paa hvis Midte Tegnet (1) fordybet inden i Cirkel. En lille Leer-Vase med smal Hals, som 
foroven har en Bord dannet af 2 horizontale og en Zigzag-Linie, og omkring Siden Tegnet 
3 Gange med flygtige Strcge-Zirater imellem, indridsede.103) Fra ubestemte Findesteder.
Bronze-Spænder af Tegnets Form med en flad Ring omkring101) og uden denne105), som 
Fig. 24 og 25.

Archéol. pi. LIV og LXVII. Det vil blive viist under VIII, at disse Gravstene og Capitæler ikke ere 
christeiige.— Der er nyligt bragt til London fra Kumassi, i Aschantiernes Land paa Guineakysten, 
3 smaa flade Bronzestykker, formeentlig Vægte, der indeholde Tegnet. John Evans har havt den 
Velvillie at tilstille mig et Photographi af dem. De ere af forskiellig Størrelse og Form; Tegnet, der 
er ophævet og formet som paa Fig. 16 (S. 15), er paa det største anbragt 3 Gange, paa de to andre 
een Gang tilligemed to andre Tegn, der kunne være Taltegn. Det er uvist, hvilken Ælde de have, 
og hvorfra de stamme. De ere omtalte i Proceedings of the Soc. of Antiqu. of London Vil (1876) p.41. 

10°) Tiden lader sig bestemme ved Sammenligning med de græske Mynter, der have tient til Mønstre for 
Prægningen.

10‘) Disse Mynter forefindes i det berlinske Museum, de af den første Sort i 8 Exemplarer. De have 
hørt til Prokeschs Samling, ifølge hvis Meddelelse de ere bragte fra det nordlige Thracien. (Meddeelt 
mig af Dr. Friedländer.)

,02) I Baron Nyary Jeno’s Samling. Gat.de l’exposition préhist. à Buda-Pest 1876 p. 120-121, fig. 87, 
88,91 og 103. Disse Stempler have formodentlig været brugte ved Fabrikationen af Leerkar.

*03) Archæologiske Meddelelser fra det ungarske Vidensk. Academis archeol. Comité B. IX II. 1 (1873) S. 39, 
fig. 2-3, S. 47-48. Eieren Bela Majlath mener, at de i Liptan opgravede Oldsager, hvortil disse høre, 
ere fra Bronzealderen; ifølge en Bemærkning af Redaktionen (R.) S. 47 Anm., ere de at henføre til 
Jernalderen. Skiven, som er 4 T. Diam og 1 T. tyk, er ikke et Fragment, men et for sig udformet 
Stykke. Salvevasen (3|T. h.) indeholdt Aske og havde i Mundingen Spor af Ild og Røg. Disse af 
Tidskriftets ungarske Text uddragne Oplysninger skylder jeg Prof. V. Thomsens velvillige Meddelelse. 
Afbildningerne ere igien udgivne i den i foreg. Anm. citerede Katalog S. 17.

,04) I Museet i Buda-Pest.
,05) I Museet i Krakau, ifølge Directeurens Meddelelse fundet i Ungarn, formodentlig i Omegnen af Pest.
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3. Øst errig. Fra Gravpladsen ved Kettlach, formodentlig slavisk. Et Kar af graat 
Leer, krukkeformet, med en Zigzag-Linie om Siden; under Bunden, Tegnet (3) ophævet 
indeni en Kreds.,06)

HELVETIEN.

1. Den for-romerske Periode. Et 
dybet, mellem to Ornamenter; fra Begyndelsen

Beslagstykke af Bronze med Tegnet (5) for
af Jernalderen, fundet i Canton Vaud.* 107)

1U*) Fra Egnen ved Glognitz syd for Wien. Udg. af A.v. Frank, Leichenfeld bei Kettlach, i Archiv f. Kunde 
österr. Geschichtsquellen. XII (1854) S.241; XIV Taf. II, 1. Ifølge Udgiveren hidrører denne Gravplads 
fra Boierne, som boede i denne Egn i de to sidste Aarh. f. Chr. ; efter Hostmanns Mening er den 
fra det 4de Aarh. eft. Chr. (Urnenfriedhof b. Darzau S. 28 Anm. 1). Vocel antager, især paa Grund 
af Bundtegnenes Overeensstemmelse med dem paa Gravurnerne fra Königsgrätz i Böhmen og fra 
Lithauen, at den er fra det 7d®-8(le Aarh. og har tilhørt et slavisk Folk; see: Berichte der Wiener- 
Academie XVl (1855) S. 199 og 226, og Böhmens Oldtid (1868) p. 467.

107) Bonstetten Ant. Suisses II Suppl. 1867 p. 5 pl. IV, 9, 12. (Tegnet er af uregelmæssig Form.)
108) Efter Tegninger meddeelte mig af Museums-Director Keller.
Io’) Af den i 1633 ved Wetlingen opgravede Tempelskat; der fandtes i samme romerske Mynter indtil 

Constantinus Jun. Keller Böm. Ansiedelungen in der Ostschweiz, i Mittheilungen der ant. Gesellsch. 
in Zürich XV (1864) S. 133(95) Taf. XIV, 5a.

no) Hueher L’art gaulois P. II (1873) p. 12-14 n° 12—17.
ni) Lelewel Et. num. I. Type gaulois pl. VIII, 12. Lambert Num. gaul. (1844) pi.1,4. Hueher a. St. p. 106 

no 170.
112) Lelewel a. St. pl. IX, 25, 27. Mynterne af disse Typer ere almindelige og Tegnets Form meget varieret;

i del franske Cabinet forefindes der et stort Antal, i det danske 3 forskiellige.

I 24 I 25

2. Den romerske Periode. Bronze-Spænder af Tegnets 
Form. Der findes 3 saadanne i Museet i Zürich, fra 
celtisk-romerske Anlæg; de to af dem have Tegnet inde
sluttet i en Ring. (Fig. 24 og 25.)108) En Sølvskaal, der 
har Tegnet (1) indgraveret indvendigt i Midten, alene, stort 
og regelmæssigt; under Bunden, en meningsløs Indskrift 
med latinske Bogstaver; fra Canton Argau.109)

GALLIEN og BELGIEN.

1. Før den romerske Keisertid. Mynter fra forskiellige Folk i det nord-

26

lige Gallien og i Belgien, efter Begyndelsen af det 3die Aarh. Guld, af 
yderst barbarisk Præg. Adv. Et bekrandset Hoved, paa hvis Ilals, bag 
Kinden, Tegnet (10, varieret) er anbragt. (Fig. 26.) ty. En Biga.110) Potin 
og Kobber, af raat Præg. Adv. Et mandligt uskiægget Hoved, ty. Tegnet 
(8 og 9) som Typ.111) Kobber. Adv. Tegnet (11, varieret) som Typ. ty. En 
Hest.112 *) Sølv. Adv. Tegnet (11, varieret) som Typ. ty. Forskiellige Sym-
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27

boler og latinsk Indskrift i et tiirdeelt Felt.113) Kobber. Adv. Tegnet (12, 
varieret) som Typ. fy. En Hest og latinsk Indskrift.114) Kobber. Adv. Et 
laurbærkrandset Hoved med Tegnet (1) bagved (Fig. 27). fy. En Ørn med en 
Slange i Næbet og Lynilden i Kloerne; ved Siden, det trebuede Tegn. Paa 
begge Sider af Mynten, Navnet paa en belgisk Høvding, Giamilos.115)

,13) Mélanges de numism. 1874 p. 91 fig. 10-12. Ch. Robert Num. de Languedoc (1876) 1 p. 35 n» 4-6, 
pl. Ill, 13-15.

1U) Lelewel a. St. pl. IX, 26-28. Dictionnaire arch, de la Gaule Fase. Il Monnaies n» 115.
115j Duchalais Méd. gaul. de la bibl. roy. n°617, jvfr. p. 422 pl IV, 1,2-3. 1 den kgl. danske og andre 

Myntsamlinger.
11S) Især fra Egnene ved Pyrenæerne. Tre saadanne Altere findes i Museet i Toulouse (Fig. 28 er efter et 

Photographi af et af disse), flere i private Samlinger. Paa Midten af Forsiden sees et Hoved, et Hiul, 
en Palmegreen og andre Fremstillinger. ( Meddelelsen heraf saavelsom af de to i Anm. 118 og 119 anførte 
Gienstande skylder jeg G. Mortillet.)

117) Descr. du musée de Lyon p. Comarmond (1855-1857) p. 382 n° 661 pl. XVI.
1,s) Tilligemed Navnet STROB1L, uden Fremstilling paa Overdelen. Opgravet ved Amiens, i Museet i 

St. Germain.
119) I Museet i Rouen, opgravet i en af Byens Gader. Tegnets Been ende forskielligt.
12°) Bull, de l’inst. arch. Liégeois T. IX (1869) p. 446 pl. XII, 1 ; T. X (1870) p. 51 f. pl. XIII. Disse Gravstene 

kunne ikke antages for christeiige; see under VIH. -
121) Samme Tidsskrift T. X p. 106 n° 2.
122) J. de Witte Empereurs des Gaules (1868) pl. XLIX,99. Paa R-. er der paa den anden Side af Figuren

et regelmæssigt Kors; see under VIII.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. 1.

2. Den romerske Keisertid. Smaa Steenaltre med Tegnet (1) paa Fodstykket, 

28

fra det sydlige Gallien.116) (Fig. 28.) Et Bronze-Stempel med Tegnet 
(1) fordybet; fiirkantet og forsynet med en Ring paa Bagsiden.117 *) 
En Leerlampe med Tegnet (I fortegnet) under Bunden. 116> En Skien- 
kekande af sort Leer, flaskeformet, paa hvis runde Underdeel Tegnet 
(1-5 og 6) er 3 Gange malet med hvidt.119) To Gravstene med 
romerske Indskrifter, fundne ved Juslenville i Belgien paa en Grav
plads, dpr hidrører fra de to første Aarh. eft. Chr. ; Tegnet (I) er ind
hugget i den trekantede Overdeel, paa den ene Gravsteen, af hvilken 
Underdelen fattes, alene, paa den anden paa hver Side af to For
dybninger, der synes at forestille en Ædicula og en Columbariums- 
Nische.120) Teglstene stemplede med Tegnet (1), fra Belgien.121) 
En Kobbermynt fra Keiser Tetricus’s Regeringstid (267—273). Adv. 
Tetricus’s Hoved og Navn. fy. En qvindelig Figur og romerske Bog
staver uden Mening; ved Siden af Figuren sees Tegnet (1) stort. 
Reversen er af meget barbarisk Præg.122 * *)

3
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BRITANNIEN.
1. Den celtiske Periode. Et i Themsen fundet Bronze-Skiold, der synes at være 

fra den for-romerske Tid, indeholder et Ornament, der er beslægtet med Tegnet (see IV 
Nr 25) ; men der haves, saavidt bekiendt, ikke noget Exempel paa Tegnets Forekomst i den 
celtiske Periode under nogen af Formerne 1—15.

2. Den romerske Periode. Tre Votivaltre med latinske Indskrifter fra de to 
befæstede Pladse ved den romerske Vold: Amboglanna (Birdoswald) og Bremenium (High-

Rochester).123) Altret fra den første Station er helliget til 
Jupiter O.M. (Fig. 29); de to fra den sidstnævnte ere viede, 
det ene til Minerva og et Collegiums Genius, det andet 
til en Cohorts Genius og Signa; Tegnet er. indhugget paa 
Overdelen, paa Jupiters-Altret een Gang, paa de to andre 
to Gange. Et rødt Leerkar med ophævede Figurer fra den 
romerske Gravplads ved Colchester; Tegnet er her anbragt 
som Mærke paa en Gladiators Skiold.124) Et Bronze- 
Spænde af Tegnets Form, fra Brough i Westmoreland.125 *)

12a) C. Bruce: The roman wall (1867) p. 263, 319 og 395; Lapidarium septentrionale (1875) p. 184 nr366, 
p. 281 nr 546 og p. 287 nr 553. Ifølge Dutens skulde Tegnet ogsaa forefindes paa romerske Byg
ningsværker ved Bamborough Gastle i Northumberland (Explic.de médailles 1775 p. 115-116); Bruce 
har oplyst (i Lap. sept. p. 287), at disse Bygninger hidrøre fra et normannisk Castel.

13‘) Collectanea ant. IV (1855) pl. XXI, p. 84. 125) I det brit. Museum. (Meddeelt mig af Franks.)
,26) 1 samme Museum. Kemble Horæ ferales ed. by Latham and Franks pl. XXX, 19. Udg. fl. St.
127) I Cambridge. Waring Ceramic art in rem. ages (1874) pl. 44,22, p. 89 og 92.
128) Seville, Saxon obsequies (1852) pl. 111,116; Collectanea ant. VI (1864) pl. XXX11I,4.
129) Ruding Coin. of. Britain, Sceattæ Pl. I, 21-22. Hawkins Silvercoins of England pl. 111,39. Dirks 

Sceattas (1870) pl. E,p. Tegnets Been ere sammensatte af Kugler..
13°) Fra Directeuren for Antiquitets-Museet i Edinburg, Jos. Anderson, har jeg giennem Prof. Engelhardt 

modtaget Meddelelse om, at der ikke kiendes flere Exempler paa Tegnets Forekomst i Skotland.

3. Den angelsachsiske Periode. En Gravurne af sort Leer, om hvis Side 
Tegnet, indtrykket mange Gange i en Række, danner en Bord; funden ved Shropham i 
Norfolk.120) Et andet Leerkar, paa hvilket Tegnet sees i Midten af forskiellige andçe Tegn 
og Zirater; fra Kent.127) En rund Ziratplade af Bronze, hvis Midte er dannet af Tegnet (5) 
i giennembrudt Arbeide; fra en Gravplads i Cambridge-Shire.128) Bronze-Spænder med 
en rund Plade, der indeholder forskiellige med Tegnet beslægtede Ornamenter, haves fra 
flere Steder; see IV Nr26-28. Sølvmynter (sceattæ) uden Indskrift (5-7 Aarh.). Adv. En 
Centaur med en Green i Haanden. R. Tegnet (7), omgivet af 4 ubestemte Dyrefigurer.129)

SKOTLAND og IRLAND.
Fra Skotland haves der to Exempler paa Forekomsten af denne Korsfigur.130) En 

til et Jernsværd hørende Bronzeskede, der nærmest ved llaandtaget har et ophævet Ornament 
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svarende til Tegnets Form 2; fra den celtiske Periode, funden i Omegnen af Edinburg.131) 
En Gravsteen, den saakaldte Newton-Steen, der indeholder to Indskrifter, den ene med 
Ogham-Tegn, den anden med ubestemte Charakterer; Korset (1 ) har Plads midt i den sidste 
Indskrift.132) 1 Irland har man, saavidt vides, kun fundet dette Kors paa en Gravsteen 
med Ogham-Indskrift og det christelige Kors; den er afbildet og omhandlet nedenfor under 
VIII. Ornamenter beslægtede med Tegnet, fra den ældste christelige Tid i Skotland og Ir
land, ere ligeledes omtalte under VIII.

131) Wilson Arch, and prehist. annals of Scotland p. 441 fig.
132) Oftere udgivet: Stuart Sculpt, stones of Scotland (1856) pl. I; G. Moore Anc. pillar-stones of Scot

land (1865) fig.; Hübner Inscr. Britanniæ chr. (1876) nr 213; fl. St.
*33) Baudot Sculptures des Barbares en Bourgogne (Mém. de la comm. d. ant. du dep. de la Côte d’or T.V) 

pl. X,20 og p. 226 fig. Hertil kan endnu foies en Bæltering (p. 195, antagen for en Prydelse paa 
Hestetøi), hvis indvendige Udziring er laant fra Tegnet (5); seë pl. XIX, 14. At Tegnet paa disse 
Gienstande ikke er at ansee for et christeligt Symbol, vil blive viist under VIII.

134) Büsching Schlesiens Alterth. Taf. I, 1. Schlesiens Vorzeit in Bild. u. Sehr. 11 (1870-1871) S. 7 Taf. IX fig. y.
,35) Disse Grave indeholdt (foruden endeel Vaaben og Redskaber af Steen) Leerkar, Bronze-Vaaben og 

-Redskaber samt Smykker, af de Former og med de Ornamenter, der ere charakteristiske for Bronze
alderen, men intet af Jern.

13i) Giesebrecht Baltische Studien B. XI H. 1, Taf. Fig. la, S. 22-23.
13T) I Samlingen i Ulm. Udg. af Haszler i Verb. d. Vereins f. Alterth. in Ulm u. Oberschwaben XVIII (1868) 

S. 6 Taf. 11,7.

BURGUND.
Fra Grave i Bourgogne, hidrørende fra den barbariske Befolkning af germanisk 

Stamme, 5te-6teAarh. Et med Sølv belagt Beslagstykke af Bronze med Tegnet (1) ophævet. 
Et forsølvet Bronze-Spænde med en Plade, hvorpaa der er afbildet 3 phantastiske Dyre- 
figurer, der have Tegnet (2) punkteret paa Bagdelen.133 134)

GERMANIEN.
1. Det østlige Tydskland, Slutningen af Bronzealderen. (Før Çhr. F.) 

Schlesien. En Skaal af gulagtigt Leer med sorte malede Orna
menter af primitiv Art; Tegnet (2) er anbragt indvendigt, midt paa 
Bunden i en Runddeel og 3 Gange omkring samme.131) (Fig. 30.) 
Den er funden ved Wohlau i en af de mellem Breslau og Glo- 
gau opdagede Grave, som ifølge deres Indhold ere fra Bronze
alderen135) og formodenlig hidrøre fra et af de germaniske Folk, 
af hvilke Schlesien var beboet før Slavernes Indtrængen. Pom
mern. Et Bronze-Ilængekar, rigt ornamenteret, med Teg
net (14) under Bunden; fundet ved Loitz.136)

2. Rhinlandene, i Keisertiden. Et Bronze - Spænde, der har Tegnets
Form (1); fundet i en af Gravene ved Heddernheim i Egnen af Frankfurt.137) Et Spænde 

3
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af samme Form med indlagt blaa Emaille, fra romerske Ruiner ved Wichelshof i Nær
heden af Bonn.138)

138) Dorow Denkmäler I B. S. 29 Taf. XIII, 3. Der fandtes i disse Ruiner Mynter fra Claudius indtil Con
stantin d. Store.

139) I Museet i Mainz. Münz Bem. über das Kreuz etc. (i Ann. d. Vereins f. Nassauische Alterthumsk. B. VIII) 
Taf. IV, 1, S. 26 (sep. Aftn).

14°) 1 Museet i Bonn. Lindenschmit Alterthümer B. 1 Heft XI Taf. VIII, 1.
U1) Denne Amuletkapsel fandtes paa den Dødes Bryst og indesluttede et Stykke Lærred. Schaafhausen

i Jahrb. d. Vereins f. Alt. im Rheinlande XLIV-XLV (1868) S.140 og 148-149, Taf. VI-VII,3.— Spørgs- 
maalet, om Tegnet paa nogen af Gienstandene fra disse Grave er at ansee for christeligt, vil blive 
omhandlet under VIII.

142) 1 Museerne i Mainz og Stuttgart. Lindenschmit Alterthümer B. 1 H. X Taf. VII,3. B. Ill H. V Taf. VI,2. 
Benene synes at ende i Fugle- eller Slange-Hoveder.

,43) Lindenschmit Germ. Todtenlager bei Selzen Taf. Nr 11.
144) Fra Wieuwerd-Fundet ved Leeuwarden. Eeckhoff Friesche Oudheden (1875) pi. 30,6.
145) Viollet le Duc Mobilier français II p. 232 pl. L.
,4i) Hostmann Der Urnenfriedhof bei Darzau Taf. VJ, 53. Forf. antager det 2<iet Aarh. eft. Chr. som Middel

tiden for disse Grave (S 31).
147) 1 Museet i Hamborg. Den største af dem, af guulagtigt Leer, hidrører fra den store Gravplads ved 

Issendorf og Stade, der blev udgravet af Mushardt i 1725-1730 og er beskreven af ham i Hamburger 
Museum. (Ifølge Meddelelse af Rektor Bendixen.) Jvfr. Lisch i Meklenb. Jahrb. XIII (1848) S. 384.

,48) Lisch Frederico-Francisceum Taf. 34,2. Meklenb. Jahrb. XII S. 434.
143l Lisch s. St. Taf. 34, 2, b. Meklenb. Jahrb. IX S. 393 og XXVII S. 179, fig.

3. Rhinlandene, efter det vestromerske Riges Undergang, 5‘e-6te Aarh. Fra ale- 
manniske og frankiske Grave. Et Bronze-Spænde af Tegnets Form (1), fundet ved Weis
senthurm i Egnen af Coblenz.139) En Fingerring af Sølv med Tegnet (3) indgraveret paa 
Pladen, fra samme Sted.140) Et rundt Ilængesmykke af Bronze (en Amuletkapsel) med Teg
net (3) paa den ene Side, fra en Grav ved Meckenheim i det Collnske.141) Runde Zirat- 
skiver, som indeholde Tegnet (2) udsmykket og med Tilsætninger, fra Gravene ved Worms 
og Kanstatt.* 42) Et rundt Spænde med Tegnet (4) paa Midten, af Sølv, med Indlægning 
af rød Emaille; fra Gravpladsen ved Selzen i Rhinhessen.I43) — Som Gienstande, der hid
røre fra Frankerne og ere fra samme Tid, skulle her endnu anføres: et rundt Hænge- 
smykke af Guld, som har Tegnets Figur (7) indlagt med Stene144), og en Sværdskede, paa 
hvilken Tegnet (6) er 4 Gange indlagt.145)

4. Nord-Tydskland, fra Chr. Fødsel til Folkevandringen. (ls‘e-4de Aarh., den 
ældre Jernalder.) Et smukt udformet Kar af sortegraat Leer, under hvis Bund Tegnet er ind- 
skaaret, stort og regelmæssigt; fra Gravpladsen ved Darzau i Hannover.146) Tre store 
udbugede Gravurner, som have Tegnet flere Gange indridset omkring Overdelen, med Streger 
imellem, iøvrigt uden Zirater; fra Elblandet ved Nordsøen.141) En Gravurne af sort Leer, 
paa hvis Side Tegnet sees tre Gange fordybet; ovenfor er der rundtløbende Zigzagborder; 
funden ved Kothendorf i Nærheden af Schwerin.148) Et Spænde af-Bronze med en flir- 
kantet Naalskede, paa hvilken Tegnet er indgraveret, stort; fra Bützow i Meklenburg.149) 
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Der haves ogsaa fra Meklenburg et Sølvspænde, hvis Form er laant af Tegnet (2) med Til
sætninger i Midten og paa Enderne.150)

15°) Meklenb. Jahrb. XXXVII S. 212.
151) Annaler f. nord. Oldk. 1855 S. 313 N* 115 ; Atlas Tab. VI,115; Aarbøger 1870 Tavle 17,4.
152) Zeitschr. d. hist.Vereins f. Niedersachsen i860 Taf. 1,2. Stephens Runic monuments p. 524 nr 8. Aarb. 

f. nord. Oldk. 1870 Tavle 16,4. En Brakteat i Museet i Berlin, rimeligviis funden i Tydskland, inde
holder et af Tegnet (5) dannet Ornament; see IV under Nr 24.

15’) Stephens Runic mon. p. 600-603 fig. Fl. St.
154) Anz. f. Kunde der d. Vorzeit 1867 S. 33—41 Taf. Stephens Runic mon. p.880.
155) Fundne ved Königsberg i Neumark og paa Biskops-Øen ved Königswalde. Paa Fragmentet fra det 

sidste Sted er Tegnet forenet med et simpelt Kors (Fig.). Virchow i: Zeitschr. f. Ethnologie 
11 B. Sitz. 9 Juli 1870 S. 470 f. ; Verh. der Berliner-Gesellschaft f. Anthropologie 1870-71 Sitz. 
10 Dec. 1870 S. 27 f. Taf. VI, 1 ; 15 Juli 1871 S. 1 18 f.

156) I det oldnordiske Museum, Nr 11663 fra Aarby-Fundet i Sielland og Nr 20753 fra Laagerup-Fundet 
paa Lolland.

157) 1 Samlingen paa Pederstrup ved Nakskov.
158) I Museet i Stockholm. Montelius Sv. fornsakar I p. 76 nr 251.
,59) At de Helleristninger i Sverrig, til hvilke disse henhøre, ere fra Bronzealderen, er viist af Bror E. Hilde-

5. Nord-Tydskland, fra Folkevandringen til Hedenskabets Slutning. (5te-8de Aarh., 
den yngre Jernalder.) To Guldbrakteater: den ene, funden i Meklenburg, af meget raat 
Arbeide, indeholder et Hoved over en Hest samt flere ubestemte Gienstande og Tegn151); 
paa den anden, fra Dannenberg-Fundet i Hannover, sees Figuren af en Mand med stort 
Hoved og usammenhængende Lemmer, som fører den h. Haand op til Ansigtet, med en 
Rune-Omskritt152); Tegnet lindes foran Figurerne. En Fingerring af Guld, bred, med tre
kantede Flader, i hvilke der er indgraveret Zirater, Dyrehoveder og Runer; eet af Felterne 
indeholder Tegnet (3); funden ved Köslin i Pommern.153) Et Spydblad af Bronze, som 
indeholder dette og det trebuede Tegn samt flere Symboler og en Rune-Indskrift, indlagte 
med Sølv; fundet ved Müncheberg i Mark Brandenburg.154)

6. Brandenburg, formodentlig fra et slavisk Folk, 7de-9deAarh. Bunde af graa- 
sorte Leerkar, med Tegnet (2-4) udvendigt, fundne paa forskiellige Steder paa den østlige 
Side af Oderen.155)

SKANDINAVIEN.

1. Bronzealderen. Før Chr. Fødsel.
Danmark. Bronze-Hængekar med fordybede liniære Ornamenter og Tegnet 13b 

midt under Bunden; fra Mosefund i Sielland og paa Lolland.156) En stor Dobbelt-Knap af 
Bronze med Tegnet af samme Form; fra Lolland.157)

S verrig. Et Hængekar af Bronze, svarende til de danske, som indeholder det samme 
Tegn; fra en Mose i Vestgothland.158) Desuden forefindes Tegnet i Indhugninger paa 
Klipper (Helleristninger) forskiellige Steder i Bahuslehn.159) Paa et Sted er det indhugget 
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under Formen 15a i Forbindelse med nogle ubestemte Tegn, paa et andet Sted under en 
lignende Form (15b), med et Hul i Midten og i Hiørnerne, høit oppe paa en Klippeside og 
alene, paa et tredie Sted under Formen 13a ovenover et Skib.160)

brand i Antiqu. Tidskrift f. Sverige II p. 417 f., og af Montelius i Revue archéol. 1875 p. 140 og 205. 
Jvfr. Compte rendu du Congrès préhist. de Stockholm 1874 p. 453 f. og 475 f.

16°) Holmberg Hällristningar (1848) pl. 32, 102 og 107; p. 140 og 205. Holmboe Om Helleristninger i det 
norske Vidsk. Selsk. Forh. 1865 S. 217. Brunhis Hällristningar (1868) p. 91 pl. I fig. 9. Det er for
modentlig ogsaa Tegnet af Formen 13, der forekommer paa et fierde Sted (Brunius a. St. pl. I, 10 p. 92), 
men fortegnet, idet to af Benene ere vendte til den urigtige Side (jvfr. ovenfor S. 5 Anm. 6).

161) 1 Hofjægermester Schesteds Samling. Udg. af H. Petersen Om Nordboernes Gudsdyrkelse S. 111.
*63) Engelhardt Thorsbierg Mosefund, PI. 17,11 og 11 a.
163) Engelhardt Vimose Fundet, pi. 6,2.
164) Samme anf. St. PI. 9,74 og 85.
,6i) Samme Thorsbierg Mosefund PI. 11,55.
*66) Samme anf. St. PI. 13,11.
167) Samme Vimose Fundet S. 23, fig.
168) Samme anf. St. PI. 2,5,15.
169) Samme Nydam Mosefund PI. 5,9.

2. Den ældre Jernalder. Fra Chr. Fødsel til Folkevandringen. (1—5 Aarh.)
Danmark. En Gravurne af sort Leer; Tegnet indtager en Ilovedplads paa Siden 

af Karret, hvis Overdeel er prydet med forskiellige indridsede Ornamenter (Fig. 31); fra en 
Gravplads ved Broholm i Fyen.161) 
zirater øverst om Siden ; 
bierg Mosen i Slesvig.162) 
om Midten lagt Sølvplade

Et Huuskar af sortebrunt Leer med en Bord af Strege- 
Tegnet (3) er indridset under Bunden, lille og flint; fra Thors- 

Et Sværdfæste; Tegnet (1-3) er indridset paa en 
ovenpaa de oprindelige Ornamenter; fra Vimosen 

i Fyen. (Fig. 32.)163) En Dupsko af Elfenbeen 
med Sølvbeslag til en Sværdskede (Fig. 33), 
og et aflangt Bronzebeslag, ligeledes til en. 
Sværdskede; Tegnet (1) er paa begge flint 
indridset; fra samme Mose.164) Et rundt 
Bronzebeslag til en Sværdrem, af giennem- 
brudt Arbeide, med Tegnet (1) i Midten; fra 
Thorsbierg Mosen.165) Et Beslagstykke til 
en Rem, af sølvbelagt Bronze, med Tegnet (6) 
to Gange indridset; fra samme Mose.166) En 
lang Pilespids af Been, paa hvis nederste Deel

Tegnet (1) er indgraveret tilligemed et andet Tegn; fra Vimosen.167) Been- 
Kaimue med Tegnet (1 og 3) indgraveret paa Overdelen, tre, fra samme Mose168) 
og fra Nydam-Mosen i Slesvig.169) Jvfr. IV Ornamenterne Nr 23 og 24.
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S verrig. En Gravurne af sortegraat Leer, plump og uden Udziring; Tegnet (2) 
er indskaaret stort og alene paa Siden (Fig. 34); fra en Gravhøi i Södermanland.17°) En

17°) Dybeck Fornsakar II. I p. 8 pi. 4,3. Stråle a. St. (følg. Anm.) p. 124 lig. 125.
171) Stråle Grafkerl funna i svensk jord (1873) pl. Vil,9 a.
172) Bruzelius Sv. fornlemningar H. 11 p. 95 pl. VIII, 1.
,73) Det oldnordiske Museum indeholder endeel saadanne Spænder; see Worsaae Afbildninger 1859 Nr 395. 

Et svensk er udgivet af Montelius, Atlas II p. 102 nr 338. 1 Norge er der fundet et lignende Spænde 
med 5 Grene; see Foren, f. norske Oltidsminders Bev.1872 S. 77.

1T4j Holmboe Helleristninger i N. Vidsk. Selsk. Forh. 1865 S. 217. Lorange Bergens Museum S. 52; den 
her i Anmærkningen nævnte brakteatlignende Sølvprydelse indeholder ikke et Hagekors, men et sim
pelt Kors. Denne Oplysning og Tegninger af Bunden og af Sølvpladerne ere mig velvilligt meddeeite 
af Rektor Bendixen.

175) De have muligt hørt til en Træspand. Holmboe og Lorange anf. St.
176) Foren, f. norske Oldtidsminders Bevaring 1872 S. 104,e, Pl. 1,6.
177) Fra Nørre-Jylland. Atlas f. nord. Oldk. Nr 130. I Annaler f nord. Oldk. 1855 S. 280 f. indeholdes for

skiellige Oplysninger om de i dette Atlas afbildede Brakteater. Fig. 37 og 39 ere Aftryk af Træ
snittene i Aarb. f. nord. Oldk. 1870 S. 415 og Stephens Run. mon. n° 39, som ere overladte til Af
benyttelse her.

* 34

Hank af et Leerkar med Tegnet (1) indridset forneden; funden 
paa Gothland.* 171 172) En Stigbøile af Bronze, fra hvis Plade der 
hænger en rund Skive ned, paa hvilken Tegnet (1-3) er indgrave
ret; fra Skaane.173)

< Fra den ældre Jernalder i Danmark og Sverrig haves der 
desforuden Spænder af Sølv, der repræsentere Tegnets Form 2, 

Norge.

35

med forskiellige Udsmykninger og Tilsætninger, svarende til det 
fra det nordlige Tydskland (S. 25 Anm. 150).173)

Stykker af en Leerurne med Strege-Zirater, under hvis Bund Tegnet (2) 
er indridset (Fig. 35); fra en Gravhøi i Lister Amt.174) To

36

smaa Sølvplader, Fragmenter af et Beslag, med Tegnet (1) 
indgraveret (Fig. 36); fra en Grav i Nordre Bergenhuus Amt.175) 
Et Bronze-Spænde, korsformet, med en fiirkantet forgyldt 
Plade, hvorpaa Tegnet (5) findes ophævet; fra Jarlsberg Amt.176) 
Jvfr. IV Ornamentet 23.

3. Den yngre Jernalder. Fra Folkevandringen til Hedenskabets Slutning. (5—9 Aarh.)

Danmark. Guldbrakteater med efterfølgende Forestillinger. Et Hoved med 
et Baand om Haaret, som bagtil er omslynget; imellem to store Slanger. (Fig. 37.)177 * * *) 
Et Hoved med en fugledannet Ilielm; fra Munden udgaaer en Piil eller et Spyd; paa
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hver Side, et Dyr. (Fig. 38.)178) Et lloved 
eller Brystbillede ovenover et Dyr; Hovedet er 
bedækket eller prydet paa forskiellig Maade; 
Dyret er snart en Hest (Fig. 39)179), snart en 
Tyr (Fig. 40)180); en enkelt Gang sees endnu 
et Dyr foran Hovedet181) ; forskiellige Rune
indskrifter ere tilføiede, meest ved Frem
stillingerne med Tyren. En Drage med op
spilet Gab; paa Siderne, Runer.182) En 
Figur, som hæver den høire Haand op foran 
Ansigtet, med en Hest og en Fugl ved Siden, 
eller uden disse; forskiellige Rune-Indskrif
ter.183) En løbende Figur med et Sværd (?) 
i Haanden ; foran, en mindre Figur, ligeledes 
løbende; med en Rune-Indskrift.184) Et 
Brystbillede med Diadem og Kappe; med en 
Omskrift af romerske og ubestemte Bogsta
ver.185) Tegnet er paa disse og de efter
følgende Brakteater i Almindelighed stort og 
befinder sig paa en fremtrædende Plads. Det 
har Formerne 1, 3 og 5, som vexle ved den 
samme Forestilling; kun eet Sted træffes For
men 2.186) Paa 4 Stykker er Tegnet to Gange 
gientaget.187) — En Perle af Glasmosaik, i 
hvis sammensmeltede Masse Tegnet er kiende- 
ligt.I88) — En Gravsteen med en Rune-Ind
skrift, over hvilken Tegnet (1) er indhugget, 
tilligemed tre i hverandre slyngede Horn. 
(Fig. 4L)18®)

178) To Exemplarer i det oldnord. Museum, fra et ubekiendt, formodentlig dansk Findested. Atlas Nr 98.
179) Fra Sielland og Jylland. Atlas Nr 93, 124, 230 og 231. Stephens Runic Mon. II Nr 39.
18°) Fra Sielland, Fyen og Jylland. Atlas N'rl23 (giengivet ovenfor). Stephens Nr 30-32, 36-38, 56, 63 og 68.
181) Atlas Nr 93. 182) Stephens Nr 50. Findestedet ubekiendt.
1831 Fra Sielland og Fyen. Stephens Nr 20, 51, 52 og 67. Aarb. f. n. Oldk. 1870 Tavle 16,1,5,6 og8.
184) Stephens Nr 17. Aarb. f. n. Oldk. 1870 Tavle 20, 2.
185) Efterligning af en romersk Keisermynt. Fra Slesvig; i privat Eie. (Ifølge Meddelelse af Stud.Undset.)
1861 Anf. St. Anm. 184. 187) Stephens Nr 17,42 og 68. Den Anm. 185 anførte Brakteat.
188) Fra Bekkegaards Gravplads paa Bornholm, i Museet f. n. Olds. Formodentlig indbragt fra Udlandet.
188) Fra Snoldelev i Sielland. Stephens p. 345. Fl. St.
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Sverrig. Guldbrakteater med efterfølgende Forestillinger. Et Hoved med 
et Baand (Diadem) om Haaret.190) Et stort Hoved ovenover et Dyr, som paa de foregaaende 
Brakteater; Dyret er eet Sted en Hest191), ellers, en Tyr199); paa to er det samme Dyr gien
taget mindre foran Hovedet, og paa een er der ved Siden af Tyren en Fugl193); ved 3 af 
Forestillingerne findes Runebogstaver. Figuren, der hæver Haanden op foran Ansigtet, 
med Hesten og Fuglen, som ovenfor.194) Overdelen af en Figur med oprakte Arme; en 
Omskrift af efterlignede latinske og Rune - Bogstaver.195) — Et rundt Bronzespænde med 
Tegnet (13) ophævet.196)— De svenske Gravstene med Rune-Indskrifter fra den christelige 
Tid ere omhandlede under VIH.

42

Norge. En Guldbrakteat, paa hvilken et Hoved med en høi Krone 
og et Baand (Diadem), meget ufuldkomment udført. (Fig. 42.)19î) Et 
stort forgyldt Sølvspænde, rigt ornamenteret, paa hvis Underdeel Tegnet 
(2-13) er indlagt to Gange smaat i en rund Glasflus.198) Et stort 
udziret Bronzespænde, paa hvis Midte Tegnet er anbragt, lille og op
hævet. ’")

Finland. Den yngre Jernalder eller den finske Periode. Et rundt hvælvet Bronze
spænde med ophævede Ornamenter, i hvilke Tegnets Figur (2) er kiendelig ; fra det sydlige 
Finland.200)

19°) Fra Gothland. Montelius Från Jernålderen pi. 1,3.
191) Fra Skaane. Stephens Nr 42.
192) Fra Skaane, Bleking og Vestergothland. Atlas Nr128 og 222. Stephens Nr 33 og 34. Montelius Från 

Jernålderen pi. 2,9.
,93) Atlas Nr 222. Stephens Nr 42.
194) Fra Skaane.- Stephens Nr 19. Aarb. f. n. Oldk. 1870 Tavle 16,2.
195) Fra Skaane. Atlas N’r 33. Som Sidestykke til Tegnet, der findes nederst til venstre, er til høire,

som det synes, det trebuede Tegn anbragt; Afbildningen i Atlaset er her unøiagtig.
196) Fra Gothland. Montelius Sv. fornsakar II N’r 437.
,97) Fra Hitterdal i Bratsberg Amt. Atlas Nr 131. Aarb. f. n. Oldk. 1870 S. 389 Fig. 3. Omkring Rund

delen med Brystbilledet er en meget bred udziret Indfatning.
19S) Fra Dalum i Nordre Trondhiems Amt. Norske Aarsberetning 1868 Tavle IV, 24. Montelius Från 

Jernålderen pi. 5,2.
'") Fra Romsdalen. Norske Aarsberetning 1871 S. 88 Nr 120. De ovenanførte Gienstande findes i Uni

versitetets Samling i Christiania. Jeg skylder Prof. Rygh Meddelelsen om Spåenderne. — 1 Neumans 
Efterretninger om Oldtidsminderi Bergens Stift, i Nord. Tidskr. f. Oldk. ill B. (1836) S. 274, er anført, 
at der paa Gierde Kirkegaard i Etne Præstegiæld staaer en høi Bautasteen uden Indskrift med et 
Kors eller Thors-Hammertegn oppe ved Toppen. Fra Oldforskeren Nicolaysen, der har seet denne 
Steen, har jeg, igiennem Stud. Undset, erholdt Underretning om, at det er et christeligt Kors, der er 
indhugget paa den.

20°) Efter Aspalins Meddelelser, see Congrès d’archéol. préhist. de Bologne 1871 p. 432-433 pl. IV,21.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 H. I. 4
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DE SLAVISKE LANDE.201)

20>) De i det følgende anførte Gienstande ere for Størstedelen ikkun udgivne og omhandlede i Skrifter, der 
ere affattede i det polske, russiske og czechiske Sprog; Professor Vilh. Thomsen har havt den Vel- 
villie, af Texten i disse Skrifter at meddele mig det, der kunde tiene til Oplysning om Gienstandene.

202) 1 Grev Skorzewski’s Samling i Czerniejewo. Udg. af Tyszkiewicz i Kurhanach na Litwie (Gravhøje i 
Lithauen) 1868 Tab. VIII, 2, p. 104-105.

203) De to Kar fandtes ved Siden af hinanden tilligemed et sammenrustet Lag af Jern og Sand, Bund
fragmentet paa et andet Sted. Findestedet er ved Landsbyen Lengonice, paa en 0, dannet af Bifloder 
til Pilica, der løber ud i Weichselen. Tegnet paa Fragmentet er uregelmæssigt og har Linier tilsatte 
til de 3 af Benene. K. Jagmin i Wiadomosci archeologiczne (Arch. Meddelelser) III (1876 Warschau) 
p. 85-86 fig.

204) Al. Szumowski i det samme Hefte af det polske Tidskrift p.49 f. tab.I. Indskriften er ifølge Dr. Wimmers 
der meddeelte Oplysning et gothisk Navn og fra den ældre Jernalder.

205) Ouvarolf Les Meriens (1875) pl. VIII, 37.
2U6) At Tegnet paa de efterfølgende Gienstande ikke er at ansee for christeligt, vil fremgaae af VIII.
2O7) For Størstedelen i Museet i Prag. Vocel i: Ber. d. Wiener-Academie XVI (1855) Urnenzeichen von 

Königsgrätz S. 209 f. og S. 221 Nr 11-12 (6 Stykker); Pravek zeme ceske (Böhmens Oldtid, 1868, Prag) 
p. 462-463, Nr 14, 17 og 23 (en Lampe), Fig. 134 og 135. Tyszkiewicz i : det Moskauske arch. Selskabs 
Skrifter (i det russiske Sprog) 1867 Tab. XI, 38 og 44; Kurgane i Lithauen a. St. Tab. XII, 4 og 6.

1. Den ældre Jernalder. (1—5 Aarh.)

Posen. En lille Vase af sort Leer med Tegnet (3) anbragt paa Siden; den er 
rundt udbuget og har en smal Munding; øverst om Bugen er en Bølgerand. Funden ved 
Gnesen.202)

Polen. Leerkar med Tegnet (5, 5-6) under Bunden. En høi Urne af sort Leer, 
med en bred Munding, der er omgiven af en Mæanderbord, iøvrigt udekoreret. En Skaal 
af guult Leer med Strege-Zirater under den runde Bund. Bunden af et Kar af guult Leer. 
Fra en Gravhøi i Egnen ved Floden Pilica.203)

Volbynien. Et Spydblad af Jern, som paa den ene Side har Tegnet to Gange 
af Formerne 1 og 6, desforuden en Rune-Indskrift og flere Ornamenter eller Symboler, 
alt indlagt med Sølv. Fundet ved Kovel i det nordlige af Provindsen.204)

2. Den yngre Jernalder. (5 — 9 Aarh.)

Det østlige Rusland. Et rundt Bronzespænde med Tegnet 13. Fra en af 
de i 1851-1854 i Gouvernementerne Wladimir og Jaroslaw aabnede Grave, som antages at 
hidrøre fra Merierne, et Folk af den finske Stamme.205)

3. Hedenskabets sidste Tid. (9 — 13 Aarh.)206) Slaviske Folk.

Böhmen. Bunde af Askeurner af graat Leer, som udvendigt have Tegnet (3) op
hævet, undertiden omgivet af en Kreds. En Leer-Lampe med Tegnet under Bunden. 
Fra Gravpladsen ved Königsgrätz og andre Steder.207)
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Lithauen. Plumpe Urner af graat Leer, som have Tegnet (3) ophævet under 
Bunden; de ere krukkeformede og for Størstedelen ganske uden Zirater. Fra Grave ved 
Borysow i Gouvernementet Minsk.208)

208) Tyszkiewicz i anf. Bind af det Moskauske Selskabs Skr. Tab. IX, 16 og 19 ; Kurgane a. St. Tab. X, 2,4 og 10. 
I Sammes Samling. Jvfr. Grewink Heidn. Gräber russ. Lithauens i Verh. d. estnischen Gesellsch. zu 
Dorpat VI (1870) S. 109-110 og 193.

209) I Museet i Wilna. Tyszkiewicz i: det anf. Bind af det Moskauske Selskabs Skr. p. 115—122 Tab.VI-VII, 
6- 8 og 10; Kurgane a. St. p. 117 —130 Tab.XVI, 6-8 og 10. See nærmere nedenfor under VII og VIII.

4*

Podlachien. Smaa runde Blyplader (llandelsphimber), der indeholde Tegnet (3) 
tilligemed andre Tegn og Fremstillinger, ophævede. Fundne 1864 i Floden Bug ved Dro- 
gitschin, der var Jazwingernes (Jatvægernes) Hovedstad.209)

III.

Tegnets Betydning og Anvendelse i Almindelighed.
Som det sees af det foregaaende Afsnit, er det paa Gienstande af høist ulige Art, 

denne Korsfigur forekommer, og paa meget forskiellige Maader den er anbragt. Den viser 
sig ofte som et Ornament. Undertiden har den heller ikke været andet, saaledes paa de 
ældre malede Vaser, hvor den tilligemed andre Zirater tiener til at udfylde Rummet omkring 
Figurerne, paa de Spindevægte fra Hissarlik og i de romerske Mosaiker, hvor den vexler 
med andre Zirater, paa endeel Smykkesager m. m. Men i mangfoldige Tilfælde kan den 
ikke opfattes saaledes, og selv der, hvor den tiener til Prydelse, fremtræder den hyppigt 
paa en saadan Maade, at der maa tillægges den en egen Betydning.

Dette Kors er i vor Tid i Indien og Østasien et religiøst eller helligt Symbol, 
og har i Indien ogsaa i Oldtiden været brugt som saadant, saalangt vi kunne forfølge det 
tilbage. At det samme har været Tilfældet hos andre Oldtidsfolk, sees af dets Anbringelse 
paa Mynter, Altre, Askeurner, Gravstene og Klippevægge. Paa galliske Mynter forekom
mer det som et Gude-Attribut (Fig. 26-27), ligeledes paa en græsk og paa en phoenicisk 
Mynt (Fig. 17 og 20). 1 Præget paa indiske, græske, italiske, galliske og andre barba
riske Folks Mynter udgiør det ikke sielden Typen d. e. den eneste eller principale Fremstil
ling (s. Fig. 2, 11, 13, 19, 22, 23 o. s. v.); anvendt saaledes, kan det ikke betragtes som en 
betydningsløs Figur eller en Zirat. Paa de simple galliske Altre er det anbragt stort og 
alene paa Fodstykket (Fig. 28); hos forskiellige barbariske Folk findes det paa Askeurner, 
der ere af plump Form og uden Udziring (s. f. Ex. Fig. 34); i Danmark er det indhugget 
paa en Gravsteen, der er en raa eller kun lidet tildannet Steen (Fig. 41). I alle disse Tilfælde 
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kan del ikke være et Ornament, men maa have havt en særegen eller symbolsk Betydning, 
der har staaet i Forbindelse med religiøse Forestillinger. Dette fører naturligt til at op
fatte Tegnet paa samme Maade paa Gienstande henhørende til Gudsdyrkelsen og Begravel
sen, hvor det, naar man vilde see bort fra deres Brug og Bestemmelse, kunde betragtes som 
et Ornament, saaledes paa Altre og Gravstene i romersk Stil, paa Kar, der synes at have 
været til hellig Brug og hvor det er stærkt fremtrædende eller anbragt alene, paa Askeurner, 
hvor det indtager en fremragende Plads i Ornamenteringen.1) Det ophører ikke her at 
være et Symbol, ligesaalidt som det christelige Kors, naar det paa en ornamental Maade 
er anbragt paa Kirkekar, Gravmonumenter og Ligkister. Paa en af Klippevæggene i Sverrig 
er Tegnet indhugget høit oppe og alene.

') Med Hensyn til Gravurnerne og Gravstenene, jvfr. nedenfor Anm. 6.
3) Det samme er Tilfældet med Bronze-Øxerne fra Italien (S. 15); men dersom disse have været til 

Offerbrug, er Tegnet snarere et religiøst Symbol.
’) Schliemann Troj. Alterth. Atlas Nr 142, 270, 293, 2515, 3411.
*) Gozzadini Di un sepolcreto etr. (1855) tav. VIII,3.

Denne Korsfigur har desforuden været et prophylaktisk Tegn og er bleven 
brugt som et Middel, der troedes at kunne beskytte mod Ondt. Fremstillingerne paa de 
malede Vaser fra Nedre-Italien vise, at den der blev baaren af Mænd paa Brystet. Man 
finder den paa forskiellige til det daglige Liv henhørende Brugsgienstande anbragt paa en 
saadan Maade, at det er aabenbart, at den ikke er en Zirat, men et Phylakterium. Dette 
giælder f. Ex. om det apuliske Guldspænde (S. 15 Fig. 15); dette Spænde er uden nogensom
helst Udziring, og Tegnet er indgraveret lille og alene paa dets glatte Flade.2) Tegnet 
maa opfattes paa den samme Maade i endeel Tilfælde, hvor det enten er flygtigt indridset, 
eller er anbragt paa Udkanten af en Gienstand, eller ovenpaa de oprindelige Ornamenter, 
saaledes: paa Spindevægte fra Ruinerne i Hissarlik3), paa Spænder fra Gravpladsen ved 
Villanova4), paa et Leerkar fra Thorsbierg-Mosen (S. 26 Anm. 162) og paa et Sværdfæste fra 
Vi-Mosen (S. 26 Fig. 32). Men naar Figuren, som disse Exempter vise, i prophylaktisk Øiemed 
er bleven anbragt paa Spænder, Huusgeraadskar, Redskaber og Vaaben, er det at formode, 
at den ogsaa paa de Gienstande af samme Art, hvor den viser sig som en Zirat, har faaet 
Plads, ikke alene for at tiene til Prydelse, men tillige, og maaske fornemmelig, af den Grund, 
at der tillagdes den en magisk Kraft som et beskiermende eller heldbringende Tegn. Det 
var, som bekiendt, almindeligt i Oldtiden, ikke blot at bære Amuletter paa Legemet, men 
overhovedet at anbringe Beskyttelsesmidler mod Ondt og Trylleri paa Gienstande af alle 
Slags. De græske malede Vaser, der tiente til Huuskar, ere ofte dekorerede med et Gor- 
gone-Ansigt og to Øine, som rimeligviis havde denne Bestemmelse. Hos Grækerne og 
Romerne blev især Phallus-Figuren brugt i dette Øiemed, men desforuden ogsaa mange 
andre Fremstillinger, som troedes at kunne modvirke den skadelige Indflydelse, der tillagdes
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det onde Blik, og saadanne Beskyttelsesmidler bleve anvendte i den videste Udstrækning.5) 
I Norden finde vi runelignende Tegn og en Runeformel anbragte i samme Hensigt paa 
Gienstande af forskiellig Art, saaledes paa Spænder, Guldbrakteater, en Fingerring, en Hoved
prydelse, en Pilespids.6) Ogsaa hvor Tegnet er flere Gange gientaget, kan det være anbragt 
af denne Grund; Gientagelsen tiente til at forøge Virkningen; man finder saaledes paa 
Pladen af et Bronzespænde fra Sverrig Runen À eller et Tegn, som ligner samme, indridset 
10 Gange i en Række paa Bagsiden langs Yderkanten.7) Undertiden synes af den samme 
Grund flere Tegn at være sammensatte til een Figur (jvfr. S. 6, 25 og 36-37).

5) Man anbragte dem paa Rustnings-Gienstande, Smykker, Seglstene, Lamper, Leerkar, Skibe, Bygninger, 
Stadmure o. s. v.; see især Jahn i Berichte der sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1854 S. 46-49; 1855 S. 63 f. 
og S. 74.

s) Bugge i Aarb. f. n. Oldk. 1871 S. 182-185. Runeformelen findes ogsaa paa Gravstene, hvor den er 
anbragt for at beskiærme den Afdødes Levninger, see Bugge a. St. S.219-221. Man kunde da spørge, 
om ikke Hagekorset ogsaa paa Ossuarierne og Gravstenene har været et i denne Hensigt anbragt 
Tegn. Dette er dog mindre sandsynligt. Naar det var et Tegn af religiøs Betydning og, som nedenfor 
vil blive viist, en Guds Symbol, ligger det nærmere at antage, at det er anbragt paa Grund af den 
religiøse Tro og i den Hensigt at stille Graven og dens Indhold under Gudens Beskyttelse.

7) Bruzelius Sv. fornlemningar p. 116 pl. IX (XI), l,b.
8) See Citaterne under VI S.43-45, Foruden de der anførte Forfattere, maa endnu nævnes: Mortillct (Le 

signe de la croix p. 146), Connestabile (Due dischi in br. p. 30) og Brunius (flällristningar p. 86).
9) See under Vil, Grækerne.

10) Ogsaa Stemplerne af brændt Leer og Bronze kunne have været til at paatrykke Fabrikmærker; jvfr. 
dog S. 14 Anm. 56 og S. 34 Anm. 13.

Dette Kors har ogsaa i Almindelighed været betragtet saaledes, som en hierogly- 
phisk Figur, et religiøst Symbol, et helligt eller et magisk Tegn. Lige til den nyeste Tid 
have alle de Archæologer, der have udtalt sig om det, uagtet de have opfattet det meget 
forskielligt, været enige i at sætte det i Forbindelse med de religiøse Forestillinger.8)

Figuren har ofte været brugt som et personligt Emblem eller Mærke. Paa ad
skillige af de græske Stadmynter, hvor den er anbragt lille ved Siden af Hovedfremstillin
gen (som Bityp), er den en Øvrighedspersons Vaabenbillede (Seglmærke) eller Myntmesterens 
Mærke.9) Den kan opfattes som Eierens Signetmærke paa Fingerringen fra den germa
niske Grav ved Rhinen (S. 24 Anm. 140). Den er muligviis et Fabrikmærke paa den sorte 
Leerskaal fra Nedre-Italien, hvor den er indtrykket med et Stempel i Bunden (S. 16 Fig. 18), 
paa Leerlamperne fra Gallien (S. 21) og Böhmen (S. 30), og paa Teglstenene fra Belgien 
(S. 21).10) Paa Handels-Plumberne fra Podlachien (S. 31) maa den betragtes som Kiøb- 
mandens eller Fabrikantens Mærke. Man kiender en Mangfoldighed af personlige Emble
mer fra Landene ved Middelhavet og saavidt, som den græske og romerske Kultur strakte 
sig; de forekomme i stort Antal paa de græske Stæders og den romerske Republiks Myn
ter, i Seglstene og Fingerringe, i Stemplerne paa Leerkar eller Hanke af Leerkar m. m. 
De fleste af dem staae i Forbindelse med den religiøse Tro og Gudsdyrkelsen; Seglstenene 
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indeholde ogsaa Fremstillinger af recnt prophylaktisk Art11); men der træffes yderst sielden 
noget, som kun kan ansees for en betydningsløs Zirat. En geometrisk Figur som Hage
korset vilde ikke have været andet, dersom den ikke havde havt en symbolsk Betydning 
eller man havde tillagt den en magisk Kraft. Det har altsaa Sandsynlighed for sig, at 
det er af den ene eller den anden af disse Grunde, at Figuren er valgt til et personligt 
Emblem eller privat Mærke, og at den hos det Folk, hvor vi finde den anvendt saaledes, 
blev, eller tidligere var bleven, betragtet som et religiøst Symbol eller som et Phylakterium.

Det er i mange Tilfælde tvivlsomt, hvorledes Figuren er at opfatte, om den skal 
ansees for et religiøst Symbol, et prophylaktisk Tegn, et personligt Emblem eller et Orna
ment. Spørgsmaalet, om den er et religiøst Symbol, afhænger især deraf, om Gienstan- 
den, den findes paa, har staaet i Forbindelse med Gudsdyrkelsen eller med Graven, og 
dette lader sig ofte ikke afgiøre. Det er saaledes uvist, med Hensyn til endeel af Karrene, 
om de have været benyttede ved Gudstienesten eller bestemte til Gravurner, eller om de 
have været, til Brug i det daglige Liv, ligesaa, om Øxerne fra Italien have været Offer-Øxer 
eller almindelige Hugge-Redskaber, om Søile-Capitælerne i Numidien have hørt til Hellig
domme eller til profane Bygninger. Hvad det Tegn angaaer, der paa de græske Stadmynter 
er tilføiet som Bityp, er det undertiden vanskeligt at bestemme, om det staaer i Forbindelse 
med Forestillingen (Typen), eller om det er et Mærke alene vedkommende Udmyntningen 
eller den Person, der har forestaaet samme; i det første Tilfælde har det en med Forestil
lingen sammenhængende symbolsk Betydning, i det sidste er det et personligt Emblem. 
Naar Figuren forefindes under Bunden af Leerkar, som det er Tilfældet i de nordiske og 
slaviske Lande, kan det ligeledes være Tvivl underkastet, paa hvilken Maade den skal op
fattes. Udfylder den Bunden paa et vel udformet og paa Siden dekoreret Kar, kan den 
være et Ornament12); er Karret derimod af plump Form og uden Dekoration, lader den sig 
ikke betragte saaledes; naar man kun vil sætte een Zirat paa et Kar, anbringer man den 
ikke paa det Sted af Karret, som ikke sees. Een af de andre Forklaringer maa da vælges; 
Figuren kan have været et Phylakterium, som det sees af det ovenanførte Exempel fra 
Thorsbierg-Mosen (S. 32); men den kan ogsaa have været Pottemagerens eller Eierens 
Mærke eller et religiøst Symbol.13) Hvilken Forklaring her skal gives Fortrinet, beroer paa, 
om der fra samme Lokalitet eller tilgrændsende Egne haves andre Bundtegn, og af hvilken 
Art disse ere, om det kun er paa et enkelt Sted eller i eet og samme Land Figuren er

”) Seglstenene vare saaledes tillige Amuletter, og ved Seglet overførtes den beskyttende Kraft til den Gien
stand, det blev paatrykket.

12J F. Ex. paa Karret fra Hannover (S. 24 Anm. 146) og fra Norge (S 27 Fig. 35).
,3) De koniske Leerstempler fra Hissarlik og fra Ungarn og Bronzestemplet fra Gallien have udentvivl 

været brugte ved Fabrikationen af Leerkar; men, om det er Fabrikantens Mærke, de indeholde, eller 
om de have været bestemte til at paatrykke Karret et Ornament, et Phylakterium eller et Tegn af 
religiøs Betydning, lader sig ikke bestemme.
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anbragt under Bunden af Kar, eller om den ogsaa findes anvendt saaledes i andre Lande 
og til andre Tider, om Karret har hørt til Huusgeraadet eller kan antages ifølge dets Form 
at have været bestemt til Gravbrug. Der udkræves saaledes ved forskiellige Gienstande i 
mange Tilfælde en nærmere L'ndersøgelse, for at det kan afgiøres, hvorledes Figuren skal 
opfattes.

At Figuren er bleven brugt som et prophylaktisk Tegn, har naturligt havt sit Ud
spring derfra, at den var et religiøst Symbol; men heraf følger ikke, at man overalt, hvor 
den blev brugt som et Beskyttelsesmiddel, har knyttet det Begreb til den, som laa i Sym
bolet, eller overhovedet tillagt den en religiøs Betydning. Hvor Symbolet var optaget i 
Gudsdyrkelsen, maatte dets Indhold være almindelig bekiendt; naar altsaa Tegnet hos et 
Folk findes anvendt samtidigt som et religiøst Symbol og som et Phylakterium, maa der i 
det sidste Tilfælde tillægges det samme Betydning som i det første.14) Men i Tidens Løb, 
især naar Symbolet ikke benyttedes i den offentlige Cultus, kunde dets Betydning gaae 
tabt og kun Troen paa dets magiske Kraft blive tilbage; hvor man altsaa finder Figuren 
brugt alene som et prophylaktisk Tegn, er det meget muligt, at der ikke har været forbundet 
nogen religiøs Forestilling med det.15)

I4) Saaledes lios barbariske Folk i Gallien, Germanien og Skandinavien. Dr. Hostmann (i Der Urnen- 
friedhof bei Darzau S. 114) yttrer med Hensyn til Hagekorset, hvor det er brugt som et magisk 
Tegn: Auch dann gelingt es nicht, für dasselbe eine Auslegung zu finden, die seiner Stellung z. B. 
an einem schützenden Helme ebenso gut entspräche, wie an einer zum T'ödten bestimmten Pfeilspitze 
oder an einer zum Schmucke dienenden Spange; und es folgt daraus, dass auch der diesem Zeichen, 
etwa zugeschriebene magische Gehalt kein allgemein geltender, sondern lediglich ein dem individuellen 
Aberglauben entsprechender sein konnte. Hertil er at bemærke : naar Tegnet, som i det følgende 
vil blive viist, var et Symbol paa Guddommen eller en bestemt Gud, kunde det anvendes paa Gien
stande af alle Slags; det var den samme guddommelige Magt, der beskyttede den Person, som bar 
Hielmen og Smykket, og lod Lykken følge ham, naar han brugte sine Vaaben i Kampen.

*5) Dette var formodentlig Tilfældet i Italien i en senere Tid; see under VIL

Da den samme liniære Figur baade var et Symbol og et Ornament, frembyder det 
Spørgsmaal sig, om Ornamentet har havt en selvstændig Oprindelse eller er opstaaet af 
Symbolet. Figuren kan vel være dannet af Elementerne i den primitive Ornamentik. Paa 
de ældste dekorerede Leerkar, baade fra Middelhavslandene og det nordlige Europa, ere 
korte Linier (eller Stave), brudte under een eller under to rette Vinkler, anvendte paa for- 
skiellig Maade til Ornamenter og Border; ved Sammensætning af 4 af de første eller ved 
Krydsning af 2 af de sidste, fremkommer der en Figur, som svarer til Symbolets. Men 
det er dog lidet sandsynligt, at der hos de samme Folk paa een og samme Tid har exi- 
stcret et Ornament og et Tegn af eens Form, uden at de have staaet i Forbindelse med 
hinanden. Det ene maa være opstaaet af det andet. At Ornamentet ikke ligger til Grund 
for Tegnet, er utvivlsomt; en betydningsløs Zirat kan ikke blive til et religiøst Symbol. Det 
maa altsaa være Tegnet, der er brugt paa en ornamental Maade.



36

Resultatet er altsaa, at denne Figur i Oldtiden har været et religiøst Symbol, 
der ogsaa er blevet brugt som et Phylakterium og som et Ornament. Det 
skal i VI undersøges, hvilken Symbolets oprindelige Betydning har været, i VII, hvilken Be
tydning det til forskiellige Tider har havt hos de enkelte Folkeslag.

Ornamenter opstaaede af eller beslægtede med Tegnet.
Ornamenter, som alene forekomme i Middelhavslandene.

16

Sammensat af to Tegn af Formen 3. 
pladsen ved Dipylon udenfor Athen.1)

’) Paa Hankene af Karret. 1 Antiksamlingen i Kiøbenhavn.
2) Fra Kamiros paa Rhodos: Musée Napoleon Ilt Expl. p. Adr. de Longpérier pl. 54, 57, 58; Salzmann 

Necrop. de Camiros (1875) pl. 32, 42-44, 51,53, 55. Fra Thera : Monum. dell'Inst. arch, di Roma Vol. 
IX lav. V, 2. Det er i Rummet omkring Figurerne, Ornamentet er anbragt.

3) Paa Dionysos’s Chiton. Tischbein Coll. Hamilton IV pl. 38.
4) Schliemann Trojan. Alterth. Atlas Nr 2514.
5) 1 Grunden mellem Figurerne, tilligemed andre Zirater. Abeken Mittel-Italien Taf. VII, 6. — Hos de bar

bariske Folk forekommer Symbolet undertiden under Former, der ligne dette Ornament ; see Fig. 8 og 13.
6) Fra Kamiros paa Rhodos: en stor Kumme (Lebes), 4 Skienkekander [Oenochoe) og 4 Skaale (Kylix) 

i det britiske Museum (ifølge Meddelelse fra Murray). Fra Ruinerne af det æoliske Ilium, et Frag
ment i Schliemanns Trojan. Alterth. Atlas Nr 2976. Fra Krim, Stephani Compte rendu de la comm, 
arch. St. Pétersbourg 1870-1871 Atlas pl. IV. Fra Melos, Conze Mel. Thongefässe Taf. I, II, IV. Fra 
Athen, Birch Hist. of. anc. pottery (1873) p. 184 fig. I Grunden omkring Figurerne.

7) Paa Athena’s Chiton, Gerhard Trinkschalen u. Gef. im Berl. Museum (1848-1850) Taf. XIX.
8) I en fiirkantet Indfatning, gientaget omkring Siden. Revue archéol. 1874 p. 212 pl. VI, 1.
9) Visconti Lett, sopra alcuni vasi sep. di Alba Longa (1817) tav. III.

10) Gientaget 5 Gange omkring Siden, i en fiirkantet Ramme. Lindenschmit Alterth. B. I H. X Taf. 111,5; 
jvfr. Meklenb. Jahrb. XXVI S. 177.

Paa et pelasgisk malet Leerkar, fra Grav-

17

Paa: asiatisk-græske malede Vaser2); en græsk malet Vase med lyse Figurer paa 
sort Grund3); en Spindevægt fra del græske ilium4); en Guld-Fingerring med en 
figurlig Fremstilling i græsk-asiatisk Stil paa Pladen, fra JVlellem-Italien.5)

18

Paa: asiatisk-græske malede Vaser6 7); en græsk malet Vase med 
sort Grund1); en sort old-italisk Gravurne fra Poggio Renzo8).

lyse Figurer paa

Paa Laaget (Taget) af en sort hytteformel Gravurne, old-italisk, 
(Alba Longa).9)

funden i Albano

20

Paa Laaget af den samme Gravurne 
sort Gravurne10).

fra Alba Longa, og paa en anden old-italisk
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Ornamenter fra Middelhavslandene, som ogsaa træffes i de nordeuropæiske 
Lande.

21

Paa: asiatisk-græske malede Vaser11); en archaisk-græsk malet Vase med sorte Fi
gurer12); en old-italisk sort Gravurne fra Poggio Renzo13); en Træskaal fra en old- 
italisk Grav ved Corneto14); en Ziratplade af drevet Guld fra en etrurisk Grav ved 
Cære15); et Leerstempel fra Ungarn.16)

n) Fra Ramiros paa Rhodos, 3 Skaale i det britiske Museum. (Meddeelt af Murray.)
12) Paa en Discus i en gymnastisk Fremstilling, Gerhard Griech. Vasenbilder Taf. CCL1X.
13) Paa Laaget af den i Anmærkning 8 anførte Gravurne.
14) Monum. dell’ Inst. arch. X (1874) tav. Xd, 1.
15) Grifl Monum. di Cere ant. tav. IX.
16) Cat.de l’exposition préhist. à Budapest 1876 p. 120 fig. 88.
17) 1 en fiirkantet Indfatning, gientaget 6 Gange paa Siden, Connestabile Due dischi in bronzo tav. V, 1, 

p. 28 note 3. En Bord, sammensat af dette Ornament, findes paa Leerurner fra en old-italisk Grav
plads i Nærheden af Bologna, see Gozzadini Scavi arch, di Arnoaldo Veli (1877) tav. 11,8 og IV,2.

18) Paa en Guldkapsel, indesluttende et lille ægyptisk Idol (Bes), Micali Ant. Monum. (1832) tav. XLVI,2. 
Paa en Plade fra det Anm. 15 citerede Fund ved Cære.

19) E. aus'm Weerth, Fund von Wald-Algesheim (1870) Taf.H,2a, S. 16. Dette Fund indeholdt Guld- 
og Kobber-Smykker, deels af etrurisk Arbeide, deels germaniske Efterligninger.

20) Gientaget 4 Gange paa Overdelen Hostmann, Der Urnenfriedhof bei Darzau Taf. 1,5.
21) Med Tilsætninger til de yderste Linier. Engelhardt PI. 13, u.
22) Holmboe, Om Helleristninger i Christiania Vidsk. Selsk. Forh. 1865 S. 218. Tøiet er muligt indført fra 

Middelhavslandene.
23) Indgraveret paa Sølvbeklædningen til Midtstykket af Fæstet. Engelhardt PI. 9, 6.
2<) Atlas f. n. Oldk. Pl. XII Nr 247 b. Aarb. f. n. Oldk. 1855 S. 344.
2S| Journal of the brit. arch, assoc. XIV (1858) p. 330 pl. 24,4. Kemble Horæ ferales pl. 15 p. 190.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Kække, historisk og philosophisk Aid. 5 B. I.

22

Paa: en old-italisk sort Gravurne fra Clusium17); Laaget af Hytteurnen fra Alba 
Longa (Anm. 9) ; etruriske Ziratplader af Guld, tyndt drevne18); en Armring af 
drevet Kobber fra et Fund ved Rhinen.19)

Paa: Laaget af Ilytteurnen fra Alba Longa; en Gravurne af sort Leer fra Han
nover20); et Reslagstykke til Ridetøi fra Thorsbierg-Mosen i Slesvig21); et uldent 
Tøistykke fra en Grav i Norge.22)

Ornamenter, som alene forefindes hos de barbariske Folk i det nordlige Europa.

Sammensat af Fig. 3 og 5, vendte til forskiellige Sider. Paa et Sværdfæste fra 
Thorsbierg-Mosen i Slesvig.23) En Figur, sammensat paa en noget lignende 
Maade af to Tegn af Formen 5, forekommer paa en Guldbrakteat fra Nord- 
Tyd sk land.24)

25

I en rund Plade af rod Emaille, flere Gange anbragt paa et Rronze-Skiold, fundet i
Themsen.25)
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26 27 28

Paa skiveformede Bronze-Spænder fra angelsachsiske Grave i Berk-Shire 
og Oxford-Shire.36)

26) Fig. 26 og 27 fra Long-Wittenham i Berk-Shire, Archæol. brit. XXXVIII (I860) p. 327 f. pl. XIX, 3 
og 11. Fig. 28 fra Broughton-Poggs i Oxford-Shire, Proceedings of the Soc. of Antiqu. of London IV 
(1857) p. 73.

271 Baudot Sep. des Barb, en Bourgogne pl. XII,2,6; pl. XIII, 10.
28) Figurer, der ligne Nr17, forekomme vel paa galliske Mynter (see Fig. 8) og paa en Klippe i Sverrig 

(see Fig. 13); men i Middelhavslandene findes Fig. 17 knn brugt som et Ornament.

Burgundiske Guldsmykker indeholde undertiden et Ornament, der slutter sig til det 
galliske Tegn Fig. 8, men afvige fra dette deri, at Linierne ligesom i Fig. 26-28 ikke ud- 
gaae fra et fælles Midtpunkt.26 27)

I)et er fornemmelig paa Grund af Anvendelsen, at de foregaaende Figurer ere skilte 
fra dem, der ere anførte under I som varierende Former af et symbolsk Tegn. De frem- 
træde overalt som Ornamenter og findes ofte sammen med andre Zirater. Man træffer 
dem ikke paa Mynter, Altre, Gravstene eller Klippevægge28), og der er ingen af dem bleven 
anvendt som Gude-Attribut eller som Amulet. De afvige ogsaa i Henseende til Formerne 
paa en væsenlig Maade fra Nr 1-15. Det vil nedenfor (under VI) blive viist, at Kreds
bevægelse er den Forestilling, der ligger til Grund for det her omhandlede Tegns Figur, 
og som dets symbolske Betydning beroer paa; den træder klart frem i de ældste simple 
Former 1-5. Men Nr 17-22 have Ombøininger og Tilsætninger, ved hvilke det aabne 
Rum imellem Benene meer eller mindre fyldes, og udtrykke saaledes ikke den tilgrundlig
gende Idee; de danne sammensluttede geometriske Figurer, der ganske have Charakteren 
af Ornamenter. De alene i Britannien forekommende Figurer 25-28 skille sig fra de ud
artede og udsmykkede Former af Tegnet i de barbariske Lande, Nr 7-15, derved, at Benene 
ikke udgaae fra et Centrum, hvorved de ganske fierne sig fra den oprindelige Idee. De af 
to Tegn sammensatte Figurer 16 og 24 have, saavelsom Fig. 23, aldeles Udseende af Zi
rater. Alle disse Figurer ere altsaa at ansee for Ornamenter og repræsentere ikke i og 
for sig Symbolet.

Paa den anden Side findes der en betydelig Overensstemmelse og en nøie Sammen
hæng mellem disse ornamentale Figurer og Tegnet. Kiemen eller Hovedbestanddelen er 
den samme. De forekomme overhovedet i de samme Lande som Tegnet og samtidigt med 
dette. En stor Deel af dem træffes ogsaa paa Askeurner (Nr18-23) og paa Gravprydelser 
(Nr 21-23), altsaa paa Gienstande, hvor de kunne have en religiøs Betydning. I disse 
Tilfælde er det tilladt at antage, at det er Symbolet, vi have for os, omdannet til et Orna
ment, eller at Ornamentet er anvendt, fordi det indeholdt Symbolet.



39

Det er muligt, at disse Ornamenter ere bievne til ad den ornamentale Vei ; men det 
turde dog have Sandsynlighed for sig, at de skylde Symbolet deres Oprindelse (jvfr. S. 35); 
dette giælder ogsaa om Fig. 23, der ligner et Stykke af en Mæander.99)

29) Der maa skielnes mellem to Slags Mæandre. Den Mæander, som er dannet af een eller to paral
lelle fortløbende Linier, er enten opstaaet ved Sammensætning af Elementer i den primitive Orna
mentik, eller det er Bølger, som have afgivet Motivet til den, ligesom til den tilsvarende Bord med 
afrundede Linier og den saakaldte Bølgerand. Men den Mæander, i hvilken Linierne krydse hin
anden, er rimeligviis fremkommen ved en Række af , forbundne ved Linier. Der er andre med 
Mæanderen beslægtede Border, der ere opstaaede paa denne Maade, nemlig ved at sammenstille i 

Række den Tegnet Nr 13 lignende Figur a og det trebuede Tegn (det liniære Triskele, 
see nedenfor tider VI og VII) Fig. b; den første Bord træffes paa en malet pelasgisk 
Vase fra Rhodos (Salzmann Necrop.de Camiros pl. XXV), den sidste paa den galliske

Bronzehielm fra Amfreville ( Revue arch. 1862 p. 225 pl. V ; Ch.de Linas Les casques de Falaise et 
d’Amfr. 1869). Det er forsaavidt vel begrundet, naar Hagekorset (1 og 3) paa de græske Mynter fra 
Italien og Sicilien i det britiske Museums nyligt udgivne Katalog kaldes mæander pattern.

*) Conze i Berichte der Wiener-Academie 1870 S. 533-534; 1873 S. 239. Connestabile Due dischi in 
br. p. 47 f., 60 og 63.

2) Ifølge Schliemanns Meddelelse i Indledningen til Troj. Alterthûmer skulde disse være af Kobber; 
men det er senere ved en nøiagtigere Analyse af Metallet oplyst, at det er Bronze, men for Største
delen med en ringere Tilsætning af Tin end senere brugtes; see: Carteilhac i Matériaux pour l'hist. 
prim, de l’homme 1874 p. 40 og 48-50; E. Chantre L’âge du bronze en Troade (1874) p. 12-13; Fr. 
Lenormant Antiqu. de la Troade (1876) I p. 10.

5*

V.

Tegnets Ælde og Herkomst.
De ældste af de Gienstande, paa hvilke Tegnet er os opbevaret, ere de, der fand

tes i Fundamenterne af de nederste i Hissarlik udgravede Bygninger, og de Leerkar fra 
Middelhavslandene, man har tillagt Navnet af ariske eller pelasgiske. De af disse Leer
kar, der hidrøre fra Grækenland og de østlige Middelhavs-Øer, vidne, ved de paamalede 
primitive Ornamenter og Figurer, om en Tid, der har ligget forud for den græske Kul
turs Udvikling og den babylonisk-assyriske Kulturs Indflydelse; de gaae formodentlig op 
over det l8te Aartusinde f. Chr.1) De umalede Leerkar fra Italien, der indeholde til
svarende Ornamenter, kunne for en Deel antages at have samme Ælde. De Gienstande, 
der hidrøre fra de nederste Ruinlag i Hissarlik, føre os endnu høiere op i Tiden. Hvad 
der forefandtes i disse, tyder paa et lavt Kulturtrin: Redskaber af Steen og Been i stor 
Mængde, Leerkar af plumpe Former, usmykkede eller med Zirater af primitiv Art, yderst 
raae eller uformelige Idoler, Vaaben og Redskaber af Bronze2), intet Spor af Jern, Byg
ninger af ældgammel Construction; det er Begyndelsen af Bronzealderen, vi her have for 
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os. Denne Kultur-Tilstand maa være gaaet langt forud for det 12te Aarhundrede, den trojan
ske Krigs Tid; Troas’s Befolkning befandt sig da paa et høiere Kulturtrin. Der fandtes 
heller ikke i disse Ruinlag Spor til nogen Paavirkning af den assyrisk-babyloniske eller af 
den phoenicisk-ægyptiske Industri og Kunst, hvis Indflydelse maa antages i det 12te Aarh. at 
have strakt sig over Lilleasien.3) Vi have ogsaa en ægyptisk Kilde, som kan benyttes til 
at vise den høie Ælde af disse Ruiners Indhold. I den Beretning om Rameses Ils Felt
tog mod Khetiterne i det nordlige Syrien, som indeholdes i Pentiaurs digteriske Skildring, 
hvoraf et Stykke er opbevaret i en hieratisk Papyrus, og i de paa Tempelmurene i Luxor og 
Karnak indhuggede IJieroglyph-Indskrifter, meddeles det, at Khetiterne havde Folkene fra 
de yderste Egne ved Havet til Forbundne, og der anføres endeel Navne, som ligne de græske 
Navne paa Folk og Stæder i Lilleasien; iblandt disse findes Dardani og Iluna, som upaa- 
tvivlelig betegne Troerne og deres Hovedstad Ilion.4) Et Folk, der tog Deel i en Krig 
i et saa langt bortliggende Land, kan ikke antages at have staaet paa et saa lavt Kultur
trin, som det, hvorom Indholdet af de nederste Bygningslag i Hissarlik vidner. Tiden 
maa altsaa sættes længere tilbage end Rameses Ils Regering, der hører til det 15de Aarh. 
Vi føres saaledes op til det 16de eller 17de Aarh.5)

3) Dersom den næstunderste By, som Schliemann har søgt at vise, har været det homeriske Troja, 
føres vi med Hensyn til Tegnets Ælde op til Tiden før dettes Anlæggelse, da det forefandtes i de 
nederste fra Stedets ældste Bebyggelse hidrørende Ruiner (S. 10 Anm. 17). Men, at denne By har 
været det historiske Troja, kan ikke tages til Udgangspunkt for en Undersøgelse af Tegnets Ælde. 
Schliemanns Mening er forkastet af de fleste Archæologer, og lader sig ikke antage, fornemmelig af 
de oven anførte Grunde, Om man ogsaa indrømmer, at Homer har givet en Skildring af Troja fra 
sit Folks og sin Tids Standpunkt, og tillægger Traditionens Udsmykkelse og den digteriske Ind- 
klædning nok saa meget, maa dog, saafremt de græske Fyrsters Tog til Troja og en langvarig Kamp 
om denne By ansees for en historisk Begivenhed, Staden have været af større Omfang og dens Ind
byggere været videre fremskredne i Kultur.

’) V. Schmidt Omrids af Syriens Historie S. 39 f. og 56-57. Chabas Etudes de l’antiquité hist. p.88. Fl.St. 
1 den Indskrift, som en følgende Konge Rameses 111 (i Slutningen af det 14de Aarh.) lod indhugge 
paa en Pylon i Medinet Abu til Erindring om hans Felttog mod det samme Folk i Syrien, anføres 
iblandt Navnene paa de Folk, der kom Khetiterne tilhiælp, et, der antages at være Teukrernes, som 
Troerne ogsaa kaldtes. Chabas anf. St.

s) En nærmere Udvikling og Begrundelse af det ovenfor anførte ere givne af Fr.Lenormant i: The Aca
demy 1874 p. 314f. og p. 343 f., Revue archéoi. 1874 p.207 f., og senest i Antiquités de la Troade, 
hvoraf l8te Deel er udkommen i 1876.

s) Med Undtagelse af Etrurien.
7) Jvfr. VII, Pelasgerne. At ogsaa Befolkningen paa Cypern, før Phoeniciernes Nedsættelse paa denne 

0, var af arisk Oprindelse, sees af det i dé cypriske Indskrifter os opbevarede Sprog, som er beslægtet 
med det græske; jvfr. Fr. Lenormant Antiquités de la Troade (1876) p. 34.

De Folk, der i denne Periode, 2000—1000 f. Chr., beboede Lilleasien, de østlige 
Middelhavs-Øer, Grækenland og Italien6) — de kunne sammenfattes under Fællesnavnet 
Pelasger7) — vare af den ariske Stamme. At navnlig Indbyggerne i den i Hissarlik ud
gravede By, hvor Tegnet tidligst fremtræder, have været Ariere, sees af de fundne Gien
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stande, der svare til dem, der ere os opbevarede fra de ariske Folk i Europa, men ere 
ganske forskiellige fra dem, der tilhøre den babylonisk-assyriske Kultur. Til den samme 
Hovedstamme hørte Inderne og Perserne saavelsom alle de europæiske Folkeslag, hos hvilke 
Tegnet forekommer. Ægypterne havde ikke dette Tegn, heller ikke Assyrerne.8) Udenfor 
den ariske Folkestamme forefinde vi det hos Phoenicierne i Occidenten og hos Folkeslag af 
den mongolske Race i Asien; men de erholdt det -fra de ariske Folk, de første fra Græ
kerne, de sidste fra Inderne, og ikke før i en senere Tid (see Vil).9) Tegnet kan saaledes 
med Grund ansees for arisk.

8) Mortillet anfører i sit Skrift Le signe de la croix av. le christ, p. 146, at Garucci har sagt ham, at 
han havde seet dette Kors paa Brystet af en assyrisk Statue. Den italienske Lærde har, paa min 
Forespørgsel herom, meddeelt mig, at dette beroer paa en Misforstaaelse, og at han ikke kiender 
nogen assyrisk Statue med et saadant Kors. Det træffes ikke i noget af de store Værker over de 
assyriske Antiquiteter, ligesaalidt som paa nogen af de assyriske Gienstande i det britiske Museum.

9) Etrurerne, hos hvilke Tegnet kun blev brugt som en Zirat paa Smykker, optoge det fra de italiske 
Folk; see VII.

10) Det kan ikke have havt en særskilt Oprindelse hos disse Folk, see VI.

Men hos hvilket af de ariske Folk og i hvilket Land er Tegnet opstaaet ? Hvor 
høit gaaer det op i Tiden ?

De ariske Folk i Europa ere, som bekiendt, udvandrede fra Asien. De linguistiske 
og ethnologiske Undersøgelser have ført til det Resultat, at Udvandringen er skeet fra de 
Lande, der ligge syd for det kaspiske Hav, Midtasiens Ørkener og Hindukusch-Biergene, 
og at den nordøstlige Deel af Afganistan, det nuværende Kabul og Peschaver, har været 
den ariske eller saakaldte indogermaniske Races Midtpunkt. Efter at det der boende Folk 
havde hævet sig til et vist Kulturtrin, deelte det sig: den østlige Deel skilte sig fra den 
Vestlige. Af den første fremgik igien to Folk, af hvilke det ene bemægtigede sig det 
senere Persien, det andet indvandrede i Induslandet og derefter erobrede hele Indien. 
Fra de af de vestlige Arier beboede Landstrækninger droge efterhaanden de forskiellige 
Stammer ud, der i Tidens Løb bleve til Folk, som udbredte sig over Europa.

Det er hos Pelasgerne, Tegnet tidligst forekommer; dette kunde lede til at for
mode , at det var hos dem, det er blevet til. De øvrige ariske Folk i Europa havde da 
modtaget det fra Pelasgerne, det være sig paa deres Indvandring fra Asien, enten under 
et længere Ophold i Lilleasien eller i Landene paa Grækenlands og Italiens Grændser, det 
være sig i en senere Periode ved Forbindelser med Middelhavslandene. Men Tegnet fore
findes ogsaa hos Perserne og Inderne.10) Det lader sig ikke vel antage, at disse Folk have 
havt noget Samqvem med Pelasgerne og erholdt Tegnet fra dem. Man kunde tænke sig, 
at det fra Grækerne var forplantet til Persien og Indien. Det kan ikke bevises, at Tegnet 
har været tilstede i noget af disse Lande før Alexander den Stores Tid. Persien stod i 
lang Tid under Seleucidernes Herredømme, og det sees af de baktriske Kongers Mynter og
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af de græciserende Skulpturer, der ere fundne i Induslandel11), at Alexanders Indtrængen i 
Asien havde tilfølge, at græsk Kultur, Kunst og Gudsdyrkelse udbredtes til Indien. Men 
hertil er at bemærke, at Tegnet ikke træffes paa nogen af de Mynter med græske Typer 
og Indskrifter, der i stort Antal ere os opbevarede fra de arsacidiske og de baktriske Kon
ger, og at det overhovedet kun var lidet i Brug og af ringe Betydning hos Grækerne. 
Skiøndt det ikke lader sig bevise, er der ingen Grund til at drage i Tvivl, at det har existeret 
i Indien før det 4de Aarh.12) At Tegnet tidligere er kommet til Indien fra Grækenland, 
kan heller ikke antages. Før Alexanders Tid fandt der ikke nogensinde en saadan Forbin
delse Sted mellem disse Lande, der kunde have medført, at Tegnet fra Grækerne var gaaet 
over til Inderne13), og det er ikke rimeligt, at Inderne have optaget et religiøst Symbol 
som dette fra Grækerne, da det Gudesystem og den Kultus, der i Tidens Løb udviklede 
sig hos hvert af disse Folk, vare saa væsenlig forskiellige. Vi føres saaledes til at søge

u) Curtius i Archäologische Zeitung 1875 S. 90 f.
12) See under VII: Inderne.
13) Waring (i Ceramic art in rem. ages p. 15) mener, at Pythagoras, der ifølge Traditionen paa sine 

Reiser skulde være kommen til Indien, har medbragt Tegnet, som derefter visse Sekter havde beholdt. 
Men Pythagoras’s Ophold i Indien er ikke historisk begrundet.

u) Det vil sees af den Forklaring, Burnouf har givet af Tegnets'Oprindelse (følg. Side), at denne Lærde 
anseer det for opstaaet hos de ariske Folk i den ældste Tid.

ls) Ariernes Erobring af Indien henføres til det 15de Aarh. Pietet Les origines indo-europ. II p. 727. 
Burnouf Essai sur le Veda ch. I. Wurm Gesch. d. ind. Religion S. 11. Pietet antager, at Tiden, da 
Vestarierne skiltes fra Østarierne og deres Udvandringer til Europa toge deres Begyndelse, kan sættes 
til omtrent 3000 f. Chr. ; anf. St. Hypothèses chronologiques p. 721 f.

Tegnets Hiem længere mod Øst og dets Oprindelse høiere oppe i Tiden. Det turde være
mindre sandsynligt, at det er opstaaet, efter at Østarierne havde skilt sig fra Vestarierne. 
Der dannede sig da baade hos Perserne og Inderne en særegen Religion, der meer og 
meer hernede sig fra den oprindelige og vestariske ; under en saadan Religionsforskiellig-
hed lader det sig vanskeligere tænke, at Tegnet er gaaet over fra et af disse Folk til de
to andre. Saavel Perserne, efter at de havde taget de Landstrækninger i Besiddelse, der 
fik Navn efter dem, som Inderne efter deres Nedsættelse i Hindostán synes at have ført en 
isoleret Tilværelse og ikke modtaget nogen Paavirkning udenfra. Man kommer saaledes 
til den Slutning, at det ariske Symbol stammer fra Tiden før Folkenes Adskillelse H), og at 
disse fra det fælles Hiemland have bragt det med sig til de Lande, hvor de senere toge 
Boliger.,5)
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VL

Tegnets Oprindelse og Betydning som religiøst Symbol.
Der har været fremsat meget forskiellige Meninger med Hensyn til Opfattelsen af 

Tegnets Figur og dets Betydning som Symbol.
Hvad først det asiatiske, navnlig det i Indien forekommende Tegn angaaer, har 

Cunningham anseet det for et Monogram, sammensat af de Bogstaver, dets indiske Navn 
Svastika indeholder; det vil fremgaae af det følgende (see VII, Inderne), at dette ikke lader 
sig antage. Ifølge J. Hoffmanns Anskuelse1) have de to hinanden krydsende Linier beteg
net en Forening al de to Verdens-Faktorer, det ‘mandlige og qvindelige Princip, en For
klaring, der svarer til den, nogle Archæologer have givet af det asiatiske Symbol af den 
simple Korsform og af det ægyptiske Hankekors, og hvorved Tegnet bliver eensbetydende med 
det indiske Linga-Symbol ; Liniernes Ombøining skulde antyde en bestandig Omsvingning. 
Men den omdreiende Bevægelse, som Figuren udtrykker, staaer ikke i nogen Sammenhæng 
med det Begreb, der skulde være betegnet ved Liniernes Krydsning; den viser, at dette 
Tegn har en anden Oprindelse og Betydning end de anførte Symboler. Senest har Orien
talisten Burnouf fremsat den Mening, at Tegnet er opstaaet af det Ildgiørings-Redskab, der 
i den ældste Tid var i Brug hos Inderne.2) Det bestod af to paa hinanden lagte Træstykker 
(arani), som i Forbindelsespunktet havde et Hul, i hvilket man fremkaldte Ild ved hurtig Om- 
dreining af en tilspidset Stok eller Pind af Træ. I Vedaerne, hvor Ildens Tilveiebringelse til 
den forestaaende Offring skildres, bliver den ved Gnidningen i Træet fremkomne Ild identi
ficeret med Guden Agni, der var Ildens og Livets Princip og snart lovprises som den alt
omfattende Guddom, snart betragtes som Offrets Frembærer og en Midler mellem Menne
skene og Guddommen.3) Denne Mening er optagen af Schliemann4), Paolo Lioy5), og 
Fr. Lenormant.6) Men Tegnets Form er uforenelig med denne Forklaring. Figuren kan 
kun fremstille den ene af de to til Ildens Frembringelse og Agni’s Fødsel nødvendige Fak
torer, de krydslagte Træstykker; den anden Faktor, Stokken, der omdreiedes i Midten, 
fattes; der maatte endnu en Linie være tilføiet, for at betegne denne, dersom Tegnet skulde 
være en liniær Giengivelse af lldgiørings - Redskabet. De vinkeldannede Been passe heller 

*) Fremsat i Siebolds Værk Nippon, T.V. Buddha-Pantheon, Anhang S. 174.
а) La science des religions 2de ed. 1872 p. 256.
3) Burnouf Essai sur le Veda chap. XIII.
4) Trojan. Alterth. S. 51-57. Schliemann henviser til flere Steder i Vedaerne, der indeholde en Skildring 

af Ofl'erildens Frembringelse med de dertil hørende Forberedelser; de to Træstykker sammenlignes 
med et udstrakt qvindeligt Legeme og Ildgiøringen med den menneskelige Avlings-Proces.

5) Le abitazioni lacustri di Fimon (1876) p. 110. ,
б) Les antiquités de la Troade (1876) p. 26.
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ikke til Forklaringen. Burnouf mener, at Træstykkerne have været ombøiede i Enderne 
for at fastholdes ved 4 Nagler.7) Men dette kan ikke uddrages af noget Sted i Vedaerne, 
uagtet der gives nøiagtige Bestemmelser, indtil de mindste Enkeltheder, med Hensyn til Træ
sorten, Træstykkernes Længde og Brede, Stedet hvor Gnidningen skulde foretages o. s. v. ; 
der sees ingen Grund til, at Træstykkerne skulde være ombøiede i Enderne for at fastnag
les, og Tegnet i sin ældste Form, som ogsaa er den indiske, frembyder ingen Lighed med 
Trægrene krummede i Enderne.

7) Anf. St. p. 256 : deux pièces de bois qui composaient l'arani, dont les extrémités étaient recourbées ou 
renflées pour être solidement retenues avec quatre clous. Schliemann troer, at de 4 Punkter, der 
undertiden sees inden i Tegnet paa Spindevægtene fra Hissarlik, forestille disse Nagler. Det er van
skeligt at begribe, hvorledes de kunne have havt denne Betydning, da de befinde sig midt imellem 
Benene; de ere kun satte der til Prydelse, for at udfylde Rummet, jvfr. ovenfor Fig. 11 og 22.

8) Raoul Rochette Acad, des inscr. T. XVI P. Il (1846) p. 362; T. XVII P. II (1848) p. 379 f. Garucci Revue 
archéol. 1866 p. 90. Münz Ueber das Kreuz etc. i Ann. d. Vereins f. nassauische Alterth. VIII (1866), 
Sep. Abdr. S. 25-26.

9) Det Tegn, som findes paa Spindevægtene fra Hissarlik, er af Max Müller opfattet paa en besynderlig
Maade, nemlig som en Forkortelse af den menneskelige Figur, see The Academy V (1874) p 231. 
Sayce har i et paafølgende Nummer af samme Tidskrift p. 258 viist Uantageligheden heraf.

,0) Wolanski Briefe üb. slavische Alterth. I (1846) S. 34. Haupt i Schlesiens Vorzeit II (1871) S. 83.
n) Haupt anf. St. S. 81. Hueher havde tidligere opfattet Korset uden de ombøiede Ender paa denne 

Maade (Revue num. 1850 p. 388), men igien opgivet denne Forklaring (Revue num. 1855 p. 157-158).
,a) Abrahamson i Skand. Litt. Selsk. Skr. 1810 S. 241. Wolanski a. St. Tyszkiewicz i Verh. der estnischen 

Gesellschaft zu Dorpat VI (1870) S. 110.

Det Tegn, som var i Brug i Middelhavslandene, hvor den klassiske Kultur 
udviklede sig, er blevet sammenblandet med forskiellige andre Symboler, navnlig med det 
phoeniciske Tau og Hankekorset, som man tillagde Betydningen af Liv (guddommeligt eller 
evigt Liv) og Frelse, med Henviisning til Bibelstedet Ezechiel IX,4.8) Man har antaget, at 
Tegnet var en varieret Form af disse Symboler, og underlagt det samme Betydning. Men 
det er i Formen, især i den ældste Form, aldeles forskielligt fra dem. En saadan Be
tydning passer heller ikke til Tegnets Anvendelse som Typ paa Mynter.9)

Ogsaa med Hensyn til Betydningen af det i de andre europæiske Lande fore
kommende Tegn har der været meget forskiellige Anskuelser. Nogle have meent, at det 
var sammensat af to mystiske eller symbolske Bogstaver.IO * *) En anden Forklaring gaaer 
ud paa, at det er opstaaet af det flammende Solhiul, i hvilket det havde dannet Egerne, og 
har været Solens Tegn.n) Men Kredsen er det væsenlige ved Hiulet, det, hvorpaa lliulets 
Anvendelse som Sol-Symbol beroer; uden Kredsen er der ikke nogen Lighed med Hiulet 
eller Solen tilstede; de vinkelformede Linier kunnne heller ikke forestille Hiuleger. Ifølge 
Andre skulde Tegnet være dannet af to Lynstraaler og have været Tordengudens Symbol.13) 
Det i Nord-Tydskland og Skandinavien forekommende Tegn har i Almindelighed været 
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anseet for Thors Ilammertegn, idet man har meent, at det forestillede Gudens Hammer13); 
men denne havde Formen af en sædvanlig Hammer (see nærmere nedenfor under VII).14)

ls) See Citaterne under VII, Skandinaverne.
»<) For Fuldstændigheds Skyld skal her endnu anføres, at Waring i det i 1874 udgivne Værk Ceramic art 

in remote ages, hvor Hagekorset er omhandlet p. 10-16 og 81-97, med Afbildninger paa pl. XLI-XL1V, 
med Hensyn til dets Betydning har fremsat den Mening, at det oprindeligt, i Indien, har betegnet 
de rensende Elementer, Vandet og Ilden, eller deres Guddomme, og at det hos Grækerne har været 
et Symbol for Zeus, i Norden for Thor (p. 15, 82-83, 92-93 og 116). Grunde findes ikke anførte, 
som det overhovedet er en uvidenskabelig Behandling, der er bleven Tegnet til Deel i dette Værk.

15) Triskele er i den seneste Tid opfattet saaledes af Ad. Holm (Rivista Sicula III, 1871, p.492) og af Ga- 
murrini (Strozzi Periódico di numism. 1872 p. 5).

,6) Mus. Hunter, tab. 7,15 og Luynes Types relatifs au culte d’Hécate p. 103.
17) I det brit. Museum. — At Løven var et Symbol for Baal, saavelsom for Zeus, fremgaaer af mange Mynter 

fra Cilicien og Cypern og vides ogsaa andetstedsfra; see Rel. Symb. S. 82 Anm.30. Paa en Mynt fra 
Aspendus sees ogsaa Symbolet over en Hane, der hos Perserne var en af de 4 hellige Himmelfugle 
og et af Ormuzd’s Attributer, hos Grækerne helliget til Solen og hos Lycierne formodentlig til den 
høieste Gud, der tillige var Solens Gud; see Rel. Symb. S. 141 Anm. 28-33.

18) Gesenius Monum. phoen. tab. 21.

Vidensli. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. 1.

Det lader sig ikke antage, at Tegnet har havt en forskiellig Oprindelse i forskiel- 
lige Lande. De Folkeslag, hos hvilke det i den ældre Tid forefindes, hørte alle til een 
og samme Familie, vare dragne ud fra et fælles Moderland og beboede Lande, der grænd- 
sede til hverandre. Det er hos mange af dem anvendt paa eens Maade. Der er ikke 
Grund til at tvivle om, at det er et og det samme Tegn, vi under varierende Former gien
finde hos de forskiellige Folk, uagtet det ikke lader sig forfølge tilbage til sit Udspring og 
hos flere Folk først kan paavises i en senere Tid.

Andre Symboler af asiatisk Oprindelse vise, hvorledes Hagekorsets Figur er at op
fatte, og hvilken Betydning det oprindelig har havt, nemlig det saakaldte Triskele, sammensat

af tre Menneskebeen, og de med dette i Formen beslægtede liniære Tegn. De 
rundtløbende Menneskebeen, af hvilke Triskele er dannet (Fig. 43), betyde øiensynligt 
et Omløb uden Ophør.15) I det sydlige Lilleasien, i Provindserne Pamphylien, Pi- 
sidien og Isaurien, hvor dette Symbol, fra Midten af det 5te Aarh. af, findes som

Typ paa de græske Stæders Mynter, var det et Emblem paa den øverste Gud, en med 
Baal sammenblandet Zeus. Dette kan udledes af Aspendus’s Mynter, hvor det er anbragt 
paa en Ørn (Fig. 44)16) og paa en Løve (Fig. 45)17), der ligesom ere dets Bærere, eller har

et Hiul i Midten eller Ax imellem Benene. Hos Phoe- 
nicierne blev det anvendt paa Baal som Solens Gud, som 
det sees af en punisk Votivsteen, der ifølge Indskriften er 
viet til denne Gud, og paa hvilken det er udhugget med 
et Ansigt i Midten af Benene18); paa en celtiberisk Mynt 
fra det sydlige Spanien danner Solskiven Baggrunden for

6



Symbolet. (Fig. 46)19 20) Baal var baade Jordens og Solens Gud, den, fra 
hvem saavel Kredsløbet i Naturen som det store Himmellegemes Kreds
bevægelse udgik.30) I Persien og Cilicien brugtes et trebuet Tegn, der

19) Lorichs Recherches num. sur les médailles celtib. pl. LXXV1,12. Jvfr. Heiss Monnaies ant. de l’Espagne 
p. 322 pl. XLVII, 3-5 og 10. Symbolet paa disse Mynter er uden Tvivl optaget fra Phoenicierne i 
Afrika.

20) Hvad her er fremsat om Triskele, er nærmere udviklet og begrundet i min Afhandling om Oldtidens 
religiøse Symboler § 11 S. 128-132, hvor der tillige er givet en Oversigt over de Mynter og andre 
Gienstande, paa hvilke det forefindes, saavelsom over de forskiellige Forklaringer, det har været 
underkastet. Senere har Adr. Holm udgivet en Afhandling om dette Symbol under Titelen La Trique- 
tra i Rivista Sicula (1871 p. 473 f.). Denne Archæolog slutter sig til den af Hert. af Luynes givne 
Forklaring og søger at vise, at det hos Grækerne overalt har betegnet Selene og Hekate, indtil det 
paa Agathokles’s Tid blev et geographisk Emblem for Sicilien. Hvor de tre Been have et Gorgone- 
Ansigt i Midten, er det vistnok Maanen, der er betegnet ved dette Emblem, og det er sandsynligt, at 
det i Grækenland og Italien har været knyttet til Maanens Guddom. Men i Lilleasien maa det, 
ifølge Fremstillingerne paa Aspendus’s Mynter, ligesom hos Phoenicierne i Occidenten, henføres til 
den Gud, der repræsenterede Solen. Befolkningen paa Lilleasiens Sydkyst øst for Lycien var blandet 
asiatisk-græsk og stærkt paavirket af Phoenicierne.

21) Som Contramærke. I det britiske Museum, i det franske og det danske Kabinet. Jvfr. Fellow Ane.
coins of Lycia pl. VIII, 1-2.

23) Med pelvisk Indskrift, fra den arsacidiske Periode; see Mordtmann i Sallets Zeitschr. f. Num. IV (1876) 
S. 152 f. Nr 109, 113 og 142, Taf. Il, 18 og 25. Paa nogle af disse Mynter er Tegnet anbragt bag 
Kongens Hoved, paa andre som Typ paa K-; af disse sidste er der en større i det britiske Museum og 
en mindre i det danske Kabinet, med forskiellige Indskrifter, som ikke findes blandt dem, der ere 
udgivne af Mordtmann.

”) I det britiske Museum (udg. af Lajard Culte de Mithra p). XLIX, 1) og i det franske Myntkabinets Samling 
(Chabouillet Cat. des pierres gravées no 1313).

24) Mionnet III p. 597 no 273 og p. 598 n° 276. Revue num. 1854 p. 20 n° 24 og 25.
25) Revue num. anf. St. Langlois Voyage dans la Cilicie (1861) p. 237.
26) Del udgiør enten Hovedtypen, afvexlende med Lynilden, eller har Plads ved Siden af en Thronstol. 

Al den i Cilicien dyrkede øverste Gud var en med Baal identificeret Zeus, sees af Tarsus’s Tetra- 
drachmer fra det 4de Aarh., paa hvilke den thronende Zeus ved den tilføiede phoeniciske Indskrift 
er betegnet som Baal-Tars. See udførligere om dette Tegn i Rel. Symb. S. 133-134.

À
havde en analog Betydning; see Fig. 47, a-b. Fig. a findes paa Dariker21 *), 
paa Sølvmynter fra Konger i Persis32), i persiske Seglstene af Conusform23) 
og paa Mynter prægede af Dynasterne i Olba i Cilicien24); Fig. b er ind
hugget i en Klippevæg ved Ruinerne af denne Oldtidsby.25) Dets An

vendelse paa Mynterne fra Olba, hvor.Zeus, Stadens llovedguddom, havde et gammelt og 
berømt Tempel, hvis Ypperstepræst Dynasten var, viser, at det der var et Symbol for Zeus 
(Baal-Zeus)26), og da det i Formen svarer til det foregaaende, kan det ikke betvivles, at det 
ligeledes er Kredsbevægelse, der er udtrykt ved dets Figur. Det kaldes ogsaa sædvanligt

a b
48 49

Triskele ligesom det andet. De Tegn, der almindelig brugtes til Typer 
paa Lyciens Mynter før Alexander den Stores Tid (Fig. 48-49), vare lige
ledes, derom kan ikke tvivles, Emblemer paa Guddommen. De slutte 
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sig til de foregaaende i Henseende til Formen; den samme Idee maa derfor ogsaa antages 
at have liggget til Grund for‘denne ; Ringen, der er tilsat i Midten, betegner Evigheden 
og Universet.27) Imellem det Tegn, der er Gienstand for nærværende Undersøgelse, og 
alle disse Symboler er der i Henseende til Formen en Overeensstemmelse tilstede, som-er 
umiskiendelig. De vinkeldannede Linier i Tegnets ældste Former, 1 og 5, svare til Menneske
benene med de bøiede Knæe; i Formen 5 repræsentere de disse fuldstændigt, idet de smaa 
til Enderne føiede Linier kunne forestille Fødderne. Tegnets Form 2 afviger ikkun ved 
Liniernes Antal fra det trebuede Tegn Fig. 47 a, en Afvigelse, som ikke kan komme i Be
tragtning, da det lyciske Symbol er fremstillet baade med 4 og 3 Been. Den i Midten af 
Triskele ofte anbragte Skive eller Kugle, der formodenlig betegner Solen eller Jorden, gien
findes i de Former, som Tegnet antog hos de barbariske Folk i Europa; see 7, 9, 10 og 11.28) 
Man har ogsaa i den seneste Tid begyndt at opfatte Hagekorsets Figur paa denne Maade 
og, i Analogi med Benævnelsen Triskele, kaldt det Tetraskole.29) Det er altsaa et bestan
digt Kredsløb, der er udtrykt ved Tegnets Figur, og da det blev brugt i Lilleasien paa 
den samme Tid som de andre Symboler og ligesom disse blev anvendt til Typ paa Mynter, 
er der al Grund til at antage, at det har havt en tilsvarende Betydning, og ligeledes været 
et Gudesymbol. De kunne alle tilsammen betragtes som eet og det samme Symbol, 
der fremtræder under forskiellige Skikkelser i forskiellige Egne af Lilleasien, det her fore
liggende i det nordlige, de andre i det sydlige; hiint viser os formodentlig Symbolets ældste 
Form, da det kan paavises i en langt tidligere Tid end de andre. At 4 Been ere det op
rindelige, bekræftes ved de lyciske Mynter, idet de, paa hvilke Symbolet er fiirbenet, ifølge 
Præget ere ældre end de, hvor det har tre Been, og ved Formerne Fig. 47b og 49a, hvor 
den større Afstand mellem to af Benene tyder paa, at eet er udeladt. I den sydlige Deel 
af Lilleasien var Befolkningen blandet, arisk-semitisk, og asiatiske Gudeforestillinger sammen
smeltede med græske ; heri maa Grunden søges til Figurens Forandringer og Tilsætninger. 
Benene bleve muligt reducerede fra 4 til 3, fordi Guddommen tænktes at indeholde en Triade 
og den phoeniciske Baal var en trefoldig Gud; Ringen i de lyciske Tegn blev optagen fra de 
assyriske og persiske Gude-Emblemer, i hvilke den betegnede Tidens og Rummets Uende

2T) Ringens Størrelse saavelsom Benenes indbyrdes Afstand og Bøining variere. Disse Tegn ere almin
deligt opfattede som Gudesymboler, men som saadanne forklarede paa forskiellig Maade. De ere 
udførligt omhandlede af mig i Bel. Symb. g 12, hvor jeg har søgt al vise, at de betegne den høieste 
af Lycierne dyrkede Gud.

28) I nogle af disse have ogsaa Benene en vis Lighed med Menneskebeen, see Fig. 12 og Ornamenterne 
27 og 28.

29) Saaledes Hueher i L'art Ganlois II (1873) p. 4 og 65 ; jvfr. F. de Saulcy Mél. de numism. 1 p. 91. 
Brunius, i Hällristningar (1868) S. 86 f., har tiltraadt denne Opfattelse af Tegnet med Henviisning til 
min Afhandling om Rel. Symboler.

6'
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lighed30); Solskiven blev anbragt i Midten af det pamphyliske Triskele, fordi Baal fornem
melig var Solens Gud.

30) Ringet) er Cirklen uden Begyndelse og Ende. 1 de assyriske og persiske saakaldte anthropornithiske 
Gude-Emblemer staaer Guden i en Ring eller holder en Ring i Haanden. See Rel. Svmboler S. 79-80 og 
85-88, Tavlen Eig. 1-5.

31) See nedenfor under VII, Grækerne, Phoenicierne og Celterne.
3J) See Rel. Symboler § 2, § 4 og § 9.

Hvad Sammenligningen med de andre Symboler leder til at antage, at Tegnet har 
været Symbolet paa en Guddom, bekræftes ved de Mynter, paa hvilke det lindes anbragt 
som et Gude-Attribut (Fig. 17, 20, 26 og 27).31) Det passer overhovedet til Tegnets Anvendelse 
overalt, hvor det er noget andet end et Ornament, baade der, hvor der er Grund til at til
lægge det en religiøs Betydning, som paa de Mynter, hvor det udgjør Typen, paa Votiv- 
altrene, Offerkarrene, Gravstenene og Klippevæggene, og der, hvor det er anbragt som et 
Phylakterium, paa Brugs-Gienstande af forskiellig Art.

Denne Opfattelse bliver endelig ogsaa støttet ved den Analogi, som de religiøse Tegn 
afgive, der fra en fiern Tid af vare i Brug i det vestlige Asien, nemlig : + > ® °g £-32) 
Disse Tegn danne ligeledes geometriske Figurer og vare Symboler paa"Guddomme. De 
forefindes i Asien især hos de semitiske Folk ; det sidste synes at have været phoenicisk. 
Hagekorset er det ariske Symbol, der svarer til dem ; • det blev først senere optaget af 
Phoenicierne i Vesten.

Det her omhandlede Tegn har altsaa været et Gudesymbol og et evigt Kredsløb 
den for Figuren tilgrundliggende Idee. I Overensstemmelse med de tilsvarende Symboler 
lader det sig opfatte paa to Maader. Det kan betegne Kredsbevægelsen i hele Verden og 
være et Emblem paa Guddommen som Verdens bevægende Kraft, enten tænkt som Univer
sets Gud efter den monotheistiske eller pantheistiske Idee, eller som den høieste af Guderne 
i Polytheismen. Opfattet saalcdes svarer det nærmest til de lyciske Symboler, hvor Rin
gen i Midten betegner det Væsens Uendelighed, fra hvem Bevægelsen i Verden udgaaer. 
Men det i Figuren udtrykte Kredsløb kan ogsaa henføres til Solen alene , saa at Tegnet 
bliver et Emblem for Solens Gud; Triskele synes hos Grækerne i Pamphylien og hos Phoe
nicierne i Occidenten fornemmelig at have været et Symbol for den høieste Gud som den, 
der repræsenterede Solen.

Det vil i det følgende Afsnit blive en Gienstand for Undersøgelse, hvilket Gudebegreb 
der har været knyttet til Symbolet hos det ariske Stamfolk, og hvilken Gud det senere har 
betegnet hos de Folk, der bevarede det som et Gudesymbol.
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VIL

Tegnets Betydning og Brug hos de enkelte Folk.
DET ARISKE STAMFOLK.

Vi lære den ældste ariske Religion at kiende af de indiske Hymner, Vedaerne.1) 
Den var en Blanding af Naturalisme og primitiv Panthéisme, der grændsede nær til Mono
théisme. Man tænkte sig en Guddom, ubegrændset af Tiden, og som indeholdt.Betingelsen 
for alt existerende i sig. Himlens Phænomener og Naturens Kræfter bleve personificerede 
og betragtede som Guder; men man tillagde de vigtigste af disse hver for sig den hele 
Guddomsmagt og identificerede dem med det høieste Væsen. Det var een og den samme 
Gud, der blev tilbedt under forskiellige Navne. Flere af Rigveda’s Hymner forkynde een 
Gud og Verdens Skaber, og denne Forestilling træder meer eller mindre tydeligt frem i alle 
de ældste Vedaer.2) Dette høieste Væsen eller Guddommen in abstracto benævnes forskielligt. 
De tidligste Benævnelser, hidrørende fra den Tid, da Vestarierne endnu boede sammen med 
Iranierne og Inderne, ere Asura (Asu)'og Deva; det første Ord betyder det store Væsen, 
Aanden, det andet, den Lysende, Himmelske, Herskeren i Himlen ; de bevarede sig i Navnene 
paa Guddommen hos mange ariske Folk;3) Solen var en af Guddommens vigtigste Mani
festationer. Den Gud, der repræsenterede Solen, kaldes i Vedaerne Savitar og Suruya (Sura} 
og bliver snart identificeret med det høieste Væsen og lovpriist under samme Tilnavne som 
dette, snart betragtet som en særskilt og afhængig Gud, den personificerede Sol, der kiører 
over Himmelhvælvingen i en gylden Vogn med straalende Heste.4) Navnene, som stamme 
fra Ord, der betegne at lyse og at frembringe, ligge til Grund for Benævnelserne paa Solen 
i de fleste indo-germaniske Sprog, ligesom ogsaa Forestillingen om den kiørende Solgud 

*) Det antages, at Rigveda og de ældste af Vedaerne ere bievne til før Indvandringen 1 Induslandet, 
eller at dog de religiøse Forestillinger og Tilstande, som fremtræde i dem, i det væsenlige ere de 
samme, som tidligere vare tilstede.

2) Max Müller Hist, of ane. Sanscrit-litt. (1859) p. 558-559,568. Pietet Orig, indo-europ.II (1863) p.707-715. 
Roget de Belloguet Ethnogénie gauloise Ill (1868) sect. XI p. 120-124. Cox Mythology of the aryan 
nations I (1870) p. 332 f. Werner Die Religionen des vorchr. Heidenthums (1871) S. 547 f.

3) Asura, af asu, Liv, Aand (formodenlig af Roden as, være), er det samme Ord som Ahura, hvilket 
Iranierne bevarede i det Navn, hvormed de betegnede det høieste Væsen, Ahura mazda, den vise 
Aand (Ormuzd). Ahu anvendes i Zend som eensbetydende med Ahura, hvoraf kan sluttes, at Asu 
ogsaa har været brugt ved Siden af Asura. Man gienfinder det i jEsus, Navnet paa den første af 
Guderne i den galliske Triade, sandsynligviis ogsaa i det nordiske As, og hos flere Folk. Benæv
nelsen Deva (af div, lyse) vedligeholdt sig hos de Ariere, der befolkede Grækenland og Italien, og 
findes endnu hos Lithauerne. Pietet anf. St. p. 652-655, 663-664.

4) Angaaende den ældste ariske Solgud see: Burnouf Essai sur le Veda (1863) p. 383 f.; Pietet anf. St. 
p. 658 og 667 f. ; Lassen Indische Alt. 1 (2te Aufl. 1866) S.898-899; Cox anf. St. I p.384 f. og II p. 102 f.
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gik over til flere af de ariske Folk i Europa. Et tredie Navn, under hvilket Solguden 
fremtræder i Vedaerne, er Vishnu ; da Regelmæssigheden i Naturens Gang og Naturens Op- 
holdelse afhænger af Solen, betragtedes han tillige som den Gud, der vedligeholder Verden, 
og sammenblandedes med det høieste Væsen.5) I den begyndende Polythéisme blev Solens 
Gud fortrinsviis Gienstand for Dyrkelse.

5) Denne Gud siges at giennemfare Verden i tre Skridt. Rigveda-Sanhita overs, af Wilson 1,22,17-18, 
p. 53. Muir Sanskrit texts IV p. 57 og 84. Wurm Gesch. d. ind. Rel. S. 34 og 124-125.

6) Celterne i Gallien, Folk i det østlige Germanien og Skandinavien i Bronzealderen, og i det nordlige 
Germanien og Skandinavien i Jernalderen.

7) Ramayana, Ayodhya Kanda c. 97,17.
8) Schliemann Troj. Alterthümer S. 50-51. Wurm Gesch. d. ind. Religion S. 20.
9) Weber Ueber das Ramayana i Berl. Acad. Skr. 1870 S. 58.

Det, vi have at gaae ud fra og kunne støtte os til, for at besvare Spørgsmaalet 
om, hvilken Guddom det her omhandlede Symbol har betegnet hos de ariske Folk i den 
ældste Tid, er følgende: den Idee, der er udtrykt ved dets Figur, den Anvendelse, der 
senere giordes af det som et Gudesymbol hos flere ariske Folk i Europa, og den Betydning, 
som de i Formen beslægtede asiatiske Symboler havde. Det er ovenfor viist (S. 45-48), at Fi
guren udtrykker el bestandigt, fra et Centrum udgaaende, Kredsløb, og passer til at betegne 
baade Guddommen, der har fremkaldt og vedligeholder Bevægelsen i Verden, og Solens 
Gud, hvem i Særdeleshed Omløbet i Naturen skyldes, og som uophørligt gientager sit Løb 
over Firmamentet. Det vil sees af det følgende, at Tegnet hos Folk af den celtiske Stamme 
var et Symbol for Solens Gud og hos Folk af den germaniske Stamme, efter al Sandsyn
lighed, et Symbol for den høieste Gud.6) Triskele, det ciliciske og det lyciske Symbol 
betegnede de samme Guddomme (S. 45-47). Man ledes saaledes til den Slutning, at Tegnet 
hos Stamfolket har været et Symbol paa den Guddom, der svarede til den øverste af Guderne 
i de senere polytheistiske Religioner, altsaa den Guddom, der i sig indbefattede alle Guderne 
og tænktes som et almægtigt Væsen og Ophav til Verden, og derefter, da det fornemmelig 
var i det store Himmellegemes Indvirkning paa Jorden, at Guddommen synligt fremtraadte, 
særligt paa Solens Gud.

INDERNE.

Tegnet kan ikke i Indien forfølges saa høit op i Tiden som i Middelhavslandene. 
I det gamle Heltedigt Ramayana, der indeholder en poetisk Skildring af Kong Rama’s Erobring 
af Indien, siges det vel, at han havde Svastika anbragt paa Forstavnen af sine Skibe, da 
han satte over Gangesfloden7); men dette Digts Affattelsestid er ubestemt. Medens det af 
Nogle føres op til det 8de Aarh., sættes det af Andre ned til de sidste Aarhundreder f. Chr.8); 
den nuværende Text kan ikke være bleven til før efter at den græske Indflydelse havde giort 
sig giældende i Indien.9) Svastika findes omtalt som et Tegn hos Grammatikeren Panini; 
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ifølge Nogle levede denne indiske Lærde i det 7deAarh., før Buddha ; men hans Levetid 
henføres sædvanligt til det 4de Aarh.10) Det ældste sikkre Vidnesbyrd om Tegnets Existons 
i Indien er den daterede Steen Indskrift i Bahar, der er fra Kong Asokas Regeringstid, 
Midten af det 3die Aarh. f. Chr. (S. 9). Det er uvist, til hvilken Tid de ældste af de Mynter 
henhøre, paa hvilke Tegnet forekommer. Nogle antage, at Inderne have præget Mynter 
før Alexander d. Stores Tid, medens Andre ére af den Mening, at de først efter Alexanders 
Erobringstog have lært Myntprægningen af Grækerne.11) Men om man ogsaa vil antage, 
at ingen af de prægede Mynter naaer op over Alexanders Tid, er det dog sandsynligt, at de 
stemplede Metalstykker, hvis Brug gik forud for Myntprægningen12), have en høiere Ælde, 
og paa disse forefindes Tegnet.

,0) Panini VI. 3,115. See Weber Indische Studien V S. 1 f.
”) Prinsep’s Essays of Ind. antiqu. ed.Thomas I (1858) p. 53, 208 og 220-223. Num. Chron. 1864, Thomas 

The earliest indian coinage p. 274-287. Lassen Ind. Alterth. II (1874) S. 47-48 og 819-822. Den nyeste 
Udgave af Marsdens Numismata orient. P. I (1874) ch. 2 og 3.

12) Lassen Ind. Alterth. II (1874) S. 577-580. Thomas i Prinsep’s Ind. Antiqu. I p. 217-218.
”) Thomas, der lader Tegnets Oprindelse ubestemt, antager, at det er valgt til Emblem af Buddhisterne 

in the initial stage of the belief of Sakya-muni. Num. Chron. 1864 p. 283 note 44.
u) Lassen Indische Alterthumskunde II (1874) S. 279 Anm. 2 og S. 819 Anm.
15) Lassen Ind. Alterth. I (1867) S. 306-307. Holmboe Traces de Buddhisme en Norvège (1857) XIII.
1S) Fremstillingerne paa Mynterne vise, som det synes, at disse Konger havde optaget eller beskyttede 

baade den persiske Ildtilbedelse, den brahmanske Siva-Dyrkelse og den buddhistiske Lære; see Lassen 
Ind. Alterth. Il (1874) S. 810-811.

17) Buddha’s Fodspor, der vises paa mange forskiellige Steder i Indien, kom senere til at indeholde et 
stort Antal Symboler. 1 det Fodspor, hvis Indhold er forklaret af Burnouf i Le Lotus de la bonne 
loi (App. VIH p. 625-626), er der 65 Figurer, blandt hvilke Tegnet forekommer to Gange. Det ene, 
der er sat i Spidsen som det vigtigste af alle Symbolerne, har Benene vendte til høire (som Fig. 1 S. 5) 
og kaldes Svastikaya-, det andet, som er Nr 4 i Rækken, har Benene vendte til den modsatte Side og 
benævnes Sövastikaya. Det første er det almindelige paa Mynterne saavelsom paa Buddha-Billederne.

18) Ang. Hiulets Betydning, see: Cunningham Bhilsa Topes p. 352 f. ; Alabaster The wheel of the law 
p. XIII og 169.

19) Jvfr. Hoffmann i Siebolds Nippon T. V Anh. S. 174, og nedenfor, de mongolske Folk, S. 53.
20) Hardy Manuel of Buddhisme (1860) p. 367. 1 Revue d’anthropologie IV (1875) N° 4 pl. VI har Mortillet 

givet en Afbildning af en Statue af en buddhistisk Hellig, paa hvis Fodstykke Svastika er anbragt.

Svastika blev brugt som et religiøst Symbol af Buddhisterne, formodentlig allerede 
meget tidligt13 *), og kan betragtes som deres Hoved-Emblem. Det sees paa de ældste 
Mynter {s. Fig. 1) ved Siden af en buddhistisk Helligdom (Tope, chaitya, stupa)™) og det 
hellige Figentræ, der hos Buddhisterne var et Symbol paa Intelligents (boddhi)15), tilligemed 
andre Tegn af religiøs Betydning. Det er formodentlig som et Symbol paa den buddhistiske 
Lære, at det fik Plads paa de indoskythiske Kongers Mynter (S. 8 Anm. 3)16 17). I de ældste 
Udhugninger af Buddhas Fodtrin11) er det anbragt sammen med Hiulet (chakra), der var en 
Betegnelse af Buddhas Lære og aandelige Magt.18) Man finder Tegnet paa Billederne af 
Buddha selv (Çakya-muni)\ de have det paa Brystet19) eller paa Foden20). Hos Sekten 
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Jaina, hvis Lære er en Sammenblanding af Brahmanismen og Buddhismen, er det et Emblem 
paa Suparçva, denne Verdens 7dc forgudede Lærer, den 7de menneskelige Buddha21); denne 
Sekts Religion var fremherskende paa den forindiske Halvø før det I2te Aarh. og lader sig 
føre tilbage til det 2det Aarh. eft. Chr.22) Vaishnava’erne, en brahmansk med Buddhisterne 
nær beslægtet Sekt, der anseer Buddha for Vishnu’s 9de Incorporation23), have Tegnet paa 
deres hellige Kar24); ogsaa denne Sekt er af‘gammel Oprindelse. De unge Buddhister 
mærkes paa Panden med dette Kors ved deres Indvielse.25) Desforuden bruges det ogsaa 
i det daglige Liv, baade af Brahmanerne og Buddhisterne, som et Tegn, der bringer Lykke og 
betyder Velsignelse eller et godt Forvarsel.26 27) Det har formodentlig ogsaa i Oldtiden været 
anvendt saaledes, som Benævnelsen Svastika lader formode, et Sanskritord, dannet af su asti, 
som betyder det er vel.21)

2I) Wilson Dictionary s. v. Colebrooke Essays II p. 209 n° 7.
”) Lassen Ind.Alterth. IV S. 755. Wurm Gesch. d. ind. Religion (1874) S. 286.

» ”) Lassen Ind. Alterth. IV S. 588 f.
24) Moor Hindu Pantheon p. 401.
25) Jvfr. Notes and queries Vol. VI (1864) p. 253.
2S) Burnouf anf. St. foran Anm. 17.
27) Cunningham (i The Bhilsa topes p. 356 note) har fremsat den Mening, at Tegnet er et Monogram, 

sammensat af de Pali-Bogstaver, som udtrykke disse to Ord. Men Tegnets Form passer ikke dertil. 
Det skulde saaledes ikke have været ældre end Paliskriften ; men det lader sig ikke løsrive fra det 
Tegn af samme Form, der i en langt tidligere Tid forefindes i det vestlige Asien (S. 40); det kan 
ikke have havt anden Oprindelse end dette. — Ifølge G. Moore skulde Tegnet have været et Mono
gram, der udtrykte Navnet paa det Distrikt, i hvis Huletempler nogle af de ældste Indskrifter med 
Tegnet findes: Puna. Notes and queries VI (1864) p. 314. Ancient pillar stones of Scotland (1865) 
p. 20, 38-41 og 179.

Ifølge det, der er udviklet i det foregaaende (S. 50), var Tegnet hos Inderne i 
Vedatiden et Symbol paa det høieste Væsen, den altomfattende Guddom, og særligt paa 
Solens Gud. Der foreligger intet, hvoraf vi kunne slutte os til, hvilken Betydning det 
havde i den brahmanske Periode, da de gamle Gudeforestillinger undergik en væsenlig For
andring. Det er imidlertid sandsynligt, at Begrebet af det Guddommelige vedblivende har 
været knyttet til Tegnet, og enkelte Sekter have muligviis bevaret det som et Gudesymbol. 
Man vil saaledes kunne forklare sig, at det senere blev anvendt paa Buddha og de hellige 
Buddhalærere ; thi disse traadte hos Buddhisterne istedetfor de brahmanske Guder og vare 
ligeledes Gienstande for Tilbedelse. Sekten Vaishnava, der især betiente sig af dette Symbol, 
betragtede Buddha som en Incarnation af Vishnu, der i den ældste Tid var bleven tilbedt 
baade som den høieste Gud og som Solens Gud (S. 50).

FOLKESLAG AF DEN MONGOLSKE RACE.

I Thibet var et Kors af samme Form llovedemblemet i den Religion, som der 
var den herskende før Buddhismen. Denne Religions Bekiendere, der paa thibetansk 
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lied Bon-bo, paa chinesisk Tao-szu, førte efter dette Emblem Navnet af det mystiske Kors’s 
Tilhængere. De omtales ofte af den chinesiskc Buddhist Fa-llian, der i Slutningen af det 
4dc Aarhundrede eft. Chr. giorde en Pilegrimsreise giennem Tartariet til Indien28), og udgiøre 
endnu en talrig Sekt i det sydlige Thibet. Det kan ikke betvivles, at dette Kors er det 
gamle ariske Symbol, der er forplantet til Thibet, og det er saaledes sandsynligt, at det 
ogsaa hos Thibetanerne har været et Symbol paa Guddommen ; Benævnelsen Korsets Til
hængere passer fuldkomment hertil.29)

28) Foe Koueki, Voyage de Fa-Hian, trad. p. Remusat p. 230-231 note 6. Jvfr. Thomas i Num. Chron. 
1864 p. 283 note 44.

29) Dette Tegn bruges ogsaa som et religiøst Symbol hos Mongolerne; det hører til de Ceremonier, der 
finde Sted ved Begravelsen, at lægge et Papir, hvorpaa Korset er tegnet, paa den Dødes Bryst. Pallas 
Samml. hist. Nachr. über die mongolischen Völkersch. Il S. 277.

30) Lassen Ind. Alterth. IV S. 741,744 og 747.
31) Tegnet er i disse Lande i Almindelighed vendt i den modsatte Retning af den, som var den sæd

vanlige i Indien og som er given ovenfor S. 5 under Nr 1. Jvfr. S. 51 Anm. 17.
32) Georgii Alphabetum thibetanum (1762) p. 460. Nouv. Journ. asiat 1 (1818) p. 415; XIV (1834) p. 427 

(Or. d.Pcnna di Billi’s Beretning fra 1730).— Jvfr. Holmboe Traces de Buddhisme en Norvège (p 34-36) 
og. Nord. Guldbrakteater i Christiania Vidsk. Selsk. Skr. 1858.

33) See nærmere J. Hoffmann i Siebolds Nippon. V. S. 174.
34) Dette Kors betegner desforuden Tallet 10,000 og overhovedet et meget stort ubestemt Tal. Morrisons 

Chinees and engl. Dictionary P. II. Vol. I. 11583.
35) Siebolds Nippon. T. V. Buddha-Pantheon S. 51 Taf. VIII, 16 og S. 118 Taf. XXIX, 419. Jvfr. Kaempfer 

Hist, of Japan transi, by Scheuchzer (1728) pl. XXXVII, hvor den øverst siddende Gud har Tegnet paa 
Brystet. — 1 vort ethnographiske Museums japanesiske Afdeling (Nr 283 c) findes en stor til Tempel- 
tienesten hørende Bronze-Kandelaber, paa hvis Overdeel Tegnet er anbragt.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Bække, historisk og philosophisk Afd. 5 B. 1.

Buddhismen blev i det lste Aarhundrede eft. Chr. udbredt til China, i det 6te Aarh. 
til Japan og i det 7de Aarh. til Thibet30); derved blev Svastika forplantet fra Indien til disse 
Lande. Det har vedligeholdt sig lige til vor Tid.31) I Thibet, hvor Buddhas Religion 
er bleven den herskende, har det den samme Betydning og anvendes paa den samme Maade 
som i Indien. Det er Gienstand for den høieste Ærefrygt og bæres paa Brystet af Buddha- 
lærerne (Bodisattva) og de buddhistiske Hellige.32) I China, hvor Tegnet kaldes Üan [Van), 
udtrykker det Begrebet Alt (to näv), i Særdeleshed Alt, hvad der er velsignet og fortræffeligt, 
Indbegrebet af alle gode Kræfter og Egenskaber. Der meddeles i et chinesisk buddhistisk 
Værk, at det er opfundet af en Gudinde og heftet paa Himmelpolen.33) Det bruges ogsaa 
som et lykkebringende Tegn og som et Ornament.34) Paa Japan er det optaget i den 
buddhistiske Cultus. Iblandt de Gudebilleder, der især tilbedes af de lavere Folkeklasser, 
er der flere, som have dette Kors til Attribut. Et af dem forestiller en Gud ved Navn 
Mandarano-Mida, som har det paa det blottede Bryst, et andet Solgudens Ledsagerinde, 
som holder en Stav, der paa Enden har en rund Skive med Tegnet paa Midten.35)

7
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PERSERNE.

Der er S. 9 anført Exempter paa Tegnets Forekomst paa persiske Mynter saavel 
fra den achæmenidiske, som fra den arsacidiske og sassanidiske Periode.3 36) Præget paa 
disse Mynter giver ikke nogen Veiledning til at bestemme dets Betydning; men det frem
træder saaledes paa de sassanidiske Mynter (s. Fig. 3), at der er Grund til at formode, at 
det har været et helligt eller betydningsfuldt Symbol. Det tør da vel antages, at dette 
Tegn har vedligeholdt sig hos Perserne fra den Tid, de boede sammen med de andre ariske 
Folk, og at det har havt en Betydning, der stammede fra den oprindelige. Det kan være 
blevet overført paa Ormuzd, som den høieste Guddom37) ; men det er ogsaa muligt, at det 
har betegnet Solens Gud, hvis Dyrkelse var af stor Betydning hos Perserne.

3S) Det er muligt, at det Tegn, der er indslaaet paa Dariken, er en græsk Stads Contramærke, da denne 
Myntsort var meget udbredt i Lilleasien og i Grækenland. Ogsaa Tegnet paa de sassanidiske Mynter
kunde antages ikke at være persisk; Sapor II giorde Erobringer og anlagde Byer i Hindostán, hvorfra 
disse Mynter kunne være udgaaede. Men Tegnets Anbringelse paa Mynten fra den arsacidiske Periode 
viser, at det har været optaget af Perserne; thi denne Mynt er præget af en af Kongerne i Persis, 
det persiske Riges Stamland, formodentlig i Hovedstaden Isstachr ; alle disse Kongers Mynter have 
nationale Typer, der for Størstedelen ere laante fra den persiske Gultus. (S.9 Anm. 11 a. St.)

37) Ringen, der er anbragt som Typ paa Reversen af den i Persis prægede Mynt, er sandsynligviis Ormuzds 
Attribut som et Symbol paa Evigheden ; denne Guddom er paa Persepolis’s Ruiner og paa Klippe
væggene over de gamle persiske Kongegrave ved Nakschi-Rustan afbildet staaende i en Ring eller 
med en Ring i Haanden; see min Afhandling Rel. Symboler S. 85-86, Anm 51-52, Tavlen Fig.4-5.

38) Ved Pelasger forstaaes her de indvandrede ariske Folk, som beboede disse Lande i den forhistoriske 
Tid, forinden den græske Kultur og det olympiske Glidesystem udviklede sig hos dem. Angaaende 
Navnets Berettigelse see Weicker Griech. Götterlehre (1857) S. 23-24.

39) S. 12 Fig. 8 og S. 32 Anm. 3.
40) Det er ovenfor S. 52 (Anm. 24) bemærket, at en indisk Religionssekt har dette Kors anbragt paa sine 

hellige Kar.
41) Den kaldtes af Grækerne paa Grund af den opstaaende Bule i Midten opyaÏMTÔs eller /leao/j.- 

pdÀoç.
4a) Ifølge Fremstillingerne paa de malede Vaser.

PELASGERNE.

I Lilleasien, Grækenland og paa de omliggende Øer. De Gienstande med Teg
net, der med meer eller mindre Sikkerhed lade sig henføre til Pelasgerne38) eller den forgræske 
Periode i disse Lande, ere anførte ovenfor S. 10 og 11-12; de bestaae i malede Leerkar, Spinde- 
vægle, et Bronze-Spænde m. m. Paa nogle af Spindevægtene og paa Spændet synes Tegnet 
at være et Phylakterium.39) Paa endeel af Leerkarrene er det saaledes anbragt, at man 
modtager Indtrykket af, at det ikke er et Ornament, men et Symbol; det er ikke usandsynligt, 
at disse Kar have været til hellig Brug40) og anvendte ved Oflnnger eller ved de til Be
gravelsen knyttede Ceremonier. Den S. 12 Fig. 7 afbildede Skaal er en Offerskaal41), og 
Kanden S. 10 Fig. 4 en Offerkande, af den Slags, som sædvanligt brugtes ved Libationer.42) 
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Paa den store fra Gravpladsen ved Athen hidrørende Vase, der indeholder Fremstillingen af 
en Ligbegængelse (S. 12), er Tegnet anbragt saaledes, at det synes at staae i Forbindelse 
med Scenen.43) Men hvad der'her især kommer i Betragtning, er det, at Tegnet hos 
Grækerne var et helligt Symbol (s. S. 57-59); man vilde ikke kunne forklare sig dette, dersom 
de ikke havde modtaget det som saadant fra deres Forfædre. Pelasgerne antages at have 
været det af de ariske Folk, der tidligst udvandrede fra Asien, og Tegnets Anvendelse som 
et Symbol eller Phylakterium kan forfølges langt tilbage hos dem (S. 40); det er saaledes 
at formode, at det har bevaret sin Betydning og været et Gudesymbol ligesom i Stamlandet. 
At det ikke kan paavises som saadant paa de os levnede Gienstande, følger naturligt deraf, 
at der ikke er afbildet Guder paa nogen af disse; Pelasgerne, ligesom de stambeslægtede 
Folk i de asiatiske Lande, dyrkede ikke Guderne under Billeder. Deres Gudeforestillinger 
vare, som det vel tør antages, ikke væsenlig forskiellige fra Indernes i den ældste Tid, som 
disse fremtræde i Vedaerne, hvad der ogsaa bekræftes ved det, der hist og her meddeles hos 
de græske Forfattere med Hensyn til de religiøse Begreber og Gudsdyrkelsen hos Grækenlands 
ældste Indbyggere.44) De havde deres Udspring fra en monotheistisk Naturalisme (s. S. 49), 
der gik over til en Polythéisme, som udviklede sig i anthropomorphistisk Retning. De 
personificerede Naturkræfter bleve til Guder, der dyrkedes særskilt; men Eenheden i Gud
dommen kan vel have vedligeholdt sig paa Bunden af de religiøse Forestillinger45), hvad 
enten man har tænkt sig, at der var en Guddom udenfor Verden og Ophav til denne, der 
stod over alle de i Verden og i Tiden fremtrædende Guder, eller man har identificeret det 
uendelige Væsen med Himlens Gud, der hævedes over de andre. Tegnet kan da hos Pelas
gerne have været et Emblem paa denne Guddom. Men det er ogsaa muligt, at det har 
været tilegnet Solens Gud. At denne særligt var Gienstand for Dyrkelse hos Pelasgerne, 
kan sluttes deraf, at Helios i den ældste Tid hos Grækerne fremtræder som en Gud, der 
staaer udenfor den olympiske Gudekreds46) ; Pelasgerne havde formodentlig medbragt denne 
Gud fra deres asiatiske Hiemland, hvor han tænktes kiørende over Himmelhvælvingen i en 
Vogn trukken af skinnende Heste, ligesom senere hos Grækerne. Muligviis har Symbolet, 
efter forskiellig Tid og Sted, været opfattet baade i den ene og den anden Betydning.

43) Tegnet har Plads foran det paa en Seng hvilende Lig, der trækkes paa en Vogn, og er gientaget 3 
Gange meget stort. Linier adskille disse Vinkelkors tilligemed Ligprocessionen fra de reent orna
mentale Partier af Vasens Dekoration.

44) Maury Hist, des religions de la Grèce 1 p. 1 f. og 50 f.
4Sj Pietet Origines indo-europ. II p. 717. Roger de Belloguet Ethnogénie gauloise 111 p. 124-126.
45) See især Weickers Griech. Götterlehre g 73 Helios.
47) D. e. de Folk af arisk Herkomst, der beboede Italien før Etrurernes Indvandring og de g-ræske Golo- 

niers Anlæggelse.

Ogsaa hos Pelasgerne i Italien47) er der Grund til at antage, at Tegnet har været 
et religiøst Symbol. Iblandt de S. 14-15 anførte Gienstande høre det i en italisk Grav ved 

7



56

Cære fundne Leerkar og Bronze-Øxerne til dem, der kunne antages at naae op til den pe- 
lasgiske Tid; det første har rimeligviis, at dømme efter Formen, været bestemt til Gravurne, 
og Tegnet er stærkt fremhævet paa det ; Øxerne have muligt været til Brug ved Offringer. 
Paa det Fig. 15 afbildede Guldspænde, der synes at have samme Ælde, er Tegnet prophylak- 
tisk, ligeledes paa et Spænde fra den, noget senere, italiske Gravplads ved Viuanova.48) 
I den følgende Tid træffe vi det som Typ paa Mynter (S. 17 Anm. 81); dette lader sig kun 
fyldestgiørende forklare deraf, at det var et fra en ældre Tid overleveret helligt Symbol. 
Det tør vel saaledes antages, at de Pelasger, der droge ned i Italien, ligesom deres Stam- 
beslægtede, der nedsatte sig i Grækenland, have medbragt Tegnet som et Gudesymbol fra 
Asien, skiøndt dette ikke med Sikkerhed kan udledes af bestemte Gienstande.

48) Det er ovenfor S. 31-32 viist, at Tegnet paa alle disse Gienstande ikke kan ansees for et Ornament.
49) I Leerstemplet fra det senere Ilium (S. 11 Anm. 30) og muligt paa Skaalen fra Nedreitalien (Fig. 18).
50) 1 Nedreitalien, see S. 16. >
51) Det maa betragtes som saadant paa de Spindevægte, hvor det er indridset een Gang, og paa Leer- 

skiven fra Hissarlik, som synes at have været bestemt til Ophængning (S. 11 Anm. 29-30). Det er 
ogsaa muligt, at det er i prophylaktisk Øiemed, at det har været anbragt paa Spænder, saavelsom 
paa den mandlige Chiton og Chlamys (S. 16 og 32).

52) See Numism. d’Alexandre le Grand p. 108 note 6 og p. 383 n« 262.
53) See angaaende Bitypernes Forklaring: Numism. de l’anc. Afrique Vol. I Cyrenaica p. 109 g 4 not. 3; 

Vol. II Carthago p. 121-122.
54) At Tegnet paa disse Stæders Mynter maa opfattes saaledes, sees deraf, at der paa andre Mynter fra den

samme Stad og med samme Typer findes forskiellige andre Smaabilleder paa den tilsvarende Plads,

GRÆKERNE.

Tegnet gik fra Pelasgerne i Arv til deres Efterkommere. Det forefindes paa de 
ældste af de græske malede Vaser, de saakaldte asiatisk-græske, hvis Fabrikation formodent
lig er begyndt før det 7de Aarh., og paa Mynter fra Korinth, der naae op til det 6te Aarh. 
Vi finde det anvendt som et Ornament paa Leervaser, Spindevægte, Bronzespænder og den 
mandlige Klædedragt, som et personligt Mærke i Fabrikant-Stempler49), som en Amulet, der 
blev baaren paa Brystet50), og som et Phylakterium, der blev anbragt paa Gienstande af 
forskiellig Slags.51 52) Paa Mynterne har det ikke overalt een og samme Betydning; hvor
ledes det skal opfattes paa disse, udkræver en nærmere Undersøgelse.

Vi ville først betragte de Mynter, paa hvilke Tegnet er anbragt lille (som Bitypi ved 
Siden af Hovedfremstillingen (Typen). Det staaer paa endeel af disse ikke i Forbindelse 
med Typen. Paa de to macedoniske ¿Mynter, baade paa den autonome og den kongelige, 
er det tilføiet for at betegne, i hvilken By de ere slaaede, og har formodentlig været Byens 
Emblem.59) Paa andre er det et Mærke, som enten har været den Persons Vaabenbillede 
(eller Seglmærke), der har forestaaet Myntningen, eller af anden Grund er valgt til at betegne 
en ny Udmyntning53), saaledes paa Mynterne fra Kromna, Thasos, Panormos og Eryx.54 *) 
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Men paa de to Mynter fra den epirotiske By Damastion kan Tegnet ikke opfattes saaledes; 
paa den ene er det anbragt to Gange mellem Benene af den apollinske Trefod (Fig. 12), 
paa den anden indtager det Hovedpladsen paa Midten; det er efter al Sandsynlighed paa 
disse Mynter at henføre til Apollo, hvis Hoved sees paa Adversen. Ogsaa paa Mynten 
fra Rhegium, hvor det har Plads foran Apollos Hoved, har det formodenlig Hensyn til 
denne Gud.* 55) Tegnet synes altsaa i disse to Stæder at have været et Symbol for Apolio. 
Det er ovenfor (S. 55) bemærket, at det i den forgræske Tid muligviis havde været et Sym
bol paa den Solgud, hvis Dyrkelse Pelasgerne havde medbragt fra Asien. Denne Gud, som 
Grækerne kaldte Helios, blev efterhaanden sammenblandet med Zeus’s og Leto’s Søn og 
med de andre Apolioner, der under forskiellige Navne tilbades i de græske Lande56) og 
formodenlig ligeledes vare af pelasgisk Oprindelse57), og hans Dyrkelse smeltede sammen 
med disses; det er saaledes ikke usandsynligt, at Tegnet som den pelasgiske Solguds Sym
bol er overført paa Apolio.

som heller ikke vedkomme Hovedfremstillingen.— Hvad Kromna’s Mynt angaaer, har jeg tidligere 
antaget, at Tegnet var et Attribut for den Gudinde, over hvis Hoved det sees, og at dette havde 
forestillet en med Hera sammensmeltet Astarte, der havde været dyrket i denne oprindelig phoeniciske 
By (Rel. Symboler S. 121-122); men jeg har senere paa andre Exemplarer af denne Mynt truffet en 
Halvmaane og et Ax istedetfor Tegnet.

55) Paa denne og andre Myntsorter fra Rhegium med Apollos Hoved er der bagved Hovedet anbragt 
forskiellige til Udmyntningen henhørende Symboler eller Billeder, men intet foran det; paa denne Plads 
forefindes alene Tegnet.

56) See især Weickers Griech. Götterlehre I g 73 og § 78.
57) Gerhards Griech. Mythologie 1 S. 285. Maury Hist, des religions de la Grèce I p. 125-130 og p. 142.
58) See S. 13 Anm. 53.
59) Saaledes paa Mynter fra Korcyra, Dyrrhachium, Erythræ og Gyrenaica.
60) Saaledes paa Mynterne fra Korinth og Syrakus; jvfr. de italiske Mynter S. 17 Anm. 81.
61) Dersom denne Figur ikke er et Symbol, er den betydningsløs; den kan intetsomhelst forestille. Man 

maa ikke stille den sammen med de beslægtede Figurer paa Knossus’s Mynter. Disse ere ikke Orna
menter, men symbolske Fremstillinger af Labyrinthen: see Rel. Symboler S. 123-124 Anm. 37-39.

Vi vende os til de Mynter, der have Tegnet til Typ paa Reversen, nemlig fra 
Korinth, to ubekiendte Prægesteder i Grækenland, Abydos og Syrakus. Paa de ældste af 
disse Mynter er Tegnet ophævet i en fordybet Quadrat. Da der paa de ældste græske 
Mynter undertiden træffes Fordybninger eller fordybede Linier, der have en vis Overens
stemmelse med Tegnet58), og der i den indslaaede Quadrat, der var en Levning fra den tid
ligste Prægemaade, af og til findes Stierner eller Rosetter, der kunne ansees for Ornamen
ter59), kunde man tænke, at Korsfiguren paa Myntens Bagside havde sin Oprindelse fra hine 
Fordybninger eller var laant fra Ornamentiken. Men dette lader sig ikke antage. Den 
findes ophævet paa Mynter fra den følgende Tid, der ikke have den fordybede Quadråt60), 
og paa disse kan den ikke ansees for en geometrisk Figur eller Zirat uden Betydning61); 
en saadan findes intetsteds anvendt som Mynt-Typ efter det 5te Aarh., da Quadraten var
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forsvunden fra Myntens Bagside og den græske Myntprægning havde naaet sin fuldstændige 
Udvikling. Hvor denne Korsfigur udgiør Ilovedfremstillingen, er den upaatvivlelig at op
fatte som et hieratisk Symbol i Overeensstemmelse med de Tegn af beslægtet Form, der 
figurere som Typer paa de ældste Mynter fra Lycien og de senere fra Cilicien (S. 46), Tegn, 
der ikke træffes som Ornamenter paa nogen Gienstand fra Middelhavslandene.* 63) Det er uvist, 
om dette Symbol er at henføre til den Gud, der er afbildet paa Adversen, da der ofte ikke 
finder nogen Sammenhæng Sted mellem Typerne paa de to Sider af de græske Mynter; 
men det er dog det sædvanlige, at de Mynter, der paa Adv. have et Gudebillede, paa Rev. 
indeholde et af Gudens Attribuler eller en Forestilling, der paa en eller anden Maade staaer 
i Forbindelse med Gudens Dyrkelse. Paa Forsiden af disse Mynter ere forskiellige Gud
domme fremstillede, nemlig : Zens, Hermes og en Gudinde, formodentlig Aphrodite. Dette 
kan lede til at antage, at Tegnet har været brugt som et Symbol for de græske Guder i 
Almindelighed, at det har betegnet det, der var fælles for dem, det Guddommelige. Det 
har i saa Fald i Betydning svaret til Hankekorset hos Ægypterne -2- , hvilket, som et 
Symbol paa guddommelig Væren (Liv), var et Attribut for alle Guder og Gudinder i del 
ægyptiske Pantheon, saavelsom til det saakaldte asiatiske Hankekors , der paa Mynter 
fra Cypern og det sydlige Lilleasien er anbragt som et Attribut for forskiellige mandlige og 
qvindelige Guddomme63), og til det stierne- eller kors-formede Ideogram, , der i

6S) De lyciske Tegn ere intetsteds anvendte som Ornamenter; det trebuede Tegn blev kun hos de bar
bariske Folk nordfor Alperne brugt paa en ornamental Maade, ikke i Middelhavslandene.

63i Zeus-Baal, Herakles-Melkart, en Krigs-Gud, Aphrodite-Astarte og flere Gudinder. Disse Guders Bil
leder have ganske det samme Udseende som de græske, medens Indskrifterne paa Mynterne ere 
phoeniciske; Symbolet betegnede, at de vare den asiatiske Befolknings egne, ikke græske Guder. 
Dette er nærmere udviklet i Rel. Symboler § 4 S. 81-83.

64) Rel. Symboler ? 1.
85) Sanskrit-Ordet Deva blev hos Grækerne og de italiske Folk til og deus, medens det beslægtede 

Div, Dyaus, der var en Personification af den lysende Himmel, gik over til Navnene Zeus og Jupiter. 
Pietet Orig. indo-eur. 11 p. 652-655 og 663-664.

®6) Grækerne udledte &eóg af déetv. Sokrates siger hos Plato, at deres Forfædre, fordi de saae, at de 
Guder, de dyrkede, Solen, Maanen, Jorden, Stiernerne og Himlen, vare i et bestandigt Løb (der lóvra 
dpófJM xaè ftéovra), af denne deres Natur (d?rà radnyç Tvjç <pùos(i)ç rÿç ro5 havde kaldt dem 
#£ot'. (Kratylos p. 397 D.) Den samme Derivation af tfeot findes hos Macrobius (Saturn. 1,23). Det er 
et saadant Løb, et Kredsløb, som er sandseliggiort ved det af Menneskebeen sammensatte Triskele, 
der hos Grækerne var et Emblem paa Solens og Maanens Guddomme (S. 45-46) og allerede forefindes 
paa græske Mynter fra det 6te Aarh., og det er det samme, som er udtrykt ved Linierne i det her 
omhandlede Tegn. Det er saaledes vel muligt, at disse Symboler have været en medvirkende Grund 
til Derivationen. — Ifølge denne Afledelse af ftéetv indeholdt Tegnet tillige ved sin Figur en An-

Kile-Indskrifterne er sat foran alle Guddommes Navne.64) Efter dette har Symbolet været 
en figurlig Betegnelse af det i iïeôç eller to ft ¿tov liggende Begreb. Ordet ¿/toç stammede 
fra og svarede i Betydning til Deva65), der hos de ældste Arier- var en Benævnelse paa 
Guddommen, hvis Symbol Tegnet var.66)
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Det lader sig endelig tænke, at der endnu har været et andet Gudebegreb knyttet 
til dette Tegn. Det er ovenfor (S. 55) anført, at det formodentlig hos Pelasgerne, paa sine 
Steder, havde bevaret den oprindelige Betydning som et Symbol paa Universets Gud; det er 
muligt, at det ogsaa som saadant er gaaet i Arv til de følgende Slægter, og at der iblandt 
Grækerne har været dem, som ansaae det for et Symbol paa en Guddom, der stod over og 
udenfor den olympiske Gudekreds, eller paa den eneste Gud. At den monotheistiske Tro, 
der laa til Grund for den ældste ariske Religion, har vedligeholdt sig hos Pelasgerne under 
den Polythéisme, der udviklede sig hos dem, er i det foregaaende (S. 55) fremsat som en 
Formodning; det er sikkert, at den var tilstede hos Mange blandt Grækerne. Den frie og 
fremadskridende græske Aand lod sig ikke fængsle af de stivnede religiøse Former, den 
kunde ikke blive staaende ved de Gudeforestillinger, der laae til Grund for Folketroen. Philo- 
sopherne havde stor Indflydelse paa Religionen. Allerede hos Grækenlands ældste Philo
sopher forefinde vi Tanken om en Eenhed i Guddommen.67) Ifølge Pythagoras’s Lære var 
der kun een Gud, Verdens Skaber, Opholder og Styrer, den høieste Intelligens68); Pytha- 
goræerne vare udbredte overalt i de græske Lande langt ned i Tiden. I Midten af det 
5te Aarh. forkyndte Anaxagoras i Athen Læren om en eneste Gud som et selvbevidst Væsen, 
der havde formet Universet69), og satte sig i bestemt Opposition til hele den græske Reli
gion.70) Hos Plato findes en ophøiet og reen Monothéisme, og en saadan ligger ogsaa 
til Grund i Aristoteles’s Philosophi.71) Ved den esoteriske Lære i Mysterierne blev der 
formodentlig ogsaa udbredt renere Begreber om Guddommens Væsen.72) Der var mange 
Levninger af den pelasgiske Religion tilbage i Grækenlands blomstrende Periode. Ligesom 
man paa forskiellige Steder vedblev at dyrke de Stene, raae, fiirkantede eller søileformede,

tydning af Ordet &eôç; Grækernes Tilbøjelighed til Navne-Allusioner er bekiendt; Triskele blev Sici
liens Emblem, fordi en Vinkels Been ogsaa hed axsÅrj og Øen havde en triangulær Form.

67) Citater af de gamle Forfattere og af nye Skrifter findes hos Roget de Belloguet Ethnogénie gaul. Ill 
p. 126 note 5. Med Hensyn til Xenophanes jvfr. Nägelsbach Nachhomerische Theologie S. 428-429 
og Röth Gesch. d. griech. Philosophie S. 188 f.

S8 Maury Hist, des religions de la Grèce III p. 345. Fl. St.
69) Ifølge Anaxagoras’s Lære havde dette Væsen, den altbeherskende Aand (voög), frembragt en Kreds

bevægelse eller Rotation i den store chaotiske Masse; ved denne Omsvingning havde de eensartedc 
Dele udskillet sig, og saaledes vare Himlen, Jorden og alle de levende Væsener bievne til. Pauly 
Real-Encycl. I S. 960-961. Tegnets Figur passer fuldstændigt til dette Gudebegreb.

70) Jvfr. Maury anf. St. Ill p. 393. Fl. St.
71) Den monotheistiske Trang, der ligger i den religiøse Bevidsthed, førte naturligt ogsaa til at tillægge 

den øverste af Guderne alle guddommelige Egenskaber og lade Gudeverdenen gaae op i Zeus. Phere- 
cydes satte Zeus i Spidsen for Universet som Skaberen og den levende Gud; der findes ogsaa under
tiden hos Digterne og Dramatikerne Udtryk, der betegne ham som den eneste og evige Gud, Verdens 
Ophav. Men Pherecydes danner en Undtagelse blandt Philosopherne ; Guddommen blev ellers ikke 
af disse identificeret med Zeus.

72) Maury a. St. II p. 345. Pictet a. St. II p. 718. R. de Belloguet a. St. Ill p. 127.
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som i den ældste Tid havde været Gienstande for Tilbedelse73), nagtet en saadan Litholatri 
lidet stemmede med den fremadskredne Kultur til stand og den Kultus, der var knyttet til 
Gudernes Billedstøtter i Templerne, lader det sig paa den anden Side antage, at ogsaa den 
universelle pelasgiske Guddom hist og her er vedbleven at være Gienstand for Dyrkelse 
ved Siden af de olympiske Guder; denne Guddom repræsenterede den Idee, der ligger til 
Grund for den religiøse Tro, og svarede til den Guddom, der var Gienstand for Philoso- 
phernes Lære. Det er vel muligt, at den ubekiendte Gud, til hvilken der ifølge Apostl. 
Gj. var reist et Alter i Athen, og som Paulus henviiste til i sin Tale til Athenienserne, 
har været den gamle pelasgiske Guddom.74) Det delphiske Symbol E, der fordum af Græ
kenlands Philosopher var skienket til Apollos Tempel og ifølge Plutarch betegnede Gud
dommen som det evige Væsen75), og Aisa, Skiebnen, der som et upersonligt Væsen tænktes 
at staae over "Zeus og alle Guderne76), have maaskee deres Oprindelse fra den samme pe
lasgiske Guddom.

73) Pausanias VII, 22,2; VIII, 48,4; IX, 24,3 og 27,i. Jvfr. Maury a. St. 1 p. 178 f. og Overbeck i Ber. d. 
sächs. Ges. d.Wiss. XVI (1864) S. 140 f.

74) Ved apunaros i Apostl. Gj. XVII, 23 kan forstaaes en Gud, hvis Væsen ikke tilfulde kiendtes, 
eller som man intet Navn havde til. Celternes øverste Gud, der var den samme som den gamle 
ariske Guddom, der dyrkedes af Pelasgerne, var ifølge Strabo (111 p. 186 Did.), àvcùvup.oç; jvfr. Herod. 
11,52. R. de Belloguet a. St. p. 129. Der fandtes i Athen Altre for ubekiendte Guder ($eoí äpaoaroc 
Paus. 1,1, jvfr. Philostrats Apollonius Thyan. VI, 3), hvilke Altre formodenlig have været viede til ube
kiendte Guder i Almindelighed, ligesom det i Olympia ved Siden af Zeus’s store Alter (Paus. V, 14); 
men det i Apostl. Gj. omtalte Alter var kun helliget til een ubekiendt Gud, og der er saaledes Grund 
til at adskille denne fra de andre. Meningen af Paulus’s Ord synes at være den, at han ikke vilde 
forkynde Athenienserne nogen ny eller fremmed Gud, men den, som de selv dyrkede under Beteg
nelsen af den ubekiendte Gud; heri ligger, at denne har havt Lighed med de Christnes Ôud. Max 
Müller (Hist, of ane. Sanscrit litt. p. 558) og Pietet (a. St. p. 718) antage, at den ubekiendte Gud, til 
hvem Paulus henviser, har været den Guddom, der var Gienstand for Philosophernes Lære. R. de 
Belloguet mener, at det er klart, at der maa forstaaes den Gud, der stammede fra den gamle pelas
giske Kultus (a. St. p. 130).

75) Det var efter Plutarchs Mening et Symbol paa Guddommen som det Væsen, der havde en virkelig 
over Tiden hævet Væren, den evige, uskabte, uforgængelige og eneste Gud, der ikke indeholder en 
Fleerhed. De Ei delphico cap. 17,19 og 20. Det er det samme Begreb af evig Væren, der er ud
trykt i den gamle ariske Benævnelse paa Guddommen, Asu {Asura), der gienfindes hos flere ariske 
Folk (see S. 49 Anm. 3), ligesom i Navnet jehova (Exod. III, 14) og i Indskriften paa Gudindens Bil
lede i Sais (Plutarch De Iside etOs. c.9). Göttling (Die delphischen Sprüche i Gesamm. Abh. I S.236 f.) 
har opfattet dette E som en Tiltale fra Guden til Mennesket : Du er. Denne Forklaring er uantagelig. 
Det delphiske £ kan ikke, som denne Lærde mener, betragtes som henhørende til de Sententser, 
der vare anbragte i Forhallen til Templet. Der var tre Afbildninger af det, som vare Tempelgaver, 
den ældste af Træ, ifølge Traditionen skienket af Fortidens Philosopher, den anden af Kobber, af Athe
nienserne, den tredie af Guld, af Augusts Gemalinde Livia (Plutarch Cap. 3). Bogstavet E siges hos 
Grammatikeren Rallias at være Guddommens, iïeoù yap et (Athenæus X ed. Schweigh. IV p 162).

76) Ataa forklares af Aristoteles (De mundo cap. 7) ved ået outra. Det svarer saaledes i Begrebet til det 
gamle ariske Asu (foreg. Anm.) Pietet a. St. p.718. R. de Belloguet a. St. p. 126.
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PHOENICIERNE.

Det er først i en senere Tid, vi finde Tegnet hos Phoenicierne, og kun i Occidenten. 
Det træffes tidligst i det 4de Aarh. f. Chr. paa Mynter med phoenicisk Skrift fra Sicilien, 
derefter paa en Mynt med punisk Skrift, slaaet af en By i Byzacene under Augustus (Fig. 20). 
Der haves desuden fra Italien en romersk Gravsteen over en Syrer og fra Numidien Grav
stene med romerske Indskrifter samt Søilecapitæler, paa hvilke Tegnet efter al Sandsyn
lighed er at betragte som phoenicisk; see nedenfor under Romerne. Af den puniske 
Mynt, paa hvilken det er anbragt bag Astartes Brystbillede77), sees, at det har været et At
tribut for denne Gudinde, og det er rimeligt, at det ogsaa er som et til Astartes Kultus 
hørende Symbol, at det har faaet Plads paa Mynterne fra Sicilien78) saavelsom paa Steen- 
monumenterne fra den romerske Keisertid. Tegnet er formodenlig optaget fra Grækerne 
paa Sicilien, da det tidligst forekommer der.

77) At Brystbilledet er Astartes, er viist i Num. de l'anc. Afrique II p. 41.
78) Det kan ikke paa disse opfattes som et til en Magistrats-Person eller til Udmyntningen henhørende 

Mærke, da det ikke vexler med nogen anden Bityp ; see S. 56 Anm. 54.
79) Movers Phönizier I S. 586, 597 f., 640.
80) See angaaende dette gamle semitiske Guddoms-Symbol : Rel. Symboler g 1 og 2. Det er Astartes sæd

vanlige Attribut paa de syriske Stæders Mynter i Keisertiden (Rel. Symb. S. 65 Anm. i3) og forekommer 
ogsaa som saadant paa Mynter fra puniske Stæder (Num. de l’anc. Afrique II p. 51 n° 21 og p. 58 n° 34).

81) Dette Tegn var et fælles Symbol for de phoeniciske Guddomme og findes især paa ældre Mynter fra 
Phoenicien, Cypern og Cilicien; see Rel. Symboler g 4 S. 79-84.

8S) Dette var ogsaa et Symbol for Baal (-Chamman) og forefindes især paa puniske Mynter og Votivstene; 
see min Afhandling om Hermes-Stavens Oprindelse i Vidsk. Selsk. Skr. III (1869) S. 169 f. og Num. de 
l’anc. Afrique Suppl. (1874) p. 51-52.

Vidensk. Sels. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 R- B.I.

Den asiatiske Naturgudinde, der i det vestlige Asien blev tilbedt under forskiellige 
Navne, blandt hvilke Astarte var det almindeligste, og i det puniske Afrika under Navnet 
Tanit, var en mangesidig og phantheistisk Guddom; hun var baade en siderisk og en tel- 
lurisk Gudinde; paa nogle Steder blev hun dyrket som den, der herskede over visse af 
Naturens Kræfter og Phænomener, paa andre Steder som den høieste eller altomfattende 
Guddom.79) De samme Symboler, ved hvilke Guddommen eller den øverste Gud blev be
tegnet i Asien, findes som Attributer og Emblemer for Astarte paa Mynter og Monumenter 
saavel fra Orienten som fra Occidenten, nemlig: det simple regelmæssige Kors80), det samme 
Kors med en Cirkel foroven (det saakaldte asiatiske Hankekors)81), og det Emblem, som 
ligner en Caduceus.82) Det er saaledes let forklarligt, at ogsaa det ariske Guddoms-Symbol 
er blevet overført paa Astarte.

ETRUSKERNE.

Figuren forefindes ikke paa andre Gienstande, der ere at ansee for særligt etruriske, 
end Guldsmykker, hvor den er anbragt sammen med forskiellige Zirater. Der er intet, som 

8
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tyder paa, at den har havt religiøs Betydning hos Etruskerne. Man kunde heller ikke vente 
at finde det ariske Gudesymbol hos dem, da de, efter al Sandsynlighed, ikke vare af den 
ariske Folkestamme.83 84) De have optaget denne Korsfigur fra den italiske Befolkning og 
anvendt den paa Smykker, som en Zirat, muligt ogsaa som et Phylaktcrium.

83) Ifølge Corssens nyligt udgivne Værk, Ueber die Sprache der Etrusker, skulde det etruriske være et 
italisk Sprog, beslægtet med det umbriske, oskiske og latinske, og Etruskerne altsaa, imod det al
mindeligt antagne, have været af samme Oprindelse som de andre italiske Folk. Men Resultaterne 
af Corssens Undersøgelser ere ikke godkiendte af andre Sprogforskere. De have allerede mødt stærk 
Modsigelse, see: Taylor i Athenæum 7 Nov. 1874 og i Journal of the transact, of the Victoria Inst. 
1876 (The etruscan language); Sayce i Principles of comparative philology 1875 (p. 68 note 1); Deecke’s 
Kritik, Corssen und die Sprache der Etrusker 1875.

84) Tegnet kan opfattes som prophylaktisk paa Hielmen og i det Gulvmosaik, hvor det er anbragt alene 
midt i Indgangen til et Værelse.

85) Indskriften er følgende : D0M1T- LVGIVS- QVI VIXIT- ÂN || P- M- XXII-NATION- SVRVS || DOM- 
HERENIANVS- EQ SIG || D- N- AVG- ET DOM- ITALV- || FRATR1- B - M - FECERV-- Det sees heraf, 
at den ene af Brødrene hørte til Equités singulares, et keiserligt Gardecorps, der udelukkende bestod 
af Fremmede fra Provindserne.

ITALISKE FOLK.

Tegnet var formodenlig af Pelasgerne bragt til Italien som et Gudesymbol (S. 55); 
men det synes ikke at have vedligeholdt sig længe som saadant hos deres Efterkommere. 
Det maa dog antages endnu at have været et helligt Symbol i det 5te-4de Aarh. hos det 
italiske Folk, hvis Mynter ikkun have dette Tegn til Typ (S. 17). Paa Væggemaleriet i 
Graven ved Capua (S. 17), hvor det sees paa den Afdødes Bryst, synes det at have en religiøs 
Betydning; men denne Grav er muligt græsk. I Pompeji og Herculanum har man kun 
fundet det anvendt som et Ornament eller prophylaktisk Tegn.64)

ROMERNE.

I Italien. Af de Leerkar fra de gamle Grave i Roms Omegn, der ere anførte 
S. 17, sees, at Landbefolkningen i Latium i en ældre Tid anbragte dette Kors som et Orna
ment paa Huusgeraadskar. 1 Rom vides det ikke at være fundet paa nogen Gienstand fra 
den forchristelige Tid. Det forekommer ikke paa de romerske Mynter; man træffer det 
ikke engang som et personligt Emblem iblandt de mangfoldige iMærker (Vaabenbilleder), de 
under Republiken prægede Mynter indeholde. I Pompeji og Herculanum er det formodent
lig optaget fra den græsk-italiske Befolkning i Provindsen (S. 17), ikke indført fra Rom. 
Efter Midten af det B^ Aarh. forefindes det som et christeligt Symbol paa Gravene i Kata
komberne; dette vil blive omhandlet under VIII. Paa den i Nærheden af Rom fundne 
Gravsteen kan Korset ikke betragtes som romersk, da den er sat over en Syrer af to af 
hans Brødre85); det er paa denne Steen formodenlig det phoeniciske Symbol (s. foreg. Side). 
Der haves fra Italien, under Keiserne, saavidt bekiendt, kun een virkelig romersk og ikke- 
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christelig Gienstand, paa hvilken det findes, nemlig Spilletavlen fra Forum Clodii.86) iMan 
kommer saaledes til den Slutning, at dette Kors kun har været meget lidt brugt hos Romerne 
og ikkun som et Ornament, ikke som et religiøst Symbol. Det stemmer vel hermed, 
at det af de Christne blev optaget blandt Emblemerne for deres Tro (see VIII).

86) Det af Visconti udgivne Mosaik, i hvilket Tegnet er anbragt, er falsk; see S. 17 Anm.85.
87) Stemplet til Reversen kan paa Grund heraf ikke være forfærdiget i noget af den keiserlige Regerings 

Mynt-Officiner. Mynten er formodentlig slaaet af en lokal gallisk Autoritet. Der haves et stort Antal 
Kobbermynter, som ere barbariske Efterligninger af Tetricus’s.

88) Det Spænde af denne Slags, der er fundet i det nordlige Britannien, har formodenlig tilhørt et Individ 
af en af de fra disse Lande udskrevne Cohorter; see nedenfor S. 65.

8*

I Pro vind se rne. Gienstande med Tegnet, hidrørende fra de Lande, der ud- 
giorde Provindser af det romerske Rige, og om hvis Henførelse til Romerne der kan være 
Spørgsmaal, ere anførte ovenfor under Afrika, Donaulandene 2, Helvetien 2, Gallien 2, Bri
tannien 2 og Germanien 2. Disse Gienstande kunne enten henføres til Romerne eller 
til Landets indfødte Befolkning, eller ogsaa til andre Folk i Romerriget, da de romerske 
Legioner, der vare stationerede paa Rigets Grændser, for Størstedelen vare udskrevne fra 
andre Lande, ikke fra Provindsen selv eller fra Italien. Tegnet var allerede tidligere til
stede hos de barbariske Folk i disse Lande; det kan navnlig paavises i Helvetien og Gallien 
før det romerske Herredømme. Deraf, at en Gienstand hidrører fra en romersk Station 
eller Gravplads, kan altsaa ikke drages nogen Slutning med Hensyn til Nationaliteten; det 
maa afgiøres ved en nærmere Undersøgelse, til hvilket Folk den skal henføres. Nogle 
Stykker kunne ifølge deres Indhold ikke være romerske, saaledes Mynten fra Gallien med 
Tetricus’s Hoved og Navn, der paa Rev. har et aldeles barbarisk Præg87), og Sølvskaalen 
fra Helvetien, der har en meningsløs Indskrift af romerske Bogstaver. Det er fremdeles 
sandsynligt, at de Brugs-Gienstande med Tegnet, der forefindes i Provindserne, ikke ere 
romerske, da der ikke kiendes tilsvarende Stykker fra Italien, saaledes Fabrikstemplet og 
Leerflasken fra Gallien, og Spænderne, der have Tegnets Form, fra Ungarn, Helvetien, Rhin- 
landene og Britannien. Spænder af denne eiendommelige Form (see Fig. 24 og 25) synes at 
have været i almindelig Brug i Landene ved Donauen og Rhinen under Kciserdømmet88) og 
ere ogsaa fundne i senere reent germaniske Grave; dersom de vare indførte af Romerne, 
maatte man vente ogsaa at have truffet dem i Italien. Tegnet, som en Gladiator har til 
Skioldmærke i Fremstillingen paa den røde Leerskaal fra en Gravplads i Britannien, er snarere 
at ansee for ikke-romersk end for romersk, da Gladiatorerne især toges fra de barbariske 
Folk. Det samme giælder om Korset paa Søilecapitælerne i Numidien; denne Korsform 
findes ikke blandt Ornamenterne i den romerske Architektur. De i Gallien forekommende 
Steenaltre (s. Fig. 28) ere eiendommelige for dette Land. Tegnet forefindes ikke i Grækenland 
eller i de asiatiske Provindser under det romerske Herredømme ; dersom det ved Romerne 
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var forplantet til de vestlige Lande, vilde det ogsaa være bragt af dem til de østlige. Det 
maa saaledes antages, at det Tegn, der forefindes paa Gienstande som de fornævnte i de 
romerske Provindser under Keiserdømmet, ikke er romersk, men tilhører de bar
bariske Folk.

Det samme er efter al Sandsynlighed Tilfældet med det Tegn, der er anbragt paa 
Votivaltrene og paa Gravstenene, skiøndt Formlerne og Navnene i Indskrifterne ere ro
merske. Man kiender ikke noget Votivalter med dette Tegn fra Italien, og den eneste (ikke- 
christelige) med Tegnet mærkede Gravsteen, der er funden i Italien, er ikke sat over en 
Romer, men over en Fremmed.89) At det ene af Votivaltrene fra Bremenium i Britannien er 
celtisk, kan sluttes af Indskriften (s. følg. Side). Gravstenen fra Cudiat-el-Batum i Numidien 
har ikke et romersk Præg; Stenene fra denne Begravelsesplads slutte sig ved deres plumpe 
Former og de raat udhuggede Hoveder og Figurer til Grav- og Votiv-Stenene med puniske 
og libyske Indskrifter. Det følger overhovedet af den Betydning, der maa tillægges Tegnet 
paa disse Steenmonumenter, at det ikke er romersk. Det lader sig nemlig ikke antage, 
at vi her kun have et Ornament for os; det kan ikke have været anbragt for at tiene til 
Prydelse. Gravstenen fra Cudiat-el-Batum er af raat Arbeide, og der findes ikke Ornamenter 
paa den (Fig. 21)90) ; det til Jupiter viede Alter fra Amboglanna har glatte Flader uden nogen
somhelst Udziring (Fig. 29); paa den ene af de belgiske Gravstene, af hvilken kun et Stykke 
er levnet, har Tegnet Plads tæt over DM, hvormed Indskriften begynder. De to Votivaltre 
fra Bremenium have vel Ornamenter udhuggede i romersk Stil; men Tegnet er fordybet og 
hænger ikke sammen med disse ; det er aabenbart indhugget tilligemed Indskriften paa det 
af Marmorarbeiderep allerede fuldførte Alter. Man kunde maaskee mene, at det paa Grav
stenene var et Tegn, der, uden at have en bestemt Betydning, alene var anbragt som et 
Phylakterium, for at beskytte Graven; men dette passer ikke til Votivaltrene. Der maa 
have været et religiøst Begreb knyttet til det, hvoraf dets Anbringelse baade paa Gravstenene 
og paa Votivaltrene lader sig forklare.91) Ilos Romerne havde det, som ovenfor viist, ikke 
nogen religiøs Betydning; men hos forskiellige barbariske Folk i Provindserne var det et 
Gudesymbol. Det var et af Astartes Emblemer hos Phoenicierne (S. 61); hos celtiske Folk 
betegnede det Solens Gud, hos germaniske Folk den høieste Gud, som det vil sees af det

") See Anm. 85. G. B. de Rossi og Henzen have paa Forespørgsel meddeelt mig, at det ikke er dem 
bekiendt, at dette Tegn forekommer paa nogen anden, ikke-christelig, Gravsteen i Italien. Der maa 
her især lægges Vægt paa Rossi’s Udsagn, da denne Lærde har giort Tegnet til Gienstand for nær
mere Undersøgelse (see under VIII) og maa have havt Opmærksomheden henvendt paa dets Forekomst 
i Italien.

90) Den hiulformede Figur, der er udhugget over det ene Hoved, er et Symbol, see Anm. 97.
91) Dr. Hostmann (i Urnenfriedhof bei Darzau S. 113) yttrer med Hensyn til Hagekorsets Betydning, at det 

paa romerske Gravstene kan have Hensyn til Underverdenen; denne Betydning kan det ikke have havt 
paa Votivaltrene. At det ikke er det christelige Symbol, der er anbragt paa Gravstenene, vil blive 
viist under VIII.
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følgende. Det er da uden Tvivl til den ene eller den anden af disse Guddomme, det maa 
henføres paa de lier omhandlede Steenmonumenter; til hvilken, maa udledes af Indskriften 
og af Landet eller Stedet, hvor Monumentet er fundet. Paa Gravstenene i Numidien, hvor 
den phoeniciske Religion var den fremherskende, maa Tegnet ansees for Astartes Sym
bol; det findes paa Stenen fra Cudiat-el-Batum sammen med (£) , der formodentlig er 
Baals Tegn (s. Anm. 97); de øvrige Stene fra denne Gravplads indeholde ligeledes Tegn, 
der vare Symboler for de to phoeniciske Hovedguddomme. I Belgien var Befolkningen 
overveiende celtisk ; det ligger altsaa nærmest at antage, at Tegnet paa Gravstenene herfra 
er den celtiske Guds Symbol. Det nordlige Britannien var til Forsvaret af den Grændse- 
vold, der var opført for at sikkre Provindsen mod Indfald af de barbariske Folk nordfra, 
besat af romerske Legioner, der, som det erfares af de talrige lapidære Indskrifter fra denne 
Deel af Landet, vare udskrevne fra næsten alle Keiserrigets Provindser92) ; det er i disse 
Roms militære Stationer de tre Votivaltre ere fundne. Det ene af Altrene fra Bremenium 
er viet af en Tribun til Vardulernes Cohorts Genius; dette Folk beboede det biscaiske Kyst
land tæt ved Galliens Grændse og var af den celtiske Stamme93) ; det er altsaa til en cel
tisk Gud, Tegnet paa dette Monument maa henføres. Det er rimeligviis den samme Guds 
Symbol paa det andet fra denne Station hidrørende Alter, der af en anden Tribun er hel
liget til Minerva og et Collegiums Genius, da Vardulernes Cohort synes at have udgiort Hoved
besætningen paa denne Plads94) ; det i Indskriften nævnte Collegium er formodenlig en af 
Cohortens Soldater bestaaende Corporation (Gilde). Paa Altret fra Amboglanna, der ifølge 
Overskriften I-O-M- var viet til Jupiter95), er der Grund til at ansee Tegnet for dacisk; thi 
det synes, at denne Station vedvarende havde en Besætning af Dacere, og at Jupiter var deres 
Hovedgud96 97); det har muligt været et Symbol for Dacernes øverste Gud, der er sammen
smeltet med Jupiter (s. S. 67).9Î)— De Person-Navne i Indskrifterne, der ere bevarede, ere 

92) See Bruce Lapidarium septentrionale (1875), Registret.
93) Bruce a. St. p. 286.
94) Man har der endnu fundet 6 Indskrifter med deres Navn ; see Bruce a. St. n° 552, 557, 568, 571, 

572 og 575.
95) Den øvrige Deel af Indskriften paa Stenen er ulæselig.
96) Paa denne Plads og i Omegnen er der fundet 22 Indskrift-Stene, paa hvilke Dacernes lste Cohort 

nævnes, og iblandt dem 17 Altre med Indskriften I- O- M- Bruce a. St. p.'172.
97) Paa de tre omhandlede Votivaltre er der ved Siden af Hagekorset indhugget Tegn, der rimeligviis 

ogsaa ere Gudesymboler, nemlig paa det til Cohortens Genius viede Alter en Halvmaane, paa Minerva- 
Altret X i en rund Fordybning, og paa Jupiter-Altret ® . De kunne af de ovenanførte Grunde 
ligesaa lidt ansees for Ornamenter, som Hagekorset. Halvmaanen brugtes overalt til at betegne Maanens 
Guddom, og et Kors med eller uden Kreds var hos forskiellige Folk et Symbol paa Guddommen (s. Rel. 
Symboler g 2 og 9). Men det er uvist, om disse Tegn ere at henføre til Guddomme hos de samme 
Folk, de to første til celtiske, det tredie til en dacisk; det er muligt, at de ere phoeniciske Gude
symboler. En saadan Forening af forskiellige Guders Emblemer paa et og samme Alter er i Over- 
eensstemmelse med den Sammenblanden af Religionerne og den Sammensmeltning af Gudernes Cul-
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romerske. Personerne med disse Navne kunne i Henseende til Herkomst og Cultus have 
været Barbarer; Altrene og Gravstenene henhøre i saa Fald til de barbariske Folk i Romer
rigets Provindser. Men det er ogsaa muligt, at de have været Romere, som have optaget 
de andre Folks Guder. Som bekiendt bleve fremmede Guddomme i Keisertiden meget 
dyrkede af Romerne, ikke blot asiatiske og ægyptiske, men ogsaa celtiske og germaniske; 
der er fundet et stort Antal Votivstene og Altre i Donau- og Rhin-Landene, Gallien og 
Britannien, helligede til disse Guddomme af Personer, hvis Navne ere romerske.

BARBARISKE FOLK I DONAULANDENE.

De S. 19 anførte Guldmynter fra 5te-4de Aarh. f. Chr. hidrøre fra et barbarisk, for
modentlig thracisk, Folk ved Grækenlands Nordgrændse. Da Tegnet udgiør Hovedtypen paa 
disse Mynter og paa endeel af dem er det eneste Præg, er det ikke usandsynligt, paa Grund 
af den Betydenhed det saaledes maa have havt, at det er det ariske Gudesymbol. Det har 
i saa Fald rimeligviis været et Symbol for Zalmoxis (Zamolxis), der ifølge Herodot og andre 
Forfattere var de thraciske Folks Hovedgud.08) Der har da formodenlig været en Sammen
hæng mellem det Tegn, der fremtræder paa disse Mynter, og det, som er anbragt paa Votiv- * 

tus, der vare charakteristiske for denne Tidsalder, og har sit Analogon i de pantheistiske Gude
billeder, der saa hyppigt forekomme i Seglstene og forestille en Gud eller Gudinde med Attributer 
og Symboler, der tilhøre forskiellige, ogsaa fremmede, Guddomme. Halvmaanen var det Astarte som 
Maanegudinde tilkommende Symbol, og et Kors var i Keiser-Perioden baade i Syrien og i Afrika et 
Attribut for denne Gudinde (S. 61 Anm. 80). Korset indeni en Cirkel findes indhugget paa en punisk 
Votivsteen, der ifølge Indskriften er viet til Baal (Judas Nouv. ét. sur une série d'inscr. num.-puniques 
1857 p. 36 pl. IV). De phoeniciske Guddomme vare bragte til det nordlige Britannien ved de syriske 
Cohorter, der vare stationerede ved den romerske Vold. Hvor udbredt deres Dyrkelse var i denne Deel 
af Britannien, sees af de der fundne Votiv-Indskrifter; der er iblandt disse 17 til Belatucader (d. e. 
den mægtige Baal), 6 til 1-O-M- Dolichenus, een til 1-O-M- Heliopolitanus, een til den syriske Herakles 
(d. e. Baai-Melkart) og 3 til den syriske Gudinde under Navnene Astarte, Dea Syria og Dea Hammia 
(s. Bruce a.St. Registret under Deities}. Paa eet af de til Astarte helligede Altre er et Kors i selve Ind= 
skriften føiet til Ordene DEAE SVRIAE (Bruce a. St. n° 303 p.153), og paa en trekantet Steen, der 
aabenbart har været knyttet til en asiatisk Cultus (Bruce a. St. n« 270 p. 138), er der baade anbragt et 
opretstaaende Kors over en Halvmaane og et skraai liggende Kors paa en rund Skive, ligesom paa 
Minerva-Altret; Korsene og Halvmaanen paa disse to Monumenter ere upaatvivleligt Astarte-Symboler. 
Det er saaledes vel muligt, at paa de to Altre fra Vardulernes Station Maanen og Korset betegne 
denne Gudinde. Paa Altret fra den daciske Station kan Cirkelen med Korset, naar dette Symbol 
tages for Baals, ligesom Hagekorset, henføres til Jupiter, der er betegnet ved I - O - M- ; thi I - O - M- Doli
chenus og Heliopolitanus, der findes paa andre af Altrene, ere kun forskiellige Navne for den med 
Jupiter assimilerede Baal. At disse Tegn ere anbragte sammen med Hagekorset, tiener til at støtte 
Opfattelsen af dette som et G ude-Symbol. I de romerske Stationer i Britannien synes Hagekorset 
ikke at have været brugt som et Symbol for Astarte.

98) Om denne Gud, see Pauly’s Real-Encycl. d. class. Alterth. VI, 2, S. 2817-2819. Det berettes af Hero
dot (IV, 96), at Geterne ikke dyrkede nogen anden Gud end Zalmoxis, og at de havde Udødeligheds- 
Troen. Ifølge den græske Tradition skulde Monotheismen hos dem have havt sit Udspring fra den 
pythagoræiske Lære; men det er vel muligt, at de have medbragt den fra det ariske Stamland.
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altret i Amboglanna, den daciske Cohortes Station i Britannien, og som synes at have været 
et Symbol for den øverste daciske Gud (S. 65); thi Dacerne vare af den thraciske Stamme, 
og Tegnet kan vel have vedligeholdt sig hos de thraciske Folk i Donaulandene til Keiser
tiden. Det lader sig da ogsaa antage, at det har staaet i Forbindelse med det Tegn, der 
var et Symbol for llovedguden i det østlige og nordlige Germanien og i Skandinavien99); 
thi de thraciske Folk vare stambeslægtede med de germaniske, og adskillige af de Folk, 
der beboede Nord-Tydskland og Skandinavien, vare uden Tvivl dragne ud fra Donau
landene.100)

") See nedenfor under Folk af den germaniske Stamme.
10°) Geter og Dacer ere efter al Sandsynlighed de samme Navne som Gother og Daner; see Grimms Gesch. 

d. deutschen Sprache. I S. 176 f. Thraker und Geten. Der kan paavises en vis Overeensstemmelse 
i Henseende til den religiøse Tro og Sæderne hos Geterne og flere af de thraciske Stammer, som 
de skildres af Herodot, og hos Germanerne. Den Gud, som de thraciske Konger fortrinsviis dyrkede, 
kaldes af Herodot (V, 7) Hermes, ligesom Germanernes Hovedgud af Tacitus (c. 9) kaldes Mercurius. 
Nogle af de faa Ord, der er levnede af det thraciske Sprog, synes at være beslægtede med de eens- 
betydende i de germaniske Sprog. Grimm a. St. Pietet Origines indo-europ. 1 p. 80-82. Rawlinson 
Hist, of Herodotus HI p. 179-180 note 2. Holtzmanns Deutsche Mythologie (1874) S. 31-41.

10‘) Bell. gall. VI, 17.
102) Angaaende denne Guds Oprindelse og Dyrkelse, see: Pauly Real-Encycl. d. cl. Alterth. Wissenschaft 1 

S. 2323 og 111 S. 960; Rochet de Belloguet Ethnogénie gaul. P. III (1868) p. 149-150 og 224-227.
103) Begge Navnene ere celtiske. Belenus antages at betyde den lyshaarede (lat. flavus}, Grannus den

skiønlokkede; see R. de Belloguet Gloss, gaul. (1858) n° 287. Det er altsaa Apollo som den lyse Solgud

Det er uvist, til hvilken Stamme de Folk have hørt, der have efterladt de Leer- 
stempler og Bronzespænder m. m., som ere fundne i det nordvestlige Ungarn (S. 19). Det 
lader sig heller ikke af Gienstandene udlede, hvilken Betydning Tegnet har havt hos dem.

CELTERNE.

Gallien og Belgien. Endeel af de S. 20-21 anførte Mynter vise, hvilken Betyd
ning Tegnet havde hos de celtiske Folk i det nordlige Gallien og Belgien. Paa de ældre, 
som ere fra 3die og 2det Aarh. f. Chr. og af barbarisk Præg, er det enten anbragt paa Halsen 
af en Guds Hoved med en Krands (Fig. 26) eller udgiør Typen paa Reversen, og hvor dette 
sidste er Tilfældet, har Adversen oftere et Hoved, der rimeligviis forestiller den samme Gud, 
skiøndt Krandsen fattes. Paa en Mynt fra det sidste Aarh. f. Chr. sees Tegnet bagved et 
med en Laurbærkrands omgivet Hoved (Fig. 27), der maa ansees for den samme Guds. 
Man finder det ikke føiet til Billedet af nogen anden Gud. Det fremgaaer heraf, at Tegnet 
har været denne Guds Attribut eller Symbol. Hovedet, der er en Efterligning af Apollos 
paa de græske og romerske Mynter, forestiller upaatvivleligt den galliske Gud, der af Cæsar 
kaldes Apollo101 102), og som ofte forekommer i de romersk-galliske Votiv-Indskrifter fra Keiser
tiden med Tilnavnene Belenus og Grannus eller under disse Navne alene.109) Han var 
Solens Gud og synes at have fortrængt de ældre galliske Guddomme i Folkets Cultus.103 *)
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Der er mange Fremstillinger paa Galliens Mynter, der referere sig til denne Gud. Den Kugle 
eller Skive, der ofte sees i Midten af Symbolet (see Formerne 9, 10 og 11), forestiller mu- 
ligviis Himmellegemet; man træffer ogsaa i Midten en Stierne104), der var en almindelig 
Betegnelse af Solen. Undertiden ere de fire Been omdannede til Overdele af Heste (Fig. 50 
og 51)105); disse svare til Hestene for den græske og romerske Solguds Vogn og bestyrke, 
at det er Solen i dens Kredsløb paa Himmelhvælvingen, der er betegnet ved Symbolet. Teg
net paa Gravstenene fra den romerske Gravplads i Belgien er formodenlig at henføre til denne 

Gud ; see S. 65. At Symbolet ogsaa i den sydlige Deel af Gal
lien har været knyttet til den religiøse Cultus, sees af de der 
oftere forekommende Votiv- eller Grav-Stene (Fig. 28, S. 21 Anm. 
116). Mynten med Keiser Tetricus’s Præg paa Adversen (S. 21 
Anm. 122) viser, at det var i Brug i Gallien i den sidste Halv- 
deel af det 3die Aarhundrede.

eller Phoebus, der er betegnet ved disse Navne. At det laurbærkrandsede Hoved paa de galliske 
Mynter forestille denne Gud, synes at være almindeligt antaget af de franske Numismatikere. Belenus 
og Grannus havde ansete Templer i flere Stæder i Gallien.

,0<) Hueher L’art gaulois II n° 12.
,os) Lambert Num. gaul. (1844) pl. XI, 18; II (1864) pl. XII, 19. Fillioux Monn. de la Gaule (1867) pl. V,9. 

Hueher L’art gaul. II (1873) n° 169.
IOS) At Tegnet paa de Gienstande, der hidrøre fra gallo-romerske Anlæg i Helvetien, er at betragte som

celtisk, ikke som romersk, har jeg ovenfor (S. 63) søgt at vise.
IOT) Belenus blev dyrket i Aquileia og i Noricum; see: Herodian VIII,7; Julius Capitolinus i Maximinus 

c. 22; Tertullian Apolog. c. 24.

Iblandt de Gienstande med Tegnet, der ere fundne i Helvetien, kan muligviis 
Sølvskaalen (S. 20 Anm. 109) tiene til at oplyse, hvilken Betydning det har havt hos Celterne 
i dette Land.106) Denne Skaal blev funden sammen med endeel andre Sølvkar, iblandt 
hvilke der var'to lignende Skaale med romerske Indskrifter, der viste, at de vare Votivgaver 
til Mercur og til Mars. Den har da formodenlig ligesom disse været et Votivstykke, og 
Tegnet kan betragtes som et Symbol for den Gud, den var viet til; det kan ikke her ansees 
for et Ornament, da det er indgraveret meget stort og alene indvendigt i Bunden og Skaalen 
er ganske uden Zirater. Denne Gud kan antages ligeledes at have været Apollo Belenus 
eller Grannus, hvis Dyrkelse synes at have været udbredt over alle de celtiske Lande.107)

Hvad det Spørgsmaal angaaer, hvorfra Celterne i disse Lande have faaet Symbolet, 
da lader det sig for det første ikke antage, at det i den historiske Tid er kommet til dem fra 
Italien, enten fra Etruskerne eller Romerne; dette følger af det ovenfor fremsatte S.62 f. Man 
kunde maaskee mene, at Gallerne havde optaget det fra Grækerne. Den macedoniske Konge 
Philip (II) s Guldmynter, som udgiorde en Deel af det rige Bytte, Gallerne medbragte fra deres 
Plyndringstog under Brennus til Grækenland 279 f. Chr., tiente til Mønstre ved deres Mynt- 
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prægning; Apollo-Hovedet gik fra disse Mynter over paa de galliske; Gallernes Solgud blev 
afbildet som Apollo, og i Epirus synes Tegnet at have været et apollinsk Symbol (S. 57). 
Men hertil er at bemærke, at Tegnet ikke findes ved Siden af Apollos lloved paa Philips 
Mynter, at det forholdsviis er sieldent paa de græske Mynter, og at det paa alle de ældre 
galliske Mynter ikke har den simple og regelmæssige Form som paa de græske. De gal
liske Mynter indeholde ikke faa Tegn og Figurer, som svare til dem, der findes paa de 
malede pelasgiske Leerkar108), og stamme fra samme Tid som de geometriske Ornamenter 
paa de galliske Leerkar og Metalarbeider, der høre til den saakaldte Bronzealder. Symbolet 
har rimelig samme Oprindelse som disse. Dersom man antager, at de galliske Geltere, før 
de toge de vestlige Lande i Besiddelse, der senere vare befolkede af dem, en Tid lang have 
boet sammen med Pelasgerne paa Grækenlands og Italiens Grændser, er det muligt, at det, 
som er betegnende for Bronzealderens Kultur i Gallien, hidrører fra Pelasgerne; men det 
ligger dog nærmest at antage, at Celterne selv have bragt denne Kulturs Elementer med 
sig fra Asien. De have, da formodentlig ogsaa ført Symbolet med sig, da de udvandrede 
fra det asiatiske lliemland.

108) Saaledes det et S lignende Tegn, den af to ved Toppunktet forbundne Triangler sammensatte Figur, 
Kredsen med et Punkt i Midten, concentriske Kredse, Bukken m. m.

109) Der findes ogsaa et Symbol, der har Lighed med Tegnet (2), paa en Mynt med celtiberisk Indskrift, 
see Heiss Monn.ant.de l'Espagne pl. XXXII, 1 p. 248-250. Den er præget i Oliba, en By i Veronernes

• Distrikt, der grændsede til Vardulernes.
no) Strabo 111 p. 186 Did. Jvfr. Roget de Belloguet Ethnogénie gaul. (1868) p. 129.
ni) Dette stemmer med de Oplysninger, den engelske Archæolog Evans bar havt den Velvillie at give mig 

om Hagekorsets Forekomst i England. — En britisk Mynt fra den sydøstlige Deel af Landet inde
holder en symbolsk Figur, der har en vis Lighed med nogle af de barbariske og udsmykkede For
mer, under hvilke det her omhandlede Symbol er fremstillet paa de galliske Mynter; see Evans Coins 
of the ane. Britons p. 91 pl. E,4. Men det er uvist, om denne Figur staaer i Forbindelse med det.

Symbolet synes ogsaa at have været tilstede hos Celterne i Spanien. Det oven
for S. 65 omhandlede Votivalter lader formode, at det var et Kultussymbol hos Vardulerne 
i Biscaia.109) Om det er forplantet fra Gallien til den anden Side af Pyrenæerne som et 
Emblem for Solens Gud, eller om det maaskee er bragt til Spanien ved en tidligere Ind
vandring, maa henstaae ; i sidste Tilfælde kan det have betegnet den høieste navnløse Gud, 
der ifølge Strabo blev dyrket af Celtibererne.110 *)

Britannien. Tegnet lader sig ikke med Sikkerhed paavise hos Briterne. Det 
træffes ikke i Britannien i den celtiske Periode under nogen af Formerne 1—15.in) Det 
Tegn, der er indhugget paa Votivaltrene i Stationerne ved den romerske Vold, er, som ovenfor 
viist (S. 65), ikke at henføre til Landets Indfødte, men til de barbariske Folk fra Fastlandet, 
af hvilke de romerske Legioner, der bevogtede Grændsen, vare sammensatte; ogsaa det i 
det nordlige af Britannien fundne Bronzespænde, der har Tegnets Form (S. 22 Anm. 125), 
er formodenlig bragt dertil med en af Cohorterne fra Donau- eller Rhin-Landene, hvor 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Bække, historisk og philosophisk Afd. 5 B. 1. 9
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saadanne Spænder vare i Brug. Det er imidlertid dog muligt, at Tegnet ogsaa har være 
tilstede hos Briterne. Det, der sees paa en Gladiators Skiold paa Leerskaalen fra den 
romerske Gravplads (S. 22 Anm. 124), kan være britisk, og et i Themsen fundet Skiold fra 
den eeltiske Periode indeholder et Ornament, der er beslægtet med Tegnet (S. 37 Amn. 25). 
Men efter det, der foreligger, lader der sig intet sige om, hvilken Betydning det har havt. 
Dersom Briterne have bragt det ariske Symbol med sig paa deres Udvandring fra Asien, 
har det formodentlig i Tidens Løb tabt sin religiøse Betydning og er gaaet af Brug.

Skotland og Irland. Hvad der er bemærket om Briterne med Hensyn til dette 
Tegn, giælder ogsaa om Gaelerne og Skoterne, der vare de Folk af den eeltiske Stamme, 
som først udvandrede fra Asien. Man har vel fundet Kors af Hagekorsets ældste Form paa 
to Gravstene med Ogham-Indskrifter, den ene i Skotland, den anden i Irland; men det er 
uden Tvivl det christelige Symbol, der er anbragt paa dem; see nærmere nedenfor under 
Mil. Der er kun faa og usikkre Spor til, at disse Folk have havt Kiendskab til Tegnet, 
nemlig et Ornament paa en celtisk Sværdskede (S. 23 Anm. 131) og Ornamenter, der vare 
i Brug i den ældste christelige Tid (see under VIII).

GERMANISKE FOLK i Rhinlandene.

Tegnet møder os her i Landene paa den høire Side af Rhinen, først i den romerske 
Keiser-Periode, derefter, da Roms Herredømme over disse tande var tilende, hos Alema- 
nerne og Frankerne, og paa den anden Side af Rhinen hos Burgunderne. Det er Spænder, 
Smykker, en Fingerring og en Amuletkapsel, vi her have for os (S. 23-24, Burgund og Ger
manien 2-3). Af disse Gienstande kan der kun udledes, at Tegnet har været brugt som et 
Ornament og et Phylakterium. Det er muligt, at det heller ikke har været mere hos disse 
Folk; de have da vel faaet det fra Nabolandene, Gallien og Helvetien, hvor det blev anvendt 
paa denne Maade.112) Men det lader sig ogsaa antage, at det har været et Gudesymbol, 
ligesom hos Gallerne og hos andre Folk af den germaniske Stamme. 1 saa Fald er det 
enten Wodan eller Solguden, det har betegnet. Den første var paa Tacitus’s Tid Germa
nernes Hovedgud113); ifølge Paulus Diaconus blev Wodan dyrket hos alle de tydske Stam
mer114); der haves Vidnesbyrd om hans Dyrkelse i Franken, i Thüringen og ved Boden- 
søen.115) Dersom Tegnet har været Wodans Symbol, stammer det enten fra de beslægtede 
Folk i Donaulandene (s. ovenfor S. 67 ) eller er indført ved en direkte Indvandring fra Asien 
(s. nærmere nedenfor S. 81 ). Solen var ifølge Cæsars Udsagn fortrinsviis Gienstand for Ger

,12) At det ikke er indført i Provindsen af Romerne, er viist ovenfor S. 63.
113) Germania c. 9: Deorum maxime Mercurium colunt.
1U) De gestis Longobard. 1,9: Wodan, quem adjecta litera Gwodan dixerunt, ipse est, qui apud Romanos 

Mercurius dicitur et ab universis Germanice gentibus ut Deus adoratur.
11S) Wilh. Müller Gesch. der altdeutschen Religion S. 5 (Indicultis superstitionum et paganiarum VIII, XX); 

S. 80 Anm. 3; S. 84-86. Holtzmann Deutsche Mythologie (1874) S. 35-36.
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manernes Tilbedelse.116) I Keisertiden var Dyrkelsen af den celtiske Solgud Grannus eller 
Apollo Grannus almindelig udbredt i de romaniserede Rhinlande; disse Navne forekomme 
mange Gange i Votiv-Indskrifter fra denne Deel af Tydskland.117) Henføres Tegnet til denne 
Gud, er det formodentlig optaget fra Cellerne i Gallien. Apollo Grannus var tillige den hel
bredende Gud118); de ham viede Votivstene ere især fundne paa de Steder, hvor der var 
Sundhedskilder; det var saaledes naturligt, at man bar hans Tegn paa Legemet som et be
skyttende Middel mod Sygdomme119).— De alemanniske og frankiske Grave, fra hvilke de 
(S. 24, 3) anførte Gienstande hidrøre, ere fra Hedenskabets Slutning, og Burgunderne vare 
formodentlig paa den Tid, til hvilken deres Grave henhøre (S. 23), for en Deel gaaede over til 
Christendommen. Da den samme Korsfigur i Roms Katabomber er anvendt som et christe- 
ligt Emblem, have nogle Lærde meent, at Tegnet ogsaa i de rhinlandske Grave er at opfatte 
som christeligt. Det vil nedenfor blive viist (under VIII), at det ikke lader sig betragte 
saaledes.

116) Bell. gall. VI, 21 : Germani deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus 
juvantur, Solem et Vulcanum et Lunam; reliquos ne fama quidem acceperunt. Angaaende Forstaaelsen 
af dette Sted, see: XV. Müller Gesch. d. altdeutschen Rel. (1844) S. 41; Mannhardt Götter d. deutschen 
u. nord. Völker (I860) S. 70; Roget de Belloguet Ethnogénie gaul. III (1868) p. 148.

n7) Mone Gesch. d. Heidenthums II S. 345. Heffner Das römische Baiern Nr 73-79, S. 75. Brambach 
C. inscr. Rhénan. Nr 484, 566, 1614, 1915.

118) Cæsar. Bell. Gall. VI, 17: Apollinem morbos pellere. Dio Cassius LXXVII.15.
119) Det smukke Bronzekar med Votiv-Indskriften Apollini Granno, der i Oldtiden, formodenlig fra denne 

Deel af Germanien, er kommet til Sverrig og opbevares i Museet i Stockholm (Montelius Atlas p. 110 
Nr 372), er foroven prydet med den Mæander, for hvilken Hagekorset er det tilgrundliggende Element 
(ovenfor S. 39 Anm. 29). Det er vel muligt, at denne Mæander her er valgt paa Grund af Karrets 
Bestemmelse.

13°) Angaaende disse Hængekar, see Montelius i Antiqu. Tidskr. f. Sverrig HI S. 272-281.

FOLK AF DEN GERMANISKE STAMME i det østlige Germanien og Skandinavien, 
i Bronzealderen.

Det sees af II S. 23,1, og S. 25,1, at Tegnet træffes i disse Lande i Bronzealderen 
(4de-sidste Aarh. f. Chr. ?) paa en malet Leerskaal fra en Grav ved Wohlau i Schlesien, paa 
Hængekar af Bronze fra Pommern, de østlige danske Øer og Vestgothland, og i Hellerist
ninger i det sydlige Sverrig. Alle disse Tegn staae aabenbart i Sammenhæng med hver
andre og udgiøre en Gruppe for sig. De Folk, der beboede disse Lande, vare formodent
lig alle af den germaniske Stamme og stode i Forbindelse indbyrdes. Hængekarrene ere af 
et særeget Slags, som er fælles for det nordøstlige Tydskland og det sydøstlige Skandinavien, 
men ikke forekommer i andre Lande.190) Den Form, som Tegnet har paa den schlesiske 
Skaal (s. Fig. 30), er den liniære Typus (2-4f, som ligger til Grund for de udsmykkede og ud
artede Former, under hvilke Tegnet viser sig paa Hængekarrene og paa Klippevæggene. 
Det er efter al Sandsynlighed eet og det samme Tegn, der under varierende Former frem
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træder hos Folkene paa denne og liiin Side af Østersøen. De paa Klippesiderne i Sverrig 
indhuggede Tegn lade sig neppe opfatte anderledes end som religiøse Symboler; et af dem 
er anbragt høit oppe og alene. Ilængekarrene have rimeligviis været til hellig Brug121 122); 
de skille sig fra de almindelige Huuskar ved deres eiendommelige Form og Indretning saa- 
velsom ved deres rige Ornamentation, og slutte sig til de paa de danske Øer fundne Guld
kar, der ikke hidrøre fra Grave og upaatvivleligt have været brugte ved Gudsdyrkelsen.132) 
Der er Grund til at antage, at ogsaa den schlesiske Skaal har havt denne Bestemmelse. 
Den udmærker sig ved Lerets Fiinhed og ved Malningen, og staaer i saa Henseende langt 
over det store Antal af Huusgeraadskar og Askeurner, der ere fremdragne af Gravene i Schle
sien, som over de nordeuropæiske Leerkar overhovedet; der finder ogsaa en vis Overeens- 
stemmelse Sted imellem denne Skaal og den S. 12 afbildede græske OfTcrskaal.123 *) Det er 
saaledes sandsynligt, at Tegnet hos disse, ligesom hos andre ariske Folk, har været et Gude- 
symbol. Dette bestyrkes derved, at det fremtræder sammen med det beslægtede Tegn Ja . 
Man træffer det sidste paa adskillige i de schlesiske Grave fundne Kar, der ere af det samme 
fine Leer og malede paa den samme Maade som Wohlau - Skaalen134), fremdeles paa en 
Leerskaal, der meget ligner denne, fra en Gravplads ved Zaborowo i det nuværende Posen 
nærved Schlesiens Grændse125 *), endelig under Bunden paa endeel af de omtalte eiendom
melige Hængekar, fundne i Brandenburg120), i Sverrig127) og paa de danske Øer.128) Dette 
Tegn er allerede omtalt ovenfor S. 46. Det er ligesom Hagekorset et Symbol af arisk Øp- 
rindelse og eiendommeligt for de ariske Folk; man finder det i Persien og i Cilicien; ved

121) Giesebrecht antager, paa Grund af Formen og Ornamenterne, at de have indeholdt Vandet, der brugtes 
ved hellige Ceremonier, og sammenligner dem med de romerske futilia-, see Baltische Studien XI, 1, 
S. 37 og 64. Andre have anseet dem for Røgelsekar, see Montelius a. St. (foreg. Anm.) S. 281.

122) Engelhardt i Compte r. du Congrès d’archéol. pféhist. de Copenhague 1869, p. 404 og 407.
123) Biisching (s. følg. Anm. a. St. Taf. 1,1) er af den Mening, at den har været en Offerskaal. Der er 

kun nogle faa af Leerkarrene fra de schlesiske Grave, som ere malede saaledes, og disse kunne an
tages ligeledes at have været til hellig Brug (s. følg. Anm. a. St.).

,24J Disse Kar ere afbildede og omhandlede i: Büsching Schlesiens Alterth. Taf. X,4 ; Haupt Schlesiens 
Vorzeit II 1870-1871 Taf. IX, 2, S. 7 og 79 f. ; Virchow Verhandl, d. Berl. Ges. f. Anthropologie VI (1874) 
S. 217-218.

125) Virchow a. St. (foreg. Anm.) S. 217-220 Taf.XV,2. Gravene ved Zaborowo indeholdt de sammê Bronze- 
Gienstande som de schlesiske Grave paa den anden Side af Oderen, men adskillede sig fra dem derved, 
at der ogsaa fandtes endeel Gienstande af Jern; see Virchow a. St. S. 223-224.

*26) Giesebrecht Balt. Studien XI (1845) S. 22 Taf.fig. 4a.
127) Montelius Statens hist. Museum (1874) S. 24 Nr 20 og 21.
128) 1 Moser, tre i Sielland og eel i Fyen; det Oldnord. Museum Nr 11309,8871, 12506 og DCCCCLXXVII f. 

Paa det 2det af disse Kar har Tegnet i Midten en trekantet Aabning, der ogsaa findes i dette Tegn 
paa de galliske Mynter (see Anm. 131); paa de to sidste har det samme Tilsætninger til Enderne som 
det (14) paa Hængekarret fra Pommern. Det er formodenlig det samme Tegn, der findes indhugget 
paa en Klippe i Bahus Lehn, skiøndt i en forvansket Form, see Brunius Hällristningar pl. I fig. 11 ; 
det er fortegnet paa samme Maade som fig. 10, der, som ovenfor bemærket (S. 26 Anm. 160), kan 
ansees for en Fremstilling af Hagekorset.
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de fra Asien udvandrede Folk blev det bragt til Mellem- og Nord-Europa. I Cilicien var 
det el Symbol paa den øverste græsk -plioeniciske Gud129), der tillige var Gud for Solen. 
Hos Celterne i Gallien blev det, ligesom Hagekorset, brugt som et Symbol for Solguden; 
det er paa galliske Mynter anbragt paa Apollo-Belenus’s Hoved130) og findes oftere paa Re
versen af de Mynter, der bære denne Guds Hoved paa Adversen.131) At det ogsaa hos de her 
omhandlede germaniske Folk var Solgudens Tegn, kan sluttes af Skaalen fra Zaborowo ; det 

er nemlig paa denne Skaal malet (sort) paa en rød Skive, der utvivlsomt fore
stiller Solen, da den har Straaler foroven (Fig. 52)132) og paa et andet Kar fra en 
schlesisk Grav en heel Kreds af Straaler133). Da det foreliggende Tegn er anbragt 
paa Gienstande af samme Art og paa samme Maade, kan det med Grund an
tages at have havt en tilsvarende Betydning. Men hvilken Gud har det betegnet, 

og i hvilket Forhold har det staaet til det trebuede Symbol? Dette Spørgsmaal staaer i 
Forbindelse med et andet : hvorfra disse Folk have faaet Symbolet. Det lader sig ikke 
antage, at det er kommet til dem fra Gallien. Der er ikke noget Spor til, at det i denne 
Periode har været tilstede i de mellemliggende Landstrækninger, i Tydskland eller paa den 
jydskc Halvø, og der kiendes ikke Kar fra det vestlige Europa, som have den mindste Lig
hed med de malede schlesiske Kar eller med Bronze-IIængekarrene. Man kan saaledes ikke 
af Tegnets Anvendelse hos Gallerne drage den Slutning, at det hos de østlige germaniske 
Folk har været eensbetydende med det trebuede Tegn og et Symbol for Solguden. De 
schlesiske Kar have en vis Ligded med de ældste malede Leerkar fra Vestasien og Græ
kenland, de saakaldte ariske eller pelasgiske (S. 10-12); Ornamentiken er ligesom paa disse 
af geometrisk Art og indeholder, ved Siden af eiendommelige Motiver, nogle af de samme 
Elementer. At Tegnet er kommet fra Grækenland, er dog ikke sandsynligt; det er rimelig- 
viis indført sammen med det trebuede Tegn; men dette blev ikke bru’gt i Grækenland.134) 

129) Dette kan ansees for sikkert paa Grund af dets Anvendelse paa Olbas Mynter. I Asien findes det 
ikke brugt som et Ornament; dette er kun Tilfældet hos de barbariske Folk i Europa. Man træffer 
det i Helvetien paa Bronzespænder (Anzeiger für Schweiz. Alterth. 1872 S.291,5, Taf. 24,6), i Ungarn 
ligeledes (i Museet i Pest), i Böhmen paa Hals- og Arm-Ringe (Lindenschmit Alterth. Beilage zu IH B. 
1 II. S.23-24), i Danmark i Bronzealderen paa en Kniv (Worsaae Afbildn. fra Mus. f. n. Olds. 1859 
Fig. 175), paa Hovedringe (s. St. Fig. 222) og paa en Dobbeltknap (funden i en Gravhøi ved Hjørring 
1876, i det oldnord. Museum B Nr 1552).

13°) Ilucher L'art gaulois II n° 5, 10 og 27, jvfr. n<> 12-17.
131) Hueher L’art gaulois I pi. 1,1; 19,1; 57,i; 82,2. II n° 38, 94,156 og 157. Paa en gallisk Mynt i det 

franske Cabinet fra De Saulcy’s Samling udgiør det Typen paa Rev. Et lignende Tegn findes ogsaa 
som Typ paa en germanisk Mynt, see Streber Regenbogen-Schüsselchen I Taf.Vil, 84.

132) Anf. St. Anm. 125 Taf. XV. Tegnet har her den samme særegne Form som paa Klippevæggen i Cili
cien (see S.46 Fig. 47 b ); det er ikkun vendt om.

133) Anf. St. Anm. 124: Haupt S/79, Virchow S. 220. Paa den Anm. 129 anførte Bronzekniv fra Danmark 
er dette Tegn anbragt sammen med den omstraalede Solskive.

134) Det forekommer ikkun paa en Mynt fra Argos, i hvilken By det havde en lokal Betydning og var af 
asiatisk Oprindelse; see Rel. Symboler S. 96 og 133-134.
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Det var derimod tilstede i Persien, i Lilleasien og i de østlige Donaulande.135) Her haves et 
Tilknytningspunkt. Det foreliggende Symbol er formodentlig fra de asiatiske Lande, i hvilke 
disse ariske Folk havde deres Hiem, ad en sydvestlig Vei igiennem Donaulandene bragt op til 
Schlesien, og er derfra forplantet videre igiennem Brandenburg og Pommern til den anden 
Side af Østersøen. Hos Folk ved Donauen synes det at have betegnet Hovedguden (S. 66). 
1 Nordtydskland og Skandinavien var det i den følgende Periode (Jernalderen) et Symbol for 
den øverste Gud, medens det trebuede Tegn var en anden Guds Symbol (S. 76 Anm. 148). 
Det er saaledes sandsynligt, at det i den tidligere Periode, som her foreligger, ligeledes har 
betegnet en forskiellig Gud, og at denne har været den høieste Gud.

135) 1 Donaulandene træffes det paa de barbariske Mynter, der vare Efterligninger af Philip ll’s Didrachmer. 
Lelewel Type gaulois pi. 11,3. Saadanne forefindes i Museet i. Agrarn og 1 andre Samlinger.

136) Hertil maa vel endnu føies det i Volhynien fundne Spydblad med en Rune-Indskrift (S. 30 Anm. 204), 
der formodentlig hidrører fra et af de Folk af den gothiske Stamme, der fra Norden droge mod Syd.

13T) See II S. 26 og III S. 32.

Det er muligt, at de i Posen og Polen fundne Leerkar med Tegnet paa Siden eller 
under Bunden, som ere beskrevne S. 30 under de slaviske Lande 1, have tilhørt Folk af 
den germaniske Stamme. De ere senere end de foran omhandlede Leer- og Bronze-Kar, 
men hidrøre dog fra en Tid, da de slaviske Folk muligviis endnu ikke havde taget disse Lande 
i Besiddelse. De slutte sig til de germaniske Kar fra den ældre Jernalder ved deres vel
dannede Former saavelsom ved deres Ornamenter. Tegnets Anbringelse under Bunden lader 
formode, at det har havt. en religiøs Betydning; see nedenfor under Slaverne S. 85.

FOLK AF DEN GERMANISKE STAMME i Nord-Tydskland, Skandinavien og Britan
nien, i Jernalderen.

Det Tidsrum, her foreligger, begynder i Germanien og Skandinavien omtrent ved Chr. 
Fødsel, i Britannien ved Midten af det 5teAarh., og ender ved Christendommens Indførelse. 
De herhenhørende Gienstande ere beskrevne under Germanien 4-5, under Skandinavien 2-3 
og under Britannien 3.136) Det sees af disse, at Tegnet er blevet anbragt paa Vaaben med 
Tilbehør ( Sværdets’Fæste, Skede og Rembeslag), paa Ridetøi, paa Kappespænder, Hænge- 
smykker (de saakaldte Brakteater) og Fingerringe, og ogsaa paa andre Brugsgienstande, som 
Huuskar og Kamme; det findes endelig paa Askeurner og paa en Gravsteen. Det er sikkert, 
at det paa flere af de til Livet hørende Gienstande ikke er en Zirat, men et beskiermende eller 
lykkebringende Tegn, saaledes paa et Sværdfæste, et Leerkar og flere Stykker fra de danske 
Mosefund.137) Det kan heller ikke være for at tiene til Prydelse, at det er indgraveret paa 
det S. 27 Fig. 34 afbildede Gravkar, der er plumpt og uden Udziring. Paa andre Gravurner 
(see f. Ex. S. 26 Fig. 31) kan Tegnet vel synes at være et Ornament; men det træder saa
ledes frem, at der er Grund til at tillægge det en særegen Betydning. Paa Gravstenen fra 
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Snoldelev (Fig. 41) kan det ikke opfattes som et Ornament. Man kunde maaskee mene, at 
det havde faaet Plads paa Gravurnerne og paa Gravstenen, ligesom paa Vaabnene og Smyk
kerne, alene som et Beskyttelsesmiddel138), og at det ikke har havt en bestemt Betydning 
eller et ideelt Indhold. Men der er Grund til at antage, at det har været en Guds Symbol. 
Det erfares af et bekiendt Sted i Hakon den Godes Saga, at der gaves et Thor helliget Tegn, 
der kaldtes ilammermærket, med hvilket man signede Drikkehornet ved Offerhøitider139) ; 
det fremgaaer tillige af Stedet, at det lignede det christelige Kors.140) Hagekorset er et 
Tegn af samme Art og har altsaa formodentlig havt en tilsvarende Betydning. Man har 
anseet det for Thors Hammertegn141); men dette maa, ifølge Navnet, have svaret i Formen 
til Thors Attribut Hammeren, og at denne havde Formen af en almindelig Hammer, kan 
ikke betvivles. Dette sees af den Hammer, der findes indhugget paa Gravstene med Rune
indskrifter142) og paa disse maa være Thors Symbol, og af de hammerformede Gienstande 
af Sølv, der i betydeligt Antal ere fundne i Danmark og Sverrig143) og efter al Sandsyn
lighed have været Amuletter, dannede efter Thors Hammer. En Hammer giver de samme 
Linier som Christi Kors, hvorved det anførte Sagasted faaer sin Forklaring144); der findes 
paa nogle af Guldbrakteaterne et T, som muligt er Hammertegnet.145) Da Hagekorset fore
kommer saa hyppigt, er det rimeligt, at det har betegnet en af de meest dyrkede Guder, og 
da Thor havde et efter Hammeren dannet Tegn, ligger den Slutning nær, at det har været 
et Symbol for en af Nordens to andre Hovedguder, Odin eller Frei. Det lader sig ikke 
henføre til den sidste Gud. Der findes nemlig i de nordiske Lande i Jernalderen endnu et 

,38) Der findes enkelte Gange paa Gravstene en magisk Runeformel, der formodenlig er anbragt for at 
beskytte Graven; see S. 33 Anm. 6.

I39) Hakon d. Godes Saga, 18: gerdi hamars mare. Olaf Trygvesens Saga, 23: gerdi hamar yfir.
14°) Thors Hammer blev muligt ogsaa anvendt som et Symbol til Indvielse af Ægteskabet og Ligbaalet. 

Grimms Deutsche Mythologie I 2‘e Ausg. (1844) S. 165. Holmboe Miølnir og Vadjra i Christiania 
Vidsk. Selsk. Forli. 1862 (Sep. Aftr. S. 6-7). Fl. St.

,41) Skand. Litt. Selsk. Skr. 1810 S. 223 og 243. Ann. f. nord. Oldk. 1838-1839 S. 187. D. Vidsk. Selsk. 
Skr. VI (1841) S. 596 Anm. Baltische Studien X,2 (1844) S. 27-29. Det i Norden forekommende Hage
kors bliver endnu i Almindelighed i den udenlandske Litteratur kaldt Thors Hammertegn.

142) Paa de danske Runestene fra Læborg og Hanning og formodentlig endnu paa 3 yngre svenske Rune
stene. See: Kongehøiene i Jellinge (1875) S. 32-33 Tavle XXII; Engelhardt i Aarb. f. nord. Oldk. 1876 
S.124; H. Petersen Om Nordboernes Gudedyrkelse (1876) S. 52-54.

H3) Af saadanne hammerformede Amuletter er der fundet 10 i Danmark og ligesaa mange i Sverrig, paa 
forskiellige Steder. H. Hildebrand Sv. Acad. Månadsblad 1872 Nr 4 p. 49-51. Montelius Sveriges Forn- 
tid Atlas II p. 174-175. Congrès d’archéol. préhist. de Stockholm 1874 p. 845-847. Engelhardt Aarb. f. 
nord. Oldk. 1876 S. 124-125. H. Petersen Om Nordb. Gudedyrkelse S. 73-79. Nyligt er der ogsaa 
fundet en saadan i Norge.

,44) Det af de ældste Christne i Italien benyttede Kors, der havde samme Form som Hagekorset, kan ikke 
antages at have været kiendt i Norden; see under VIH.

,45) Atlas f. nord. Oldk. Nr 112,135 og 213. — Brugen af et simpelt Kors som Thors Hammertegn synes 
længe at have vedligeholdt sig; see Mannhardt Germ. Mythen (1858) S. 16 og 24.
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Tegn af denne Art, der rimeligviis har været Frei’s, Tegnet •146) Dette havde i Bronze
alderen i Skandinavien og det østlige Germanien (S. 73) efter Sandsynlighed været et Sym
bol for Solens Gud; det var Frei, der i Asarcligionen repræsenterede Solen, og det var 
saaledes naturligt, at man, da denne Gudelære fik Indgang, overførte den ældre Solguds 
Symbol paa ham.147) Hagekorset kan ikke have været tillagt Frei tilligemed dette Tegn, da 
det i Almindelighed lindes sammen med det148); det maa have betegnet en anden Gud. 
Vi føres saaledes til at antage, at Hagekorset har været Odins Symbol.149) Bet bekiendte 
Sted i Ynglinga-Saga150), hvor det berettes, at Niord paa Sottesengen mærkede sig til Odin 
med Spydsod, lader sig forstaae saaledes, at han ved et med Spydet indridset Mærke viede 
sig til Odin, og leder til at formode, at der i Norden, ligesom der var et Thors-Tegn, og- 
saa har været, el Odins-Tegn, som da ikke kan have været noget andet end Hagekorset.151) 
Tegnets Anvendelse passer paa Odin. Det var naturligt, at Symbolet paa den Gud, der 
havde den høieste Magt, blev anbragt som et beskyttende Tegn paa de Gienstande, der 
bares paa Legemet eller brugtes i det daglige Liv, saavelsom paa Gravurnen, der giemte 
den Dødes Levninger152 153), og da Odin var den Gud, der gav Seir i Kampen og oplog de 

I46) Dette Tegn findes i Jernalderen paa: Beslaget til en Sværdrem fra Thorsbierg - Mosen (Engelhardt 
Tavle 11,54), Brakteater fra Danmark (Atlas Nr 6 og 129, og Vardefundel Oldn. Museum C, 712 f.) og 
Sverrig (Atlas Nr 33, hvor Tegnet, der paa Brakteaten synes at være tilstede nederst til høire, ikke 
er giengivet), og Spydbladet fra Brandenburg (S. 25 Anm. 154). Et af Tegnet dannet Ornament fore
kommer paa en Skioldbule fra Upland,’s. B. E. og H. Hildebrand Teckningar til sv. St. hist. Mus. 1 pl. 1. 
Det træffes endnu i den christelige Tid paa en svensk Hunesteen, see Göranssons Bautil Nr 710.

14T) At dette Tegn er Frei’s, støttes ved en Sammenligning af de to Brakteater Nr 129 og 146 i Atlas f. 
n. Oldk. Forestillingen er den samme paa begge; Afbildningen af Nr146 er ufuldstændig, da der kun 
existerede nogle Stykker af denne Brakteat, dengang Atlaset blev udgivet; et senere fundet Stykke 
viser Hagekorset bag Hovedet ligesom paa Nr 129. Disse to Brakteater stemme ogsaa overeens med 
Hensyn til den usædvanlige Størrelse, den af flere Border bestaaende Indfatning og Øskenen. Der 
tør saaledes vel lægges Vægt paa den Omstændighed, at foran Hovedet, der, hvor paa Nr 129 det tre
buede Tegn har Plads, sees paa Nr 146 en af smaa Kugler omgiven Skive; denne forestiller efter al 
Sandsynlighed Solen, ligesom paa de malede schlesiske Leerkar (S. 73) og ofte paa galliske Mynter. — 
Jeg har tidligere fremsat den Hypothese, at det trebuede Symbol har betegnet en Gude-Triade (Bel. 
Symboler S. 79).

148) Dette er Tilfældet med de i Anm. 146 anførte Gienstande, med Undtagelse af Brakteaten i Atlas Nr 6.
*49) Den Mening, at Hagekorset i Norden har været Odins Symbol, er først fremsat af Holmboe i 1858 (Om 

Guldbrakteater S.23-24), og er derefter tiltraadt af mig (Bel. Symboler S. 126), Stephens (Runic Mon. Il
p.509 og 550) og 11. Hildebrand (Sv. Ac. Månedsblad 1872 p. 51). Udenfor Skandinavien er denne For
klaring af Tegnet optagen af Dr. Hostmani) (Urnenfriedhof bei Darzau S. 28 Anm.l).

15°) Cap. 11 (jvfr. Cap. 10). See nærmere Holmboe Om Guldbrakteater S. 23-24.
,S1) I Biarkemaalet hos Saxo opfordres Biarke af Ruta til at giøre signum victrix for sine Øine, for at de 

kunne blive opladte til at see Odin. Saxo Lib. 11 ed. P. E. Müller P. 1 p 106. Min Fader antog, at 
dette Tegn havde været Thors Hammertegn, P. 1 p. 106 not. 5 og P. 11 Notæ ub. p. 102. Men det er 
ikke usandsynligt, at det har været Hagekorset, og at dette som Odins Tegn er kaldt Seirstegnet.

153) Om Odin som de Dødes Gud i Almindelighed, see: Grimms d. Myth. 1 S. 132; W. Müller Gesch. d. 
altdeutschen Religion S. 200. Nogle have ogsaa antaget, at Wodan af Romerne blev sammenlignet 
med Mercur, fordi denne Gud var de Dødes Fører.
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hedenfarne Krigere i sin Ilal, var der særlig Grund til at anbringe det paa Vaaben og Rust
nings-Gienstande. Tegnets Henførelse til Odin lader sig ogsaa vel forene med dels Anbrin
gelse paa de Guldbrakteater, hvor det kan antages at staae i Forbindelse med Forestillingen. 
De to S. 28 afbildede Brakteater Fig. 37 og 38 indeholde Hoveder, som sandsynligviis, paa 
Grund af de særegne Attributer, forestille en Gud, og Symbolet, der har Plads foran Hovedet, 
tilhører da formodentlig Guden. Disse Hoveders Attributer og Omgivelser passe paa Odin. 
Del første er anbragt mellem to Slanger; disse kunne være de Slanger, efter hvilke Odin 
havde Tilnavnene Ofnir og Svafnir153); et Hovedbaand (Diadem) var baade i Orienten og i 
Occidenten et Tegn paa Herskermagten. Det andet Hoved sees mellem to Dyr, og et Spyd 
gaaer ud fra Munden; hine lade sig opfatte som Odins to Ulve, Gere og Freke, eller som 
Offerdyr (see nedenfor), dette som Døds-Spydet Gungnir154); Fuglehielmen finder sin Forkla
ring deri, at Ravnen og Ørnen vare tilegnede Odin.155) Hovedet paa Fig. 42 kan ligeledes 
være Odins; den høie Krone tilkom ham som Himmelkongen. At Attributerne ikke ere de 
samme, lader sig forklare deraf, at Odin er fremstillet som Krigens Gud paa een af Brak- 
teaterne, som Herskeren paa de to andre, og at de ere fra forskiellige Steder, formodentlig 
ogsaa fra forskiellige Tider.156) De fleste af de Brakteater, paa hvilke Tegnet findes, inde
holde et stort Hoved med et Dyr under (S. 28, Fig. 39-40). Man har meent, at det var en 
Ridende, der er fremstillet saaledes157) ; men Dyret er i de fleste Tilfælde en Tyr; man finder 
ikke i den nordiske Mythologi Forestillingen om en Gud ridende paa en Tyr158); ogsaa er 
der paa andre Brakteater af den samme reent nordiske Art afbildet Ridende i heel Figur og 

”3) Edda Sæm. Grimnismal 34 og 53(54). Slangen var ogsaa ellers knyttet til Odins Mythen W. Müller 
Gesch. d. altdeutschen Rel. S. 206 ; Schwenck Mythoi, d. Germ. 2te Ausg. s. Ill; N. M. Petersen Nord. 
Mythol. S. 157 Anm. 2.— Worsaae (i Aarb. f. nord. Oldk. 1870 S. 415) mener, at dette Hoved med 
Rimelighed kunde forklares som et Thorsbillede omgivet af Midgaardsormen, og at det ligeledes kan 
være denne, der er afbildet paa Ragsiden ved den Slange, der bider sig i Halen. Men der er to 
Slanger paa Forsiden. Dersom Slangen paa Ragsiden er Midgaardsormen, kunne Slangerne paa For
siden ikke betegne denne; den kan ikke være bleven fremstillet paa to saa forskiellige Maader paa 
den samme Brakteat.

154) Om Odins Spyd Gungnir, see især N. M. Petersen Nord. Mythol. S. 168-169.
*55) W. Müller Gesch. d. altd. Rel. S. 205-206. N. M. Petersen Nord. Mythol. S. 157 Anm. 2. — Worsaae 

(i Aarb. f. n. O. 1870 S. 412 Anm.) har allerede giort opmærksom paa, at Odin paa denne Brakteat 
kan være fremstillet som Krigsgud.

156) Attributernes Forskiellighed og den Omstændighed, at Hovederne ere uskiæggede, kunne ikke vække 
nogen Betænkelighed med Hensyn til deres Henførelse til Odin. Zeus og Jupiter findes afbildede med 
meget forskiellige Attributer, undertiden ogsaa uden Skiæg. Den etruriske Jupiter blev fremstillet 
uskiægget.

157) Annaler f. n. O. 1855 S. 306 Nr 91 f. Haupts Zeitschr. f. d. Álterth. X1H (1867) S. 7. Stephens Run. 
mon. (1867-1868) p. 537. Aarbøger f. n. O. 1870 S. 416 f. Fl. St.

158) Det kan heller ikke være en Ridende, der er fremstillet, dersom nogle af Tyrene ansees for Bukke 
og Hovedet for Thors; Thor red ikke paa sine Bukke.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. I. 10
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naturlig Størrelse.159) Det er uden Tvivl en Gud med det ham viede Dyr, hans Offerdyr, 
der er fremstillet. Dyret er snart en Hest, snart en Tyr; det var, som bekiendt, i Sær
deleshed disse to Dyr, der hos de germaniske og nordiske Folk offredes til Guderne.160) 
I de fleste af Fremstillingerne har Dyret et bredt udziret Bælte eller Baand om Kroppen 
eller Halsen; det var en almindelig Skik hos Oldtidens Folk at smykke Offerdyret.161) Ogsaa 

l59) Atlas Nr 73. Rygh Sletner-Fundet i Christiania Vidsk. Selsk. Forh. 1864 Fig. 2. Der sees ingen Grund 
til, at man skulde have fremstillet alene Hovedet af den Ridende og i en saadan Størrelse. Det var 
derimod naturligt, at man vilde sandseliggiøre Gudens Høihed ved at afbilde ham stor i Forhold til 
Dyret, og den indskrænkede Plads var da Skyld i, at man ikkun gav Hovedet af Guden. Denne Frem
stilling maa opfattes paa samme Maade som Fremstillingerne paa de Brakteater, hvor det store Hoved 
sees med smaa Menneskefigurer ved Siden ; det er efter al Sandsynlighed der en Gud, der er stillet 
sammen med Mennesker.

16°) Angaaende Hesteofl're, see Grimms Deutsche Mythologie I S. 43 og Holmboe Om Hesteoffre i Christiania 
Vidsk. Selsk. Forh. 1865. — Tyrene have paa to af de her omhandlede Brakteater (Atlas Nr 128 og 
129), ligesom paa endeel andre med samme Forestilling, en trekantet eller buet Spids under Hove
det. Man har anseet de hornede Dyr med denne Spids for Bukke, see Abrahamson i Skand. Litt. 
Selsk. Skr. 1810 S. 224, Finn Magnussen a. St. (i Anm. 144) og Worsaae a. St. S. 413 f. ; men de lade 
sig neppe opfatte saaledes. De ere ganske af den samme Skikkelse som de hornede Dyr uden Spidsen, 
der utvivlsomt ere Tyre, og Hornene have den samme Retning som'disses; det laa nær at charak- 
terisere Bukken ved at lade Hornene vende til den modsatte Side; paa Bægerne fra Himlingøie er 
Bukken afbildet med et til den anden Side bøiet Horn, og ligesaa paa de barbariske Mynter fra 
Gallien og paa de pelasgiske Leerkar. En lignende Spids findes under Hovedet paa et Dyr uden 
Horn (Atlas Nr 230) og flere Gange ovenpaa Hovedet af det hornede Dyr (Atlas Nr 97, 105 og 148). 
Paa to Brakteater iagttages denne Spids nederst paa Benene af Dyret (see Stephens Run. Mon. 11 p. 544 
nr 33-34, Worsaae a. St. Tavle 23,1,3) og hænger sammen med et Benene omsluttende Baand; den 
kan her vanskeligt ansees for andet end den udstaaende Ende af Baandet, og dette hører formodent
lig til Offerdyrets Udsmykkelse. Spidsen lader sig opfatte paa samme Maade, hvor den findes under
Dyrets Hoved; nogle Gange sees to Spidser under Hovedet (Atlas Nr 105 og 109), som kunne være
Enderne af et Bind. Paa romerske Monumenter fra Keisertiden have Offertyrenes Hoved et Bind, 
ved hvilket de føres; see: Bellori Vet. arcus Aug. tab. 7 og 27, Gulil u. Koner Das Leben der Gr. u. 
Römer II (1861) S. 373 Fig. 523. løvrigt, om man ogsaa vil ansee Dyret med Spidsen under Hove
det for en Buk, kan ikke deraf udledes, at den er en af Thors Bukke, eller at Hagekorset er Thors
Tegn, da ogsaa Bukke brugtes til Offring; see W. Müller Gesch. d. altd. Rel. S. 79 og Simmrock 
Deutsche Mythol. S. 522. Der blev ogsaa offret Gieder til Wodan; see Holtzmanns Deutsche Mytho
logie (1874) S. 35.

l61) Paa de romerske Monumenter, hvor suovetaurilia ere fremstillede, have Tyrene saavelsom Svinene et 
tætsluttende Bælte om Kroppen, der ganske svarer til det, Dyrene have paa Brakteaterne, saaledes 
paa Triumphbuerne (Bellori a. St. tab. 20 og 27, Guhl u. Koner a. St. S. 373 Fig. 526) og paa de i 
1872 paa Forum opgravede Comitiums - Skranker (Parker Forum rom. 1876 pl. XV). Det er dette 
Bælte, man har anseet for en Giord eller Bugrem, idet man antog Dyret for et Ride- eller Træk-Dyr, 
s. Annaler f. n. 0. 1855 S. 306 Nr91f., Aarb. 1870 S. 417.— Worsaae (a. St. S. 417) mener, at den 
Haand, der oftere sees paa det hornede Dyrs Hals, antyder, at dette har været tænkt som benyttet 
til Ridning. Men Armen med Haanden, der viser sig foran paa Dyret, kan betragtes som et natur
ligt Supplement til Hovedet eller Brystbilledet, og Dyret uvedkommende; vil man sætte Armen i For
bindelse med dette, er det Guden, der udstrækker sin Arm over det ham viede Dyr eller modtager 
sit Offer. Hovedet med Dyret under lader sig paa alle Brakteaterne opfatte som en Gud med sit
Offerdyr. Worsaae har henført flere af de Fremstillinger, hvor Dyret er en Hest, til Sigurd Fafnes-
bane og troet et Sted at see en Smedetang tilføiet (see a. St. S. 405, Tavle 17,4); men en Tang af en 
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Stillingen passer; Dyret er som oftest enten heelt udstrakt eller nedsunket paa Forbenene, 
der vende til forskiellige Sider.162) Det store Hoved paa disse Brakteater slutter sig, i 
Henseende til Bedækningen, Prydelsen eller det lange Bagbaar, til de 3 først anførte Hove
der163) eller afviger kun fra dem i hvad der er mindre væsenligt; det kan saaledes ogsaa 
henføres til Odin.164) Fuglen, der undertiden er tilføiet, er da at ansee for en af Gudens 
Fugle, en Ravn eller en Ørn.165 *) Paa den Brakteat, hvor Tegnet sees over en Drage, lader 

saadan Form forekommor neppe nogetsteds; i Fremstillingen paa Ramsundsbierget har Regins Tang 
den sædvanlige Form. Denne Gienstand har Lighed med Dyrehovedet andre Steder (s. Worsaae a. 
St. Tavle 20,4-5), ligesom ogsaa en Gienstand til høire ligner en Dyrefod (jvfr. f. Ex. Atlas Nr 135); disse 
og de øvrige Gienstande og Tegn, der paa denne Brakteat sees omkring Forestillingen, synes at være 
uden Betydning og alene tilsatte for at udfylde Rummet. — Det er vel muligt, at de nordiske Brak
teater med den her omhandlede Forestilling have staaet i Forbindelse med de store Oflerhøitider ; man 
bringes til at tænke paa de Medailloner, der . forfærdiges til Kirkefestene i de katholske Lande og 
bæres om Halsen eller hænges i Rosenkrandse.

162) See Atlas Nr 91-94, 96, 101, 113, 116, 120-122, 125, 128, 133, 136, 142, 232, 233, 234b og fl. . Det lod sig 
tænke, at Dyret var trukket ud i Længden paa Grund af det runde og indskrænkede Rum, eller at 
den fordreiede Stilling skulde betyde stærkt Løb; der findes saa mange besynderlige og naturstridige 
Fremstillinger paa Brakteaterne. Men naar Dyrets Stilling, som her, lader sig forklare som natur
lig, bør man holde sig til den. Paa de bedst udførte Brakteater er Dyret aabenbart liggende. Der 
gaaer oftere en kort buet eller længere bugtet Linie ud af Dyrets Mund. Den første synes at være 
Tungen (i Atlas Nr 129 er den vendt opad) og kan betegne det døende Dyr; saaledes er paa de ro
merske Mithras-Monumenter Tyren, der offres og, ligesom her, ligger ned eller er nedsunken paa 
Forbenene, ofte fremstillet med Tungen hængende ud af Munden (see f. Ex. Seel Die Mithrageheimnisse 
Taf. IX, XIb, Xllb, XIVe). Den anden, længere Linie, der ikke kan opfattes som en Tømme eller et 
Reb, da den flere Steder (f. Ex. i Atlas Nr100 og 124) udspringer fra Midten af Gabet, kan ansees for 
en udstrømmende Blodstraale eller for en Antydning af, at Dyret udaauder ; jvfr. Fremstillingen af 
Sigurds-Sagnet paa Kirkeportalen i Christianias Museum (Aarb. f. n. Oldk. 1870 Tavle 14), hvor 4 
Straaler udgaae af Regins Mund, idet han giennembores med Sværdet. Men dette er vistnok tvivl
somt. Man træffer undertiden paa de malede pelasgiske Vaser og de ældste italiske Bronzekar Dyr 
fremstillede med en fra Munden udgaaende Linie, som ikke kan have denne Betydning.

163) Hovedet paa N'r 68 hos Stephens har Haaret omslynget bagtil som det paa Fig. 37; det paa Nr 230 i 
Atlas har et Fuglehoved foran paa Bedækningen som det paa Fig. 38; det paa Nr 30 hos Stephens 
bærer en Krone (skiøndt lavere) ligesom det paa Fig. 42.

164) Den Bedækning og Pynt, som Gudehovederne have paa de fleste af Brakteaterne, er forskiellig fra de 
græske og romerske Gudebilleders, saavelsom fra de celtiske, forsaavidt vi kiende disse af de galliske 
Mynter. Men der findes Forbilleder i Asien. Den udzirede, undertiden høie Hovedbedækning, der 
maa ansees for en Hue og ikke for en Hielm, slutter sig meer eller mindre til den asiatiske Tiara 
(Mitra), som i de to sidste Aarhundreder før Chr. blev baaren af Kongerne af det arsacidiske Dynasti. 
Perseus, der blev dyrket som Gud i Stæderne ved det sorte Hav, havde en Hielm med Fuglehoved, 
og paa de sassanidiske Mynter er Thronfølgeren afbildet med en fugledannet Bedækning, der ligner 
den paa Brakteaten Fig. 38. Naar man antager, at Odinsdyrkerne ere indvandrede fra Asien, finder 
derved denne Overeensstemmelse sin naturlige Forklaring.

165) See de Anm. 155 anf. Steder. — Det mindre Dyr, der sees foran Hovedet paa Nr 126 og 222 i Atlas, 
synes at være det samme som det, der har Plads under Hovedet, altsaa en Hest og en Tyr, der
ligeledes ere at betragte som Offerdyr. Dette er i Analogi med Fremstillingen paa Brakteaten Nr 81 
i Atlas, hvor de to Vildsviin (Galte) neppe kunne udtydes anderledes end som Offerdyr til den Gud, 
hvem Hovedet forestiller, altsaa formodentlig Frei; see Grimm D. Myth. (1844) S. 45 og W. Müller

10*
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det sig opfatte som et Symbol paa Odin, ved hvis Magt disse Uhyrer beseires.166) At Teg
net ogsaa kan være Odins paa de Brakteater, hvor det ikke staaer i nogen Sammenhæng 
med Forestillingen167), eller hvor dets Forbindelse med denne er Tvivl underkastet168), er 
en Selvfølge. Sees der hen til den Forestilling, der laa til Grund for Tegnets Figur, og 
den Betydning, det i den ældste Tid havde som Gude-Symbol, passede det vel til en Gud
dom som Odin. Figuren udtrykker, som ovenfor er viist, en bestandig Kredsbevægelse, og 
Symbolet betegnede sandsynligviis Guddommen som den Verden bevægende Kraft saavelsom 
den Gud, der fremtraadte i den kredsende Sol. Odin er i den nordiske Mythologi ikke 
blot den øverste af de i Tiden indtrædende Guder, men ogsaa den altomfattende Gud, Al
fader169), og havde formodentlig, som Himlens Gud, oprindeligt tillige været Solens Gud.170 *) 
Endelig maa det ikke lades upaaagtet, at der finder en Overeensstemmelse Sted imellem 
den Betydning, der ligger i Tegnets Figur, og Odins Navn, efter den Derivation af Navnet, 

Altdeutsche Rel. S. 270. Det enkelte Vildsviin, der er anbragt foran Brystbilledet paa Nr 238 i Atlas, 
kan imidlertid ogsaa ansees for Gudens mythiske Dyr Gullinbørste; jvfr. Worsaae i Aarb. f. n. O. 1870 
S. 390 og 412.

156) Stephens seer ogsaa i denne Forestilling Odin triumpherende over Dragen, Run. Mon. p.550. Det er 
muligt, at Dyrene paa de S. 22 Anm.129 anførte angelsachsiske Mynter skulle forestille Drager, der 
afbildes paa en lignende Maade paa andre angelsachsiske Mynter (Ruding pl. I, 27 og 36) og paa nor
diske Brakteater (Aarb. f. n. Oldk. 1870 S. 389 Fig. 1-2) ; i saa Fald vilde Forestillingen paa denne Brak- 
teat være analog.

157) Dette er Tilfældet med et eller to Stykker, der indeholde en Efterligning af et romersk Keiserhoved; 
her kan Tegnet kun være anbragt, fordi Stykket skulde tiene til Amulet.

168) Saaledes paa de Brakteater, hvor Heroer eller Mennesker synes at være fremstillede. Worsaae an
tager, at den Figur, der hæver den høire Haand op foran Ansigtet og et Sted har een af Fingrene 
foran, næsten inde i, den aabne Mund, forestiller Sigurd Fafnesbane, der smager paa den dræbte 
Drages Hierte; see Aarb. f. nord. Oldk. 1870 S. 401 f. Ifølge denne Opfattelse kan Tegnet være til- 
føiet, fordi Odin betragtedes som Vølsungaættens.Stamfader og Skytsgud og det var ved hans Hiælp 
Sigurd beseirede Dragen og bortførte Skatten (see nærmere a. St. S. 393 f. og 411). Worsaae’s For
klaring, der støtter sig til Fremstillingerne paa Ramsundsstenen og paa Træportalen i Christianias 
Museum, har meget for sig. Den bliver imidlertid usikker derved, at Figuren undertiden ikke har 
Haanden foran Munden, at der træffes andre Figurer med lignende Arm-, Haand- og Finger-Bevæ
gelser (see hos Worsaae S. 389 Fig. 2, Tavle 18,3-4 og 20,1-2), og at paa de Brakteater, hvor det 
store Hoved med Dyret under er fremstillet, dettes Øre undertiden befinder sig inde i Hovedets Mund 
(see f. Ex. hos Worsaae Tavle 21,1-2, og ovenfor S. 28 Fig. 40).

169) Det er ikke usandsynligt, hvad der oftere er giort giældende, at det, som Voluspa og Indledningen 
til den yngre Edda indeholde om Odins og Asernes Undergang, hidrører fra christelige Ideer. Der
som denne Lære fra Begyndelsen af har været tilstede i Odins-Religionen, har formodentlig Val- 
hallas Odin oprindeligt været en Emanation af det høieste Væsen og er senere sammenblandet med 
dette; Symbolet kan da antages i Begyndelsen at have betegnet Urvæsenet og derefter at være 
overført paa den med samme identificerede Odin.

l7°) Den Anskuelse, at Odin oprindelig ogsaa har været Solens Gud, er fremsat og begrundet i følgende 
Skrifter : W. Müller Altdeutsche Rel. (1844) S. 183 ; Schwenck Myth. d. Germ. 2*e Ausg. (1855) S. 83, 98, 
100 og 107; N. M. Petersen Nord. Myth. 2den Udg. (1863) S.176; Simrock Deutsche Myth. (1864) Il S. 203 
og 230; Cox Myth, of the aryan nations (1870) I p. 376 og 383. Tegnet vedblev at være Odins, da Asa- 
religionen senere fik en særskilt Solgud i Frei.
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som er den almindelig antagne. Wodan er beslægtet med Ord, der betegne Bevægelse, og 
bliver udledet af disse.171) Det var saaledes den samme Opfattelse af Guddommen, der 
laa til Grund for Tegnet og for Navnet paa Guden, og hiint blev da naturligt et Symbol 
for denne.

1TI) Grimm Deutsche Myth. (1844) I S. 120. W. Miiller a. St. S. 182. Kemble Saxons in Engl. I (1849) 
p. 341. Schwenck a. St. S. 83. Menzel Odin (1855) S. 3. Mannhardt Gotter d. d. u. n. Völker (1860) 
S. 108. N. M. Petersen a. St. S. 152-154. Simrock a. St. S. 185. Cox a. St. I p. 374. De Tilnavne,
der betegne Odin som den Vandrende, lade sig forklare med Hensyn hertil: Gangradr (Vaftrudnismal,8), 
Gangleri (Grimnismal, 45), Vegtamr (Vegtamsquida.il) ; jvfr. viator indefessus hos Saxo (ed. P.E. Muller 
p. 128). Schwenck a. St. S. 102. Det var muligt ogsaa paa Grund af det Begreb af Bevægelse, der 
var knyttet til Odins Guddom, at han af Romerne sammenlignedes med Mercur (Schwenck a. St. S. 83).

in) Ikkun paa 2 Brakteater ere Benene noget afrundede.
173) Muligt det, der var tilstede hos de beslægtede Folk i Donaulandene; see S. 66-67.
174) Man ledes til denne Tidsbestemmelse ved at sammenholde Cæsars Udsagn om Germanernes Gudsdyr

kelse med Tacitus’s; see Anm.113 og 116 anf. St. Ifølge Cæsar havde Germanerne en Naturreligion,
i hvilken Solen indtog den første Plads, og ingen Billeddyrkelse; men ifølge Tacitus dyrkede de Mer-
curius (Wodan) som Hovedgud tilligemed flere andre Guder; det er altsaa i den mellemliggende Tid, 
Odinsreligionen er optagen af dem. At de, som Tacitus beretter, ikke tilbade disse Guder i Templer
eller under Billeder, tyder paa, at Asareligionen da befandt sig paa det første Stadium af sin Ud
vikling.

Hvorfra har Odin faaet dette Tegn, og i hvilken Forbindelse staaer det med det til
svarende Tegn hos andre ariske Folk? Man kunde mene, at det stammer fra det, som i 
Bronzealderen var tilstede i de østlige Egne af Germanien og Skandinavien og ligeledes synes 
at have været et Symbol for den øverste Gud (S. 71-74). Men herimod lader sig anføre, at 
det fremtræder under sine regelmæssige Former med vinkeldannede Been (1, 3 og 5)179), 
medens det Tegn, der i den foregaaende Periode forefindes i de samme Lande, er af ud
smykkede eller barbariske Former (13-15). Der ligger muligt ogsaa et langt Tidsrum imellem. 
Dette Spørgsmaal afhænger af et andet : hvor Asareligionens Udspring er at søge. Dersom 
den har udviklet sig i Germanien paa Grundlag af ældre fra Asien stammende Gudefore- 
stillinger og under Paavirkning af andre Folk, er det fra Asien tidligere indførte Gudesym- 
bol* 173) blevet anvendt paa den Gud, der blev stillet i Spidsen for Aserne, og er kommet 
til Skandinavien med Gudens Dyrkelse. Men antager man, at Odins-Religionen er bleven 
til i Midtasien og bragt derfra til Tydskland, det være sig, at den, som Snorro beretter, 
har havt sin Oprindelse fra en Egn øst for Donfloden i Nærheden af det sorte Hav og er 
forplantet igiennem Rusland til det nordlige Tydskland, eller at den er kommen fra en 
anden Egn og ad en sydligere Vei, og henfører man dens Optagelse i Germanien og Skan
dinavien til det lste Aarhundrede eft. Chr.174 * * * *), ligger den Tanke nærmest, at Tegnet ad en af 
disse Veie og paa denne Tid er bragt fra Asien til Norden. Det er ved den samme Tid, 
al Tegnet viser sig i de tydske Lande og derefter i de skandinaviske, og det fremtræder 
under den samme normale Form, som det havde i Indien. Der er dog ikke Grund til at 
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antage, at Tegnet fra Indien er bragt til det Land, hvorfra Odins Dyrkelse kan menes at 
være udgaaet175) ; det kan vel have vedligeholdt sig i de vestariske Lande i Midtasien fra den 
ældste Tid af.

Det er forudsat i det foregaaende, at Thor oprindeligt hørte til Odins - Religionens 
Guder. Men der er meget, som taler for, at Thor er en ældre Gud, der er bleven optagen 
blandt Aserne, da denne Religion blev den herskende, især det, at der paa forskiellige Steder 
og i flere Tilfælde gaves ham Forrangen for Odin.176) Dersom Thor tidligere har været dyrket 
som den øverste Gud, har han været den Gud, der i Bronzealderen efter al Sandsynlighed 
havde det her omhandlede Tegn til Symbol (S. 74). Det lod sig i saa Fald vel antage, 
at Thor havde beholdt Tegnet efter Odins-Religionens Indførelse, og at det i Jernalderen 
forekommende Hagekors, var Thors Symbol. De ovenfor omtalte hammerformede Amuletter 
ere ikkun fundne sammen med Gienstande fra den sidste Deel af Jernalderen, til hvilken 
Tid ogsaa de Gravstene høre, paa hvilke Hammeren er indhugget; det er saaledes muligt, 
at Hammertegnet først senere er kommet i Drug. Men den Vanskelighed bliver tilbage, at 
Tegnet i Nordtydskland og Skandinavien fremtræder under andre Former i Jernalderen end 
i Bronzealderen. Der turde være større Sandsynlighed for, at Tegnet har været Odins 
Symbol.1M)

,75) Odins-Religionen har oftere været sat i Forbindelse med Buddhismen, og man har anseet Navnet 
* Wodan for at være identisk eller beslægtet med Buddha. Holmboe mener saaledes, at Buddhas Lære 

er bragt til Skandinavernes Forfædre, da de boede i det sydlige Rusland, at Buddha der er bleven til 
Guden Wodan eller Odin, og at ogsaa senere buddhistiske Missionærer have besøgt Skandinavien; 
see Traces de Buddh. en Norvège (1857), XIX p. 68 f. Senere har en engelsk Oldforsker, G. Moore, 
søgt at vise, at buddhistiske Missionærer have giennemvandret Europa ligetil Norden og Vesten, og 
tillagt dem Symbolets Indførelse i Skandinavien, Ane. pillar stones of Scotland (1865) p. 21, 119-120, 
124-126, 149-150 og fl. St. De Grunde, der ere fremsøgte for at støtte disse Hypotheser, ere ikke af 
Betydenhed. Forskielligheden imellem Odins-Religionen og Buddha-Læren er altfor væsenlig og gien- 
nemgribende til, at hiin kan være opstaaet af denne; det er paa Grundlaget af de ældste ariske eller 
indiske Gudeforestillinger, at Asa-Religionen i Tidens Løb udviklede sig.

176| De Momenter, som her komme i Betragtning, ere anførte i W. Müllers Geschichte der altdeutschen 
Religion S. 234-235 og i Simrocks Deutsche Mythologie II S. 278-279. Nogle fiere findes i: Mann- 
hardt Die Götter der deutschen u. nord. Völker S. 70; Holtzmann Deutsche Mythologie S. 56; H. Peter
sen Nordboernes Gudedyrkelse S. 106 og 126 Anm. Jvfr. Finnerne S. 83-84, Anm. 183.

177) Den Mening, at Hagekorset, skiøndt det ikke kan ansees for Thors Hammertegn, dog har været Thors 
Symbol, har tidligere været fremsat af Abrahamson i Skand. Litt. Selsk. Skr. VI (1810) S. 221 f. og 
nyligt af Dr. H. Petersen Om Nordboernes Gudedyrkelse S. 109 f. Abrahamson, der antog, at Tegnet 
var sammensat af to Lynstraaler, og at det oprindelig havde været Agathor's Symbol, der var gaaet 
over paa Asathor, henviste til de Brakteater med Hagekorset, der indeholde Hovedet over Dyret med 
det formeentlige Bukkeskiæg, i hvilken Forestilling han saa Thor med sine Bukke (S. 224), og til 
en finsk Runebom (S. 233), paa hvilken et Tegn, der har en vis Lighed med Hagekorset, betydede 
Tordenguden. At der ikke kan hentes en Beviisgrund fra Forestillingen paa Brakteaterne, følger af 
det, der er fremsat ovenfor S. 78 Anm. 160. Hvad Tegnet paa Runebommen angaaer, henvises til 
det, der er bemærket nedenfor S. 84. Petersen har søgt at vise, at Thor var den øverste Gud i Norden 
ligetil Vikingetiden, og at Odin først da blev sat i Spidsen for Aserne og hævet til den høieste Gud
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FINNERNE.

Der er kun to af de Gienstande, Fortegnelsen i II indeholder, der kunne henføres 
til Folk af den finske Stamme, nemlig to Bronze-Spænder fra den yngre Jernalder, det ene 
fundet i det sydlige Finland (S. 29), hvor Finnerne antages omtrent ved 700 at have for
trængt Landets tidligere gothiske Befolkning, det andet i det østlige Rusland i en af de 
af Merierne efterladte Grave (S. 30). Begge disse Spænder have Lighed med de samtidige 
skandinaviske, især det sidste, som slutter sig til det fra Sverrig, der er anført S. 29. Alle 
de Smykkesager fra den yngre Jernalder, der ere fundne i Finland, ere af samme Slags som 
de skandinaviske fra denne Periode* 178), og det samme giælder om endeel af de Gienstande, 
der ere fremdragne af Meriernes Grave. Der fandt dengang ikke blot en livlig Handels
forbindelse Sted mellem den Deel af Rusland, hvor disse Grave findes, og Skandinavien; 
men de, især fra Sverrig, indvandrede Nordboere havde der stor Indflydelse og vare en Tid 
lang i Besiddelse af Nowgorod.179) Det er saaledes sandsynligt, at begge Spænderne ere 
indførte fra Sverrig, eller at det er skandinaviske Spænder, der have tient til Mønstre for 
dem, og det kan ikke af deres Forekomst hos disse finske Folk sluttes, at Tegnet har havt 
nogen særegen Betydning hos dem.180)

som Alfader og Skaber (S. 136-137). Dersom Odin indtil den Tid havde været en underordnet Gud, 
vilde der ikke være Grund til at ansee Hagekorset for Odins Symbol ; men denne Opfattelse af Odin 
kan ikke ansees for rigtig.

178) See det S. 29 Anm. 200 anf. Sted.
179) Ouvarolf Les Meriens p. 109 f. Jvfr. Worsaae i Aarb. f. nord. Oldk. 1872 S. 419-426.
18°) 1 vor Tid træffer man et Kors af Hagekorsets Form i Broderiet paa Linned hos Landbefolkningen i 

Finland, i Gouvernementet Viborg, og hos Morduanerne (Mordu¡tierne), der ere af den finske Stamme, 
i det sydlige Busland. Stassoff, i hvis Værk, L’ornement national russe, udgivet i 1872, dette be
rettes, antager, at det stammer fra de buddhistiske Missionærer. Stassoffs Værk forefindes ikke i 
vore Bibliotheker ; jeg skylder Alexis v. Fricken Meddelelsen herom.

181) Jessen De norske Finners hedenske Religion i Leems Beskr. over Finmarkens Lapper (1767) S. 411. 
Friis Lappisk Mythologi (1871) S. 39 Runebommen Nr 7 Fig. 9.

182) Friis anf. St. S. 65 f., Runebommene Nr 1 og 11.

Iblandt de Exemplarer af Spaatrommen (Grobdas), den saakaldte Runebom, der ere 
opbevarede fra de hedenske Lapper i Finmarken, er der et, paa hvilket Himlens Gud 
er betegnet ved en Korsfigur, der kan opfattes som et fortegnet og defekt Hagekors, nem
lig .181) Denne Lappernes Hovedgud, der tillige særligt var Tordenens og Veirligets 
Gud, havde forskiellige Navne, der vare meer eller mindre beslægtede med Thor og Torden, 
og er paa nogle Runebomme afbildet med en Hammer i Haanden.182) Det er muligt, at 
Lapperne have optaget denne Gud fra Skandinavien; men det lader sig ogsaa tænke, at 
kun Hammeren er laant fra Thor, og at Guden selv er en ældre national Guddom, de have 
ført med sig ved deres Indvandring fra Asien ; thi Hovedguden hos de finske Stammer
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(Tschiiderne) i det sydøstlige Rusland og Sibérien havde Navne, der lignede Thor.183) Teg
net kan altsaa enten have været oplaget fra de skandinaviske Nabofolk184), eller det kan 
være medbragt fra Asien, hvor det ogsaa blev anvendt som et Gudesymbol hos Folk, der 
ikke hørte til den ariske Familie (S. 52-53). Men det er meget tvivlsomt, om det ovenfor 
anførte Tegn staaer i nogen Forbindelse med Hagekorset, da det afviger saa meget fra det 
i Formen; paa andre Runebomme er den samme Gud betegnet ved forskiellige andre Kors- 
figUrer185), og det Korstegn, som Lapperne ved forskiellige Ledigheder betiente sig af til 
Ære for Tordenguden, havde, efter hvad der er berettet derom, Hammerens Form.186 *)

183) Den øverste Gud hed Tora ellet Thore hos Tschuvascherne, Torom eller Torm hos de uralske Tschuder,
Ostjakerne og Vogulerne. Schiern Europas Folkestammer (1851) S. 63. Schwencks Mythologie Vil B. 
(1853) Die Finnen, S. 452 og 460. Friis anf. St. S. 65. Jvfr. Düben Om Lapland og Lapperne (1873) 
S. 230-231.

,84) Dersom Tegnet har været Odins Symbol, er det gaaet over paa Lappernes Gud, fordi denne, ligesom 
Odin, var den høieste af Guderne og havde sit Sæde i Himlen; har det været Thors Tegn, er det 
overført paa den øverste Gud, fordi denne tillige var Tordengud.

185) See Friis anf. St. Runebommen Nr 2 Fig. 6 (S. 32) og Nr 9 (S. 44). Paa 6 Runebomme, der opbevares 
i det ethnographiske Museum, findes der ikke noget Tegn, som har den mindste Lighed med Hagekorset.

186) See Friis anf. St. S. 70.
,87) See hos Tyszkiewicz (a. St. ovenfor S. 30 Anm. 207) Afbildningerne fra de czekiske Grave tab. XII, 1-2; 

fra de lithauiske Grave tab. X, 1 og XII, 19, 23, og af Blystykkerne tab. XVI, 4, 5. Paa disse sidste 
forefindes ogsaa forskiellige andre Kors, der synes at være christelige.

,8e) Virchow Verh. der Berl. Ges. für Anthropologie, Okt.1870 — Nov.1871 S. 28 f. Taf. VI og S. 118-119;
Okt. 1871 — Nov. 1872 S.172. (I Zeitschr. f. Anthropologie Ill og IV.)

SLAVERNE.

Gienstande, som med Sikkerhed kunne henføres til Folk af den slaviske Stamme, 
ere de fra de nuværende slaviske Lande, der ere anførte S. 30-31 under 3 som hidrørende fra 
Hedenskabets sidste Tid, nemlig Leerkar, eller Fragmenter af Leerkar, fra Grave i Böhmen 
og Lithauen, og Blystykker fundne i Bugfloden. At disse Gienstande tilhøre den Tid, da 
Christendommen havde fundet Indgang, kan især sluttes deraf, at der iblandt Bundtegnene 
paa Karrene og Stemplerne paa Blystykkerne træffes et Kors (a), der er forskielligt fra de 
JT, Kors, der ellers forekomme hos de hedenske Folk i de europæiske Lande, og synes 

at være det christelige.18T) De ere altsaa fra en Tid, da Befolkningen i disse Lande 
vides at have været slavisk. Desforuden hidrøre efter al Sandsynlighed fra slaviske Folk 
det Leerkar med Tegnet under Bunden, der er fundet i en af Gravene ved Kettlach i det 
østerrigske (S. 20), og de Bunde af Leerkar, der ere udgravede i Brandenburg øst for Oderen 
(S. 25). De ere nemlig ikke blot af samme slette Fabrikation og plumpe Former som de
czekiske og lithauiske; men i Gravene ved Kettlach har man desforuden fundet to af de 
samme Bundtegn, som forekomme i de czekiske Grave ved Königsgrätz, og i Egnene paa 
den høire Side af Oderen er der opgravet lignende Leerkar, som under Bunden have Tegn 
svarende til dem paa de czekiske og lithauiske.188) Om ogsaa de Leerkar fra Posen og 
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Polen, der ere beskrevne S. 30 under 1, hidrøre fra slaviske Folk, er uvist. Ved den bedre 
Fabrikation, de smagfuldere Formér og Ornamenterne, en Bølgerand og en Mæander, hæve 
de sig betydeligt over de czekiske og lithauiske og slutte sig saavel til de græske, som til 
de germaniske fra den tidligere Jernalder; det er usikkert, om slaviske Folk paa den Tid, 
til hvilken de maae henføres, vare trængte frem til disse Lande. Det er derfor muligt, at 
de ere Levninger fra germaniske Folk (see S. 74). Imidlertid taler den Omstændighed, at 
Karrene fra det polske Fundsted have Tegnet under Bunden, for, at disse have tilhørt et 
slavisk Folk; det var almindeligt i de slaviske Lande at anbringe et Tegn paa dette Sted af 
Karret, og Hagekorset findes ofte som Bundtegn i de slaviske Grave, medens der fra ger
maniske Lande kun haves eet Exempel paa dets Anbringelse under Bunden (S. 24 Anm. 146). 
At Karrenes Former og Ornamenter vise Slægtskab med de græske, lader sig vel forene med 
deres Henførelse til et slavisk Folk; thi den Kultur-Udvikling, der i en tidligere Periode 
foregik hos de fra sydost indvandrede Slaver, synes at have været paavirket fra de græske 
Stæder ved det sorte Hav.189)

189) Jvfr. Vocel Die Bedeutung d. St. u. Bronze-Alterth. f. die Urgesch. d. Slaven (1869) S. 34 og 36.
19°) Tyszkiewicz, der har udgivet dem, antog, at de havde været religiøse Symboler viede til de hedenske 

Guder og som saadanne ophængte paa hellige Steder eller baarne som Talismaner; de ere fundne 
samlede ved en stor Steen i Flodsengen, hvor de efter Udgiverens Mening kunne have været ned
kastede ved Overgangen til Christendommen; see det Moskauske Selskabs Skrifter f. 1867 S. 115. 1 det 
samme Bind S. 242 f. er der meddeelt Bemærkninger hertil af Kotljarevsky, der sammenligner Tegnene 
med de saakaldte Bomærker. Tidligere havde den archæologiske Commission i Vilna, i hvis Museum 
disse Blystykker opbevares, anseet dem for Sigiller, der havde hængt ved jatvægiske Documenter (a. St. 
S. 115). Professor Zapf i Prag havde derimod fremsat den Mening, at de havde tient til at forsegle 
Varepakker ombund ne med Snore, idet han giorde opmærksom paa, at Handelsveien fra Hansestæ- 
derne til Rusland paa den Tid, Lithauen var hedensk, gik ad Floderne Bug, Niemen og Dnieper; see 
Lithauens Gravhøie S. 117 f. En engelsk Lærd har ogsaa udtalt sig herfor i The Athenæum 1865 
Nr 1986 p. 694, og senere Vocel i sit czekiske Skrift Böhmens Oldtid (1868) S. 465-466. Denne An
skuelse er upaatvivleligt den rigtige.

191) See de S. 30 Anm. 202 og 207 auf. Skrifter: Det Moskauske Selsk. Skr. Tab.VllI-XI, Lithauens Gravhøie 
Tab. X-XII og Böhmens Oldtid S. 461-465, Nr 1-37. Tegnene ere paatrykkede det. fugtige Leer med et 
Træstempel.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Hække, historisk og philosophisk Atd. 5 B. 1.

Tegnets Forekomst hos de slaviske Folk indskrænker sig altsaa, som det synes, til 
Bunden af Gravkar og de i Bugfloden fundne Blystykker. Hvad kan der udledes heraf med 
Hensyn til Tegnets Betydning hos disse Folk ? Hvad først de 4 Blystykker angaaer, da ere 
de fundne sammen med 16 andre, der paa begge Sider have Menneskehoveder, Fugle, for- 
skiellige Kors og geometriske Figurer, alle paaslaaede med Stempler. Disse Blystykker be- 
staae af to runde Plader med Rester af en Snor imellem og have efter al Sandsynlighed været 
Stempler paa Handelsvarer190) ; Tegnene ere altsaa Kiøbmænds eller Fabrikanters Mærker, og 
Hagekorset paa disse Plumber maa ogsaa opfattes saaledes. Fra Gravene i Lithauen og i 
Böhmen er der fremdraget et betydeligt Antal Leerkar og Bunde af Leerkar, som neden
under have forskiellige, meest ophævede Tegn191), og endeel af disse ere af den Art, at 
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de ikke kunne have været andet end 1’ottemager-iMærker eller personlige Tegn. Man kunde 
derved ledes til at antage, at Bundtegnene overhovedet, ógsaa Hagekorset, havde været in
dividuelle Emblemer ligesom Stempel-Mærkerne paa Plumberne. Men hertil er følgende al s
bemærke. Adskillige af Tegnene ere Figurer, der vides at have været brugte som religiøse 
Symboler. Til disse hører først det ovenfor afbildede Kors (S. 84,a), der formodenlig er det 
christeiige, dernæst et simpelt liniært Kors og det samme i en Kreds : + > ® ,192) De to 
sidste Tegn forefindes under Bunden paa Leerkar, især Askeurner, fra Grave i Mellem- og 
Nord-Italien, i forskiellige Egne af Tydskland og i Danmark, tilhørende forskiellige Tids
perioder193); de kunne følgelig ikke antages at have været Fabriktegn eller Pottemager-Mær- 
ker194); at de ikke have været Ornamenter, kan sluttes af, at Karrene overhovedet ere plumpe 
og blottede for Zirater (jvfr. S. 34); der er altsaa Grund til at sætte disse Tegns Anbringelse 
i Forbindelse med overtroiske Forestillinger eller den religiøse Tro. Hvad særligt Hagekorset 
angaaer, hidrøre de Kar, der have det under Bunden, fra Grave i forskiellige langt fra hver
andre fiernede Egne, Brandenburg, Østerrig, Böhmen og Lithauen. Det er usandsynligt, 
at alle disse Kar ere udgaaede fra een Fabrik195); Leervarer af saa slet Fabrikat ere vistnok 
ikke bievne forsendte saa lahgt omkring; det lader sig saa meget mindre antage, fordi Kar
rene fra de to tydske Lande ere ældre end de czekiske og lithauiske196) og de fra Grav- 
høien i det sydlige Polen fra en meget ældre Tid. Hagekorset kan heller ikke opfattes som 
et Ornament, da de Kar, under hvis Bund det findes, naar de polske ikke medtages, enten 
ingen Zirater have, eller ikkun bugtede, horizontalt om Siden løbende Streger, der ere ind
ridsede og ikke staae i nogen Sammenhæng med det ophævede Bundtegn. Det tør saaledes 
ansees for rimeligt, at Hagekorset er anbragt under Bunden paa de slaviske Leerkar som 
et beskyttende Tegn eller af et religiøst Motiv197), og naar det bredarmede Kors under 
Bunden paa Karrene, som der neppe kan være Tvivl om, er Christi Symbol, ligger det nær,

192) Rel. Symboler S. 71 og 117.
,93) Citater forefindes hos Hostmann Urnenfriedhof bei Darzau S. 24-25 og S. 37 Anm.2og4. Jvfr. ovenfor 

Anm. 188 de anf. St.
194) Disse to Tegn ere vistnok saa simple og ligge saaledes for Haanden, at de vel kunne have været 

brugte som Mærker af Pottemagere paa flere Steder og til forskiellige Tider; men det maa tages i Be- 
tragning, at der fra de fleste Localiteter ikke haves andre Bundtegn end netop disse. I Henseende til 
Hagekorset kan en saadan Indvending ikke giøres giældende, da det ikke er en saa naturlig Figur 
som de to andre.

195) Det maa bemærkes, at de Bundtegn fra det Brandenburgske og fra Kettlach, som ogsaa forefindes i 
Böhmen og Lithauen, kun ere de, som der er Grund til at ansee for religiøse Symboler, nemlig: 
et Kors, et Kors i en Cirkel og et stort Kors sammensat af 4 mindre (fra Kettlach og Königsgrätz).

196) Der er ikke i Gravene i Brandenburg eller ved Kettlach fundet Spor af noget christeligt.
,97) Endeel af de böhmiske Kar ere fundne med Aske og Levninger af brændte Lig (Vocel Berichte d.Wiener- 

Academie XVI S.219 og 225) og kunne antages at have været til Gravbrug. Forsaavidt Karrene have 
hørt til Huusgeraadet, er Tegnet at ansee for prophylaktisk.
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i Hagekorset at see Symbolet paa en hedensk Gud.198) Denne har da formodenlig, ligesom 
hos de andre ariske Folk, været den hoieste eller Solens Gud, altsaa den slaviske Hoved- 
Gud, der hos Czecherne og Russerne hed Perun, hos Lithauerne og Preusserne Perkun, 
men ¡øvrigt tilbades under mange forskiellige Navne ; han var som Himmelkonge baade So
lens og Tordenens Gud.199) Tegnet maa antages at være medbragt af disse Folk ved deres 
Indvandring fra Asien. Lithauerne bevarede ogsaa det old-ariske Ord deva som en Benæv
nelse paa Guddommen; Perkun havde hos dem Tilnavnet Devaites.

198) At Hagekorset ikke i disse Lande kan opfattes som et christeligt Tegn, vil blive viist under VIII.
199) Hanusch Die Wissenschaft des slawischen Mythus (1842) S. 257 f. Schwenck Mythologie der Slawen 

(1853) S. 69 f., 74 f. og 187 f.
*) Boldetti Cimeteri di Roma p. 87, 351, 352. Lupi Severæ mart. Epitaphium p. 11. Muratori Thes. 

inscr. T. IV p. 1833. Perret Catacombes de Rome T.V pi.34,96. Rossi i: Spicil. Solesmense Vol. IV
(1858) p. 526 not. 7, p. 527 not. 1 ; Inscr. chr. urbis Romæ Vol. I (1861) n»159; Roma soterranea (1867) 
T. II tav.LV-LVI,6 og LV11,30 ; Bulletino di archeol. crist. 1873 p.71 tav. VI,1. Jvfr. Kraus i Jahrb. 
d. V. f. Alterth. im Rheinlande H. 50-51 (1871) S. 304.

2) Følgende Figurer have det paa Klædningen : en Hyrde (Christus), see Rossi Bull, di arch, crist. 1868 
p. 74 og 88, og Garucci L’arte crist. II (1873) tav. 85,4; Englen, der hjælper Tobias, see Perret Cata
combes T. Ill pl. 26; Graveren Diogenes, see Perret Catacombes T. I pl. 30.

3) La science des religions (1872) p. 256 følg.

VIII.

Tegnets Brug og Betydning hos de Christne.
ITALIEN.

Iblandt de Tegn og Symboler, der forefindes paa de. christelige Grave i Katakom
berne, er der en Korsfigur, som ganske svarer til Hagekorset af den oprindelige Form. Dette 
Kors er anbragt ved Grav-Indskrifter1), enten sammen med Christi Monogram og andre Sym
boler, eller alene; det sees ogsaa nogle Gange i Gravmalerierne paa Klædedragten, men er 
da uregelmæssigt eller fortegnet.2 3) Franske Lærde have meent, at det er det indiske Tegn 
Svastika, der er blevet forplantet til de ældste Christne tilligemed asiatiske Religions-Ideer. 
Burnouf, der antager, at dette Tegn er opstaaet af Ildgiørings-Redskabet hos de ariske Folk 
og i Indien har været Agni’s Symbol (S. 43), har søgt at vise, at Forestillingerne om denne 
Gud have havt Indflydelse paa Bestemmelsen af Christi Persons Væsen, åg at saaledes 
ogsaa Tegnet fra Agni er overført paa Christus.8) Men det er lige usandsynligt, at Tegnet 
har havt en saadan Oprindelse, og at indiske Gudeforestillinger fra Vedatiden have paa
virket Læren om Christi Guddom. Den grundige Forsker og Kiender af Roms christelige 
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Antiquiteter, G. B. de Rossi, er af den Mening, at de Christne ikke have f’aaet dette Tegn 
overleveret fra Fortiden som et religiøst Symbol, men at de have valgt det paa Grund af 
dets Korsform, idet de optoge saadanne Tegn blandt deres Symboler, som kunde alludere 
til, men tillige dølge det christelige Kors, og muligt tillige, fordi det havde nogen Lighed 
med det phoeniciske Bogstav Tau, der ifølge Stedet hos Ezechiel IX, 4 ansaaes for en pro- 
phetisk Betegnelse af Christi Kors og Forløsningen.4) Denne Forklaring synes at være den 
almindelige; Tegnet henføres til de saakaldte cruces dissimulates, som de Christne antages 
at have brugt istedetfor det virkelige Kors, for at dette ikke skulde udsættes for Spot og 
Vanhelligelse af Hedningerne5) ; det simple Kors kom først i Brug i det 5te Aarhundrede. 
Hagekorset havde ikke været noget helligt Symbol hos Romerne (S. 63), og det havde i Italien, 
som det synes, forlængst tabt den religiøse Betydning, det der i Fortiden havde havt; det 
har saaledes intet paafaldende, at det blev optaget af de Christne i Rom, skiøndt det var et 
gammelt hedensk Gudesymbol. Ifølge Rossi’s Undersøgelser begyndte de Christne først at 
benytte det efter Midten af det 3die Aarhundrede. Det blev i Sammenligning med Christi 
Monogram og de andre Symboler kun lidet anvendt.6) Men det vedligeholdt sig, efter at 
Christendommen var bleven Statens Religion og der ikke længere var Grund til at skiule det 
christelige Kors; man finder det ogsaa efter Constantin den Stores Tid af og til anbragt ved 
Grav-Indskrifter, baade i Roms Katakomber7) og udenfor Rom.8) Det blev tillige an
vendt i den kirkelige Ornamentik9), og træffes iøvrigt ogsaa paa Gienstande, der ikke ved
kom Kirken.10)

4) Bull, di arch, crist. 1868 p. 89-91 ; jvfr. : De titulis chr. Carthag. i Spicil. Solesmense T. IV (1858) p. 522 
og Roma soterr. (1867) p. 318.

5) Münz Archiiol. Bemerk, über das Kreuz o. s.v. i Annalen d. V. f. nassauische Alt. B. VIII, særsk. Aftryk 
(1866) S. 16, 19, 25-26. Denne Forf. mener, at Grunden til, at Korset saa længe ikke blev afbildet, 
ogsaa kan søges deri, at Læren om Christi Korsfæstelse i den ældste Tid hørte til Arcan-Disciplinen. 
(Hvad Forf. S. 26 anfører om det ægyptiske Hankekors og det phoeniciske Tau-Kors, er forvirret og 
urigtigt.) 1 Stockbauers Kunstgeschichte des Kreuzes (1870) S. 92-93 giøres tillige giældende, at denne 
Korsfigur indesluttede Bogstaverne Z og 1, der vare Begyndelsesbogstaverne af Zeses og Jesus. Jvfr. 
Kraus Die römischen Katakomben (1873) S. 226 Fig. K.

6) Dette Kors træffes saaledes kun een Gang i det 1ste Bind af Rossi’s Værk over Roms christelige Ind
skrifter, der indeholder 1374 chronologisk ordnede Indskrifter, som gaae til Aaret 589, og af hvilke 
kun 107 høre til Tiden før Midten af det 3die Aarhundrede.

7) Saaledes i en Gravskrift fra Aaret 363, Inscr. chr. u. Romæ n° 159.
8) Ifølge Rossi forekommer det paa en Gravsteen, der dog muligt er fra Rom, i Bergamo, og paa et 

Epithaphium i Chiusi. Bull, di arch, crist. 1868 p. 88.
9) Det findes paa St. Ambrosius’s Stol og paa en Sarkophag i St. Ambrosius - Kirken i Mailand. Alle- 

granza Sacri mon. ant. di Milano p.74 tav. IV-VI.
10) F. Ex. som Mærke paa Skuespiltegn fra 4de-5te Aarh. En Contorniat, som har dette Kors indslaaet, 

er udgiven af Havercamp De n. contorniatis n° 47 p. 113. 1 det britiske Museum findes en Tessera
af Been, paa hvis Bagside det er indgraveret.
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DET VESTROMERSKE RIGES ØVRIGE LANDE.

Vinkelkorset synes ikke at have været optaget som et christeligt Symbol i disse 
Lande, heller ikke efter det romerske Riges Undergang. Det forekommer ikke paa nogen 
af de gamle christelige Gravstene, der i stort Antal ere opbevarede fra Afrika, Spanien, Gal
lien, Britannien og det sydlige og vestlige Germanien11), uagtet mange af dem indeholde 
Christi Monogram, Korset under den latinske og den græske Form, og andre af de samme 
Symboler som Gravene i Roms Katakomber. Man finder det heller ikke paa de til Kirken 
henhørende Gienstande i det første Tidsrum efter Christendommens Indførelse uden en siel- 
den Gang (see S. 91), og da er det anvendt som en Zirat. Hagekorset havde i de fleste 
af disse Lande været et hedensk Gudesymbol eller et til Hedenskabet knyttet Tegn og blev 
formodentlig endnu hist og her benyttet saaledes ; man forklarer sig deraf, at et Kors, der 
var af samme Form, ikke blev brugt som et Symbol paa den christelige Tro. Der kunde 
imidlertid spørges, om ikke det Tegn, der findes paa nogle af de ovenfor under II anførte 
Gienstande, nemlig paa dem, som høre til Overgangsperioden fra Hedenskabet til Christen- 
dommen, eller som ere fra en Tid, da det kunde tænkes, at Enkelte i disse Lande havde 
antaget den nye Lære, er det christelige Emblem, der er optaget fra Italien. Dette har 
ikke Sandsynlighed for sig. Der er — maaskee med en enkelt Undtagelse (s. følg. Side) — 
ingen Grund til at henføre nogen af disse Gienstande til Christne. De, som der kunde være 
Spørgsmaal om, skulle her fremhæves.12 13) Gravstenene fra den romerske Gravplads ved 
Juslenville (S. 21, 64-65) have af belgiske Archæologer været ansete for christelige18); de af 
dem anførte Grunde ere af ringe Betydning og ere allerede imødegaaede af andre Lærde.14 *) 

n) Man søger det forgiæves i de store Samlinger af gamle christelige Indskrifter fra Gallien (708 Ind
skrifter før det 8<ie Aarh., udg. af Le Blant 1856-1865), fra Spanien (288 Indskrifter udg. af Hübner 
1871), fra Britannien (234 udg. af Samme 1876), fra de øvre Donaulande (112 udg. af Steiner 1859) 
og fra Bhinlandene (fra Trier, Kölln og fl. St., udg. af Lersch 1839-1842). Det er heller ikke fundet 
paa de christelige Gravstene i Carthagos Distrikt, der ere undersøgte af Pitra og Rossi; see Spicil. 
Solesmense T. IV p. 497-538. Newton-Stenen, der er optagen i Hübners Samling af Britanniens chri
stelige Indskrifter, hører til Skotland; see nedenfor. 1 Jahrb. d.V. f. Alterthumsfreunde im Rheinlande 
II. 39-40 (1866) S. 342 er der afbildet en i Museet i Mannheim opbevaret trekantet Steen med en 
christelig Indskrift, i hvis nederste Hiørne sees et Vinkelkors; den indeholder Navnet Hugdulfus og 
er formodentlig fra 5te-6te Aath. Denne Afbildning, som det sees af den tilføiede Text, er unøjagtig ; 
Korset har ikke ombøiede Arme. Rossi har i Bull, di archeol. crist. 1868 p. 88 citeret denne Grav-
steen som det eneste ham bekiendte Exempel paa Vinkelkorsets Forekomst paa christelige Gravstene 
udenfor Italien; men paa min Forespørgsel har denne Lærde meddeelt mig, at han, efter at have 
undersøgt en ham tilsendt Calque af Stenen, maa ansee Korset for det almindelige Kors.

12) Her er kun Tale om de Gienstande, paa hvilke Hagekorset har sin normale Form, da det kun var
denne Korsform, der blev benyttet af de Christne.

13) Buckens og Bormans i Bull, de l’Institut arch. Liégeois X (1870) p. 54-59 og 64-72.
■4) Af S. i samme Bind af det anf. Tidsskrift p. 60-63 og 100-109, og af Kraus i Jahrb. d.V. f. Alt. im

Rheinlande H. 50-51 (1871) S. 302 f.



Hvad de romerske Gravstene fra Afrika angaaer (S. 18 og 64-65), er der intet, der tyder paa, at 
de have været satte over Christne ; de fra Cudiat-el-Batum slutte sig i Henseende til Formen, 
de figurlige Fremstillinger og de indhuggede Symboler til de puniske og libyske Votiv- og Grav- 
Stene. Den barbariske Mynt fra Gallien med Keiser Tetricus’s Præg paa Adv. (S. 21) inde
holder paa Rev. et simpelt Kors foruden Hagekorset; men et saadant træffes ogsaa paa gal
liske Mynter før Chr. F. De burgundiske Grave, i en af hvilke Tegnet er fundet paa et Be
slagstykke, ere vistnok fra den Periode, da Christendommen .var begyndt at udbredes eller 
allerede var indført hos Burgunderne15) ; men lignende Stykker forekomme hos forskiellige 
Folk i den hedenske Tid, og der haves fra en af disse Grave et Spænde, paa hvilket Tegnet 
er anbragt .paa Bagdelen af phantastiske Dyr (S. 23 Anm.133) og altsaa ikke kan være chri- 
steligt. Det Tegn, der møder os paa Spænderne og Smykkerne fra Gravene ved Rhinen 
(S. 23-24), har af Nogle været anseet for det christelige Emblem, der i disse Egne skulde have 
været et Arkansymbol, hvorpaa de Christne kunde kiende hverandre.16 17) Men det er ikke 
sandsynligt, at disse Grave ere christelige.1T) Den romerske Grav ved Heddernheim, i hvilken 
et af Spænderne er fundet, er formodentlig ældre end Midten af det 3die Aarhundrede18), og 
altsaa fra en Tid, da denne Korsform endnu ikke var begyndt at bruges i Roms Katakomber. 
Der er kun eet Stykke, som der kan være Grund til at henføre til en Christen, nemlig den i 
en Grav ved Meckenheim fundne Amuletkapsel.19 20) Men ogsaa naar det antages, at denne og 
at Spænderne og Smykkerne fra Bhinlandene have tilhørt Christne, er det ikke rimeligt, at 
Tegnet er det christelige Emblem, da der, som ovenfor viist, er al Grund til at formode, at 
dette ikke har været brugt som saadant i det vestromerske Riges Lande udenfor Italien. Hvis 
det ikke er en simpel Zirat, maa det ansees for det gamle hedenske Tegn, der er beholdt af 
de Nyomvendte, som endnu troede paa dets beskyttende Kraft. Troen paa de gamle Guder, 
de hedenske Skikke og Forestillinger bleve ikke udrøddede ved Christendommens Indførelse; 
der var i disse som i andre Lande en Overgangsperiode, i hvilken det hedenske var blan
det med det christelige. Paa Conciliet i Lestines i Flandern i 743, hvis Bestemmelser ogsaa 
synes at have været giældende for denne Deel af Tydskland, blev der udstedt Forbud imod 
at dyrke Merkur (Wodan) og Jupiter (Thor), og imod at bruge Phylakterier og Amuletter.30)

15) Der blev i endeel af Gravene fundet Kors af forskiellig Form, der synes at være christelige; de ere 
sammenstillede i Baudot Sepultures de Bourgogne p. 218.

*8) See S. 23 Anm.137 og S. 24 Anm.139 Hassier og Münz anf. St.
17) See Schaafhausens Bemærkninger i Jahrb. d. V. f. Alt. im Rheinlande H. 44-45 (1868) S. 145-147.
18) Den ved Heddernheim anlagte romerske Militær-Coloni, Novus vicus, antages at være bleven ødelagt i 

Midten af det 3die Aarh. ; see Mecklenb. Jahrb. XXXV (1870) S. 153 f.
19) Grundene for og imod ere drøftede af Schaafhausen anf. St. (Anm. 17) S. 148-151.
20) St. Bonifacii Opera ed. Giles 11,4, Concilium Liptinense p. 17. Indiculus superstitionum et paganiarum. 

VIII. De sacris Mercurii et Jovis. X. De phylacteriis et ligaturis. XX. De feriis, quæ faciunt Jovi vel 
Mercurio. Jvfr. W. Müller Gesch. d. altd. Religion S. 4-6.
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Ogsaa Conciliet i Frankfurt 794 lod Forbud udgaae mod hedensk Gudstieneste og hedenske 
Skikke.21)

21) Schaafhausen a. St. (Anm. 17) S. 112.
22) I det britiske Museum, udg. af Engl. palæographical Society i Facsimiles of ane. manuscripts (1873) 

P. I pi. 5.
S3) Adamson The discovery at Hexham, i Archæol. brit. XXV p. 306 f. pi. LUI,21.
24) Archæol. Journal Vol. IV (1847) p. 63 ; jvfr. Vol. X ( 1853) p. 286 note 2.
25) Bladet af Evangeliet, et Forsatsblad, indeholder en stor rigt udziret Tavle med Fuglefigurer, Mæan- 

dermønstre og kunstige Sammenslyngninger i angelsachsisk Stiil, imellem hvilke Vinkelkorset er an
bragt 4 Gange meget flint og næsten forsvindende. Paa den anførte Mynt har det Plads i Omskriften 
og i Midten ; de Mynter fra det nordlige England, til hvilke denne hører, have alleslags Ornamenter 
paa Midten.

2S) Adamson Discov. at Hexham Archæol. brit. Vol. XXV pl. XLVII, 157-158; Vol. XXVI p. 348 f. pl. XXXIX, 35.
27) Paa Loths Klædning. Westwood Palæographia sacra pict.— I Müllers u. Moths Archäol. Wörterbuch 

findes anført under Fylfot, at dette Tegn forekommer som Skioldmærke paa Bayeux-Tapeterne, og i 
en Artikel af Jewitt i The Art-Journal 1875 p. 370 fig. 9 (jvfr. p. 372) er et Skiold afbildet med Teg
net (3) til Mærke, som skulde være taget af disse Tapeter. Jeg har ikke forefundet et Skiold med et 
saadant Mærke i noget af de over Tapeterne udgivne Værker. Endeel af Skioldene have paa Midten 
en lille Kugle eller Kreds, hvorfra 4 bugtede Linier udgaae til Skioldets Rand og dele det i 4 Dele;
baade Normannerne, Bretonerne og Angelsachserne ere fremstillede med saadanne Skiolde; see Bruce 
The Bayeux tapistry pl. V-VI, IX, XIV og XVI. Men der er ikke Grund til at antage, at denne Skiold- 
prydelse staaer i nogen Forbindelse med Hagekorset.

29) Især i England og Frankrig i det 14de Aarh., i Messingplader paa Gravmonumenter. Boutell Monum. 
brasses p.96 og 115. Notes and queries VI (1864) p.96,135; X (1866) p.38O. Jewitt i The Art-Journal 
1875 p. 372. Guilhermy Inscriptions de la France I n° 32, 47 og 337. Paa et Maleri af v. Eyck i 
Galleriet i Antwerpen og paa Maleriet St. Gregorius’s Messe i Mariakirken i Lybeck. En beslægtet 
Zirat paa en Mitra i Sens fra det 12te Aarh., see: Viollet le Duc Mobilier français IV pl.XVI; Bock Liturg. 
Gew. II S. 168 Taf. 23,1.

1 Britannien trælles Vinkelkorset enkelte Gange i den ældste christelige Tid, saa- 
ledes paa et Blad af et Manuskript af Johannes Evangelium fra omtrent 70022), paa en 
Mynt (styca), præget af Erkebiskop Eanbald i York i det 9deAarh.23), og paa en Metalring 
til et Drikke- eller Jagt-llorn, der kan henføres til den samme Tid.24) Det er ifølge det 
foregaaendc ikke rimeligt, at dette Kors har været del christelige Symbol. Det er vistnok 
at ansee for et Ornament, der stammede fra den hedenske Tid25); man finder i Britannien 
paa Gienstande af samme Slags og fra samme Periode Ornamenter, der ere beslægtede med 
det hedenske Tegn, men ikke staae i nogen Forbindelse med det christelige, f. Ex. paa en 
Mynt fra Kong Ethelred af Northumberland (840-848) Ornamentet 21 (S. 37)26), og i et 
angelsachsisk Manuskript til Pentateuchen fra det 10de Aarh. en Zirat, der slutter sig til Teg
nene 7 og 8 (S. 6).27)

Senere i Middelalderen, da det hedenske Tegn var gaaet af Brug eller i al Fald havde 
tabt sin religiøse Betydning, blev Vinkelkorset indført fra Italien igiennem den catholske 
Geisllighed og anvendt paa det kirkelige Omraade, dog ikke som et Symbol paa den christe
lige Tro, men kun som et Ornament. Man træffer det hist og her paa den geistlige Dragt28 29), 
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paa Alterklæder29) og paa Kirkeklokker.30) Det blev ogsaa brugt udenfor Kirken paa for- 
skiellige Maader; det findes anvendt som en Zirat, som et Mærke paa Mynter31), som et 
heraldisk Emblem eller Person-Mærke, og som et Bo-Mærke.32) 1 de fleste af disse Til
fælde stammer det vel snarere fra det hedenske Tegn end fra det christelige.

29) Saaledes paa et Alterklæde i en Biblia pauperum i Constans (udg. af Laib og Schwarz 1867 Taf. 2) 
fra omtr. 1300, og paa et fra omtr. 1400 i Soest (udg. af Aldenkirchen Die mittelalt. Kunst in Soest 
1875 S. 25 f. Taf. V).

30) Især i England. Notes and queries VI (1864) p. 96 ; VIII (1865) p. 415. Baring Gould Cur. myths 
Ser. 11 (1868) p. 89. Jewitt i The Art-Journal 1873 p. 53 og 1875 p. 371.

31) Paa tydske Brakteater fra det 12te Aarh., fra Keiser Frederik I og Stæderne Mainz, Halberstadt og 
Nordheim. Meddeelt af Justitsraad Herbst.

32) Paa Gravstene, paa Bygningsstene, i Sigiller, paa Dokumenter, i Handels- og Kirke-Bøger. Notes and 
queries VI (1864) p. 96 og 135. Jewitt a. St. 1875 p. 370-371. Archæol. brit. XXX pl. X, 137. Homeyer 
Haus- und Hofmarken Taf. VIII, D, 4; X, 142 ; XI, 10 ; XXI, 5 ; XXVI, 33 ; XXVII, 5, 15,3 ; XXXVH, 29. 
Anz. f. Kunde d. d. Vorzeit X (1863) Taf. Nr 100, 290,403. Disse Tegn ere i Almindelighed af Formen 
3, meest med spidse, undertiden med ulige Vinkler. Man træffer desuden ofte som Person- eller 
Huus-Mærker Vinkelkors, som mangle et af de ombøiede Been, eller som have et eller to af disse 
vendte til den urigtige Side, eller som have Tilsætninger til Benene eller et Kors istedetfor et af 
Benene. Endeel af dem have vedligeholdt sig til den nyere Tid.

33) Vocel i Berichte d. Wiener-Academie XVI B. (1855) S. 224. Mortillet har i Signe de la croix av. le 
christ, p. 147 meddeelt, at Morlot havde sagt ham, at dette Kors ansees i Skandinavien for Christen
dommens Tegn, og dette Udsagn er siden gientaget af De Rossi i Bulletino di archeol. crist. 1868 p.89.

34) Dybeck Sverikes Runurkunder II Nr 156.

SKANDINAVIEN.

Nogle have været af den Mening, at det i Norden i Jernalderen forekommende Hage
kors, som i det foregaaende er anseet for det ariske fra Asien stammende Symbol, er det 
christelige Tegn, der findes paa Gravene i Roms Katakomber.33) Grundene, hvorfor dette 
ikke lader sig antage, indeholdes i det foregaaende. Det christelige Symbol blev ikke fra 
Italien forplantet til de mellemeuropæiske Lande, med hvilke Norden nærmest stod i For
bindelse. Det var heller ikke i Brug i Byzants eller i det østromerske Rige (see nedenfor 
S. 97). Først efter Midten af det 3die Aarh. begyndte de Christne i Rom at anvende det i 
Katakomberne; men nogle af de nordgermaniske Grave, i hvilke Hagekorset forekommer, 
ere rimeligviis fra en tidligere Tid, og Thorsbierg-Mosefundet, der indeholdt endeel Gien
stande med Tegnet, er, om ikke ældre, dog kun lidet yngre end Midten af det 3die Aarh. 
Tegnet af den normale Form, der svarer til den christelige, vexler paa Brakteaterne, ved de 
samme Forestillinger, med Tegnet af Formen 5 og er aabenbart eensbetydende med dette; 
men denne sidste Form er aldrig bleven brugt af de Christne.

Hagekorset træffes paa en meget gammel Døbefont i Vamdrup Kirke ved Kolding, 
og i Indskriftbaandet paa en christeiig Runesteen, af ubestemt Tid, ved Ilerrestad i Stok
holms Lehn.34) Paa Døbefonten er der omkring Siden udhugget en Række af Arkader og
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under hver en staaende Figur eller et Træ med Fugle; mellem Buerne sees over en af Søi- 
lerne et Hagekors, over de andre et simpelt ligearmet Kors, en Blade- eller Blomster-Zirat, 
et triangulært Ornament og en Fugl.35) Paa den svenske Gravsteen er det anbragt paa 
Runebaandet i Begyndelsen og i Midten af Indskriften, der ender med et bredarmet chri- 
steligt Kors. Det er ifølge det foregaaende ikke sandsynligt, at Hagekorset paa disse Steder 
er det christelige Tegn. Men der kunde være Grund til at spørge, om det ikke er det 
hedenske Gudesymbol. I de nordiske Lande bleve ikke overalt de gamle Guder opgivne 
ved Overgangen til Christendommen ; den hedenske Kultus vedblev en Tid lang at bestaae 
sammen, med den christeiige.36) I Tydskland, hvor der hos de nyomvendte Germanere 
fandtes den samme Blanding af Christendom og Hedenskab, var ogsaa paa nogle Steder 
Geistliglieden medvirkende dertil. Det sees af Bonifacius’s Breve og af Forhandlingerne paa 
Kirkeforsamlingerne, at undertiden de samme Præster, der forrettede Daaben, deeltoge i 
Offringerne til de hedenske Guder og i Offermaaltiderne, og at Kirkerne bleve vanhelligede 
ved Offergilder og hedenske Sange.37) Det er ikke usandsynligt, at i Skandinavien de Geist- 
lige paa sine Steder have viist en lignende Indulgents eller endog have begunstiget den 
hedenske Kultus. Man kunde saaledes vel tænke sig, at Hagekorset var anbragt paa Døbe
fonten som Odins Tegn38), og at Gravstenen var reist over en Person, der troede baade 
paa Odin og paa Christus; paa en anden svensk Gravsteen med Rune-Indskrift er det tre
buede Tegn, som efter Sandsynlighed var Frei’s Symbol, indhugget paa begge Sider af det 
christelige Kors.39) Hertil maa bemærkes, at Hagekorset paa Døbefonten ikke giør Ind
tryk af at være andet end en Zirat, da det befinder sig paa en underordnet Plads og i en 
Række af Ornamenter, og at det vel paa Gravstenen er sideordnet det christelige Kors, men 
at heller ikke dette egentlig fremtræder som et Symbol. Det er ogsaa usikkert, om Døbe
fonten og Gravstenen hidrøre fra den ældste Tid. Hagekorset er rimeligviis paa begge Ste
der ikkun ornamentalt; der haves Exempler paa, at det i Britannien (S. 91), i Irland og i 

35) Der haves to Tegninger af denne Døbefont i det oldnordiske Museums Archiv; paa den ene sees en 
Blade-Zirat istedetfor det regelmæssige Kors; ifølge Meddelelse af Dr. II. Petersen, der har seet Døbe
fonten, er Korset tilstede.

36) Widukindi Res gestæ Saxon. 111,65. Landnarnabok 111,12. Beda Hist. eccl. 11,15.
37) Bonifacii Opera I. Ep. 25: Qui a presbytero Jovi mactante et immolatitias carnes vescente baptizati sunt. 

II. Pag. 17 og 23: Concilium Lept. Indic, pag. V, Statuta XXI. Jvfr. W. Muller Gesch. d. altdeutschen Re
ligion S. 101-108.

38) Nogle af de. omkring Siden udhuggede Figurer kunne forestille Deeltagere i en hedensk Oflerhand- 
ling; en af dem holder en Øxe, en anden en Øxe og et Hankekar, en tredie ct Horn. Paa en meget 
gammel Døbefont i Giettrup Kirke i Thy, af hvilken der haves et Aftryk i det oldnordiske Museums 
Archiv, er der ved Siden af flere christelige Kors udhugget 2 Hammere, som kunde ansees for Thors 
Symboler. I Ottrava Kirke i Vestgothland findes en Døbefont, ligeledes af høi Ælde, paa hvilken der 
er udhugget en Figur med en Hammer i Haanden, som man har antaget at være Thor; see II. Pe
tersen Om Nordboernes Gudedyrkelse S. 127.

39) Göranssons Bautil Nr 710.
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Skotland (S.97) er blevet anvendt saaledes paa kirkelige Sager og Gravstene i det første Tids
rum efter Christendommens Indførelse.

Paa de christelige Rune-Gravstene i Sverrig, af hvilke endeel formodentlig naae op 
til Christendommens første Tider, sees der oftere i Midten af det christelige Kors en Figur

af Hagekorsets Form, hvis Linier gaae i eet med Korsets Linier 
(Fig. a); undertiden ere Figurens Midtlinier forlængede, saa at 
den har Udseende af et med et simpelt Kors forbundet Hagekors 
(Fig. b).40) Denne sidste Figur træffes ogsaa i Midten af det 
christelige Kors paa en meget gammel Gravsteen, der er ind-

‘,0) Runestene med Fig. a ere afbildede i : Goranssons Bautil Nr 360, 882 og 926; Dybeck Svenska Runur-, 
kunder 1ste Saml. (1855) Nr 1 og 14; Sverikes Runurkunder I Uppland Nr 46 og 146; Stephens Run. 
Monum. p. 674. Fig. b sees paa Runestenene i: Goranssons Bautil Nr 825; Dybeck Svenska Runurk. 
(1855) N’rlO; Sverikes Runurk. I Uppland Nr 214; Stephens Run. Monum. p.791. Ifølge Dr. Wimmers 
og Prof. Petersens runologiske Undersøgelser i Skaane i 1876 findes den samme Figur ogsaa paa en 
af Runestenene ved Hunestad (Worm Monum. dan. p. 188 tab. Nr 2). Runestene, som i Midten af det 
christelige Kors have Linier, der meer eller mindre ufuldstændigt giengive en af de to omhandlede 
Figurer, forefindes desforuden i: Goranssons Bautil Nr 498, 624, 710, 883 og 900 ; Dybeck Svenska 
Runurk. (1855) Nr 7 og 8; Sverikes Runurk. II Stockholms Lan Nr 225; Stephens Run. Monum. p. 706 
og 734.

41) Der findes en Tegning af denne Gravsteen i det oldnordiske Museums Archiv.
42) Waring bemærker saaledes med Hensyn til det dobbelte Kors paa disse Runestene, at man forbandt 

den hedenske Guds (Thors) Symbol med det christelige Kors for at faae Hielp fra begge Sider til 
Gravens Beskyttelse. Ceramic art in remote ages (1874) p.91.

43) Dette Ornament træffes f. Ex. over Døren i den gamle Giørding Kirke i Ringkiøbing Amt (ifølge en 
Tegning i det oldnordiske Museums Archiv), paa Hovedet af en Bronzenaal fra Jernalderen i Museet 
i Dublin (Wilde Catalogue II p. 561 fig. 461) og i Overdelen af Bogstavet P i et Manuskript fra den 
ældre Middelalder ( Boutovsky Hist, de l’ornement russe du X au XVI scècle, pl. XXXI). Det sidste er 
del, som er afbildet ovenfor. Paa de ældste skotske Gravstene finder man undertiden Ornamenter 

b sat i Ydermuren af Aarhuus Domkirkes Chor.41) Man kunde 
mene, at her det hedenske Tegn var forbundet med det christelige Kors og, efter hvad der 
er fremsat i det foregaaende, forklare denne Forbindelse af en Sammensmeltning af den 
hedenske og den christelige Tro.42) Men seer man hen til de i Jernalderen hyppigt fore
kommende Ornamenter, der ere dannede af Striber eller Baand, flettede sammen eller slyn
gede i hverandre, og tager i Betragtning, at det christelige Kors paa mange af de svenske
Gravstene har forskiellige Udsmykninger, Tilsætning'er eller Omslyngninger i Midten, bringes 
man til snarere at antage, at det Vinkelkors, der viser sig i Midten af det store Kors, ikkun

c

er en ornamental Slyngning. Det er neppe engang Hagekorset, der har af
givet Motivet. Det christelige Kors paa disse Runestene lader sig opfatte paa 
samme Maade som det her afbildede, oftere forekommmende Ornament (Fig.c)43), 
der ikke staaer i nogen Forbindelse med Hagekorset; man modtager Indtrykket 
af, at Korsets Arme ere spaltede henimod Midten og stukne saaledes igie'nnem 
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hverandre, at der er fremkommet et Vinkelkors.44) Denne Udsmykning af del christelige 
Kors paa de svenske Gravstene vedligeholdt sig meget længe; man træffer den endnu paa 
lo Runestene fra Gothland, der ifølge det i Indskriften angivne Aar ere fra 144945); Korset 
er her desuden omgivet af en dobbelt Cirkel, hvis Linier paa 4 Steder krydse hinanden 
saaledes, at de danne Vinkclkors.

af omslyngede Linier eller Baand, som i Midten danne et liniært Hagekors, der ikke er tilsigtet; see 
Sculptured stones of Scotland Vol. Il (1867) pl. VI, Vil, XXVI, 1, CXIH,6-7 og CXXV1I. Ogsaa paa de 
ældste Gravstene fra Wales indeholder det christelige Kors oftere et Ornament, der er inddeelt med 
Linier, som i Midten danne et Vinkelkors; see Archeol. Journal X (1853) p. 285. Jvfr. Proceedings 
of the Irish acad. Vol. X (1869) pl. XXI sheet VI.

44) Jvfr.de christelige Kors, dannede af Omslyngninger, paa Runestenene i Dybecks Svenska Runurk. 
(1855) Nr 32 og Stephens Runic Monum. p. 597.

45) Stephens Runic Monum. p.752 og 753.
4S) De Penninge af slet Gehalt og Præg, til hvilke denne hører, indeholde enkelte Bogstaver, Ornamen

ter og Vaabenmærker i stor Mangfoldighed. Meddeelt af Justitsraad Herbst.
47) Meddeelt af Professor Engelhardt. — Ifølge en mig af Dr. H. Petersen viist Tegning findes der i Kalk

maleriet paa Loftshvælvingen i Gudme Kirke i Fyen, fra 1488, et Kors dannet af kunstige Slyngninger, 
imellem hvilke der 6 Gange fremtræder et Vinkelkors; dette synes ikke at være tilsigtet, men frem
kommet ved Slyngningerne; jvfr. Anm.43.

48) Dr. H.Petersen har truffet det paa adskillige borgerlige Sigiller i Geheime-Archivet, nemlig: paa et 
fra Roskilde 1426 og et fra Kolding 1479 (paa begge med spidse Vinkler), paa et fra Kiøbenhavn 
1524 (regelmæssigt som 1), og paa to fra Kiøbenhavn 1528 og 1544 med et af Benene omdannet til 
et Kors.

49) I Museet for nordiske Oldsager i Kiøbenhavn. — I Museet i Christiania haves en, paa en Gaard i 
Akershuus Amt funden, Signetring af Messing med et regelmæssigt Hagekors, der mangler en af 
Ombøiningerne, og 3 Bogstaver, der tyde paa en temmelig seen Tid. I det lste Hefte af det svenske 
Tidskrift Land och Folk 1876 har Bruzelius givet en Beskrivelse af en Træstok med Bomærker fra 
Borreby i Skaane 1757, iblandt hvilke der forekommer et Hagekors (med ulige Vinkler, Nr 50). —

12*

Et Vinkelkors blev i Middelalderen og senere anvendt paa forskiellige Maader i 
Danmark. Det forekommer paa en dansk Penning fra Borgerkrigenes Periode (14de Aarh.)46), 
paa en Klokke med Aarstallet 1574 i Utterslev Kirke ved Nakskov47), og som Person-Mærke 
i danske Sigiller fra det 15deog 16de Aarh.48) Der haves et fra Island hidrørende Tapet 
fra den tidligere Middelalder, i hvilket der er indvævet Striber med Hagekors (1) i Række.49) 
Der er intet, som tyder paa, at dette Kors i Middelalderen er blevet forplantet til Norden 
igiennem den katholske Geistlighed; hvor vi træffe det, har det efter Sandsynlighed sin Op
rindelse fra det hedenske Symbol.

SKOTLAND og IRLAND.

I Skotland træffes Vinkelkorset paa en Gravsteen, i en Indskrift, der kan være 
christelig, nemlig paa den saakaldte Newston - Steen (S. 23 Anm. 132). Denne Gravsteen 
indeholder to Indskrifter, den ene med Ogham-Tegn, den anden, i hvis Midte Tegnet er 
anbragt, med ubestemte Charakteren Ogham-Indskriften har været læst paa flere Maader;
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men dens indhold maa ansees for endnu at være uforklaret.* 50) Den anden, 
hvis Skrifttegn have været meget forskielligt opfattede, og som har været 
læst paa 6 forskiellige Sprog, antages nu almindeligt for at være skreven 
med romerske Bogstaver af en cursiv og meget corrumperet Form og ikke 
at kunne dechiifreres.51) Det lader sig ikke med Sikkerhed afgiøre, om 
disse Indskrifter ere fra den hedenske eller fra den christelige Tid.52) Paa 
en Gravsteen med en Ogham-Indskrift fra Provindsen Munster i Irland 
findes to Vinkelkors nedenunder et stort christeligt Kors (Fig. 52).53) Ste
nen er en ældre celtisk Gravsteen, der er bleven benyttet i den christelige 
Tid, idet den upaaskrevne Deel af Stenen, der var skiult i Jorden, er vendt 
opad og et christeligt Kors udhugget paa den54); de to Vinkelkors ere øien- 
synligt anbragte samtidigt med det. Det er i det foregaaende anført, at 
Vinkelkorset ikke forefindes udenfor Italien som et christeligt Symbol. Der 
kunde saaledes være Grund til at ansee dette paa de to Gravstene fore
kommende Kors for det ariske Gudesymbol; den irske Steen skulde da 
være sat over en Christen, der havde bevaret Troen paa sine Fædres Gud

Efter hvad der er meddeelt mig fra Professor Rygh og Oldforskeren Nicolaysen, kiendes der ikke 
noget Exempel paa Hagekorsets Forekomst i Norge i den christelige Middelalder; fra Sverrig har jeg 
forgiæves søgt at erholde Underretning desangaaende.

50) Brash i Proceedings of the Society of Ant. of Scotland X (1874) p.137.
51) The Athenæum 1865,2, p. 494-495. Proceed, of the Irish Academy 1872 p. 34. Proceed, of the Soc. 

of Ant. of Scotland X (1874) p. 134 f. Hübner Inscr. Britanniæ ehr. (1876) p. 213.
52j Ogham - Indskriften kan baade være forchristelig og fra Tiden efter Christendommens Indførelse. 

Nogle af de irske Oldforskere ere af den Mening, at denne Skriftart er af christelig Oprindelse og 
hidrører fra den første Munketid, saaledes Graves og Ferguson; see Proceed, of the Irish Acad. Vol. 
IV (1848) p. 177 f., 356 f. og 368; Ser. 11 Vol. I (1872) p. 55 f. ; fl. St. Men overveiende Grunde tale 
for, at den er en ældre celtisk Skrift; see: Brash i Proceed, of the Irish Acad. Vol. X (1868) p. 113 f. 
og Journal of the Kilkenny Soc. Ser. IV Vol. Il (1873) p. 439 f. og fl. St.; Atkinson i Journal of the 
Kilkenny Soc. Ser. IV Vol. Ill (1874) p. 207 f. og p. 235-236. Jvfr. Wilde Cat. of the museum of the 
Irish Acad. I p.136-137 og Stephens Runic Monum. I p. 56. Oghamskriften blev ligesom Runeskriften 
brugt langt ned i den christelige Tid.

53) Denne Gravsteen, der stod paa Aglish Kirkegaard i Grevskabet Kerry, findes i Museet i Dublin. Den 
er beskreven og afbildet i Wildes Catalogue of the mus. of ant. (1857) I p. 136 og 138, fig. 109. Paa 
denne Afbildning sees der ingen Hagekors; men flere Oldforskere have senere giort opmærksom paa, 
at der forefindes to paa Stenen, see: Ferguson i Proceed, of the Irish Acad. Ser. II Vol. I (1871-1872) 
p. 44-45 og p. 57 f., Brash i Proceed, of the Soc. of Ant. of Scotland Vol. X (1874) p. 134, og Atkin
son i Journal of the Kilkenny Soc. Ser. IV Vol. Ill (1874) p. 236. Ved Professor Stephens’s velvillige 
Mellemkomst har jeg fra Ferguson erholdt et Photographi af et Papiraftryk af Stenen, hvorefter det 
ovenstaaende Træsnit er udført. Den irske Lærde har tillige meddeelt, at dette var ham det eneste 
bekiendte Exempel paa Hagekorsets Forekomst paa Indskriftstene i Irland.

s‘) Der haves endeel Exempler paa, at celtiske Ogham-Stene ere bievne anvendte saaledes af de Christne; 
see: Brash i Proceed, of the Irish Acad. 1872 p. 191 og Journal of the Kilkenny Soc. 1873 p. 439-444; 
Atkinson i Journal of the Kilkenny Soc. 1874 p. 236.
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ved Siden af Troen paa Christus. Men paa den anden Side maa bemærkes, al der ikke 
findes Spor til, at dette Tegn har været et Gudesymbol hos den celtiske Befolkning i Skot
land og Irland. Det turde saaledes have større Sandsynlighed, at Tegnet paa disse Grav
stene er det christelige Emblem, som er overført fra Italien; Aarsagen til, at dette blev op
taget i disse to Lande, medens det ikke fandt Indgang andre Steder, er da formodentlig 
netop at søge deri, at det hedenske Gudesymbol ikke der havde været i Brug.

I begge Lande findes undertiden Hagekors og beslægtede Figurer anbragte som Or
namenter paa kirkelige Sager og Gravstene fra den ældste christelige Tid. I Manuskripter 
af Evangelierne, som opbevares i Dublin, træffes Hagekors af Formerne 1 og 5, som Zirater 
i Texten og paa et ornamenteret Forsatsblad.55) Den irske Helgen St. Moëdoc’s Beliquie- 
skrin har under Bunden den ornamentale Form 18 indlagt 5 Gange.56) I Ornamenterne 
paa skotske Gravstene forekomme Formerne 1 og 5, og en med Nr 2 beslægtet Form.57) 
En Gravsteen paa Øen Man indeholder et Ornament, der har nogen Lighed med Nr 26.58) 
Der finder neppe nogen Sammenhæng Sted mellem disse ornamentale Figurer og det christe
lige Symbol; dette forekommer intetsteds under Former svarende til Nr 2, 5, 18 eller 26. 
Der kan ikke tillægges dem nogen symbolsk Betydning ; de ere Zirater hidrørende fra den 
hedenske Tid ligesom de Mæander-Mønstre og kunstige Sammenslyngninger59), der hyp
pigt forekomme paa de ældste christelige Gravstene i Skotland.

55) Facsimiles of ane. manuscripts, udg. af The palæographical Society 1875 P. V pi. 56. Sculptured stones 
of Scotland Vol. Il (1867) Appendix to the preface p. LXXX1, illustr. pl.l.

56) Archæologia brit. Vol. XLIII (1871) p. 140 pl. XVII.
57) Sculptured stones of Scotland Vol. 1 (1856) pl. XXXV; Vol. II (1867) pl. XXVII, 7 og pl. LXV1I, 3 (jvfr. 

pl.LXXlV, 1), samt Illustr. to the preface pl. 21,4,5, 6 og it.
58) Cumming Mon. remains of the isle of Man (1857) pl. VI, 17.
59) De af omslyngede Baand eller Linier dannede Ornamenter, der forefindes paa skotske Gravstene, inde

holde oftere i Midten Hagekorsets Linier; see ovenfor Anm. 43.
60) Saaledes i Loft-Mosaiker i Sophiekirken ; Salzenberg Altchr. Baudenkmale v. Constantinopel Taf. XVI, 7 

og XXIV, 2. Det er her nærmest at betragte som et Led udtaget af den Mæander, der paa fleré Steder 
er anvendt i Sophiekirkens Ornamentik; s. anf. St. Taf. XIX, XXI og XXII. Jvfr. Texier Byzant. architec
ture pl.XV,l og XXXIV,!. Korset er ogsaa anbragt som Steenhugger-Mærke paa en Steen i Sophie
kirken; Revue archéol. XVII (1876) p. 247.

DET OSTROMERSKE RIGE.

Det christelige Symbol af Hagekorsets Form blev ikke, som det synes, overført fra 
Italien til det romerske Riges østlige Lande. Man har ikke der fundet dette Kors anbragt 
paa Gravstene og heller ikke nogetsteds paa det kirkelige Omraade anvendt saaledes, at der 
kunde tillægges (Let en symbolsk Betydning. Ikkun i den byzantinske Ornamentik trælles det 
undertiden.60)
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DE SLAVISKE LANDE.

De S. 84-86 omhandlede Leerurner fra Gravene i Böhmen og Lithauen og de i Bug- 
floden fundne Handelspliimber ere, som ovenfor bemærket, fra den Periode, da Christen- 
dommen var begyndt at udbredes i disse Lande. Den böhmiske Oldforsker Vocel er af den 
Mening, at Hagekorset paa disse Gravkar, ligesom de andre paa dem anbragte Kors, er 
det christelige Symbol, og at Karrene have været forfærdigede af christelige Ilaandværkere 
og benyttede af Personer, der vare omvendte , men efter den gamle hedenske Skik endnu 
lode sig brænde.61) Dette lader sig ikke antage. Vinkelkorset havde ikke været brugt som 
et christeligt Symbol i de østeuropæiske Lande og forefindes heller ikke senere i disse.62) 
Tegnet var derimod tilstede i de af Slaverne befolkede Lande, forinden Christendommen 
naaede til dem ; man har fundet det i Polen i Grave fra den ældre Jernalder og i det Bran- 
denburgske øst for Oderen paa Steder, hvor der ikke fandtes Spor af noget christeligt 
(S. 25 og 30). Det blev i Overgangstiden fra Hedenskabet til Christendommen anbragt paa 
samme Maade som tidligere, under Bunden paa Gravkar. Det er saaledes sandsynligt, at, 
ligesom de Kar, der ere mærkede med det christelige Kors, have tilhørt Christne, saaledes 
de, paa hvilke Hagekorset findes, hidrøre fra dem, der endnu ikke vare døbte, med mindre 
man vil antage, at de have tilhørt Christne, der af Vedhængenhed ved deres gamle Tro 
endnu have giort Brug af det hedenske Tegn.63) De Hagekors, der forefindes blandt Stemp
lerne paa Handelsplumberne, ere følgelig ligeledes af hedensk Oprindelse; de ere Person- 
Emblemer eller Fabrik-Mærker, hvis Besiddere enten have været Hedninge eller efter Om
vendelsen have beholdt det nedarvede Tegn som deres Mærke.

6I) Archäol. Parallellen i Berichte d. Wiener Acad. B.XVI (1855) S. 225 f.
63) Man finder ikke noget Kors af denne Form, ikke engang som Zirat, paa nogensomhelst Gienstand 

i det store Værk Antiquités de l’empire de Russie éd. par ordre de S. M. l’Emp. Nicolas I Vol. I-VI, 
eller i Monum. du moyen-âge dans l’anc. Pologne p. Przezdzecki et Rastawiecki l-ill 1853-1861. Det . 
træffes heller ikke i det af Boutovsky udgivne Værk Histoire de l’ornement russe du X au XVI siècle 
1870.— Ifølge Stassoff (L’ornement nat. russe ) skal et saadant Kors forekomme i Linned - Broderiet 
hos russiske Bønder i Gouvernementerne Nowgorod og Orel; han anseer det for at være af bud
dhistisk Oprindelse (jvfr. ovenfor S. 83 Anni. 180).

63) 1 Böhmen blev der under Wratislaus I og II, 1039 og 1092, udstedt Forordninger sigtende til at ud- 
rødde Levningerne af Hedenskabet, navnlig de hédenske til Begravelsen henhørende Skikke, der 
endnu vare i Brug. Vocel anf. St. S. 225-226.
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L’emploi et la signification dans l’antiquité du signe 
dit la croix gammée.

Par

Ludvig iliiller.

1 v é s u m é.

I. Les différentes formes du signe. P. 5 — 8.
lies figures 1 — 6 représentent les formes simples et les plus anciennes. Le n°l, se 
trouvant sur les objets qui remontent le plus haut, est, à ce qu’il semble, la forme origi
nelle, et en même temps celle qui est la plus commune. Les nos 2, 3 et 4 en sont pro
venus par un arrondissement des angles et un raccourcissement des jambes. La n° 5 est 
encore une forme très-ancienne et très-répandue; pour le n°6, on ne le rencontre que 
fort rarement. Les figures 7—15 sont des formes postérieures, plus ou moins dégénérées 
ou embellies, qui se trouvent seulement chez les peuples barbares en Europe. Les nos 
8—12 figurent sur les monnaies gauloises. Ceux qui suivent appartiennent à la Scandi
navie et au nord-est de l’Allemagne, dans l’àge du bronze. On trouve les nos 13a et 15a~b 
sculptés sur des rochers en Suède. Les 13b et 14 se voient au-dessous de vases en 
bronze, destinés à être suspendus; les formes en sont appropriées aux ornements dont ces 
vases sont décorés. Que les figures 7—15 dérivent des nos 1—5, cela résulte non-seule
ment de leur ressemblance quant à la forme fondamentale, mais aussi de leur emploi, qui 
montre qu’elles ont été des symboles comme les autres. C’est par cette dernière raison 
qu’elles sont séparées des figures apparentées, qui sont représentées dans la section IV.

II. Le signe dans les différents pays. P. 8 — 31.
Hindoustan et Kabul (p. 8). Perse (p. 9). Asie occidentale avec Chypre et Rhodes 

(p. 10): 1. époque pélasgique; 2. époque grecque. Grèce et les îles de l’Archipel (p. 11): 
1. époque pélasgique; 2. époque grecque. Italie (p. 14): 1. les Pélasges et les peuples ita
liques d’une époque reculée; 2. les Etrusques; 3. les Grecs; 4. les Romains et les peuples 
italiques de l’époque historique. Sicile (p. 18): 1. les Grecs; 2. les Phéniciens. Afrique 
sous la domination romaine (p. 18). Les pays danubiens (p. 19): 1. Thrace; 2. Hongrie; 
3. Autriche. Helvétie (p. 20) : 1. époque ante-romaine ; 2. époque romaine. La Gaule et la 
Belgique (p. 20): I. avant l’empire romain; 2. sous l’empire. Bretagne (p. 22): 1. époque 
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celtique; 2. époque romaine; 3. ép. anglo-saxonne. Ecosse et Irlande (p. 22). Bourgogne 
(p. 23). Germanie (p. 23): 1. les pays orientaux dans l’âge du bronze; 2. les pays rhé
nans sous l’empire romain; 3. les pays rhénans après la chute de l’empire; 4—5. les pays 
du nord dans l’âge du fer, antérieur et postérieur; 6. Brandebourg à l’époque slave. Scan
dinavie (p. 25): 1. âge du bronze, Danemark, Suède; 2. âge du fer antérieur, Danemark, 
Suède, Norvège; 3. âge du fer postérieur, Danemark, Suède, Norvège. Finlande. Pays 
slaves (p. 30): 1. âge du fer antérieur, Posnanie, Pologne, Volhynie; 2. âge du fer posté
rieur, la Russie orientale; 3. derniers temps du paganisme, Bohème, Lithuanie, Podlachie.

111. -L’emploi et la signification du signe en général. P. 31 —36.
Cette croix apparaît souvent comme un ornement, et parfois elle n’est pas autre 

chose, p. ex. sur plusieurs des vases peints pélasgiques et grecs et des fusaïoles (pesons de 
fuseau) de Hissarlik, sur quelques bijoux, dans les mosaïques romaines etc. Mais, en beau
coup de cas, l’emploi qu’on en a fait est tel, qu'il faut lui attribuer une signification parti
culière. De nos jours, elle est un symbole religieux ou sacré dans l’Inde et l’Asie 
orientale, et, dans l’antiquité, elle l’était aussi dans l'Inde aussi loin qu’on y peut la suivre. 
Qu’elle ait eu également une signification religieuse chez différents autres peuples de l’an
tiquité, se voit par l’application qui en a été faite sur des monnaies, des autels, des urnes 
cinéraires, des pierres sépulcrales et des flancs de rochers. Elle figure sur les monnaies 
de différents pays comme attribut d’une divinité (v. fig. 17, 20 et 26—27) et comme type 
principal (v. fig. 2, 11, 13, 19, 22—23 etc.). Sur quelques-uns des autels, comme aussi 
sur plusieurs des urnes et pierres funéraires, elle n’apparaît pas comme un ornement (p. ex. 
fig. 21, 28, 29, 34, 41), et ne peut être qu’un symbole qui se rattache à la croyance reli
gieuse; il est permis d’en conclure qu’elle doit être comprise de la même manière sur 
d’autres objets appartenant au culte ou aux tombeaux, où elle pourrait semblèr n’être qu’un 
ornement. Ensuite, dans l’antiquité, on attribuait à cette croix une vertu secrète ou ma
gique, et on s’en servait comme de phylactère. Dans les peintures des vases de la 
Grande-Grèce, des hommes la portent sur la poitrine en guise d’amulette. Sur les objets 
d’un usage journalier, elle est assez souvent appliquée d’une manière qui montre qu’elle n’y 
a pas été placée pour servir d’ornement, mais dans un but prophylactique; à cette caté
gorie appartiennent, p. ex., quelques fusaïoles de Hissarlik (p. 32 note 3), une fibule d’or 
massif retirée d’un tombeau en Apulie (fig. 15), des fibules de bronze de la nécropole de 
Villanova (p. 15 n. 64), un vase de terre et une poignée d’épée, provenant l’un et l’autre 
des tourbières du Danemark (p. 26 n. 162 et fig. 32). Mais une fois bien établi que cette 
croix a été appliquée comme un phylactère sur des ustensiles, des fibules et des armes, 
il y a lieu de croire que, sur les objets du même genre où elle se présente comme un 
ornement, elle a été mise, non-seulement pour les décorer, mais aussi, et peut-être prin
cipalement, parce qu’on y attachait une vertu préservative. On a enfin fait usage de cette 
croix comme emblème personnel ou marque privée. Sur les monnaies des villes 
grecques, elle est quelquefois le signe d’un magistrat ou de celui qui était préposé au 
monnayage, et elle peut être regardée comme la marque du fabricant sur plusieurs vases 
et autres objets en terre cuite. Or, quand on passe en revue les emblèmes personnels 
que nous présentent en grande quantité les monnaies, les pierres gravées, les marques 
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imprimées sur les vases d’argile etc., on trouve qu’ils sont le plus souvent en relation 
avec la croyance et le culte religieux; ce n’est qu’exceptionnellement qu’on rencontre une 
figure qui ne soit qu’un pur ornement. ’ Cela permet, avec quelque raison, de supposer 
que c’est par un motif religieux que cette croix a été choisie pour emblème personnel, et 
que dans les pays où on la trouve employée à cet usage, elle était, au moins à une 
époque antérieure, en rapport avec les croyances religieuses. Elle a donc été un symbole 
religieux, un signe prophylactique, un emblème personnel et un ornement; mais quant à 
savoir dans quelle de ces catégories il faut la ranger, c’est une question souvent difficile 
à décider et qui exige des recherches spéciales.

IV. Ornements dérivés du signe. P. 36—39.
Les figures nos 16—20 se rencontrent seulement dans les pays de la Méditerranée; 

les nos 21—23, tant dans ceux-ci que dans les autres pays européens; les nos 24—28, ex
clusivement chez les peuples barbares au nord de l’Europe. C’est surtout à cause de leur 
emploi que ces figures sont séparées des nos 1—15. On ne les trouve pas sur des mon
naies, des autels, des stèles funéraires, ni sur des flancs de rochers1), et aucune d’elles 
n’a été employée ni comme attribut d’une divinité ni comme amulette; par contre, elles se 
présentent partout comme des ornements et sont souvent placées à côté d’autres orne
ments. Elles se distinguent aussi des nos 1—15 par les formes. Les nos 17—22, qui 
étaient en usage dans les pays méditerranéens, diffèrent des nos 1—5, appartenant aux 
mêmes pays, en ce qu’ils présentent des inflexions et des additions qui remplissent 
l’espace entre les jambes, de sorte qu’ils offrent des figures géométriques repliées sur elles- 
mêmes et ont l’aspect d’ornements; ils n’indiquent pas, comme les autres, un mouvement 
circulaire qui est l’idée exprimée par la figure originelle du signe en question, et sur la
quelle son sens symbolique repose (v. VI). Les nos 25—28, qui sont propres à la Bretagne, 
diffèrent des formes dégénérées du signe dans les pays barbares, en ce que les jambes ne 
sortent pas d’un même centre, et s’éloignent par là de l’idée fondamentale. Les nos 16 
et' 24, composés l’un et l’autre de deux signes (3 et 5), ont tout à fait l’apparence d’orne
ments, et il en est de même du n° 23. Plusieurs de ces figures, les nos 18—23, se ren
contrent aussi sur des urnes et des parures funéraires, où elles ont pu être placées par un 
motif religieux; dans ces cas, il est à présumer que c’est le symbole qui a été transformé 
en ornement, ou qu’on a fait usage de l’ornement parce qu’il comprenait le symbole.

q Des figures pareilles au n° 17 se trouvent à la vérité sur les monnaies gauloises (n»8) et sur un 
rocher en Suède (no 13a); mais, dans les pays méditerranéens, la fig. 17 était seulement employée 
d’une manière ornementale.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B, I.

V. L’antiquité et la patrie du signe. P. 39 —42.
Quelques-uns des vases pélasgiques qui offrent ce signe, remontent sans doute 

au-delà du premier millénaire av. J. C. Les objets qui ont été déterrés dans les couches 
inférieures des ruines de Hissarlik, sont encore plus anciens. Ce qu’on y a trouvé, accuse 
une civilisation rudimentaire qui a dû précéder d’assez longtemps la guerre de Troie. 
Par le récit de l’expédition du roi Rhamsès II contre les Kéthites en Syrie, qui nous est 

13
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conservé dans un papyrus hiératique et dans les inscriptions murales des temples de Louq- 
sor et de Karnak, on apprend que les habitants de la Troade prirent part à cette guerre 
comme alliés des Kéthites ; il est permis d’en conclure qu’ils avaient alors atteint un degré 
de civilisation plus avancé que celui qu’indiquent les trouvailles de Hissarlik. Le règne de 
Rhamsès II appartient au XVe siècle ; nous sommes donc amenés au XVIe ou au XVIIe 
siècle.

Les peuples qui, pendant la période de 2000—1000 av. J. G., habitaient l’Asie-Mi- 
neure, les îles de la Méditerranée orientale, la Grèce et l’Italie (à l’exception de l’Etrurie), 
et auxquels on donne ordinairement le nom de Pélasges, appartenaient, comme on sait, 
à la famille arienne. Les Indiens, les Perses et tous les peuples de l’Europe chez les
quels on rencontre le signe, tiraient leur origine de la même souche. Les Egyptiens 
n’avaient pas ce signe, ni les Assyriens non plus.2) En dehors de la famille arienne, on 
le trouve seulement chez les Phéniciens dans l’occident et chez les peuples de la race 
mongole en Asie; mais ils l’avaient reçu des peuples ariens à une époque plus récente 
(v. sous VII). Ce signe peut donc avec toute raison être considéré comme un symbole 
proprement arien.

2) Dans Le signe de la croix av. le Christ, p. 146, M. Mortillet a communiqué que le R. P. Garucci lui 
a dit avoir vu une telle croix sur la poitrine d'une statue assyrienne. Mais, d’après les renseigne
ments que le savant italien a bien voulu me transmettre, cela provient d’un malentendu.

Lorsqu’on recherche chez lequel des peuples ariens et dans quel pays le signe a 
pris naissance, il paraît d’abord invraisemblable qu’il tire son origine des Pélasges, bien 
qu’on le rencontre chez ce peuple à l’époque la plus reculée. Les Indiens et les Perses 
n’entretenaient certainement pas avec les Pélasges des rapports qui permettent de supposer 
qu’ils aient pu le recevoir de ces derniers. Mais, l’existence du signe dans l’Inde et en 
Perse avant le IVe siècle n’ayant pas été constatée, on pourrait se demander s’il n’a pas 
été importé dans ces pays par les Grecs, peut-être à la suite des conquêtes d’Alexandre. 
Cela ne peut non plus être admis. Le signe n’avait en Grèce qu’une importance secondaire, 
et la religion qui, dans le cours du temps, s’était développée chez les Grecs, différait trop 
de celles des Indiens et des Perses pour qu’un symbole religieux ait pu passer de ceux-là 
à ceux-ci. Il faut remonter à l’époque qui précède l’émigration des tribus ariennes vers 
l’Europe. Il paraît peu probable que le symbole soit postérieur à la séparation des 
Aryas orientaux et occidentaux. Il se forma alors, et chez les Indiens et chez les Perses, 
une religion particulière qui s’écarta de plus en plus de la croyance des Aryas occidentaux, 
et, après avoir occupé les pays qui portèrent plus tard leurs noms, ils semblent avoir mené 
une existence assez isolée. On arrive donc au résultat, que la naissance du symbole 
date de l’époque qui précède la dispersion des tribus ariennes, et que celles-ci l’ont ap
porté de la mère-patrie dans les pays où elles allaient s’établir.

VI. L’origine et la signification du signe comme symbole religieux. P. 43—48.
Des opinions très-divergentes ont ’été émises à ce sujet. Le. signe indien 

serait, selon M. Cunningham, un monogramme composé des caractères pâlis que renferme 
le nom de svastika. D’après M. J. Hoffmann, il aurait exprimé l’union des deux facteurs prin- 
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cipaux du monde, les principes masculin et féminin. M. Burnouf est d’avis qu’il a tiré son 
origine de l’appareil dont se servaient les anciens Aryas pour allumer le feu, et qui consistait 
en deux pièces de bois (arani) ayant au point de jonction un trou où, par la rotation d’une 
baguette, on produisait le feu; celui-ci, dans les Védas, se trouve identifié au dieu Agni, 
le principe du feu et de la vie. Quant au signe en usage dans les pays de la Méditer
ranée, on l’a confondu avec d’autres signes avec lesquels il n’a aucun rapport, savoir la 
croix ansée et le tau phénicien, en lui attribuant, de même qu’à ceux-ci, le sens de vie 
et de salut. Le signe qui se rencontre dans les autres pays de l’Europe, a également 
été expliqué de manières fort différentes. D’après une de ces explications, il est composé 
de deux lettres mystiques ou symboliques; d’après une autre, il présente les rayons de la 
roue du char du soleil; suivant une troisième, il est formé par deux traits de foudre et se 
réfère au dieu du tonnerre. On a généralement regardé le signe qui apparaît dans le 
nord comme celui du dieu Thor, en supposant qu’il représente son marteau. Aucune 
de ces opinions ne peut être acceptée; les raisons qui s’y opposent, autant que cela est 
nécessaire, sont indiquées p. 43 —44, 52 et 75. On ne saurait admettre que le signe ait 
eu une origine à part dans les différents pays. Comme les peuples chez lesquels on le 
rencontre à une époque ancienne, étaient tous sortis de la même mère-patrie et habitaient 
des pays voisins l’un de l’autre, et que, chez la plupart d’entre eux, il était employé d’une 
manière analogue, on ne peut douter que ce ne soit un seul et même signe qui se retrouve 
chez chacun d'eux.

11 y a d’autres symboles d’origine asiatique qui montrent comment la figure du signe 
doit être comprise et quelle en a été la signification symbolique, savoir le triskèle et les 
signes linéaires correspondants. Le triskèle, composé de trois jambes humaines tournant 
autour d’un centre (fig. 43), indique évidemment un mouvement circulaire perpétuel. Il était 
dans- l’Asie-Mineure méridionale l’emblème du dieu suprême, Zeus assimilé à Baal, comme 
on peut l’inférer des monnaies frappées à Aspendus au milieu du V siècle av. J. C. (v. fig. 
44—45). Les Phéniciens l’appliquaient à Baal, surtout comme le dieu du soleil; c’est ce 
qu’on voit par une stèle punique, vouée à ce dieu, sur laquelle il est sculpté avec un 
visage humain au milieu des jambes (1. c. p. 45 note 18); sur une monnaie celtibérienne, 
frappée dans le sud de l’Espagne, le disque du soleil apparaît derrière le visage (fig. 46). 
Le signe formé par trois lignes courbes (fig. 47), dont on faisait usage en Perse et en 
Cilicie, avait une signification pareille; l’emploi qui en est fait sur les monnaies d'OIba, 
montre qu’il était également le symbole de Zeus (Baal-Zeus)8). Les signes qui forment 
le type ordinaire sur les monnaies de la Lycie avant le temps d’Alexandre (fig. 48 —49), 
étaient de même des symboles du dieu principal des Lyciens.3 4) Gomme ces signes, le 
perso-cilicien et les lyciens, correspondent au triskèle par leurs formes, ils expriment aussi, 
à n’en pas douter, un mouvement gyratoire. Or, entre les figures de tous ces symboles 

3) C’est le dieu qui sur les tétradrachmes de Tarse est figuré comme Zeus, mais est désigné comme 
Baal-tarse par la légende phénicienne.

4) L’anneau qui forme le milieu de ces signes, indique l’univers et l’éternité; dans les emblèmes 
anthropornithiques chez les Assyriens et les Perses, le dieu suprême est placé au milieu d’un anneau 
ou tient un anneau à la main.

13
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et celles du signe en question, il y a une concordance qu’on ne saurait méconnaître. Les 
lignes angulées que présentent les plus anciennes formes nos 1 et 5, répondent aux jambes 
humaines; les petits traits qui sont ajoutés à celles du n° 5, peuvent même en représenter les 
pieds. La forme n° 2 ne diffère du signe cilicien que par le nombre des lignes, ce qui 
n’est d’aucune conséquence, puisque le symbole lycien offre tantôt quatre tantôt trois jambes. 
Le disque ou globe qui se voit souvent au milieu du triskèle, et qui sans doute représente la 
terre ou le soleil, se retrouve dans les figures du signe chez les peuples barbares en Eu
rope (n05 7, 9, 10 et 11). C’est donc un mouvement circulaire perpétuel qui est 
exprimé par la figure de ce signe, et, par analogie avec le triskele, on peut avec raison lui 
donner le nom de tetraskele. De plus, ce signe ayant été employé comme type monétaire 
au même temps et dans les mêmes pays que les autres, il y a tout lieu de croire qu’il a 
été également le symbole d’une divinité. Tous ces symboles peuvent être considérés 
comme un seul et même emblème, qui se présente sous des formes variées dans les diffé
rentes régions de l’Asie-Mineure, celui qui nous occupe ici, dans le nord, les autres, dans 
le sud. Cette explication se trouve confirmée par les monnaies où le signe est placé 
comme attribut d’une divinité, et elle convient à l’emploi qui en est fait partout où il n’est 
pas un pur ornement. La figure peut se référer au mouvement circulaire de l’univers ou 
au cours du soleil seul sur le firmament; elle peut donc être l’emblème de la divinité d’où 
émane le mouvement du monde, soit de l’Etre suprême dans le monothéisme et dans le 
panthéisme, soit du premier des dieux dans le polythéisme, ou elle peut désigner spé
cialement le dieu du soleil.'

Vil. L’emploi et la signification du signe chez les différents peuples. P. 49—87.
Les Aryas primitifs (p. 49). La croyance religieuse des anciens Aryas, telle 

que nous font transmise les Védas, était un mélange de naturalisme et de panthéisme 
primitif, qui se rapprochait de très-près du monothéisme. On avait l’idée d’un Etre 
suprême et unique, créateur du monde. Les phénomènes célestes et les grandes forces 
de la nature étaient personnifiés comme des dieux; mais on attribuait à chacun d’eux la 
toute-puissance divine et l’identifiait avec l’Etre suprême. Ce n’était en réalité qu’une 
seule et même divinité qui était adorée sous des noms différents. Le soleil étant la mani
festation la plus éclatante de la divinité, le dieu du soleil fut principalement l’objet du culte 
dans le polythéisme naissant. Si l’on applique à ces croyances les conséquences qu’on peut 
déduire de la comparaison du signe avec les symboles asiatiques analogues, on est amené 
à conclure que le signe a été d’abord l’emblème de la divinité qui comprenait tous les 
dieux, ou du dieu tout-puissant de l’univers, puis, par préférence, celui du dieu du soleil. 
Cette explication est corroborée par l’emploi qui fut fait plus tard de ce signe en Europe; 
comme on le verra plus bas, il représentait chez les Celtes gaulois le dieu du soleil, et, 
chez les Scandinaves et quelques peuples germaniques, le plus puissant des dieux.

Les Indiens (p. 50). Nous ne savons rien de la signification qui était attachée 
à ce signe pendant la période brahmanique, où les notions primitives des dieux appartenant 
au temps védique subirent une altération profonde. 11 est cependant vraisemblable que 
le caractère divin lui est toujours resté, et quelques sectes font sans doute conservé 
comme symbole d’une divinité. Il fut enfin adopté par les Bouddhistes; on le trouve à 
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côté d’autres symboles sacrés sur des monnaies bouddhiques antérieures à notre ère. 11 
était, à ce qu’il semble, leur emblème principal; ils l’appliquèrent à Bouddha et à ses 
successeurs, qui remplaçèrent les dieux brahmaniques et furent adorés comme ceux-ci. 
Le svastika, comme on l’appelait, est encore de nos jours un symbole religieux de la plus 
haute importance chez les sectateurs de Bouddha. Du reste, on s’en sert aussi dans la 
vie de chaque jour comme un signe de bénédiction et de bon augure, tant chez les Boud
dhistes que chez les Brahmanes.

Peuples de la race mongole (p. 52). Ce même signe (fig. 1) était l’emblème 
principal de la religion qui régnait au Thibet avant que le bouddhisme y fût répandu. 
Ceux qui professaient cette religion, appelés les Bon-bo en thibétain et les Tao-szß en chi
nois, portaient d’après cet emblème le nom de sectateurs de la croix mystique. On ne 
saurait douter que celte croix ne soit le symbole arien qui a passé aux Thibétains, et 
qu’elle n’ait été également chez eux le symbole de la divinité.— Le bouddhisme fut 
propagé en Chine au I siècle après J. C., au Japon au VI siècle, au Thibet au Vil siècle,
et avec lui le svastika s’introduisit dans ces pays. Il s’y est maintenu jusqu’à nos jours.
Dans le Thibet, où le bouddhisme est la religion dominante, on en fait le même usage
que dans les Indes; il y est l’objet d’une grande vénération; les docteurs et les saints
bouddhistes le portent sur la poitrine. En Chine, où il est appelé owan, il exprime la 
notion du tout (to 7ràv) et spécialement de tout ce qui est bon et béni; on lui attribue 
aussi une origine divine. Au Japon, il est adopté dans le culte bouddhique; quelques- 
unes des images des divinités qui sont adorées par les basses classes du peuple, l’ont 
pour attribut.

Les Perses (p. 54). On rencontre une-croix de cette forme sur des monnaies 
perses de différentes époques. Il est assez vraisemblable que c’est le symbole arien qui 
a été conservé chez les Perses depuis le temps où ils habitaient le Kabul ensemble avec 
les Indiens. Il a probablement été appliqué, soit à la divinité suprême, Ormuzd, soit au 
dieu du soleil, dont le culte était prédominant en Perse.

Les Pélasges (p. 54). En Asie-Mineure, en Grèce et dans les îles voi
sines. Plusieurs des vases peints qui remontent à l’époque pélasgique, donnent lieu de 
croire que le signe, dans ces pays, était un symbole lié à la croyance religieuse. Il est 
assez souvent si saillant sur ces vases qu’il fait l’impression d’être plus qu’un ornement 
(voir p. ex. fig. 6); quelques-uns ont les mêmes formes que ceux dont on se servait chez 
les Grecs pour les libations aux dieux (v. fig. 4 et 7); sur un grand vase très-remarquable, 
provenant de la nécropole de Dipylon à Athènes, et dont la peinture représente une pompe 
funèbre, il est placé de manière qu’il semble avoir rapport avec la scène. Chez les Grecs, 
ce signe était un symbole sacré (voir plus bas), ce qui ne pourrait guère s’expliquer, s’ils 
ne l’avaient pas hérité comme tel de leur ancêtres. 11 est donc assez probable que, 
chez les Pélasges, le signe a conservé sa signification originelle et a été le symbole d’une 
divinité. Les croyances des Pélasges, il est permis de le supposer, différaient peu, au 
moins dans les premiers temps, de celles des Indiens, telles que nous les connaissons par 
les chants védiques. Il se développa chez eux un polythéisme avec des tendances vers 
l’anthropomorphisme; mais l’unité dans la divinité peut bien s’être conservée . au fond de 
leurs croyances. Il n’y a rien qui empêche de supposer que le signe se soit maintenu
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comme un symbole de l'Etre infini qui était au-dessus et en dehors du monde et des dieux 
qui y apparaissaient. Mais il est aussi possible qu’il ait été le symbole du dieu du soleil, 
dont les Pélasges avaient apporté le culte de la mère-patrie. C’est le dieu que les Aryas 

' primitifs se représentaient traversant la voûte céleste dans un char attelé de chevaux rayon
nants, et qui ensuite passa aux Grecs; chez ceux-ci, Hélios se présente à l’origine comme 
un dieu hors du cercle olympique. En quelques endroits, le signe peut avoir été celui de
la divinité suprême, en d’autres, celui du dieu du soleil. — Les Pélasges qui descen
dirent en Italie, y ont sans doute aussi apporté le signe comme un emblème de divinité.
Parmi les objets qui datent probablement de leur époque, il y en a plusieurs sur lesquels
il semble être placé, soit comme un symbole religieux, soit comme un phylactère. De plus, 
aux V—IV siècles, on le rencontre comme type monétaire chez un péuple de l’Italie cen
trale, fait qui ne peut s’expliquer qu’en supposant que ce signe était un symbole sacré pro
venant d’une époque antérieure et transmis à travers les âges.

Les Grecs (p. 56). Des Pélasges le signe passa en héritage à leurs descendants.
On le trouve employé chez les Grecs comme un ornement, un emblème personnel, une
amulette ou un phylactère. De plus, il était en différents endroits vénéré comme un 
symbole sacré et servait comme tel; c’est ce qu’on peut conclure des monnaies. Sur
celles de Damastion, en Epire, qui portent toutes au droit la tête d’Apollon, il est
placé, au revers, au milieu du champ ou entre les jambes du trépied (fig. 12); sur un 
tétradrachme de Rhegion, on l’aperçoit devant la tête d’Apollon (fig. 17). Le signe semble 
donc, dans ces villes, avoir été un symbole apollonien. En supposant qu’il ait été le 
symbole du dieu du soleil chez les Pélasges, c’est comme tel qu’il a été transféré à 
Apollon; car le dieu pélasgique qui présidait au soleil, appelé Hélios par les Grecs, fut 
dans le cours du temps confondu avec le fils de Zeus et de Leto, ainsi qu’avec les autres 
Apollons qui étaient adorés dans les pays grecs. On trouve ensuite le signe sur des 
monnaies frappées en différents endroits comme type principal au revers ; employé ainsi, 
il ne peut pas être pris pour une pure figure géométrique ou un ornement insignifiant; 
à n’en pas douter, il est un symbole hiératique, de même que les signes congénères qui 
figurent comme types sur les monnaies de la Cilicie et de la Lycie, et qui n’ont jamais 
été employés comme ornements dans ces pays. Ces monnaies portent au droit les images 
de divinités différentes, celles de Zeus, d’Hermès et d’une déesse. Or, le type au revers 
des monnaies grecques se référant le plus souvent à la divinité qui est figurée au droit, 
il y a lieu de croire que le signe a été appliqué aux dieux grecs en général en désignant 
ce qui leur était commun, la divinité. Dans ce cas, il a répondu à la croix ansée, qui 
appartenait à toutes les divinités dans le panthéon égyptien comme un symbole de l’exi
stence (la vie) divine, puis à la croix ansée asiatique, qui se trouve placée sur les mon
naies de Chypre et de l’Asie-Mineure méridionale comme un attribut de divinités tant 
masculines que féminines, enfin à l’idéogramme assyrien en forme d’astre ou de croix, 
qui précède les noms de tous les dieux et de toutes les déesses dans les inscriptions 
cunéiformes. Le signe a donc exprimé figurément le mot qui répondait à deva, 
d’où il dérivait; c’est ainsi que les Aryas primitifs appelaient la divinité dont le signe 
était probablement le symbole. Il est encore possible qu’une autre notion de la divinité 
ait été attachée à ce signe. De même qu’il est permis de croire que chez les Pé- 
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lasges il a désigné la divinité de l’univers, de même on peut supposer qu’il y a eu des 
Grecs qui le regardaient comme le symbole d’une divinité élevée au-dessus des dieux olym
piques ou d’un Etre suprême unique. Dans la période florissante de la Grèce, il existait 
encore beaucoup de restes de la religion pélasgique; la divinité universelle des Pélasges 
peut donc aussi s’être maintenue cà et là dans le culte. Cette divinité représentait l’idée 
monothéiste qui se trouve au fond de la foi religieuse, et répondait à celle qui était l’objet 
de la doctrine des philosophes. C’était peut-être le dieu inconnu auquel, selon Saint-Paul, 
un autel était consacré à Athènes.

Les Phéniciens (p. 61). Ce n’est qu’à une époque postérieure et dans l’Occi- 
dent que l’on rencontre le signe chez ce peuple. On le trouve sur des monnaies phéni
ciennes émises en Sicile au IV siècle, sur une monnaie punique, frappée par une ville de 
la Byzacène sous le règne d’Auguste (fig. 20), sur des stèles funéraires (fig. 21) et des 
chapiteaux de colonnes de la Numidie. Les Phéniciens l’ont probablement adopté des 
Grecs en Sicile, puisque c’est dans cette île qu’il a fait sa première apparition chez eux. 
Par la monnaie punique, où il est placé derrière la tête d’Astarte, on voit qu’il était un 
attribut de cette déesse. Astarte était adorée sous des points de vue différents et assez 
souvent comme une divinité universelle ou panthéistique; plusieurs des symboles par les
quels on désignait la divinité ou le dieu suprême, en Asie, figurent comme attributs ou 
emblèmes d’Astarte sur des monuments et des monnaies, tant en Orient qu’en Occident; 
il n’est donc pas surprenant que le symbole arien lui ait été aussi attribué.

Les Etrusques (p. 61). Parmi les objets qui doivent être regardés comme par
ticulièrement étrusques, cette croix ne se trouve que sur des parures d’or où elle fait 
partie de l’ornementation. Il n’y a rien qui indique qu’elle ait été un symbole chez les 
Etrusques. Ce peuple, selon toute probabilité, n’était pas issu de la famille arienne. 
Ils ont emprunté le signe aux peuples italiques et l’ont seulement employé comme un 
ornement, peut-être aussi comme un phylactère.

Peuples italiques (p. 62). Les Pélasges, en immigrant en Italie, y avaient 
probablement apporté le signe comme un symbole divin; mais, à ce qu’il semble, il ne 
s’est pas maintenu longtemps comme tel chez leurs descendants. Il est cependant à pré
sumer qu’il a été encore, au V ou au IV siècle, un symbole sacré chez un peuple dont 
les monnaies n’ont pour type que ce signe. On le trouve employé comme un ornement 
ou comme un phylactère à Herculanum et à Pompéi.

Les Romains (p. 62). Cette croix ne se rencontre pas sur les monnaies ro
maines, pas même comme un emblème personnel parmi les nombreuses marques que pré
sentent celles du temps de la république. On ne connaît aucun exemple de son emploi 
à Rome avant le milieu du III siècle après J. C. où. les Chrétiens commençèrent à la 
mettre sur leurs tombeaux dans les catacombes. En Italie, en dehors de Rome, si l’on 
en excepte quelques vases domestiques déterrés à Alba-Longa et une tabula lusoria prove
nant du Forum Clodii, on ne l’a trouvée sur aucun objet romain antérienr aux temps chré
tiens.5) Il est permis d’en conclure que cette croix, chez les Romains, a été fort peu en 

5) La mosaïque publiée par Visconti (Op. 1 p. 141) qu’on a prétendu avoir été trouvée .dans la cam
pagne, est fausse; voyez p. 17 note 85.
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usage et n’avait aucune signification religieuse. On la rencontre assez souvent dans les 
provinces occidentales de l’empire, en Afrique, dans les pays danubiens et rhénans, en 
llelvétie, dans la Gaule, la Belgique et la Bretagne ; mais elle n’a pas été apportée dans ces 
pays par les Romains; elle est le signe que les peuples barbares y possédaient avant qu’ils 
fussent soumis à Rome. Les objets marqués du signe qui ont été découverts dans ces 
pays, ne peuvent pas être regardés comme romains, les uns, parce qu’ils offrent des indices 
caractéristiques de leur origine barbare, les autres, parce qu’on n’a pas trouvé des objets 
correspondants en Italie. Le signe apparaît aussi sur des stèles funéraires et des autels 
votifs qui portent des inscriptions romaines; on connaît, avec le signe, deux stèles de la 
Numidie et deux de la Belgique, et trois autels de la Bretagne. Mais il ne peut non plus, 
dans ces cas, être considéré comme romain. On ne l’a trouvé sur aucun autel votif en 
Italie, et la seule pierre sépulcrale (non-chrétienne) avec le signe qu’on connaisse en Italie, 
est placée sur le tombeau d’un étranger, un Syrien (p. 62, note 85). Le signe sculpté sur 
ces monuments est sans doute un symbole religieux; sur plusieurs d’entre eux, il ne figure 
pas comme un ornement (p. e. fig. 21 et 29).6) On a déjà vu qu’il était l’emblème d’Astarte 
chez les Phéniciens; on verra plus bas qu’il représentait le dieu du soleil chez les Celtes 
gaulois, et le dieu suprême chez plusieurs peuples germaniques; on est donc amené à 
croire que c’est le symbole de l’une ou l’autre de ces divinités. Il faut sans doute le 
regarder comme l’emblème d’Astarte sur les stèles de la Numidie, où la religion phéni
cienne était dominante, et comme celui du dieu du soleil sur celles de la Belgique, dont 
la population était principalement celtique. Quant aux trois autels de la Bretagnè, on en 
a déterré deux dans la station romaine de Bremenium dont la cohorte des Vardules formait 
la garnison, et l’un d’eux est consacré au Génie de cette cohorte; comme les Vardules, 
qui habitaient en Biscaye près de la frontière de la Gaule, étaient Celtes, le signe sur ces 
autels se rapporte probablement à une divinité celtique. Le 3me autel (fig. 29) provient 
d’une autre station romaine, celle d’Ambloganna; les inscriptions lapidaires trouvées en 
grand nombre dans cette localité et dans les environs, font conclure que la garnison y 
était continuellement composée de Daces, et que Jupiter était leur dieu principal; il y a 
donc lieu de croire que le signe, sur cet autel, est le symbole du dieu suprême des Daces 
assimilé à Jupiter. Les noms dans les inscriptions de tous ces monuments, autant qu’on 
peut les lire, sont romains. Les personnages qui les ont portés peuvent avoir appartenu 
aux peuples barbares; mais il est aussi possible que ce soient des Romains qui ont adopté 
les divinités étrangères dans leur culte.

6) La figure ® qui se voit à côté du sur ces monuments, n’est pas non plus un ornement; elle 
était un symbole relatif à la divinité, tant en Asie que chez les peuples barbares en Europe.

Peuples barbares dans les pays danubiens (p. 66). 11 existe des monnaies
en or, frappées aux V et IV siècles av. J. C. par un peuple barbare, sans doute thrace, 
qui habitait près de la frontière de la Grèce, dont le signe constitue le type unique ou 
principal. Il est assez vraisemblable qu’il a été chez ce peuple le symbole de Zalmoxis, 
qui, selon Hérodote et d’autres auteurs, était le dieu principal des peuples tliraces et même 
le seul qui fût adoré par les Gètes. Dans cette hypothèse, le signe a dû être en rela
tion avec celui qui semble avoir été le symbole du dieu suprême des Daces, lesquels ap
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partenaient à la branche thrace, comme aussi avec celui qui représentait le dieu principal 
dans la Germanie orientale et la Scandinavie dans l’âge du bronze; car les peuples ger
maniques étaient apparerïtés aux Thraces, et plusieurs des tribus qui habitaient les pays du 
nord étaient sans doute émigrées des contrées inférieures du Danube. — Dans le nord- 
ouest de la Hongrie, on a déterré différents objets en terre cuite et des fibules en bronze, 
qui présentent ce signe; mais il n’est guère possible de décider ni à quel peuple ils ont 
appartenu, ni quelle a été la valeur du signe.

Les Celtes (p. 67). On ne saurait dire si les Gaels et les Scots, les tribus de 
la souche celtique qui émigrèrent les premières de l’Asie, et les Bretons, qui leur suc
cédèrent, ont apporté le symbole de la mère-patrie. On a trouvé cette croix sur deux 
pierres sépulcrales avec des inscriptions en ogham, l’une en Irlande, l’autre en Ecosse; 
mais elle est sans doute l’emblème chrétien (v..VIII). Le signe qui est sculpté sur les 
autels votifs découverts dans les stations romaines de la Bretagne septentrionale, appar
tient aux peuples barbares du continent (v. p. précéd.) et non pas aux indigènes du pays. 
Il y a bien quelques indices qui peuvent faire croire qu’il a existé dans les îles britanniques 
à l’époque celtique; mais ils sont peu sûrs. Quant aux Celtes qui quittèrent les derniers 
les pays asiatiques, les Gaulois, il en est autrement. A partir du III siècle av. J. C., le 
signe figure, sous des formes variées et dégénérées, sur beaucoup de monnaies gauloises, 
frappées surtout dans la Gaule septentrionale et la Belgique, soit comme type principal, 
soit joint à une tête couronnée d’une exécution très-barbare (fig. 26); à l’époque romaine, 
on le trouve placé derrière une tête imberbe laurée (fig. 27). Ces têtes, à n’en pas douter, 
représentent le dieu gaulois, appelé Apollon par César, et qu’on rencontre souvent dans 
les inscriptions gallo-romaines sous les noms (Y Apollo Belemts et Grannus, ou sous ces 
derniers noms seuls; il était le dieu du soleil et semble avoir dépossédé les anciens dieux 
gaulois dans le culte du peuple. Le signe n’étant ajouté à l’image d’aucune autre divinité 
sur les monnaies, il n’y a pas de doute qu’il n’ait été l’attribut de ce dieu. Quelquefois 
les quatre jambes du signe sont changées en bustes de chevaux (fig. 50 et 51), qui corre
spondent aux chevaux attelés au char du dieu gréco-romain du soleil. Dans la Gaule 
méridionale on a, en différents endroits, découvert des autels ou cippes avec le signe sculpté 
sur leur base (fig. 28), ce qui montre qu’il se rattachait aussi à la croyance religieuse dans 
cette partie de la Gaule. Sa présence sur une monnaie barbare, frappée sous le règne 
de Tetricus (p. 21 note 122), prouve qu’il était encore en usage dans la 2de moitié du III 
siècle. Il est vraisemblable qu’il représentait le même dieu chez la population gauloise 
de l’IIelvétie. Lorsqu’on recherche d’où ce signe est venu aux Celtes gaulois, on arrive à 
la conclusion, qu’ils ne l’ont pas reçu de l’Italie ni de la Grèce dans les temps historiques, 
ni des Pélasges dans les temps préhistoriques, mais qu’ils l’ont probablement apporté avec 
eux de l’Asie.

Peuples germaniques dans les pays rhénans, I—VI siècles après 
J. C. (p. 70). L’exploration des tombeaux à l’est du Rhin, dont les uns datent de l’époque 
de l’empire romain, et les autres appartiennent aux Alemans et aux Francs, qui occupèrent 
ces contrées après la chute de l’empire, ainsi que de ceux à l’ouest du Rhin que les 
Bourguignons ont laissés, a mis au jour des fibules, des parures, une bague et une capsule 
d’amulette, qui présentent le signe. De ces objets on peut seulement déduire qu’il a été

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Rækko, historisk og philosophisk Afd. 5 B. 1. 14



110

en usage chez ces peuples comme un ornement et un phylactère. Il est bien possible 
qu’il n’ait pas été autre chose; mais il se peut aussi qu’il ait été le symbole d’un dieu 
comme chez les Gaulois et chez d’autres peuples germaniques. Dans ce cas il a désigné 
ou Wodan, qui, selon Tacite et des auteurs postérieurs, était par préférence adoré dans 
cette partie de la Germanie, ou le dieu du soleil, Apollo Grannus, dont le culte était très- 
répandu dans les pays rhénans, à en juger par les nombreuses inscriptions votives qui y 
ont été découvertes.

Peuples de la souche germanique dans la Germanie orientale et la 
Scandinavie, à l’âge du bronze (p. 71). Dans cette période, on rencontre le signe 
sur une coupe de terre peinte, provenant d’un tombeau en Silésie (fig. 30), puis sous le 
fond de vases en bronze destinés à être suspendus, trouvés en Poméranie, dans les îles 
orientales du Danemark et en Vestgothland (des formes 13b et 14), enfin dans des sculp
tures sur des rochers de la Suède méridionale (des formes 13a et 15a’b). Tous ces signes 
sont indubitablement en relation les uns avec les autres; c’est la même forme (2-4) qui 
leur sert de base, et les vases à suspendre sont particuliers à ces pays. H y a lieu de 
les mettre en rapport avec la croyance religieuse. Sur un des rochers, en Suède, le signe 
est sculpté seul et à une hauteur considérable, et il paraît probable que la coupe et les 
vases ont servi à un usage sacré, la première, à cause de la finesse de l’argile, de la 
forme et de la peinture, les vases de bronze, par suite de leur construction toute parti
culière et de leur riche ornementation. On est ensuite amené à voir dans ces signes le 
symbole d’une divinité parce que le signe analogue se trouve sur des vases de terre
semblables, retirés également des tombeaux en Silésie, et sur plusieurs autres des vases 
en bronze susmentionnés. Ce dernier signe était en Cilicie le symbole du dieu suprême, 
qui présidait au soleil, et dans la Gaule celui du dieu du soleil7); il désignait également 
ce dieu chez le peuple germanique qui habitait alors la Silésie, comme on peut le con
clure de la circonstance qu’il est placé dans le disque solaire (fig. 52) peint en rouge sur 
une coupe d’argile, déterrée dans une nécropole peu éloignée des tombeaux silésiens. 
11 est donc très-probable que le signe qui nous occupe ici, a eu une pareille signification. 
A l’âge du fer, il désignait le premier des dieux dans la Germanie septentrionale et la Scan
dinavie, tandis que le signe était le symbole d’un autre dieu, sans doute de celui qui 
représentait le soleil. 11 est permis d’en conclure qu’il en a été du même à l’âge du 
bronze. Ces deux signes ont sans doute été importés par une tribu qui, traversant l’Asie- 
Mineure et les pays danubiens, est venue s’établir en Silésie, et ont passé de là aux peuples 
habitant de l’autre côté de la mer Baltique.

7) Il est appliqué sur la tête d’Apollon Belenus sur les monnaies gauloises.

Peuples de la souche germanique dans la Germanie septentrionale, 
en Scandinavie et en Bretagne, à l’âge du fer (p. 74). La période dont il s’agit, 
commence en Germanie et en Scandinavie environ à la naissance de J. C., en Bretagne, 
au milieu du V siècle, et dure jusqu’à l’introduction du christianisme. Le signe se trouve 
appliqué sur des armes, des fibules, des parures, surtout des bractéates en or, et sur dif
férents autres objets d’un usage journalier, enfin sur des urnes cinéraires et sur une pierre 
sépulcrale. Sur plusieurs des objets dont on se servait chaque jour, il est évidemment 



Ill

placé comme un phylactère (p. 26 not. 162—167, fig. 32 et 33), et par ceux qui appartien
nent aux tombeaux, on voit qu’il avait une signification religieuse (p. e. fig. 31 et 34). Il 
existait dans le nord un signe sacré du dieu Thor, qui était appelé la marque du marteau 
(hamarsmark) ; il représentait par ses lignes le marteau, son attribut, et ressemblait par 
conséquent à une croix de la forme "f" ou T.8) La croix gammée étant un signe du 
même genre, elle a probablement aussi été le symbole d’un dieu et, en raison de son 
usage très-fréquent, d’un dieu généralement adoré, savoir, Odin ou Freyr, qui avec Thor 
étaient les dieux principaux du nord. Il ne faut pas le rapporter à Freyr. Le signe <3^, 
qui, à l’âge du bronze, avait été le symbole du dieu du soleil dans la Germanie septen
trionale et la Scandinavie, se retrouve dans ces pays à l’àge du fer et a sans doute été 
attribué à Freyr, qui représentait le soleil. Il faut donc admettre que le signe a été celui 
d’Odin. H y a en effet un passage dans Snorro et un autre dans Saxo9), qu’on peut 
interpréter de manière à en conclure qu’il a existé dans le nord un signe d’Odin. L’attri
bution du signe à ce dieu se concilie bien avec l’application qui en est faite sur les brac- 
téates où il semble se référer à la représentation figurée. Les bractéates fig. 37 et 38 
offrent sans doute la tête d’un dieu, à en juger par les attributs et les accessoires; ceux-ci 
conviennent assez bien à Odin. La tête avec la haute couronne, sur la fig. 42, peut éga
lement représenter Odin comme roi du ciel. Il est permis de rapporter au même dieu la 
tête qui se trouve sur les bractéates dont deux sont reproduites fig. 39 et 40 ; c’est sans 
doute un dieu qui y est figuré avec sa victime, qui est tantôt un cheval, tantôt un tau
reau.10) Il faut enfin tenir compte que la figure du signe est en concordance avec le 
nom du dieu; d’après la dérivation généralement adoptée (11. cc. p. 81 note 171), Wodan 
vient de mots qui indiquent un mouvement. La même idée de la divinité ayant donné 
naissance au signe et au nom, le signe fut tout naturellement appliqué à ce dieu. Si l’on 
suppose que la religion d’Odin se soit développée en Allemagne, le symbole qui y existait 
depuis une époque reculée, a été transféré au dieu qui fut mis à la tête des Ases. Mais 
si l’on admet, d’après Snorro, que cette religion tire son origine d’un pays asiatique 
au delà du fleuve Don, et que, traversant la Russie, elle ait été introduite en Allemagne 
au commencement de notre ère, il est probable que le symbole est venu directement de 
l’Asie avec le dieu. Plusieurs raisons portent à croire que Thor a été adoré avant Odin 
dans les pays du nord. S’il en est ainsi, Thor a sans doute été le dieu suprême avant 

8) La croix gammée a antérieurement été prise pour la marque du marteau dont il est fait mention 
dans Snorro (Saga Hakonar goda c. 18), et elle est encore généralement appelée ainsi par les savants 
de l’étranger. Mais il n’y a pas de doute que le signe dit du marteau n’ait eu la forme d’un mar
teau ordinaire. C’est ce qu’on apprend par plusieurs pierres runiques, sur lesquelles un marteau 
est sculpté, ainsi que par les amulettes d’argent en forme de marteau qui ont été trouvées en assez 
grand nombre dans les pays Scandinaves, et qui représentent évidemment le symbole de Thor. 
A présent les archéologues Scandinaves sont sans doute d’accord que la croix gammée n’a pas été 
le signe dit du marteau. * .

°) Snorro Ynglingasaga, c. 11. Saxo Gramm. 11 éd. P. E. Millier P. I p. 106 {signum victrix).
10) Le signe se rencontre aussi sur des bractéates où il est douteux qu’il soit en rapport avec la 

représentation, ou sur lesquelles il ne peut pas se référer à celle-ci. 11 y est appliqué parce que 
la parure devait aussi servir d'amulette, et peut de même être le symbole d’Odin.

14*
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d’avoir été mis au nombre des Ases, et celui à qui le signe a appartenu dans l’âge du 
bronze; on pourrait donc penser qu’il l’a conservé comme, son symbole pendant l’âge du 
fer; ce n’est peut-être que dans la dernière période de cet âge que le signe du marteau 
est venu en usage. Mais, sans parler des autres raisons qui doivent faire attribuer ce 
signe à Odin, il faut faire attention que, dans l’âge du fer, il apparaît dans le nord sous 
d’autres formes que dans celui du bronze.

Les Finnois (p. 83). Il n’y a pas lieu de croire que le signe ait été adopté 
par aucune branche de ce peuple, qui était en dehors de la race arienne. On le ren
contre chez eux seulement dans l'ornementation de deux fibules de bronze appartenant à 
la dernière période de l’âge du fer, et qui ont été trouvées, l’une dans le sud de la Fin
lande, l’autre dans un des tombeaux des Mériens, dans la Russie orientale. Elles ressem
blent à celles de la Scandinavie qui datent de la même époque, et sont sans doute impor
tées de la Suède ou imitées d’après les suédoises. Parmi les exemplaires qu’on possède 
des tambours servant à la divination (gobdas) chez les Lapons du Finmarken, il y en a 
un sur lequel le dieu du ciel, qui était aussi celui du tonnerre, est indiqué par un signe 
qui se rapproche d’une croix gammée mal dessinée; mais il est plus que douteux que ce 
signe soit en aucune relation avec le symbole qui nous occupe ici.

Les Slaves (p. 84). En Posnanie et en Pologne il a été découvert quelques 
vases de terre marqués du signe, qui datent de la première partie de l’âge du fer; il est 
difficile de décider si ces vases, qui offrent des formes et des ornements assez beaux, 
proviennent d’un peuple slave ou d’un peuple germanique. Mais le signe apparaît encore 
sur des vases ou des fragments de vases de terre qui ont été retirés en assez grand 
nombre des tombeaux de la Bohème et de la Lithuanie, et sur des plombs trouvés dans 
le fleuve du Bug; ces vases et ces plombs, à en juger par la croix chrétienne qui se ren
contre sur plusieurs d’entre eux, datent des derniers temps du paganisme et ont appartenu 
à des peuples slaves. Il faut y ajouter un vase de terre de la nécropole de Kettlach, en 
Autriche, et quelques fragments de vases de terre trouvés dans la province de Brandebourg, 
à l’est de l’Oder. Sur les plombs, qui sont sans doute commerciaux, le signe doit être 
pris pour la marque de marchands ou de fabricants. Quant aux vases, il y est partout 
appliqué au-dessous du fond. Ce signe ne peut avoir été la marque du propriétaire ni 
du potier parce que les vases proviennent de pays assez éloignés l’un de l’autre, et en 
partie datent d’époques différentes. Ces vases étant grossiers et non décorés, et le signe 
occupant une place occulte, on ne saurait non plus le regarder comme un ornement. 
Il y a donc lieu de le mettre en relation avec les croyances superstitieuses ou religieuses. 
Quelques-uns de ces vases ont sous le fond une croix à larges bras qui est sans doute 
le symbole du Christ; par analogie, la croix gammée peut bien être considérée comme 
celui d’un dieu païen (conférez p. 114). Il est donc assez vraisemblable qu’elle a été le 
symbole du dieu principal des peuples slaves, Perun ou Perkun, qu’on adorait sous des 
noms différents, et qui était, comme roi du ciel, aussi le dieu du soleil et du tonnerre. 
Les Lithuaniens avaient conservé le nom arien de la divinité, Deva, et donnaient à Perkun 
le surnom de Devaïtes.
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VIII. La signification et l’emploi du signe chez les Chrétiens. P. 87.
En Italie, à partir du milieu du III siècle, cette croix fut appliquée sur les tom

beaux chrétiens dans les catacombes, auprès des inscriptions, soit seule, soit à côté d’autres 
symboles. Les Chrétiens l’adoptèrent sans doute parmi leurs symboles par la raison 
qu’elle pouvait offrir une allusion à la croix du Christ et au même temps la dissimuler. 
En Italie le signe arien avait depuis longtemps perdu la signification religieuse qui y avait 
jadis été attachée. Aussi, après que la religion chrétienne fut devenue, sous Constantin, 
celle de l’Etat, la croix de cette forme fut çà et là en Italie placée sur les tombeaux et 
employée dans l’Eglise.

Ce symbole ne fut pas transféré de l’Italie aux Chrétiens dans les pays occi
dentaux de l’empire romain. On ne le rencontre pas sur les pierres sépulcrales 
des premiers temps du christianisme qui existent encore en grand nombre en Afrique, en 
Espagne, en France, en Bretagne et en Allemagne11), et dont beaucoup présentent les 
mêmes symboles que les tombeaux des catacombes à Rome. Sur des objets appartenant 
à l’Eglise cette croix n’apparaît que très-rarement à cette époque, et seulement comme un 
ornement, non comme un symbole. Quant aux objets qui, dans ces pays, datent de la 
période de transition du paganisme au christianisme, ou d’une époque où la nouvelle doc
trine a pu être adoptée par quelques individus isolés, il y a des raisons majeures pour 
croire que le signe y est le symbole païen. Quand même la capsule d’amulette et 
quelques-unes des fibules ou parures qui ont été trouvées dans les tombeaux rhénans, 
auraient appartenu à des chrétiens, il n’est pas probable que le signe qu’elles présentent 
soit le symbole chrétien; il faut le regarder soit comme un pur ornement, soit comme le 
signe païen que les nouveaux couvertis ont employé comme un phylactère. Que les 
Chrétiens, dans les pays susnommés, n'aient pas adopté cette croix comme un emblème 
de leur foi, s’explique naturellement par la circonstance qu’elle y avait été le symbole d’un 
dieu païen ou se rattachait à la croyance païenne. Plus tard, dans le moyen-âge, elle fut 
assez souvent employée dans l’Eglise d’une manière ornementale.

ll) Dans Bulletino di archeol. crist. 1868 (p. 88), M. G. B. de Rossi a cité une pierre dans le musée de 
Mannheim comme le seul exemple qu’on connaisse de cette croix sur une pierre sépulcrale chré
tienne en dehors de l’Italie; mais c’est une simple croix qui y est représentée, voyez p. 89 note 11.

En Scandinavie, cette croix ne fut non plus employée par les Chrétiens comme 
un symbole de leur foi. On la rencontre dans une église, en Danemark, sur des fonts bap
tismaux qui datent des premiers temps du christianisme, et dans une inscription runique 
sur une pierre sépulcrale chrétienne, en Suède; mais, dans les deux cas, elle doit être 
regardée comme un ornement qui dérive du temps païen. Il en est de même pour la 
croix de pareille forme qui apparaît au milieu de la croix chrétienne sur un assez grand 
nombre de pierres runiques en Suède (p. 94 fig. a et b). On pourrait être enclin à y voir 
le symbole d’Odin, et à expliquer l’union des deux croix par une fusion des croyances 
païenne et chrétienne. Mais lorsqu’on se rappelle les entrelacements qui sont propres à 
l’ornementation de l’âge du fer, et fait attention que la croix Chrétienne est variée et dé
corée de différentes manières sur plusieurs des pierres runiques, il paraît plus probable 



114

que la figure qui a l’apparence d’une croix gammée, est seulement ornementale, et qu’elle 
est formée par un enlacement des bras fendus de la grande croix (conférez l’ornement 
p. 94 fig. c). On la rencontre en Suède encore sur deux pierres runiques qui, suivant 
l'inscription, datent de l’année 1449.

L’Irlande et l’Ecosse sont, à ce qu’il semble, les seuls pays en dehors de l’Italie 
oii cette croix ait été adoptée comme un symbole chrétien. En Irlande, elle se trouve 
sculptée deux fois au-dessous de la croix chrétienne sur une pierre sépulcrale (fig. 52); 
c’est une pierre portant une inscription en caractères d’ogham qui paraît dater du temps 
païen. En Ecosse, on la voit sur la pierre dite the Newton stone, qui offre également une 
inscription en ogbam ; elle y est placée au milieu d’une inscription indéchiffrable qui semble 
être composée en lettres latines corrompues et appartenir à l’époque chrétienne. Le sym
bole arien n’était probablement pas en usage chez la population celtique de ces pays.

Le symbole de cette forme n’a pas été adopté par les Chrétiens dans les pays 
orientaux. On ne l’y a pas trouvé sur des pierres sépulcrales. Dans l’Eglise byzan
tine, cette croix a quelquefois été employée comme un élément décoratif dans l’ornemen
tation, mais non comme un symbole. Pour ce qui regarde la croix gammée qui apparaît 
dans les pays slaves vers la fin du paganisme, il résulte de ce qui précède qu’il ne 
faut pas y voir le symbole chrétien ; c’est le symbole arien qui y avait existé avant le 
christianisme. «
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T .Til de antike Kunstformer, som i den nyere Tid benyttes og gjentages i størst Omfang, 
hører den ioniske Søjle med dens ejendommelige Kapitæl. I enhver større By i Eu
ropa, eller hvor den europæiske Kultur ellers er trængt hen, gjenfindes det ioniske Kapitæl 
i mangfoldige Exemplarer; Dag for Dag ere Hundreder af Kunstnere og Haandværkere 
sysselsatte med at udhugge det eller tegne det. Nutiden har optaget det fra Oldtidens 
Kunst i Kraft af dennes anerkjendte kunstneriske Autoritet. Man har ganske vist ikke 
blindt bøjet sig for denne Autoritet; hvor man har været stillet lige overfor de skjønneste 
Exemplarer af Kapitælet fra den græske Kunsts Blomstringsperiode, er man bleven virkelig 
fængslet og fortryllet af Formens «overvættes Dejlighed»1). Men selv hvor man har be
undret, har man dog egentlig aldrig forstaaet; tvært imod har man altid været sig bevidst, 
al der var noget Gaadefuldt ved Formen. Allerede i Oldtiden har man følt Trang til en 
Forklaring; Forsøgene paa at gjætte Gaaden ere bievne gjenoptagne i den senere Tid, uden 
at man dog er naaet til noget Resultat, som kunde ansees for saa indlysende og fyldest- 
gjørende, at det kunde bringe Diskussionen til Ro.

Et Kapitæl er en Del af en Søjle, og Søjlens Opgave i Bygningens Organisme er at 
bære en tung Byrde. Denne Opgave har faaet et adækvat og umiddelbart forstaaeligt Edtryk 
deri, at Søjlens cylindriske, eller rettere svagt tilspidsede, kegledannede, Stamme (Skaftet) synes 
at give lidt efter for Trykket, saaledes at Formen afviger lidt fra den rene geometriske Form

*) Et Udtryk af'N. Høyen i hans Værk om C. F. Harsdorff, hvis ypperlige Behandling af den
niske Stils Former Høyen med Forkjærlighed har gjort opmærksom paa.

io-

14*



1 18 4

og viser sig i Ordets bogstavelige Forstand lidt udtrykket til Siderne: Sidelinierne ere 
ikke rette, men have en svag Krumning (Entasis). Der er i det døde Materiale indlagt en 
Illusion af Spændkraft og Liv, som svarer til det virkelige mekaniske Spil af Tryk og Mod
tryk i Søjlen. Efter dette Princip er Skaftet formet i alle græske Søjler. Nu kan man vel 
ikke vente at se Søjlens Funktion udlrykt ganske paa samme Maade i Kapitælet som i 
Skaftet; men man kan dog lige saa lidt vente at se Kapitælets Former ligesom paa en 
overmodig Maade trodse eller lege med Udtrykket for den arkitektoniske Funktion. Men 
det er netop dette, som det ioniske Kapitæl gjør. Den underste Linie af den saakaldte 
Kanal, som til Siderne slaar ud i de store snegleformede Voluter, er — netop i de Exem- 
plarer, som hidrøre fra den græske Kunsts ypperste Periode — bøjet nedad med et let og 
elastisk Sving, der for Øjet endog undertiden synes at tangere den vandrette Overflade af 
Echinus, hvorover den hviler. Det mindste Tryk maatte jo kunne føles paa denne fine 
krumme Linie. Men der mærkes i Virkeligheden Intet til noget Tryk; Kapitælet synes at
afbryde, at danne en Pavse i det ejendommelige Spil af Kræfter, der gjennemstrømmer
Søjlen som Helhed.

Den særlige Opgave for Søjle kapitælet, opfattet som mere selvstændig Form,
skulde nærmest være den at danne en Overgang fra Skaftets runde Form til den stærkt
udladende firkantede Abakus, som hviler øverst oppe paa Søjlen og danner Mellemleddet 
mellem den og Arkitraven. Denne Overgang, som er gjennemført saa simpelt og stor
ladent, saa naturlig og forstaaelig i den doriske Søjles Echinus, og saa pragtfuldt og aand- 
rigt i det korinthiske Kapitæl, er i den ioniske Form mere maskeret end gjennemført. Jeg 
veed. vel, at udmærkede Kunstforskere1) have forsøgt at forklare det ioniske Kapitæl som 
en særegen Løsning netop af denne Opgave. Men det er efter min Overbevisning umuligt: 
altfor Meget og altfor vigtige og iøjnefaldende Bestanddele af Kapitælet, navnlig de store 
Voluter paa Siderne, blive uforklarlige, overflødige, unyttige, naar man betragter Sagen fra 
dette Synspunkt.

Naar man forgjæves søger efter det, som kan have foranlediget Formen, i arkitek
toniske Motiver, ligger det Spørgsmaal nær, om den da er en Efterligning, et Billede 
af Noget, som man ellers kjender fra Livet eller Naturen. Hvis dette var Tilfældet, vilde 
det i hvert Fald give en Forklaring af selve Formen, selv om man derved atter vilde komme 
til et nyt Problem, nemlig hvorledes det var gaaet til, at en saadan Efterligning var bleven 
anvendt netop paa denne Plads. Men hvad ligner det ioniske Kapitæl? — En Kamel eller 
en Hvalfisk, ligesom Skyen for Polonius’s Øjne. Vitruv, der overhovedet opfatter den io
niske Søjle som et arkitektonisk Udtryk for Kvindeformer og Kvindedragt, ser i Kapitælets

*) Jlr. Schnaase, Geschichte der bildenden Künste, 2te Auflage, Il (ved Friederichs), Düsseldorf 1866 
pag. 23 ff.
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Voluter en Efterligning af det kvindelige lloveds Lokker. Nyere Forfattere have vexelvis 
tænkt paa Væderhorn, sammenrullede Slanger, Sneglehuse, en elastisk Bark eller deslige, 
som ruller sig sammen for Enderne, idet den trykkes paa Midten — hvis noget Saadant 
overhovedet findes i Naturen1)- De, som have givet den Slags Forklaringer, mene natur
ligvis ikke, at Kapitælet, saaledes som de kjendte det, eller som vi kjende det, virkelig 
ligner det, som de nævne; de søge kun ad Reflexionens Vej at forklare Formens Oprin
delse og Forhistorie gjennem et Billede, og famle sig til Et eller Andet, som er krumt og 
snoet og derfor i Almindelighed ligner Kapitælets Voluter9). Men selve Mængden af de 
forskjellige Ting, der ere bragte i Forslag, viser, at man ad denne Vej ikke kommer til 
noget fyldestgjørende Resultat; et nyt Indfald af samme Art som de anførte vilde ingen 
Krav kunne gjøre paa Opmærksomhed.

Vi betragte altsaa det ioniske Kapitæl, som vi kjende det fra den græske Kunst, 
som en fuldstændig irrationel Form. Vi kunne ikke andet end antage, at de Modsigelser 
og Gaader, hvormed Formen er behæftet, have existeret lige saa vel for de udmærkede 
Bygmestre af Athens Propylæer, Nike-Tempel og Erechtheion, som for os. Naar Formen 
alligevel baade for dem og for os har været skjøn, saa viser dette kun, at Skjønhed ingen
lunde beror paa fuldkommen Gjennemskuelighed for Fornuften, paa Forstaaelighed eller 
Forstaaelse. Den græske Kunst, fra hvilken den almindelige europæiske Vedtægt med 
Hensyn til det ioniske Kapitæls Anvendelse er udgaaet, har selv været behersket af en 
Vedtægt, som stammer fra fjærne Tider og fra fremmede Folk. Siden man, navnlig 
gjennem den nyere Tids Opdagelser i Asien, har lært, at det ioniske Kapitæl, ligesom saa
mange andre af den græske Kunsts Former, ogsaa har været anvendt af Folkeslag, hvis
Kultur var uafhængig af den græske og havde Alderens Forspring for denne, er der kun
én Vej at gaae, naar man vil forske efter Formens Forhistorie og Oprindelse, nemlig den
sammenlignende Betragtnings. Medens det vilde være ganske overflødigt nu at dis
kutere de ældre Forklarings-Forsøg, som ikke have haft vor Tids Materiale til Sammen
ligning, bliver det vor Opgave at gjennemføre den sammenlignende Undersøgelse, om mu
ligt med en mere alsidig og fordomsfri Opmærksomhed og en slrængere Kritik end vore 
Forgængere paa denne Vei have gjort det.

For Øjeblikket er det en meget udbredt og, saa vidt mig bekjendt, hidtil ikke alvorlig 
angreben Mening, at den ioniske Stils Former og særlig Kapitælet skulde være udgaaet fra

*) En Oversigt over slige Meninger findes f. Ex. lios Chipiez, Histoire critique des origines et de la 
formation des ordres grecs, Paris 1876, Side 288; og hos Schnaase (anførte Sted).

a) Et kuriøst og temmelig nyt Forklarings-Forsøg findes i Herrn. Weiss’s Kostümkunde, Stuttgart 
1860, 1, 228.
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Mellem-Asien, navnlig fra den babylonisk-ninivitiske Arkitektur. Og saa meget er ogsaa 
sikkert, at de assyriske Fund have aabenbaret mange vigtige Dokumenter til Kapitælets Hi
storie og Forhistorie. Men jeg troer, at de Slutninger, som man har uddraget af disse 
Dokumenter, trænge stærkt til en Revision.

Det er for det Første en Kjendsgjerning, som fortjener Opmærksomhed, at man 
blandt de virkelige monumentale Arkitekturformer, som man har lært at kjende fra det 
mesopotamiske Land, hidtil ikke har fundet Noget som helst, der har Lighed med det io- 
niske Kapitæl eller med andre ioniske Former. Det er noksom bekjendt, at den babylonisk- 
ninivitiske Bygningskunsts Materiale (den sol- eller ildtørrede Lersten) og dens hele Princip 
er saa lidet gunstigt som muligt for Udviklingen af Søjleformer. De seneste, bedste og 
mest omfattende Forskninger i denne Arkitektur, nemlig Victor Place’s Undersøgelser i 
Sargons Kongeborg i Khorsabad, have gjort det i høj Grad sandsynligt, at Hvælvings- 
Konstruktionerne spillede en langt større Rolle, end man i Begyndelsen havde tænkt sig; 
og jo mere omfattende Benyttelsen af Hvælvingerne har været, des mindre Brug har der 
været for Søjler. Place har fuldstændig udgravet den egentlige Kongeborg og været i 
Stand til at give en nøjagtig Plan af hele den vidtløftige Bygning, uden at han, lige saa 
lidt som hans Forgængere, har fundet Spor af Søjler i den. Kun i en lille tilliggende Byg
ning, der efter hans Mening er et Tempel, har han fundet et Fragment1), som han tyder 
som et Søjlekapitæl; det har aldeles Intet tilfælles med den ioniske Stils Former2). Om 
det nu end kan være meget rimeligt, at Anvendelsen af Søjler kan have fundet Indgang 
i disse Landes Bygningskunst, saa er det dog slet ikke rimeligt, at Søjleformer oprindelig 
skulde være udgaaede fra dem. Det er allsaa af denne Grund usandsynligt, at det 
ioniske Kapitæl som Arkitekturform skulde have sin Hjemstavn i Eufrat- og Tigris- 
Landene.

*) V. Place: Ninivé et l’Assyrie; Paris 1870, fol., planche 35. I den tilsvarende Text, tome 11 pag. 74 
udtaler Forfatteren sig om Søjlens Anvendelse i den ninivitiske Arkitektur: »Pas de motifs pour 
dénier á priori aux Assyriens la possibilité d'avoir connu l’usage des colonnes. La nature de leurs 
matériaux les plus habituels, le principe de leur construction, semblent, il est vrai, exclure l'emploi 
de la colonne, et par suite, du chapiteau. Mais les exemples tirés des basreliefs prouvent aussi, 
que ni chapiteau ni colonne ne leur étaient totalement inconnu» o. s. v. — Om Beviserne af Frem
stillingerne paa Reliefferne se nedenfor.

2) En lignende Form var forøvrigt allerede furrdet af La yard i Kujundschik (Nineveh and Babylon p. 
590). Layard tyder den som et Fodstykke (til en Træsøjle eller en Statue); denne Forklaring 
turde være langt rimeligere end Place’s.

De «Forbilleder» for det ioniske Kapitæl, som man har fundet i de assyriske Konge
borge, hidrøre altsaa ikke fra Bygningernes egen Arkitektur, men dels fra billedlige 
Fremstillinger af Bygninger eller af Brugsgjenstande, Møbler o. dcsl., paa Re
liefferne, dels fra løse Fund af alskens mindre Sager af Elfenben og Bronce.

Paa Reliefbillederne i Ninives Paladser finder man Afbildninger af kunstneriske 
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Former, der altsaa ere citerede i den krønike-aglige Beretning om Kongernes Færd og 
Bedrifter, som Reliefferne meddele. Blandt disse Former findes ogsaa hist og her Volute- 
kapitæler, hvis historiske Slægtskab med det græsk-ioniske Kapitæl maa betragtes som 
utvivlsomt. Det er vel sikkert nok, at Reliefferne selv ere udførte af assyriske Kunst
nere, og at disse altsaa have kjendt den Form, hvorom der her tales; men Relief
ferne selv tyde hen paa, at de ligesaa vel (eller endnu mere) have kjendt den fra andre 
Lande, som fra Assyrien selv. Den overvejende Del af Reliefferne viser os Kongen paa 
Krigstog uden for hans eget Land, belejrende og plyndrende andre Folkeslags Byer, mod
tagende deres Gaver o. s.v., og give os saaledes i Henseende til Folketyper, Dragter, Red
skaber, Vaaben og Bygninger en Mængde Træk, som ikke høre hjemme i Assyrien selv, 
medens det dog altsammen er opfattet med et skarpt realistiskt Blik og skildret med den 
orientalske Kunsts ejendommelige Tendens til positiv historisk Tydelighed, saa at det ogsaa 
har Krav paa Tillid i kunsthistorisk Henseende. Det er muligt, at de assyriske Relieffer 
engang ville kunne give os positive Oplysninger angaaende Volutekapitælets Udbredelses
historie; endnu foreligge de ikke alle udgivne i Afbildninger, og en gjennemført historisk
filologisk Kommentar til dem har Videnskaben endnu ikke præsteret. Men saa meget kan 
man allerede nu se med Sikkerhed, at de aldeles ikke bevise, ikke engang tyde 
hen paa, at Volutekapitælet skulde være udgaaet fra assyrisk-babylonisk

Fig 1Kunst. Den i vor Figur 1 efter et Relief i Sargons Palads i Khorsabad gjengivne Bygning (Tav|e n 
kan maaske være virkelig assyrisk; Kongen er paa Billederne i den Sal, hvori Bygningen 
er afbildet, fremstillet paa Jagt; men ingen Indskrifter oplyser os, om Jagten foregaar i 
eller udenfor hans eget Land’). Paa andre Steder, hvor Volutekapitælet forekommer, er 
det sikkert, at Scenen er udenfor Assyrien, saaledes paa et Relief fra Kujundschik, 
hvor man ser Assyrerne plyndrende en erobret By, i hvis Arkitektur dette Kapitæl 
forekommer flere Gange* 2). Ligeledes tilhører den Gjenstand (et Skuebord?), som er

*) Botta: Monuments de Ninive, vol. II, pi. 114. — Layard: Nineveh and its remains, 11, p. 273. 
Efter at have omtalt den i vor Fig. 1 afbildede Søjlebygning, tilføjer Layard: «In a basrelief at 
Kouyunjik, the entrance to a castle was flanked by two similar columns. The city represented 
appeared to belong to a maritime people inhabiting the shores of the Mediterranean, and may perhaps 
be identified (as it will hereafter be shown) with Tyre or Sidon. We have therefore the Ionic 
column on monuments of the eigth, or seventh, century before Christ.» — Jeg betvivler, at det 
Relief, som Layard her omtaler, er afbildet nogensteds i hans egne eller Andres Udgaver af assyriske 
Monumenter.

2) Layard: A second series of monuments from Nineveh, pi. 40; sign. Layard: Nineveh and Babylon, 
p. 119, 648.

3) Layard: A second series, pi. 35; Nineveh and Babylon p 444. — Reber (Kunstgeschichte des 
Alterthums, Leipzig 1871, p. 65) erklærer forøvrigt Layard’s Afbildning for urigtig, idet Rosetterne 
i Kapitælets øverste Bel paa Afbildningen i Virkeligheden skulle være Voluter.

Fig. 2 
gjengivet i vor Fig. 23), et fremmed Folk, som bringer Tribut. Heller ikke ^Tavle 
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i de to sidst nævnte Exempter giver nogen Indskrift Oplysning om de fremmede Folkeslags 
Identitet1 2).

1) Prof. Valdemar Schmidt har paa min Forespørgsel velvillig meddelt mig, at han i begge de 
nævnte Tilfælde af historiske Grunde er tilbøjelig til at antage det fremmede Folk for Elamiter.

2) Reber: Kunstgeschichte des Alterthums, p. 65.
3) Layard: Monuments of Niniveh, pi. 24.

Om de løse Fund fra Assyrien, navnlig de af Elfenben, som med liensyn til Vo- 
lutekapitælets Historie have størst Betydning, skal der nedenfor blive Tale. Foreløbig maa 
det i Almindelighed fremhæves, at løse Fund af let-transportable Gjenstande naturligvis ikke 
uden nærmere Kritik kunne tages til Indtægt som Vidnesbyrd om Kunstens Udøvelse paa 
det Sted, hvor de findes. Udgraver man en Gang St. Petersborg eller Kjøbenhavn, vil man 
finde en stor Mængde kunstindustrielle Frembringelser, som ere udførte i Paris, i Kina eller 
Japan. I Virkeligheden hidrøre hele Fund baade af Elfenben og af Bronce i de assyriske 
Paladser fra fremmed Industri.

Men selv om vi i Assyrien og det øvrige Asien fandt nok saa mange Former, som 
lignede det ioniske Kapitæl og tydelig vare i Slægt med det, vilde vi endda ikke være 
hjulpne med Hensyn til Spørgsmaalet om Formens Oprindelse. Vi have set, hvorledes 
Formen i Grækenland har en fuldkommen konventionel Karakter, det vil sige, at den i sig selv 
bærer Præget af at være afledet, at den ikke er umiddelbart forstaaelig og gjennemskuelig. 
Men det selv Samme er Tilfældet, og i fuldt saa høj en Grad, med de asiatiske Former. 
Vi lære af dem kun, at Formen i forskjellige Variationer er udbredt over et langt større 
Territorium end Grækenland; men de føre os ikke nærmere til Kilden; ja de asiatiske Vo- 
lutekapitæler føre os ej engang tilbage til en ældre Tid end den, i hvilken Formen har 
været udbredt i Hellas. Naar vi søge Oprindelsen til en konventionel Form, gjælder det 
om at vise, hvorledes den er afledet af Former, som have en primitivere Karakter, som ere 
forstaaelige af sig selv, enten i Følge deres Funktion i Kunstværkets Organisme, eller som 
billedlig Gjengivelse af Naturen. I denne Henseende give de ninivitiske Kunstværker os 
ingen fyldestgjørende Belæring. De give os imidlertid et Fingerpeg, som bør paaagtes, 
omendskjønt dets rette Forstaaelse, som vi haabe i det Følgende nærmere at kunne ud
vikle, vil føre os hen til ganske andre Egne af Kunsten. Vi sigte til, at Volutekapitælet 
paa dem fremtræder i to forskjellige Former, idet Voluterne enten udspringe fuldkommen 
adskilte ligesom krummede Blomsterblade fra en fælles Grund, eller ere sammenholdte 
foroven ved en fælles Masse eller en forbindende vandret Linie. Dette Enten-Eller i 
Formen finder Sted baade ved arkitektoniske Søjlekapitæler (sammenlign Kapitælet paa Fig. 1 
med Kapitælet Fig. 3-)), og ved allehaande mindre tektoniske Led, hvis Former ere i Slægt 
med den monumentale Arkitekturs (sammenlign de to assyriske Sværd, Fig. 4 og Fig. 5 
som begge ere tagne fra ét og samme assyriske Relief3)). Vi skulle senere se, at man

Fig. 1, 3 
(Tavle 1)
Fig. 4, 5 
(Tavle I)
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træffer det samme Enten-Eller i Formen saa godt som allevegne, hvor man finder Volute- 
kapitælet. Karakteristisk for Volute-Kapitælet i Mellem-Asien synes det derimod at være, 
at enhver af de to anførte Variantformer hyppig fremtræder fordoblet i ét og samme 
Kapitæl, saaledes at Kapitælet til hver Side faar to Voluter (Fig. 1, 2 og 3). Det er mu
ligt, at denne Fordobling er en mellemasiatisk Opfindelse ; men den fordoblede Form har 
jo en mere afledet Karakter end den enkelte, og synes at ligge fjernere fra Kilden.

Naar man har henpeget paa Mellem-Asien som Udgangspunkt for det ioniske Ka
pitæl, har man ikke undladt at anføre persiske Søjleformer fra Susa og Persepolis1), paa 
hvis besynderlig sammensatte Kapitæler et af Leddene bestaar af fordoblede og med fælles 
Rand sammenholdte Voluter, der rigtignok ere stillede paa Højkant, men som forøvrigt ube
stridelig ere i Slægt baade med de nys anførte asiatiske Former og med de græske. Men 
man behøver kun at røre ved den persiske Kunsts Kronologi for at faa Alle til at ind
rømme, at dette Fænomen kun har Betydning for Formens Udbredelse, og at det Intet 
lærer om dens Oprindelse. Den persiske Søjle-Arkitektur kjende vi ikke fra tidligere 
Tider end Darius Hystaspis’ og Xerxes’s, da den ioniske Søjle allerede længe havde staaet 
i Flor i Lille-Asien og Hellas. Desuden ser ingen Kunstform i Verden mindre oprindelig 
ud end de persiske Kapitæler2). Det er jo ogsaa anerkjendt og paaviseligt, at den persiske 
Kunst overhovedet har en meget eklektisk og lidet primitiv Karakter; og i Følge Perser- 
Rigets Opkomst og dets Forhold til sine Lydlande frembyder der sig en saadan Mængde 
af Muligheder for Indvandringer og Tilegnelser af arkitektoniske Former, at man her aller
mindst kan faa noget Sikkert at holde sig til. At Perserne kunde have faaet Volute-Ka
pitælet endog fra Grækerne selv, er langt tænkeligere, end at Grækerne skulle have faaet 
det fra Perserne.

*) De bedste Afbildninger findes i Fl andin et Coste: Voyage en Perse (Perse ancienne). Da vi ikke 
tilskrive det persiske Kapitæl nogen Betydning for vort Problem, have vi ikke leveret nogen Af
bildning af det; enhver Haandbog over Arkitekturhistorien eller den almindelige Kunsthistorie leverer 
Gjengivelser.

2) Paa den ovenfor anførte Formodning af Prof. Vald. Schmidt, at nogle af de paa assyriske Relieffer 
afbildede Volute-Kapitæler skulde hidrøre fra Elam (med Su sa), kunde man atter bygge den For
modning, at Susa har havt en særlig Betydning for Formens Udbredelse i Mellem-Asien og lede de 
persiske Kapitæler tilbage til samme Udgangspunkt. Det er ogsaa meget muligt og vil kunne findes 
paa en særegen Maade stemmende med det, som skal udvikles i det Følgende, at den gamle «Mem- 
nons-By« kan have været et saadant Udgangspunkt, men vel at mærke kun et sekundært. Til 
at søge det oprindelige Udgangspunkt der, er der ingen som helst Grund, eftersom ingen af de 
Former, som kunne føres tilbage hertil, have nogen høj Ælde (de gaa kun tilbage til Senakheribs 
Tid, c. 700 f. Ghr.), eller nogen primitiv Karakter.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. II.

'ig. U 2, 3
(Tavle 1)

15
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I del Følgende ville vi meddele en Række Former, der, som vi mene, give et 
reellere Bidrag til Løsningen af Spørgsmaalet om det ioniske Kapitæls Oprindelse, end der 
hidtil turde være fremdraget. Enkeltvis ere alle Rækkens Led allerede kjendte. Nogle af 
dem ere ogsaa, om end kun flygtig og ligesom i Forbigaaende, tidligere kombinerede med 
liensyn paa det ioniske Kapitæls Forhistorie; men dels er der i Opfattelsen af Monumen
ternes historiske Forhold paa et bestemt Punkt indløbet en Misforstaaelse, som har ført 
Forskningen paa Vildspor, dels ere de sidste Led i Rækken, som ere de vigtigste, efter
som de føre Formen tilbage til dens oprindelige Udspring og give Forklaringen af dens 
historiske Vandring, neppe tidligere medtagne i denne Forbindelse.

Fl§ 6 Den i Figur 6 afbildede Kapitælform, udført af Kalksten, er funden paa Cypern i
(Tavle I)

nogen Afstand fra Ruinerne af det gamle Salamis paa Øens Østkyst; den opbevares nu i 
Louvre1). Den er, som man ser, ikke Hovedet af en rund Søjle, men af en firkantet Pille. 
Om man vil kalde denne Form et ionisk Kapitæl, eller ikke, maa henstilles til Enhvers 
Forgodtbefindende; men Ingen vil kunne tvivle om, at den staar i en virkelig historisk 
Forbindelse med det ioniske Kapitæl, som vi kjende fra den udviklede græske Kunst. For
holdet mellem den cypriske Form og den udviklede græske skulle vi nærmere søge at op
lyse i Afhandlingens Slutning; her nøjes vi med foreløbig at konstatere det, for derefter 
at bestemme, hvoraf denne Mellemform er afledet. Figuren af Halvmaanen og Solskiven, 
som er indskreven i Trekanten imellem Abakus og de fra Grundlinien til begge Sider udad 
krummede Voluter, har ingen arkitektonisk Betydning; men den er os dog af Vigtighed, 
eftersom den er et velbekjendt fønicisk Religionssymbol. Som bekjendt var Cypern fra 
ældgammel Tid af tildels koloniseret af Fønicerne, hvis Kultur, efter de fundne Monumenter 
at dømme, ogsaa spillede en meget stor Rolle paa denne 0.

(T,iIS]’7j) Alter et Kalkstens-Kapitæl fra Cypern (Fig. 7), fundet i Athieno, det gamle Golgos; 
nu i Louvre2). Som man ser, er Kapitælets nederste Del paa det aller nærmeste beslægtet 
med den foregaaende Form og bærer ligesom denne det føniciske Mærke. Af denne Slags 
Kapitæler — ikke just ganske identiske, men indbyrdes nær beslægtede — er der over
hovedet fundet flere paa Cypern3); og den Form, hvorom der her nærmest er Tale, gjen- 
findes ogsaa i andre Forbindelser, navnlig som Udspring for en Palmette.

F1§- 8’ 9 Fig. 8 og Fig. 9 gjengive udskaarne Elfenbens-Plader, som have været indlagte med
(Tavle I) Glas, lapis lazuli o. desl. De ere fundne i Assyrien (Nimrud) og bevares begge i det britiske

’) Afbildet efter A. de Longpérier’s fortrinlige, endnu ikke fuldendte Værk «Musée Napoléon III», 
planche XXXIll. Afbildninger af Kapitælet ere ogsaa leverede andre Steder.

’) Longpérier, Musée Napoléon III, den oven anførte Tavle.
3) Smign. Revue archéologique nouv. série 1875 pag. 23. — Longpérier omtaler i Texten til den 

oven anførte Tavle endnu et Kapitæl af samme Art.
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Museum1). Læseren vil let gjøre sig Rede for, hvilke Dele af disse sammensatte Former 
der har Betydning i Sammenhæng med de nys meddelte Figurer og med det ioniske Kapitæl. 
Fig. 8 viser os en Form, som paa ganske enkelte Træk nær er identisk med Fig. 6. Men 
ikke alene Materialet, ogsaa Anvendelsen er forskjellig, idet vi ikke her have et Kapitæl, 
men et rent Ornament for os. Voluterne tjene her som Udspring for en Palmette; og vi 
gribe denne Lejlighed til én Gang for alle at bemærke, at der til det i Oldtiden, ligesom i 
den nyere Tid, saa almindelig udbredte Palmette-Ornament i Reglen ikke mindre hører en 
Voluteform som Udspring end en Bladvifte som Afslutning; og at Palmetten i sin Oprindelse 
og Udbredelse overhovedet er paa det Nøjeste forbunden med den Voluteform, der efterhaanden 
udviklede sig til det ioniske Kapitæl. Jeg haaber i en senere Studie at skulle kunne give 
give Bidrag til Palmette-Ornamentets Historie. — Fig. 9 har nærmest Lighed med Fig. 7. 
Medens Kompositionen som Helhed har Betydning for os i denne Sammenhæng ved at give 
et yderligere Bevis for det nære Slægtskab med det i Fig. 7 meddelte Kapitæl, er det dog 
atter her Partiet forneden med Voluterne, som vi skjænke vor særlige Opmærksomhed. I 
Tegningen af dette Parti er det ganske tydeligt — hvad man ved de andre Former i alt 
Fald kun kunde gætte paa —, at det, som vi se, er en Blomst med tvedelt, til begge 
Sider udrullet Krone og med en Række af Bægerblade forneden. Dette giver en fyldest- 
gjørende Forklaring af de ovenfor afbildede konventionelle Former2). Vi ere her altsaa 
havnede i en billedlig Gjengivelse af en Naturform, omendskjønl Tegningen af Blomsten 
unægtelig endnu er en konventionel Omskrivning af Naturen. Kronens Bøjning ud til Si
derne saa vel som Fremstillingen af de parallelnervede Bægerblade som Trekanter med 
Rifler, parallele med Banden, tyder aabenbart ikke paa nogen Efterligning paa første Haand 
af et naturligt Forbillede.

1) Fig. 8 er afbildet som Vignette i Layard: Nineveh and Babylon (London 1853), pag. XXIII (sign, 
en Elfenbensform blandt Ornamenterne paa en Træ-Sarkofag paa Krim, Compte-rendu de la Com
mission impériale archéologique, St. Petersbourg 1866, pl. II, Nr. 22). — Fig. 9 er fotografisk gjengiven 
efter Originalen i Mansell’s ypperlige Samling af Fotografier fra det britiske Museum, Nr. 579, I; 
ogsaa afbildet i Layard: Monuments of Nineveh, plate 90 fig. 21.

2) G. Colonna Ceccaldi har i en Afhandling i «Revue archéologique«, nouv. série 1873 pag. 27, 
hvilken han afhandler de ovenfor meddelte cypriske Kapitælformer, bemærket, at de ere «la traduc
tion architecturale du lotus dans file de Chypre». Han gjenoptager i en anden Afhandling (Revue 
archéologique 1875 pag. 23) denne Bemærkning og føjer til i en Note: «L’ordre ionique, l’ordre 
aphroditique par excellence, dérive de là très-probablement». Jeg véd ikke, hvor vidt han fører den 
i disse faa Ord henkastede Tanke; men den synes at gaa i samme Retning som min Opfattelse af 
Sagen. Der ligger i denne Henseende mindre Vægt paa, at Udtrykket «Lotus» i denne Sammen
hæng neppe er rigtigt, som det Efterfølgende vil vise. Med Henvisning i Almindelighed til en Blom
sterform er man heller ikke helt hjulpen, eftersom de fleste Blomsterformer, ogsaa Lotus, ere ud
bredte over næsten alle Oldtidsfolkenes Kunst.

Omendskjønt disse Elfenbens-Brudstykker ere fundne i en assyrisk Kongeborg, er 
det dog klart, at de ikke, lige saa lidt som de andre Elfenbens-Sager, som Layard fandt 
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i Nordvest-Paladset i Nimrud, kunne betragtes som assyrisk Kunst. Vi maa i 
denne Henseende henvise Læseren til Mansell’s Fotografler og til Layard’s Afbildninger i 
«Monuments of Nineveh», hvor en større Mængde af disse Sager ere gjengivne, som ville 
gjøre Opfattelsen af deres Stil mere sikker og klar. Paa mange af dem findes der aldeles 
tydelige ægyptiske Motiver, paa ét endog en Cartouche med Hieroglyfskrift (eller Efterligning 
af Hieroglyfer); Tegningen har gjennemgaaende langt mere Lighed med den ægyptiske end med 
den assyriske Stil. Dette blev ogsaa strax anerkjendt. Imidlertid kunde man dog heller ikke 
opfatte disse Sager som Produkter af virkelig ægyptisk Kunst. Der var noget vist Uklart og 
Fordunklet ved Stilen, som ikke ganske stemmede med det rent udprægede og saa let gjen- 
kjendelige nationale Karaktermærke, som er ejendommeligt for alle gammel-ægyptiske Kunst
værker. Layard opfattede dem da som assyriske Efterligninger af ægyptisk Kunst1). Men 
denne Forklaring maa dog kaldes temmelig tvungen. Hvor mange Exempler man end har 
paa, at et Oldtidsfolk har optaget Æmner og Motiver af et andet Folks Kunst, kjender man 
dog næppe ellers noget Exempel fra Oldtiden paa, at et Folk, som selv havde en højt ud
viklet Kunst og en fæstnet og udpræget Stil, har underkastet sig den Tvang, det kunstneriske 
Reflexionsarbeide, systematisk at eftergjøre en anden Nations KunststiL Desuden findes der 
blandt disse Elfenbens-Sager flere Motiver, som hverken høre hjemme i ægyptisk eller assyrisk 
Kunst. Omendskjønt derfor Layard’s Forklaring ikke er holdbar, maa man dog indrømme 
ham, at han rigtig har set, at man ikke kan tage disse Elfenbens-Arbejder til Indtægt for 
Opfattelsen af den assyriske Kunst. Det maa beklages, at en Forfatter, som har et saa 
aandrigt Blik for den kunsthistoriske Sammenligning som G. Semper, i denne Henseende 
har ladet sig lede paa Vildspor, idet han, aabenbarf af den simple Grund, at Fragmenterne 
ere fremlagte i det britiske Museum som assyriske Fund, har sammenblandet dem med 
assyriske Kunstværker, og af denne Forvexling har udledet fejlagtige Slutninger netop med 
Hensyn paa det ioniske Kapitæls Oprindelse. «Det ioniske Volute-Kapitæl», siger han2), 
«som forekommer paa almindelig kjendte Fremstillinger af assyriske Bygningsværker» [det 
Forhastede i denne Opfattelse har jeg ovenfor oplyst] «og i den fuldkomneste Gjennem- 
førelse fremtræder paa et Elfenbens-Brudstykke blandt de assyriske Reliquier i det britiske 
Museum» [det er uden Tvivl det i vor Figur 8 meddelte Stykke, som han sigter til], «har 
efter min Overbevisning sin Oprindelse af Volute-Bægerformen paa det hellige Træ.» 
Semper fejler her ikke alene deri, at han betragter Elfenbensstykket som assyrisk, men 
ogsaa deri, at han afleder den i Elfenbensstykket givne Form af en Form paa det assyriske 
«hellige Træ», som meget mere er afledet af saadanne fremmede Former, som Elfenbens
stykket repræsenterer. Selve den Form paa «det hellige Træ» som han citerer og afbilder,

x) Layard: Monuments of Nineveh, se Texten til Plancherne; jfr. Nineveh and its remains, Il pag. 10, 
og Birch’s detaillerede Beskrivelse i Appendix 11 til samme Bogs 1ste Bind.

3) G. Semper, Der Stil (Frankfurt am Main 1860), I, 383.
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staar det ioniske Kapitæl meget fjern; den bærer desuden selv i saa høj Grad Præget af 
noget Afledet, Konventionelt, trænger selv saa meget til Forklaring, at den kun daarlig kan 
tjene til at forklare andre Former.

Hovedsagen for os er i denne Sammenhæng at fastholde den Sandhed, at de an
førte Elfenbens-Former langt snarere maa udledes af ægyptiske Motiver end af assyriske. 
Dermed er Undersøgelsens Vej i det Væsentlige paapeget. Men ligegyldigt er det dog 
heller ikke at faa Svar paa det Spørgsmaal, hvorfra den halvforkvaklede ægyptiske Stil i 
Elfenbensslykkerne hidrører. Og dette er lettere at indse nu, end dengang da Layard fandt 
fandt dem. Allerede den meget nøje Overensstemmelse imellem de her afbildede Elfenbens
stykker og de ovenfor meddelte cyprisk-føniciske Kapitæler (sign. Figg. 6 og 8, Figg. 7 og 9) 
maa lede Tanken hen paa, at de ere af fønicisk Arbejde; thi den indbyrdes Lighed imellem 
dem er tydeligere og mere karakteristik end den Lighed, som man kan finde mellem dem 
og Arbejder af utvivlsomt assyrisk eller utvivlsomt ægyptisk Kunst. Ogsaa Longpérier1) 
anfører de i Assyrien fundne Elfenbens-Sager kort og godt som fønicisk Arbejde. I et af 
JNinives Paladser har man fundet et Stykke Elfenben med fønicisk Skrift2). Og omend- 
skjønt den føniciske Kunst i sin Helhed viser os en Indflydelse fra forskjellige Kanter, 
aabenbarer den sig dog i de aller fleste opbevarede Mindesmærker, især af Billedværk og 
Ornamentik, som en ganske afhængig Lærling af den ægyptiske Kunst. Ægyptiske Motiver 
ere gaaede umiddelbart over i den og have blandet sig med Forestillinger, som høre hjemme 
i de asiatiske Religioner. En egentlig selvstændig Stil kjende vi ikke fra Fønicien; dets
Stil er netop i de aller fleste Tilfælde en forkvaklet Efterligning af den ægyptiske.

Den næste Figur, vi meddele (Fig. 10), fører os dybt ned i Ægypten selv, til Rui
nerne af det gamle Theben i Øvre-Ægypten. Det er to Granit-Piller i det store Tempel 

Fig. 10a 
(Tavle II)

i Karnak3). De hidrøre fra Thotmes III i Midten af det 2det Aartusinde f. Kr. Fødsel, alt- 
saa fra en Periode, da Ægypten i Henseende til Kultur og politisk Magt stod mere over
legent over hele den gamle Verden end nogensinde, og da den ægyptiske Kunst stod i den 
rigeste og reneste nationale Udvikling. Kontinuiteten mellem den paa Pillen til Venstre (a) 
i Relief fremstillede Planteform og de ovenfor meddelte Motiver af fønicisk Kunst, navnlig
Elfenbensstykket Fig. 9, behøver blot at paapeges for at blive anerkjendt. Vi kunne for
øvrigt meddele ægyptiske Mellemformer, som vise Sammenhængen i endnu jævnere Overgang 
(Fig. 12, 13)4). I det ægyptiske Arbejde (Fig. 10a) er, som man ser, Blomsterformen gjengiven ^vtell)3

fl Musée Napoléon III, anf. St.
2) Mansell’s Fotografier, Nr. 580.
3) Prisse d’Avennes: Histoire de l’art égyptien; — Lepsius: Denkmäler aus Ägypten und Äthio

pien, Abth. I, Vol. II, Bl. 80.
4) C. Leemans: Aegyptische Monumenten van het Nederlandsche Museum van Oudheden te Leyden, 

Afd. H, XLV11I, Nr. 1658 og 1657; LXXXIV, Nr. 78 5.
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endnu renere, tydeligere, Naturen nærmere, end i det føniciske Elfenbensstykke. Alligevel 
synes den ægyptiske Blomst med al dens Elegance ikke at gjengive nogen bestemt, virkelig 
Artsform med botanisk Troskab. Ogsaa den er for saa vidt «konventionel», med hvor 
fin en Følelse for Planteformens Natur i Almindelighed den end er tegnet. Men selve den 
Omstændighed, at den ikke ganske svarer til Naturen, kan forøvrigt gjælde for et yder
ligere Bevis for dens kunsthistoriske Sammenhæng med de føniciske Former, nærmest 
Fig. 9; medens den paa den anden Side bærer Præget af et langt primitivere Forhold til 
Naturens Former og derfor fører os nærmere til Kilden — saa nær, som vi overhovedet 
mene at kunne komme. Vi ville kalde denne Plante en «Lilie», for at have et Navn til 
den, omendskjønt vi meget vel vide, at Navnet ikke er korrekt ( Lilien har f. Ex. intet Bæ- 
ger)1). — Den paa den anden Pille (6) fremstillede Plante kan, om ikke umiddelbart, saa 
dog gjennem Analogier, sikkert bestemmes som Papyrus. Dens øverste, udfoldede Del 
er ikke en Blomsterkrone med sit Bæger forneden, men en Skjærm af tæt stillede Smaa- 
stilke med sit Svøb af Blade.

De to Piller danne et Par, og de to paa dem afbildede Planter staa i et bestemt 
symbolsk Forhold til hinanden. Allerede fra Ægyptens ældste Periode af inddeltes Landet 
i en nordlig Del (det senere saakaldte Delta) og i en sydlig («det øvre Ægypten»); og som 
hieroglyfiske Betegnelser for Landets to Dele betjente man sig af disse Planteformer, idet 
«Lilien» betegnede den øvre, sydlige Del, Papyrus det nordlige Lavland9). Pillerne i Karnak 
betegne altsaa Kong Thotmes’s Herredømme over det samlede Ægypten. Som en synonym 
Betegnelse finder man paa Faraonernes Throner Billedet af en Knude, som er dannet af 
disse to Planters Stængler, eller Nil-Guden fremstillet i to Figurer (Nilen i dens øvre og i 

(Tavle li) dens ne(^re køb), knyttende Knuden af de to Planter (Fig. 11)3). Intet kan tydeligere end 
denne Symbolik vise, at de to Planteformer hørte hjemme i Ægypten, og at Sydplanten 
(«Lilien»), om den end ikke virkelig groede i Ægyptens Jordbund, dog som Symbol var 
lokalt knyttet til den.

Det er værdt at mærke, at de i Relief fremstillede Planteformer paa de to Piller 
ere betegnede som en Slags Søjler, som arkitektoniske Bærere. Paa hver af de to store 
Blomster i Midten hviler der en Tavle med Kongenavnet, og de tre Blomsterstængler paa 
hver af Pillerne udgaa forneden fra en fælles Søjlebasis. Men da Planterne jo dog ere 
fremstillede i Relief og ikke skulle være virkelige Bærere, har Kunstneren med fuld Ret

’) Lotos er det ikke; de forskjellige Lotos-Former (nymphæa) som spille en saa stor Rolle 1 de ægyptiske 
Ornamenter og Billeder, afbildes ganske anderledes. Smign. H. Brugsch: Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler, I (Leipzig 1857) pag. 31 og 76, hvor de forskjellige Meninger om denne 
Plantes Natur ere fremsatte, og hvor dens symbolske og hieroglyfiske Betydning er udviklet.

2) Brugsch, anf. St.
3) Jvfr. f. Ex. Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians, V, pl. 57 og pag. 58.
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og megen Smag holdt Kompositionen i en fri, let og fantastisk Karakter. Imidlertid peger 
Motivet, som det navnlig er tydeligt ved den fælles Basis, hen paa arkitektoniske Motiver, 
der benyttedes i Ægyptens virkelige Bygningskunst. I den samme Periode, fra hvilken 
Granit-Pillerne hidrøre, finder man ogsaa hyppig en Søjleform, hvis Motiv er laant fra 
Nordplanten (Papyrus). Kapitælet ligner ganske den aabnede Skjærm paa Fig. 106; men 
Stænglen (Søjleskaftet) er selvfølgelig forholdsvis meget solidere og tykkere. Det er et af 
de mærkeligste Karaktertræk af den ægyptiske Kunst, at den tog Motivet til Søjleformer, 
som udføres af mægtige Steenblokke, undertiden i en Maalestok, som vi finde mere egnet 
for Taarne end for Søjler, fra en Plantestængel; og at den udførte Kapitælets store sam
menhængende Flade efter Forbilledet af en Flade, der i Naturen selv ikke engang er sam
menhængende og hel, men kun betegnet ved en Dusk af Stilke i en Blomsterskjærm. Dette 
Træk er et blandt mange Beviser for, hvilken overordentlig Rolle Nil-Dalens Naturformer 
spillede i Ægyptens Kunstformer, for den ægyptiske Kunsts primitive Forhold til Landets 
Natur og dens lokale Karakter.

Vi have nu gjennem en Række af Monumenter vist, hvorledes hin cypriske Kapitælform 
(Fig. 6), der tjente os som foreløbigt Udgangspunkt, gjennem nogle Mellemled er afledet af 
en ægyptisk Form, der paa én Gang er billedlig, idet den fremstiller en Blomst, og tillige 
benyttes arkitektonisk, idet den er betegnet som Bærer. Det turde vel næsten være over
flødigt at værge os mod den Misforstaaelse af vor Mening, at de af os fremførte Monu
menter skulde kunne betragtes som netop de Exemplarer, igjennem hvilke Udviklingen i
Virkeligheden er foregaaet. De ere naturligvis alle kun at opfatte som Exempler paa de 
forskjellige Udviklingstrin — Exempler, som bydes os af det, der tilfældig er os overleveret 
af den gamle Kunst.

Vi ere havnede i Ægypten. Men den ægyptiske Kunst byder os mange andre 
Former end hine Granit-Piller fra Karnak, som kunne tjene os til Illustration af det ioniske
Kapitæls Oprindelse, endog naar man ser bort fra det cypriske Kapitæl som Mellemled. 
Thi medens Ægypten klarere og tydeligere end noget andet Land viser os Naturformernes 
Benyttelse til Kunstformer, viser det os paa den anden Side ogsaa gjennem mange Exem
pler, hvorledes Naturformerne efterhaanden kunne omdannes til konventionelle Former, 
gjennem hvilke de naturlige Forbilleder tilsidst kun utydelig skinne igjennem. En saadan 
Omdannelse foregaar let, naar Former overleveres fra det ene Folk til det andet; men den 
kan ogsaa foregaa indenfor et enkelt Folks Grændser.

Wilkinson meddeler1) som Illustrationer til den ægyptiske Flora, hentede fra Ægyp
ternes egne billedlige Fremstillinger, bl. A. de to Figurer, som ere gjengivne paa vor Tavle 
II som Fig. 14 og 15. Fig. 14 er et naturtro og utvivlsomt Billede af Papyrus; Fig. 15 er, Fig. 14, 15

(Tavle II)

) Manners and customs, V, pag. 367. 
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som Wilkinson formoder, og som det flere Steder sikkert kan sees, en konventionel Omskriv
ning, af den samme Planteform. Man maa erindre, hvilke Vanskeligheder de ægyptiske 
Kunstnere kom ind i derved, at de ikke formaaede at fremstille Legemer i Forkortning eller 
Fladernes Runding, og hvilke Besynderligheder i Linjernes Gang denne Mangel kunde med
føre. Hvor fejlagtig Tegningen end tidt kan være som Gjengivelse af Naturen, bevarer den 
alligevel sin ornamentale og dekorative Skjønhed ubeskaaren.

16 Fig. 16 fremstiller efter et ægyptisk Billede1 2) et Exempel paa de højst pyntelige

*) Wilkinson: Manners and customs, V, pl. 80, pag. 292. — Prisse d’Avennes: Histoire de Part 
égyptien.

2) Rosellini: Monuments dell’ Egitto e della Nubia, II (Monumenti civili), Nr. LXX, 6.
3) Smlgn. Movers: Das phönizische Alterthum, navnlig det med Hensyn paa Forbindelsen mellem

Ægypten og Fønicien saa lærerige Kapitel Th. III pag. 314 ÍT.

I nlC Træsøjler, som have spillet en saa stor Rolle i den lettere ægyptiske Arkitektur, som vi 

nu kun kjende gjennem Billeder. Søjlekapitælet bestaar af fire Led: nederst et sammen
snøret Bundt af Plantestængler, dernæst en Lotus, dernæst en «Lilie», tilsidst en Papyrus- 
skjærm, hvis øverste Linje er krummet ud til Siderne i stærk Lighed med de ioniske Vo- 
luter. Fra Voluterne af «Lilie»-Formen nedenfor — den Form, der, som vi have set, 
danner Udgangspunktet for det cypriske Kapitæl (Fig. 6) — udgaar der nogle nedhængende 
Flige, som overhovedet hyppig sees i Forbindelse med denne Form. Et Rudiment af disse 
Flige gjenfmdes endnu maaske paa det cypriske Kapitæl som en Dobbeltrand langs Volu- 
ternes Underside.

F‘g-17 Fig. 17 giver os et Brudstykke af en malet Loftsdekoration fra en ægyptisk Grav9).
Tavle II)

Man vil maaske ved første Øjekast finde Ligheden mellem de Voluter, som bpirallinjerne 
her danne, og det ioniske Kapitæls rent tilfældig. Det er den dog næppe ganske. De 
spiralsnoede Baand ere maaske vel et ornamentalt Motiv, som oprindelig slet ikke staar i 
Forbindelse med Plante-Ornamentiken; men idet Dekoratøren har lavet sit Mønster af 
Baandspiralerne, har han i sin Tanke aabenbart kombineret det med den Art af konven
tionelle Planteformer, som vi se repræsenteret i det øverste Led af Træsøjlen (Fig. 16); det 
kunne vi se af Trekanten med de parallele Rande paa Baandmønsteret, ved hvilken der 
tydelig nok er tænkt paa et Blad af et Blomsterbæger eller Svøb. Det malede Mønster her 
kan i ethvert Fald tjene os som Exempel paa, hvorledes Ægypterne selv indenfor deres 
Lands Grændser tumlede med den Slags dekorative Motiver, i hvilke ogsaa Spirerne til det 
ioniske Kapitæl ligge. Men umuligt er det vel heller ikke, at Tøjer, navnlig Lærredvarer3 *), 
som Ægypterne udførte i store Partier til de omboende Folk, direkte kunne have ført saa- 
danne Mønstre ud over Ægyptens Grænser. Profeten Ezekiel siger om Tyrus: «Dit Sejl 
var af hvidt Linned med stukket Arbejde fra Ægypten» (cap. 27, v. 7).

En ganske særlig Betydning med Hensyn til de ægyptiske Kunstformers Overleve- 
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ring til fremmede Folk maa man vistnok tilskrive allehaande mindre og let transportable 
Galanterivarer, som ved deres stadselige Stoffer, deres pyntelige Form og deres hyppig 
rige Farver vare vel egnede til at stikke de langt mindre civiliserede og mindre vel udsty
rede Folkeslag i Øjnene. Vi vide jo fra vore Dage, hvorledes endog kun simple Produkter 
af europæisk Industri, der i Europa selv kun staa i ringe Pris, kunne gjore Lykke hos Syd- 
havs-Øernes Beboere. Om nu end Afstanden mellem den ægyptiske Industri og de andre 
Folks aldrig var s aa stor som imellem Nutids-Europæere og de Vilde, bliver Loven dog 
den samme: at Produkter af et afgjort højere industrielt Standpunkt i høj Grad imponere 
og fortrylle de Folk, som staa paa et lavere Standpunkt. Ægypten var fra ældgammel Tid 
af et overordentlig udviklet Industri-Land ; men Ægypterne befattede sig ikke selv med 
Udførselshandel; den overlod de til Fønicierne, som dels førte de ægyptiske Kramvarer om 
i Verden, dels — som Monumenterne vise — i deres egen Industri efterlignede den ægyp
tiske Stil.

Paa Spejle, Vifter, Knive o. desk, som ere fundne i de ægyptiske Grave eller afbil
dede i Ægypternes egen Billedhuggerkunst, er Skaftet hyppig formet i Overensstemmelse 
med den ægyptiske Søjle, med et Kapitæl af «Lilie»- eller Papyrus-Form (altsaa Syd- eller 
Nord-Blomsten, smign. ovenfor Fig. 10), hvortil Spejlets Plade, Viftens Fjerskjærm eller Kni
vens Blad er fastgjort. Efter at vi allerede have set «Lilie»-Formens Forvandlinger, har 
det størst Interesse for os at se, hvorledes Papyrus-Formen er benyttet paa slige Skafter; 
thi Nord -og Syd-Blomsten have efter vor Mening lige megen Betydning for 
Udviklingen af det ioniske Kapitæl. Paa et lille Broncespejl med glasseret Skaft, i 
det britiske Museum (Fig. 18)1), er Pladen fastgjort til et Kapitæl, der ganske har samme Fig’ 18 

 (Tavle III)
Form som et ægyptisk Søjlekapitæl. Men hyppigere finde vi, at de ægyptiske Kunsthaand- 
værkere have taget et vel begrundet Hensyn til, at det, som Skaftkapitælet skulde bære, 
ikke var en Masse, som havde Udstrækning i alle Retninger, men en tynd Plade, og at de 

•derfor have ladet Kapitælet brede sig mest i samme Retning som Pladen. Saaledes opstaar 
der naturlig Former, der ere omdannede af Papyrus-Kapitælet, som den i Fig. 19 afbildede, Fis- 19 
der ligeledes forestiller et Broncespejl fra det britiske Museum2). Pragtfulde Fjervifter, som ^ld'1L lll) 
vi finde afbildede paa Malerierne, vise os ganske det samme Fænomen (Fig. 20)3). De to Flg’ 20, 21

, . , . , „„ „ , (Tavle III)
udad bøjede Flige af den aabnede Papyrusskjærm kunne da atter drejes endnu stærkere 
rundt som Voluter; saaledes paa Skaftet af det i Fig. 21 afbildede Spejl4). Her staa vi 
atter ligesom i Fig. 16 ved en Form, som har en stærk Lighed med det ioniske Kapitæl, 
og som for saa vidt kommer det endnu nærmere end det cypriske Kapitæl, fra hvilket vi

’) Mansell’s Fotografier, 311. Sign. Leemans: Aegyptische Monumenten, II, XXXIII, XLVII, hvor 
lignende Former ere afbildede.

’) Mansell’s Fotografier, samme Steds.
3) Rosellini: Monumenti, II, LXXX, 9. Sign. Leemans: Aegyptische Monumenten II, XXXI11.
4) Rosellini: Monumenti, II, LXXXI, 29.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. II. 16
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gik ud (Fig. 6), som den øverste Rand her er gjennemført med en sammenhængende Linje, 
medens den hist kun fremkom ved Mellemrummet mellem de udad krummede «Lilie»-Blade.

Den Forvandling, som vi her have fulgt fra det oprindelige Søjlekapitæl til det i 
en enkelt Retning udfoldede Skaftkapitæl, kan da have haft sin Betydning for den 
Ejendommelighed ved det ioniske Kapitæl, at det er fladt (altsaa, naar det skal anvendes 
til at bære en voluminøs Masse, firkantet). Vi have allerede i Begyndelsen af Afhand
lingen set, at den flade, firkantede Form af Kapitælet i Grunden er mindre naturlig for den 
virkelige arkitektoniske Søjle; og det er ogsaa bekjendt nok, at den i den ioniske Stils 
Bygninger har medført en vis Forlegenhed, hvor det gjaldt om at forme Kapitælet af 
Hjørnesøjlen1).

I den helleniske Kunst lader det ioniske Kapitæls ældre Historie sig ikke paavise 
i nogen Sammenhæng eller med Tilnærmelse til Fuldstændighed, aller mindst gjennem 
virkelige opbevarede Monumenter. De ældste Exemplarer, som med Sikkerhed kunne 
dateres (fra Attika, Peloponnes, Lille-Asien), hensætte os allerede til Perioden efter Perser
krigene, den græske Kunsts Kulminationstid, og vise os med faa Undtagelser Kapitælet i den 
Form, som — taget i dens Helhed og til Trods for Afvigelser i det Enkelte — kan siges 
at være bleven den kanoniske for denne Søjleorden. Men til en ganske fast Regel kom 
man dog aldrig; og der gives endog fra selve den græske Kunsts højeste Blomstringstid 
Former af Kapitælet og hele Søjlen (navnlig i Apollo-Templet ved Phigalia), som paa en 
slaaende Maade vise, at man endnu ikke dengang allevegne var kommen paa det Rene med, 
hvorledes man vilde benytte det i mange Ting saa vanskelige Grundmotiv til den arkitekto
niske Opgave. Medens den doriske Søjleform, hvis tidligere Historie kjendes noget bedre 
gjennem bevarede Monumenter, og hvis Motiv i sig selv er saa simpelt, saa logisk og fra 
første Færd af saa rent arkitektonisk, har udviklet sig ad en rolig Vej, gjennem Forandringer 
i Størrelsesforholdene mellem de enkelte Dele og i Linjernes Sving, kan man mere end 
ane, at der i den ældre Tid har fundet langt betydeligere Afvigelser Sted indenfor den 
ioniske Orden, virkelige Forandringer i Formerne; og det skulde ikke undre os, om frem
tidige Opdagelser skulde,lære, at den særegne Formation af Kapitælet, som vi finde f. Ex. 
paa Athens berømteste Pragtbygninger, paa hin Tid endnu har været temmelig ny og har 
beroet paa en Kombination af Elementer, der oprindelig have været hinanden ganske frem
mede, medens kun Totalformen med dens særegne Omrids er nedarvet som en bindende 
arkitektonisk Vedtægt gjennem ældgammel Tradition.

Rent overladte til Gætninger eller Slutninger ere vi dog heller ikke med Hensyn

) Smign. f. Ex. Schnaase, Geschichte der bild. Künste, II, pag. 22. 
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til Formens ældre Historie i Grækenland. Paa de archaiske Vasemalerier finde vi mangen 
' Afbildning af gamle ioniske Søileformer og af dermed beslægtede tektoniske Dele, hvis 

Funktion og Form svarer til Søjlens (navnlig Møbel-Ben). Desuden frembyder Arkitekturen 
i den helleniske Kulturs Grænselande baade mod Vest og Øst Former, som kunne tjene os 
til Vejledning og Fingerpeg. Dels Etrurien, i hvis gamle Grave Pillerne undertiden have 
primitiv-ioniske Former1 2); dels Ly c i en, hvor de mærkelige Gravfacader i Telmissos og 
Myra frembyde Exempler paa ioniske Former af en særegen og — som det ogsaa almindelig Fig" 22, 23

’) Smign. Reber, Kunstgeschichte des Alterthums, S. 380. Se ogsaa det smukke Terrakotta-Gravmæle, 
Mand og Hustru hvilende paa Løjbænken, fra Cære, hos Longpérier, Musée Napoléon III, pl.LXXX. 
— Et mærkeligt etrurisk Volute-Kapitæl er meddelt af J. L. Ussing i Oversigterne over det Kgl. 
Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1859. Ussing betragter det som en sløv Gjengivelse 
af et korinthisk Kapitæl; mig forekommer det at have en mere primitiv Karakter og højere Ælde 
end det korinthiske Kapitæl.

2) Texier, Description de l’Asie Mineure, 111, pl. 226, 169.
’) Renan, Mission de Fénicie, pi. XXXIV.

16'

(Tavle III) 
anerkjendes — oprindeligere Karakter end de virkelig opbevarede af den græske Kunst-).
I mærkelig nær Overensstemmelse med lyciske, etruriske og gammel-græske (paa Vaserne 
afbildede) Former finde vi Volutekapitælet paa det egentlig føniciske Territorium i Masch- 
naka3). Dette Exempel er os meget vigtigt, eftersom det yderligere godtgjør Forbindelsen 
med Asien, hvilket rigtignok er noget ganske Andet, end at Formen skulde være afledet 
fra det indre Asien.

I Stedet for at give en historisk Fremstilling af Formens ældre Udvikling i græsk 
Kunst, der er umulig paa Grund af Kildernes særegne Beskaffenhed og Manglen paa nøjere 
kronologiske og geografiske Støttepunkter, maa vi indskrænke os til at bestemme, i 
hvilken Retning Udviklingen er foregaaet. Vi have ovenfor set, at den ægyptiske 
Kunst indenfor sit eget Territorium havde skabt to Volute-Kapitæler: ét, i hvilket Voluterne 
udsprang sondrede fra en fælles Grundlinje og fra denne skilte sig til begge Sider (oprin
delig «Lilien», Syd-Blomsten), et andet, i hvilket Voluterne forbandtes ved en sammen
hængende og fremspringende øvre Rand (oprindelig Papyrus, Nord-Blomsten). I Ægypten 
beholdt imidlertid begge disse to Former bestandig Mærket paa sig af at være Planteformer, 
om det end allerede begyndte stærkt at utydeliggjøres. Vi have fremdeles set, hvorledes 
den først nævnte af disse Former, den med de skilte Voluter, har fundet Vej til Fønicien 
og Cypern, endnu stadig med Mærker af det oprindelige Plantemotiv, som dog her frem- 
traadte uforstaaelige for den, der ikke kjendte Formens Oprindelse, og aabenbart ikke for- 
staaede af dem, som have udført selve Kapitalformerne (se Fig. 6, 7). Hvorledes den anden 
Form, den med den sammenhængende øvre Rand, er overleveret Nord paa, ere vi efter 
vort Kjendskab ikke i Stand til at paavise gjennem bestemte Mellemled; men Ingen vil 



134 20

nægte Sandsynligheden af, at denne Form er overleveret ad de selv samme Veje, som dens 
Tvillingbroder, Kapitælformen med de sondrede Voluter.

Hvad der yderligere støtter denne Antagelse og giver et slaaende Bevis for, at det 
virkelig er de oprindelig i Ægypten udprægede Former, som have fundet Vej til Græken
land, Lycien og Etrurien, er den Omstændighed, at vi dér finde den selv samme Dobbelt
hed, det samme Enten-Eller: dels de sondrede Voluter, dels den sammenhængende Rand
foroven. Former af den første Klasse ere meget hyppige blandt Afbildningerne paa de

Fig. 24
(Tavle Ill)

græske Vaser. Vi meddele som Exempel derpaa en Tegning af en Søjle paa en Hydria fra 
Agrigent (Fig. 24)’), der endog snarere er samtidig med end ældre end de ioniske Søjler 
paa Athens Pragtbygninger, idet vi henlede Opmærksomheden paa, at det mellem Voluterne
udspringende Led ganske svarer til det, som vi finde paa «Lilien» paa Thotmes Ill’s Granit
pille i Karnak (Fig. 10a)2). Former af den anden Klasse med gjennemført øvre Rand er 

Fig. 25, 26 Paa Vasebillederne noget sjældnere; vi hidsætte Exempler fra en græsk Amfora (Fig. 25, 
(Tavle Hl) 26)3). Derimod findes den i meget interessante Exempler paa de lyciske Grave (Fig. 22, 
. 23), medens «Lilie»-Formen møder os paa Klipperelieffet i Maschnaka. Men denne Dob

belthed, disse to Klasser af Former, svarer atter ganske nøje til det, som vi ovenfor have
paavist (pag. 8) med Hensyn til den asiatiske Kunst, om hvilken de assyriske Relieffer 
give os Oplysninger. Denne Overensstemmelse betyder intet Andet end, at de to ægyp
tiske Plantemotiver gjennem Fønicierne som Mellemled ere overleverede
dels mod Vest til Grækenland og Italien, dels mod Øst til Eufrat -og Tigris-
Landene. Jeg véd meget vel, at denne Opfattelse af den kunsthistoriske Overlevering 
mellem Oldtids-Nationerne strider imod det almindelig Antagne. Men ligesom jeg tror, i 
det Ovenstaaende at have givet fyldestgjørende Beviser for den med Hensyn til det ioniske 
Kapitæl, trøster jeg mig ogsaa til, navnlig med Hensyn til de Former, der afledes af 
Plantemotiver (Lotos, Palmetten m. m.), at kunne paavise noget ganske Tilsvarende. Paa 
disse Omraader er den assyriske og persiske Kunst, ikke mindre end den græske, Børn af 
den ægyptiske — hvormed ikke skal være nægtet, at den græske Kunst kan have lært Et 
og Andet af sin ældre Søster, den mellem-asiatiske, medens dog Forholdet til det fælles 
Udspring, den ægyptiske, har haft en langt mere bestemmende Betydning for den. Naar 
man har afvejet den græske Kunsts Forhold til den asiatiske paa den ene Side, den 
ægyptiske paa den anden, har man vistnok været for meget tilbøjelig til at betragte den 
asiatiske Kunst som autochthon og primitiv; man har for meget overset Betydningen

’) Duc de Luynes: Déscription de quelques vases peints, Paris 1840, pl. XXV11I.
2) Andre Exempler paa denne Form af Volute-Kapitælet i Grækenland findes i Monumenti dell’ Insti

tuto di corrispondenza archeologica, Vol. VIII (1867), tav. XLV, Vol. I (1833), tav. LI, Vol. VIII (1866), 
tav. XXVII.— Gerhard: Auserlesene Vasenbilder, IV, CGXLI.

3) Gerhard: Auserlesene Vasenbilder, IV, CCXLVI.
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af det Problem, hvorledes Forholdet stiller sig imellem den asiatiske Kunst og den ægyp
tiske. Selvfølgelig er dog Besvarelsen af dette Problem en nødvendig Forudsætning for den 
rette Opfattelse af den græske Kunsts Stilling imellem de to ældre Kulturfolks.1)

Saaledes stod altsaa den ældre Kunst i Grækenland med to noget forskjellige Vo- 
lute-Kapitæler. Hvorledes disse to Former endelig ere gaaede op i den ene, som vi kjende 
fra den udviklede græske Arkitektur — dette Spørgsmaal finde vi ingen Midler til at be
svare anderledes end ad Reflexionens Vej, gjennem en nøjagtig Overvejelse af, hvori For
andringen bestod, og hvad den havde at betyde. Det kan og bør kun besvares i sine 
Hovedtræk. Vi befinde os herved ganske indenfor den rent græske Kunsts Omraade; her 
have de andre Kulturfolk ikke længere Noget at lære os.

Formens Oprindelse fra Planteverdenen var forlængst fuldstændig forglemt. De en
kelte Mærker, som endnu tydede hen paa det Oprindelige (navnlig Bægerbladet), kunde 
derfor ingen Interesse længere have for de græske Arkitekter; thi hvad man aldeles ikke 
forstaar, bryder man sig ikke om, tilmed naar det kommer i et Misforhold til den Anven
delse, som man vil gjøre af Tingen. Heller ikke Modsætningen mellem de skilte Voluter 
og Voluterne med den sammenhængende Rand forstod man efter dens oprindelige Mening; 
at man i Tidens Løb i den egentlige Arkitektur foretrak den Form, i hvilken Voluterne 
vare tydeligst forbundne, er ganske naturligt, eftersom denne Form jo egner sig bedre for 
den arkitektoniske Opgave: den er fastere og helere, mere egnet til at støtte og bære, me
dens de skilte Voluter fra et arkitektonisk Synspunkt lide af noget Skørt og Svagt. Med 
Hensyn til Tegningen af Voluterne gik man i de fleste Tilfælde overhovedet aldrig videre 
end til at gjennemføre den øvre Rand med et energisk og tydeligt Fremspring. Idet man 
ikke forbandt nogen Forestilling om Blomsterformen med det Hele, hjemfaldt Opfattelsen 
af Voluterne til dekorative Forestillinger, som Intet havde med deres første Oprindelse i 
denne Sammenhæng at gjøre, men som forøvrigt fra ældgammel Tid spillede en meget 
omfattende Rolle i den græske Kunst. Den spiralsnoede Linje kjendte Grækerne, ligesom 
andre Folk, fra deres Broncealders Monumenter; vi finde den som Hovedmotivet i Dekora
tionerne paa «Atreus’s Skatkammer» i Mykenæ. Iler er Linjen endnu mager og skarp. Et 
bredere, hyppig randet Baand spiller en stor Rolle i den noget senere græske Ornamentik. 
Vi finde det i den dobbelt-flættede Snor, der som Ornamentmotiv sikkert er overleveret fra 
Asien (Fig. 27). Vi finde det desuden i Forbindelse med Planteornamenter ogsaa spiral- Fi§' 27

>) Jeg tillader mig at henlede Opmærksomheden paa den Kjendsgjerning, at den ældste græske Litte
ratur, de Homeriske Digte, som paa flere Steder hentyde til Plante-Ornamentik (11. 23, 885; Od. 3,440; 
24,275), ikke kjende det Mindste til Stæder som Babylon og Ninive, medens de dog kjende noget til 
Ægypten og til ægyptisk saa vel som til fønicisk og cyprisk Industri.

„ , ... (Tavle III)snoet paa en saadan Maade, at det minder slaaende om Tegningen af Voluterne paa lomske 
Kapitæler fra den bedste Tid, f. Ex. paa det her gjengivne smukke Ornament fra Templet
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Fig. 28
(Tavle III)

paa Ægina (Fig. 28)1). livor let, hvor uundgaaeligt maatte det ikke være for de græske 
Arkitekter at henføre det ioniske Kapitæls Voluter, hvis Oprindelse de ikke kjendte, til For
mer, der vare dem saa velbekjendte, medens de dog rigtignok Intet havde at gjøre med 
Kapitælets oprindelige Motiv! Hvor nært maatte det ikke ligge at søge ligesom en ny For- 
staaelse af det Overleverede og Uforstaaelige i Kraft af det, som man kjendte!

Et meget mærkeligt Træk i det ioniske Kapitæls Historie er det nu, at man i Teg
ningen afVoluterne indførte at forbinde dem ikke alene foroven, men ogsaa forneden, med 
en fremspringende og sammenhængende Rand. Derved opgav man den sidste Rest af det, 
som oprindelig havde ligget i Motivet, og skabte eller underlagde det Oprindelige et helt 
nyt Motiv, som vistnok har sit Udgangspunkt i Indtrykket af den spiralsnoede Rem. Idet 
man fremhæver baade den øverste og den nederste Forbindelsesrand, lader man det, som 
til Siden ender i Voluterne, fremtræde som noget i Forhold til den øvrige Søjle helt Af
grænset og Selvstændigt, — som Noget, der kræver sin egen Natur, sine egne Lov.e. 
Et nyt Synspunkt for Opfattelsen er dermed givet. Man digter en Mythe om en fri, fyldig, 
blød Elasticitet, som ganske vist intet umiddelbart Forbillede har i Virkelighedens Verden, 
men som dog minder om Naturens Love og er dannet i Billedet af den menneskelige Idé 
om det Elastiske og giver Kvintessensen af dets Begreb. Selv om dette Resultat er opnaaet 
gradevis gjennem næsten umærkelige Overgange, er det dog en Frembringelse af en virkelig genial 
arkitektonisk Skaberkraft. De rent billedlige, efter virkelige Forbilleder (f. Ex. Blomsterformer) 
dannede Elementer ere fremmede for Arkitekturens egen Genius og yndes ikke af den.
Arkitekturen taler vel til vor Natursans, men helst i friere, abstraktere Billeder, som gjen- 
give Naturens Mening uden at være Efterligninger af den. Saaledes ligner det græske 
Søjleskaft Intet i den virkelige Verden, men giver dog et naturligt Indtryk af den bærende 
Kraft; og saaledes ligne de ioniske Voluter heller intet Virkeligt, men give paa en endnu 
finere og aandfuldere Maade end Søjleskaftet Elasticitetens frigjorte Billede. Overskue vi 
den hele mærkelige Vej, ad hvilken Formen har udviklet sig lige fra den ægyptiske Blom
sterform, kunne vi vel finde noget Tilsvarende i den Maade, hvorpaa Grækerne overhovedet 
have optaget og omdigtet Elementer fra de ældre Kulturfolks Aandsliv. Den oprindelige 
Mening f. Ex. i mythologiske Fortællinger og Skikkelser var tidt halvt eller helt forglemt, 
forvansket og fordunklet, inden de naaede Grækerne; men Grækerne pustede nyt Liv i de 
gamle Omrids og skabte nye Billeder af dem af en rent ideal Naturlighed. Hvad have de 
græske Digtere, som besang Herakles’s Gjerninger, eller de Kunstnere, som fremstillede 
dem, vidst om deres oprindelige mythologiske Betydning blandt Tremmede og fjærne Folk? 
Men hvilken Natursandbed og hvilken Idealitet have de ikke forstaaet at indblæse Heltens
Skikkelse !

x) Cockerell: The temples of Jupiter Panhellenius at Ægina and of Apollo Epicurius at Bassæ; 
London I860, pl. IX.
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Med den nye Opfattelse af Kapitælet, som allerede er given ved Gjennemførelsen af 
den nedre Forbindelsesrand mellem Voluterne, staar en anden Reform ved det i den nær
meste Forbindelse. Den Selvstændighed, som der derved er givet det hele Volute-Parti, 
faar først sin rette Mening, naar der gjennemføres et helt Volute-Legeme; thi Betyd
ningen af Selvstændigheden ligger netop deri, at der lægges et eget Liv ind i Formen; en 
tegnet Kontur er her ikke nok, der kræves en hel plastisk Masse. Med andre Ord: Volu- 
ternes Sideflader maa gjennemføres saaledes, at den Massen iboende Spændkraft ogsaa faar 
sit tilsvarende Udtryk paa dem. Hvorledes dette er gjennemført i den ypperste græske 
Arkitektur, er almindelig bekjend,t. Jeg skal her kun minde om, at vi endnu i den ypperste 
Kunsts Periode have et sælsomt Minde tilbage om ældre Tilstande, nemlig det ioniske 
Kapitæl fra Apollo-Templet ved Phigalia, hvor Sidefladerne ere behandlede paa samme 
Maade som den forreste Flade og ligesom denne gaa ud iVoluter1), hvilket netop ikke giver 
Billedet af et plastisk og elastisk Volute-Legeme. Den ejendommelige nye Gjennemførelse 
af Sidefladerne var ogsaa af stor Betydning for Søjlens Anvendelse i den arkitektoniske 
Helhed, der i hvert Fald maatte kræve, at Sidefladerne behandledes anderledes end den 
forreste Flade. Den er ogsaa et mere konstant Træk i den udviklede græske Kunst, end 
Gjennemførelsen af den nedre Forbindelsesrand, som i Virkeligheden aldrig blev almindelig, 
men kun er et Særkjende for de aller ypperste ioniske Bygninger i Attika og enkelte lille
asiatiske (Priene, Samos)2).

*) Smign. «Antiquities of Athens« etc., Supplementbind af Cockerell, Kinnard, Donaldson, Jen
kins og Railton; London 1830, pl. Vil og VIII. Paa Donaldson’s Tegning af Kapitælet har det 
ikke alene den ovenfor nævnte Mærkelighed ved Sidefladerne; det har heller ingen gjennemført 
nedre Rand. Anderledes tegnes det imidlertid hos Cockerell: The temples of Jupiter Panhellenius 
of Ægina and af Apolio Epicurius at Rassæ, pl. XIV, hvor den nedre Rand er tydelig gjennemført. 
Hvis det i Virkeligheden ikke har haft en saadan, men en Palmette midt imellem Voluterne, findes 
noget mærkelig Tilsvarende i de lycisk-joniske Former. Angaaende Kapitælformen med Voluter paa 
alle Sider smign. Afbildningen af en Stele fra Artemis Limnatis’s Helligdom i Agrigentj?), hos Sem
per, Der Stil II, 440. Kapitælet paa denne Stele, som synes at være meget gammel, har sondrede, 
nedad vendte Voluter.

2) Smign.: Antiquities of Ionia, published by the Society of Dilettanti; London, 1, cap. 2, pl. Vil og VIII 
(Priene), cap. 5, pl. VI (Samos). — Den nedre Rand er ikke engang gjennemført paa saadanne Byg
ninger som Mausoleet i Halikarnas (smign. C. T. Newton: A history of discoveries at Halicarnassus, 
etc.; London 1862, pl. XXII og XXIII), eller paa den didymæiske Apollon’s Tempel ved Milet (Anti
quities of Ionia, I, cap. XXII, pl. V). Den er overhovedet aabenbart en Undtagelse, men en Und
tagelse, som betegner den højeste kunstneriske Finhed og Bevidsthed.

Den flade (firkantede) Form, hvormed Volute-Kapitælet var overleveret allerede fra 
ægyptisk Kunst, gjorde det mere egnet til at være Kapitæl for en firkantet Pille end for en 
rund Søjle. Som Pille-Kapitæl have vi allerede fundet det paa Cypern (og i Etrurien). Om 
det fra Begyndelsen af er benyttet i Grækenland som øvre Afslutning for en rund Søjle
stamme, kan vel overhovedet være tvivlsomt. I ethvert Fald hidrøre visse ejendommelige
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Træk ved den græske Form aabenbart fra, at man har arbejdet paa at sætte det selvstæn
dige Volute-Legeme i en harmonisk Forbindelse med det runde Søjleskaft. Netop idet man 
gjør Volute-Legemet selvstændigt og ikke lader det voxe ud af Stammen, faar man den 
Opgave at tilvejebringe en ny Forbindelse. Derfra hidrører vel Søjleskaftets Echinus (der 
hyppigst behandles som Æggestav), en Afslutning af Stammen, som laa naturlig nær ogsaa 
i Følge en Analogi med den doriske Kunst. De tomme Hjørner imellem Overfladen af 
Echinus og den nedre, til begge Sider opad bøjede Rand af Volute-Legemet fyldes paa en 
fin og smagfuld Maade med et let Palmette-Ornament, der navnlig i den noget senere Kunst 
er udført med en forbavsende Mejsel-Virtuositet, frit og rundt, let berørende Æggestaven 
forneden. Hvor nydelig nu end dette kan føje sig, tyder det dog paa — hvad ogsaa Andre 
have følt —, at hele Motivet mere er tildannet til sin Anvendelse end groet frem i nogen 
naturlig Forbindelse med den.

Den Studie, som jeg her har fremlagt, er helt igjennem grundet paa den Forud
sætning, at det enkelte Led i den kunstneriske Organisme, hvis Oprindelse jeg har efter
sporet, lader sig behandle som noget relativt Selvstændigt, uden Forbindelse med Organis
mens andre Led. Hvis det Organiske i den ioniske Stils Former var Noget, der havde 
været fra Begyndelsen af, eller som var blevet til med ét Slag, vilde denne min Fremgangs- 
maade selvfølgelig være uvidenskabelig og utilstedelig. Men at det skulde være gaaet saa- 
ledes til, kan hverken antages af, hvad man efter andre Tilfælde véd om, hvorledes Kunsten 
danner sig, eller af det, som man særlig véd om de ioniske Former. Thi ét Træk af dem 
kjender man fra ét ugræsk Folk, et andet fra et andet, og ingensteds skal man kunne paa
vise Spirerne til Systemet i dets Helhed. Den ioniske Stil er et Produkt af den græske 
Nation; og Elementerne af den hidrøre sikkert fra mange forskjellige Kanter. Vi for vort 
Vedkommende have Intet at indvende imod, at Formen af Søjleskaftet med dets ejendom
melige Kanellurer, eller Formen af Basis oprindelig hidrører fra ganske andre Steder end 
Kapitælet. Men det var ikke om Skaftet eller om Basis, vi her vilde tale; vi vilde blot 
paapege vor Ret til at have talt om Kapitælet alene.
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Origine du chapiteau ionique.
Étude comparative

par

M. Julius Lauge.

Les Fig. 6 et 7 (chapiteaux phéniciens de l’île de Chypre) présentent une ressemblance si 
frappante avec les Fig. 8 et 9 (fragments d’ivoire trouvés en Assyrie), qu’on ne peut douter 
qu’il n’y ait entre elles une étroite parenté historique. La comparaison montre en outre 
que la forme singulière des chapiteaux cypriotes (Fig. 6 et 7), dont la parenté avec le 
chapiteau grec à volutes est évidente, est dérivée d’une forme végétale, une fleur (Fig. 9)1). 
Or, comme les chapiteaux cypriotes appartiennent aux œuvres de l’art monumental, que, dans 
l’antiquité, on ne transportait pas d’un pays dans un autre, il faut supposer que les ivoires 
assyriens sont des objets d’origine phénicienne qui ont été importés en Assyrie. Il existe 
bien, il est vrai, des formes assyriennes qui ont avec eux quelque ressemblance, mais il 
n’y en a aucune qui en soit aussi voisine que ces chapiteaux cypriotes. Aussi, lorsqu’on 
eut trouvé les ivoires en question dans les palais des rois d’Assyrie, vit-on bien tout de 
suite qu’ils n’appartenaient pas à l’art assyrien pur; ils se rapprochaient beaucoup plus 
par leur style de l’art égyptien, et l’un d’eux offrait une imitation d’écriture hiéroglyphique; 
mais ce n’étaient ni des produits de l’art égyptien pur, ni — comme M. Layard le pensait 
d’abord — des imitations assyriennes du style égyptien. L’opinion qui a déjà été émise 
par M. de Longpérier que ce sont des objets de travail phénicien, est encore confirmée 
par la circonstance que, dans un des palais de Ninive, il a été trouvé un morceau d’ivoire 
avec une inscription phénicienne (Mansell, Photographs n. 580). Que l’art phénicien ait 
surtout emprunté ses formes à l’Égypte, cela devient de plus en plus évident à mesure 
qu’on en découvre des restes plus nombreux.

*) M. Colonna Ceccaldi (Revue archéologique, 1873 p. 27, 1875 p. 23) a raison de faire dériver le cha
piteau ionique de formes telles que les cypriotes, et il a également raison de faire dériver ces 
formes d’une fleur; mais il se trompe en appelant cette fleur lotus. Le lotus est représenté tout 
autrement.

17'
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Une étude comparative nous ramène ainsi à l’art égyptien pur; comp. les Fig. 6, 8 
aux Fig. 12, 13, dont les deux dernières sont égyptiennes, ou les Fig. 7, 9 à la Fig. 10a, 
qui l’est également et représente un monument en granit du temps de Thotmes III. La 
forme florale égyptienne (10a) est encore plus primitive, et se rapproche encore plus de la 
nature que la phénicienne (Fig. 9). Néanmoins, elle ne semble pas être une imitation fidèle 
d’une vraie forme végétale.

Comme on sait, la forme égyptienne 10a est, depuis l’antiquité la plus reculée, 
le symbole de la Haute-Égypte, et la forme 106, celui de la Basse-Égypte (Delta). Sur 
les trônes des pharaons, on voit le dieu du Nil, représenté par deux personnes (le haut 
et le bas Nil), nouer ensemble la plante du sud et celle du nord (Fig. 11), comme symbole 
de la réunion des deux parties du pays en un seul empire. La plante du nord et celle du 
sud jouent l’une et l’autre un très grand rôle dans l’ornementation égyptienne, et c’est 
de ces deux formes qu’est dérivé le chapiteau à volutes qui portait en 
Grèce le nom de chapiteau ionique.

La forme 106 (la plante du nord) est le papyrus, la même qui est représentée 
Fig. 14 d’après une image égyptienne comme imitation de la nature, et Fig. 15 sous une 
forme plus conventionnelle et plus ornementale. Bien que l’ombelle du papyrus ne con
stitue pas une surface entière et continue, mais se compose d’un grand nombre de tiges 
rapprochées les unes des autres, les Égyptiens l’employaient cependant pour d’énormes 
chapiteaux. Nous trouvons la même forme (Fig. 16) dans le dessin d’une légère et élé
gante colonnette de bois, où elle figure comme chapiteau au-dessus de la plante du sud 
et du lotus. Sur cet exemplaire, la plante du nord et celle du sud forment des volutes 
latérales. La Fig. 17 représente une peinture qui décorait le plafond d’un tombeau égyp
tien; les volutes y sont formées par des lignes ou des rubans entrelacés, mais la sépale 
qu’on voit au centre indique que l’artiste a reproduit le souvenir d’une forme florale.

Les marchands phéniciens achetaient en Égypte des articles de luxe et de fantaisie, 
et les revendaient à des peuples dont l’industrie était moins avancée (Movers, das phöni
zische Alterthum, vol. Ill, p. 314 ff.; comp. l’Odyssée, XV, 414 fl*.).  Les formes artistiques 
de l’Égypte se sont ainsi répandues dans d’autres pays, tels que la Phénicie, l’intérieur de 
l’Asie, l’ile de Chypre, la Grèce, l’Étrurie. Les miroirs, les éventails, les couteaux etc. 
égyptiens ont quelquefois des manches en forme d’une petite colonne avec un chapiteau à 
ombelle de papyrus, et ressemblant tout à fait aux grandes colonnes de l’architecture mo
numentale (Fig. 18). Mais, comme l’objet que doit porter le manche n’est pas une masse 
qui s’étend dans tous les sens, mais une plaque mince, on a quelquefois aussi eu égard 
à cette circonstance en ne laissant le chapiteau s’étaler que dans une direction (Fig. 19, 
20)1). On a alors, des deux côtés, allongé et recourbé dans un même plan les extrémités 
de l’ombelle, de sorte qu’elles commencent à prendre la forme de volutes, ou constituent 
de véritables volutes (Fig. 21).

*) Comp. Leema ns: Aegyptische Monumenten, II, XXXIII, XLVII, où des formes analogues se trouvent 
représentées.

Le chapiteau à volutes s’est donc développé en Égypte de formes ayant une signi
fication purement locale, et qui sont tirées de la flore de la vallée du Nil. 11 ne joue 
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aucun rôle dans la grande architecture égyptienne, bien qu’il soit en étroite relation avec 
elle, mais apparaît déjà dans les légères constructions en bois et est très fréquent dans 
les produits de l’industrie. Il a émigré de l’Égypte sous deux formes différentes, l’une à 
volutes séparées, à peu près comme la fleur d’un lys (la plante du sud), l’autre à 
volutes reliées entre elles par le haut (la plante du nord, le papyrus). Nous avons 
vu comment la première forme (le chapiteau à volutes séparées) a été introduite en Phé
nicie et dans l’île de Chypre. C’est ce que nous ne pouvons établir exactement quant à 
la seconde; mais, suivant toute vraisemblance, les deux formes jumelles se sont répandues 
au dehors en suivant les mêmes routes.

On fait, en général, dériver le chapiteau ionique de l’architecture de l’intérieur de 
l’Asie, notamment de celle de Babylone et de Ninive. En réalité, les trouvailles assyriennes 
ont aussi mis au jour un assez grand nombre de formes qui sont évidemment en parenté 
avec le chapiteau grec à volutes (par ex. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9). Mais on n’en saurait 
conclure que ces formes soient originaires de l’intérieur de l’Asie.

Parmi les formes architecturales qui appartiennent aux édifices mêmes de la Mé
sopotamie, on n’en a pas rencontré qui se rapprochent du chapiteau ionique. Il est 
bien probable que l’usage des colonnes a été introduit en Assyrie et à Babylone ; mais 
les matériaux et les principes de l’architecture de la Mésopotamie sont si défavorables à 
l’emploi de cette forme, qu’il est très invraisemblable qu’elle ait originairement appartenu 
à ces contrées.

On trouve des chapiteaux à volutes de différentes formes représentés çà et là 
sur les bas-reliefs assyriens, en partie sur des édifices (Fig. 1, 3), en partie sur des objets 
transportables (Fig. 2). Mais, pour la plupart, ces édifices et ces objets ne sont pas assy
riens; ils appartiennent aux peuples avec lesquels le roi d’Assyrie est en guerre, et qui lui 
paient un tribut. Peut-être réussira-t-on un jour, à l’aide des bas-reliefs assyriens, à 
établir plus exactement l’histoire du chapiteau à volutes en Asie; mais, quant à présent, 
il faut constater que ces bas-reliefs n’indiquent en rien que le chapiteau à volutes soit 
originaire de la Mésopotamie.

Nous avons vu plus haut que les objets en ivoire à formes en volutes (Fig. 8, 9) 
qu’on a trouvés à Nimroud ne sont pas de travail assyrien mais phénicien. Lorsque, 
parmi les ornements assyriens (par ex. sur des meubles ou sur «l’arbre sacré») nous ren
controns' des formes voisines, nous devons plutôt supposer que les Assyriens les ont, d’une 
manière ou d’autre, reçues des Phéniciens, que ceux-ci de ceux-là. En effet, certaines 
formes phéniciennes (Fig. 9) ont un caractère plus primitif que les formes assyriennes, qui 
sont entièrement conventionnelles. Chercher l’origine d’une forme conventionnelle comme 
le chapiteau à volutes, c’est la faire dériver de formes qui se comprennent d’elles-mêmes, 
soit comme imitations de la nature, soit en raison de leur fonction dans l’organisme de 
l'œuvre d’art dont elles font partie. Mais les formes assyriennes sont tout aussi conven
tionnelles que le chapiteau grec à volutes, plutôt même davantage; devant elles comme 
devant les formes grecques, il faut se demander: D’où viennent-elles? Comment ont-elles 
pris naissance? C’est seulement l’art égyptien qui nous donne une réponse à ces 
questions.
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Dans les formes à volutes de l’Asie, on trouve le même double caractère que 
nous avons vu plus haut être originaire de l’Égypte, car les volutes se détachent tantôt 
isolées d’une ligne fondamentale (Fig. 3, 4), et tantôt sont reliées entre elles par une ligne 
commune en haut (Fig. 1, 2; la Fig. 5 représente une transition entre les deux formes). 
A cela il faut ajouter que chacune de ces formes se répète ordinairement deux fois, de 
sorte que chaque chapiteau se termine de chaque côté en deux volutes. Tel est aussi le 
cas pour le chapiteau persan, qui est très remarquable, mais qui, moins encore que les 
formes de la Mésopotamie, nous apprend quelque chose sur l’origine du chapiteau à volutes. 
Car, d’une part, on n’en trouve que des exemplaires d’une époque où le style ionique 
florissait déjà depuis longtemps en Grèce, et, d'autre part, aucune forme artistique ne 
porte, à un plus haut degré que le chapiteau persan, le caractère d’une dérivation. Il est 
contre toute vraisemblance que le chapiteau simple à volutes comme le grec, dérive du 
chapiteau double.

Il est évident que, quant à l’ornementation végétale, l’art assyrien a subi de très bonne 
heure l’influence de l’art égyptien. La palmette, le lotus, la fleur à volutes, des composi
tions ornementales tout entières1 2 * *) ont été importées en Assyrie de l’Égypte, où tous ces 
ornements sont représentés par des exemplaires plus anciens et d’un caractère plus pri
mitif. C’est à tort qu’au point de vue de l’ornementation on regarde l’art assyrien comme 
le père de l’art grec; il ne l’est pas; c’est seulement son frère aîné. Ils sont issus l’un 
et l’autre de l’art égyptien et de la flore du Nil. L’art grec ne doit son origine ni à l’in
fluence de la Mésopotamie, ni à un mélange de cette influence avec celle de l’Egypte. Le 
courant s’est d’abord dirigé du sud (l’Égypte) au nord (la Phénicie); puis il s’est divisé en 
deux branches allant l’une vers l’est (la Mésopotamie) et l’autre vers l’ouest (la Grèce). De 
là la parenté existant entre l’art asiatique et l’art grec primitif. Bien longtemps après, 
lorsque les empires de la Mésopotamie s’étendaient jusqu’à la Méditerranée, l’art grec a 
certainement subi leur influence; mais, à une époque plus reculée, il a reçu ses orne
ments de l’Égypte par la voie de la Phénicie et de Chypre, sans concours de l’art méso- 
potamique. Homère, qui connaît les industries cypriote, phénicienne et égyptienne, et 
l’ornementation florale xpyTyp , ne sait rien de villes comme Babylone

’) Comp. Rosellini: Monumenti d’Egitto e della Nubia, 11, No. LXX, 3*, 7, 10 (décorations de pla
fond des tombeaux égyptiens), à Place: Ninive et l’Assyrie, PL 49 (seuil de Kouyundjik) et à Layard: 
A second series of Monuments from Nineveh, Pl. 56 (sculptured pavement).

2) Voir les palmettes égyptiennes chez Prisse d’Avennes: Histoire de l’art égyptien (Ornementation
des plafonds, nécropole de Thèbes, XVIII à XX Dynastie, et choix de bijoux de diverses époques).
Comparez ces formes à la forme originaire Lepsius: Denkmäler, Abth. I, Rd. I, Bl. 41 (Saccarah,

ou Ninive.
Les routes par lesquelles les formes ornementales se sont propagées peuvent être 

indiquées surtout par une série de palmettes qui, de l’ancienne Égypte, par des transitions 
presque insensibles, nous conduit par la Phénicie jusqu’en Grèce, et même jusqu’aux 
antéfixes du Parthénon9). La palmette assyrienne est une forme à part qui n’a pas de 
place dans cette série.
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En Grèce aussi, nous trouvons anciennement le chapiteau à volutes sous deux 
formes: 1) à volutes séparées (Fig. 24) et 2) à volutes reliées entre elles par le haut (Fig. 
25, 26). En Lycie, on rencontre des chapiteaux à volutes plus primitifs que ceux que nous 
connaissons de l’architecture grecque; ils appartiennent à la seconde forme (Fig. 22, 23)J). 
En Étrurie, on trouve les volutes séparées. Les monuments sont si peu nombreux, même 
en y comprenant les représentations des vases et autres semblables, qu’il est impossible 
de suivre avec exactitude le développement du chapiteau à volutes en Europe.

Dans l’architecture monumentale on a certainement préféré la forme n. 2, comme 
elle paraît offrir une plus grande solidité, tandis que la forme à volutes séparées semble 
être plus fragile et plus faible.

Ce qui caractérise les chapiteaux appartenant à l’apogée de l’art grec, c’est que 
les volutes sont reliées entre elles non-seulement par un bord supérieur, mais aussi par 
un bord inférieur (par ex. à Athènes, à Samos, à Priène; voir notre vignette). On avait 
peu à peu complètement oublié que le chapiteau à volutes tirait son origine d’une forme 
végétale. Par contre, l’art grec employait divers ornements formés de rubans entrelacés 
et bordés (Fig. 27, 28). L’œil s’étant familiarisé avec les formes de ce genre, on était 
porté à leur assimiler les volutes du chapiteau ionique, bien qu’en réalité elles eussent 
une origine toute différente.

C’est ainsi que la partie du chapiteau qui, sur les côtés, se termine en volutes, 
fut limitée en haut et en bas par des lignes bien arrêtées, et isolée du fût de la colonne. 
On en fit un corps plastique indépendant, un corps de volutes avec une force élastique 
intérieure. De là, la nécessité de modeler les faces latérales du chapiteau sous forme 
d’une masse fortement enroulée. Le chapiteau ionique du temple d’Apollon, à Phigalia, 
prouve que, dans la période la plus florissante de lart grec, on n était pas encore com
plètement fixé sur la signification du corps de volutes, puisque les faces latérales de ce 
chapiteau sont du même modèle que la face antérieure. Le premier motif du chapiteau à 
volutes a été apporté aux Grecs sous forme d’un dessin ou d’un relief à une ou deux 
faces (voir par ex. Fig. 13, 19, 20, 21). Lorsqu’il s’est agi de développer ce motif de 
manière à lui donner un emploi architectonique, à lui faire porter une lourde masse, à en 
faire, par conséquent, une forme à quatre faces et à l’ajuster à un fût cylindrique, on s est 
trouvé en face d’un grand nombre de problèmes difficiles. La plupart de ces problèmes, 
les Grecs les ont résolus avec un merveilleux instinct artistique. Cependant, certaines dif
ficultés n’ont pu être entièrement surmontées, par ex. le chapiteau de l’angle de l’édifice, 
où deux faces se terminant en volutes viennent se rencontrer.

Grab 24). Voir également la palmette cypriote-phénicienne chez de Longpérier: Musée Napoléon 111, 
pl. XXXIII (vase d’Amathonte) et notre fig. 8, ainsi que les palmettes de vases grecs très anciens chez 
A. Conze: Melische Thongefässe. Pour l’art grec des temps plus récents, voir, outre les pal
mettes du Parthénon, Benndorff, Griechische und sicilische Vasenbilder, Taf. XVII, XXVI. — 
Quel besoin y a-t-il donc de recourir dans cette série aux formes de l’Assyrie?

i) On trouve en Phénicie (Maschnaka) des chapiteaux à volutes séparées (Renan, Mission de Phénicie, 
PI. XXXIV).
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Explication des planches.

I.
1. Édifice, représenté sur un bas-relief assyrien dans le palais de Khorsabad. Botta: Monuments de 

Ninive, vol. II, pl. 114.
2. Objet, représenté sur un bas-relief assyrien. Layard: Nineveh and Babylon, p. 443.
3. Chapiteau, représenté sur un bas-relief assyrien. Reber: Kunstgeschichte des Alterthums, p. 65. 

Épées assyriennes, représentées sur un bas-relief assyrien. Layard: Monuments of Nineveh, pl. 24.

6. Chapiteau de File de Chypre (art phénicien). A. de Longpérier: Musée Napoléon III, pl. XXXIII.
7. Chapiteau de l’île de Chypre (art phénicien). A. de Longpérier: Musée Napoléon Ill, pl. XXXIII.
8. Fragment d’ivoire, trouvé à Nimroud (Assyrie). Art phénicien. Layard: Nineveh and Babylon, p. XXIII 

(Vignette).
9. Fragment d’ivoire, trouvé à Nimroud (Assyrie). Art phénicien. Layard: Monuments of Nineveh, pl. 90, 

fig. 21. — Mansell: Photographs Nr. 579, 1.

II.
10a, b. Piliers de granit, du temps de Thotmes III, dans le grand temple de Karnak (Égypte). Lepsius: 

Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, Abth. 1, vol. II, Bl. 80. — Prisse d’Avennes: Histoire de 
l’art égyptien.

11. Le symbole de la réunion de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte: le dieu du Nil, nouant ensemble 
les deux plantes représentées dans la fig. 10. Wilkinson: Manners and customs of the ancient 
Egyptians, vol. V, pl. 57.

12.1 Amulettes égyptiennes en terre vernissée. Leemans: Aegyptische Monumenten v. h. Nederl. Museum
13.3 v. Oudheden te Leyden. Afd. Il, XLV1II, Nr. 1657, 1658.
14.1 L'ombelle du papyrus, représentée d’après des images égyptiennes, comme imitation de la nature (14)
15.3 et sous forme conventionnelle (15). Wilkinson: Manners and customs, V, p. 367.
16. Colonnette en bois, représentée sur un tableau égyptien. Wilkinson: Manners and customs, V, 

pl. 80, p. 292. — Prisse d’Avennes: Histoire de l'art égyptien.
17. Décoration peinte du plafond d’un tombeau égyptien. Rosellini: Monumenti dell’ Egitto e della 

Nubia, Il (Mon. civili), Nr. 70, 6.

18.
19.

Miroirs de bronze égyptiens.
III.

Mansell: Photographs, Nr. 311.

20.
21.
22.
23.

24.
25. )
26. 3

Éventail de plumes, représenté sur un tableau égyptien. Rosellini: Monumenti, II, Nr. LXXX, 9.
Miroir, représenté d’après une image égyptienne. Rosellini: Monumenti, II, Nr. LXXXI, 29. 
Chapiteau de Myra (Lycie). Texier: Description de l’Asie-Mineure, III, pl. 226.
Chapiteau du tombeau d’Amyntas à Telmissus (Lycie). Texier: Description de l’Asie-Mineure, III, 
pl. 169.
Colonne, représentée sur un vase grec. Luynes: Description de quelques vases peints, pl. XXV1I1.

Colonnes, représentées sur des vases grecs. Gerhard: Auserlesene Vasenbilder, IV, CCXLVI.

27. Ornement grec peint. Le Bas: Voyage archéologique en Grèce et en Asie-Mineure. Arch. Livr. 14—15.
28. Ornement du temple de l’île d'Égine. Cockerell: The temples of Jupiter Panhellenius etc., pl. IX.
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1 (Tab. I).

Et Spillebræt af brændt Ler, eller rettere Efterligning af et saadant, 0,37 M. 
langt, 0,12 bredt, 0,14 højt, kjøbt i Athen. Det har væi*et  meget sønderslaaet, og der mangler 
enkelte Stykker, men Sammensætningen og Restaurationen er fuldstændig sikker.

J) Det temmelig betydelige Antal gamle Vaser, hvorpaa der er afbildet to Krigere ivrig sysselsatte med 
et saadant Spil, ere samlede af Weicker, Alte Denkmäler 111, S. 9—14 og 20—22, og af Overbeck, 
Die Bildwerke des Thebischen und Troischen Heldenkreises S. 310—14.

2) Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians II, p. 424. Gerhard. Arch. Zeit. VII 
(1849) S. 68.

’) Marquardt, Römische Privatalterthümer II, S. 426 ff.

Den medfølgende Afbildning viser det i halv Størrelse, set ovenfra og fra Længde
siden. Det er et raat udført og tillige meget gammelt Arbejde, af gult Ler med sorte eller 
rettere brune Figurer beslaaende af Streger, Rosetter og Fugle, der synes at skulle være 
Svaner eller Ænder. De aflange Huller paa Sidestykkerne ere vel anbragte, for at det ikke 
skulde slaa sig under Brændingen.

Paa Brættets Overflade ser man 9 parallele fordybede Linier, paa hvis Ender 
langs med Brættets Sider der sidde ovale Brikker. Ved Siden af disse Linier ligge to Tær- 
ninger; en tredie har ligget midt imellem dem; den er tabt, men har efterladt sig tydeligt 
Spor. Man har altsaa spillet med Tærninger, og efter Udfaldet af Tærningekastet bar man 
enten flyttet eller borttaget Brikkerne. Spillernes Antal har været to, som vi se paa alle 
herhen hørende Afbildninger1). Et virkeligt Spillebræt af denne Art vilde uden Tvivl være 
større end den foreliggende Efterligning, hvorimod Tærningerne og Brikkerne næppe have 
været større i Virkeligheden, og Forholdet altsaa i denne Henseende ikke er overholdt; men 
man maa vel vogte sig for at tro, at Originalen har havt en Højde som vore almindelige Borde. 
Fladen maatte da tænkes 5V2 Gang forstørret og vilde faa en Længde af over 2 Metr. Det 
virkelige Bræt har været ganske lavt,, ligesom vi ogsaa paa alle de omtalte Afbildninger se 
Heltene enten sidde paa lave Stene eller sidde paa Hug i deres fulde Rustning med Skjold 
og Lanser. De senere Hellenere have formodentlig foretrukket at ligge paa Jorden eller paa 
Tæpper ved Siden af det.

Spil med Tærninger er ældgammelt; vi kunne paavise det baade i Ægypten og 
i Assyrien2). Grækerne kaldte Tærningerne xvßoi. Romerne tesseræ3). De saa ud ganske 
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som vore; Tallene 1 til 6 vare betegnede paa Tærningens 6 Sider med et tilsvarende Antal 
Prikker. Man brugte i Almindelighed tre Tærninger, se Eustath. ad Odys. a p. 1397, 16, 
Ovid. A. A. III, 355, Agatinas i Jacobs’ Anthol. Gr. IV p. 30 n. 72, 23, og særlig det Vers 
af Euripides, som Aristophanes anfører i Frøerne 1400: ßißfyx ’A/iÀÀsùç dúo xößa) xat 
révrapa, hvilket efter Pollux IX, 95 betyder 2 Enere og 1 Firtal. I den senere Tid brugte 
man to Tærninger, se Seneca de morte Claudii Slutn.: «Utraque subduclo fugiebat tessera 
fundo». Dog er det muligt, at ogsaa dette er meget ældre, og man kunde være tilbøjelig 
til at tænke paa to Tærninger, naar man paa den berømte Exekias-Vase i Vatikanet1) ser 
Achilles og Aias spille sammen og ved dem skrevet zéaoapa og som Angivelse af, 
hvor mange Øjne de have slaaet, men der er ingen Nødvendighed for denne Antagelse. 
Forskjellig fra Tærningspillet er det egentlige Brætspil, Trszraa2), hvor det ligesom ved 
vort Dam eller Schakspil drejer sig om, hvor sindrigt man kan flytte Brikkerne og bringe 
sin Modstander i Forlegenhed. Ogsaa delte er ældgammelt. Man vilde vide, at Palamedes 
havde opfundet det; i Odysseen I, 107 spille Penelopes Bejlere med Brikker, nwooun, 
Euripides lader Palamedes og Protesilaos gjøre ligesaa, Iphigen. i Aulis 195 ff., og paa Poly- 
gnots Billede af Underverdenen saa man Palamedes og Thersites sysselsatte paa samme 
Maade; hos Romerne finde vi det omtalt med Navne som latrunculi og duodecim scripta. 
Hertil kræves et firkantet Bræt, som er inddelt i Felter (Pollux IX, 98: tiM'lov /æpac, év 
fpåppatQ e/ov diaxeipévaç), men ingen Tærninger. De to Arter adskilles bestemt, saaledes 
hos Herodot I, 94, hvor det fortælles, at Lyderne under en Hungersnød havde opfundet 
Tærningspil, Astragalspil, Boldspil og alle andre Spil med Undtagelse af Brætspil 
neaocóv)3); men Tærninger og Brikker kunne ogsaa bruges paa samme Tid, som i det 
Vers af Sophokles, der anføres af Pollux IX, 97 : xat rreaaå TZ^Tsppappa xat xößtov ßoXat. 
Intetkjønsformen zzeaao^ synes at betegne Spillebrættet; altsaa et Bræt med 5 Streger paa. 
Jeg tænker mig disse ligesom Stregerne paa den Efterligning, vi have for os; men her er 
9, og ikke 5. Brikkerne brugtes i dette Tilfælde kun til at markere Tærningekastets Udfald, 
altsaa paa samme Maade som man bruger Stene ((¡r/ppot, calculi) paa Regnebrættet (abacus). 
Saaledes aabenbart paa den ovenfor nævnte Exekias-Vase, hvor Achilles har slaaet Fire og 
Aias lre, og de nu Hytte Brikkerne derefter. Hver Spiller har havt sin Farve Brikker 
eller Stene. Paa den nolanske Amphora i Neapel ( Heydemann n. 2460) har den ene af 
Spillerne 5 sorte, den anden 5 hvide Brikker4). Brikkerne kunde være af Sten, af Glas, af 
brændt Ler o. s. v. De havde i Almindelighed Form af en Halvkugle eller Tre-Fjerdedel- 

0 Mon. d. Inslit. II, tab. 22.
2) Marquardt, Röm. Privatalterthümer II, S. 434.
3) cf. llesych. p. 1234 Schmidt: dtatpépet. -erreía xußeiag, èv r¡ p.èv páp tous xbßoug avappinroum, ¿y 

âè rj tzztts.ío. abro póvov rag ÿippovs peraxivobcn.
4) Tidligere angav man urigtig 6; der er kun 5; vi have her Sophokles’ Pentegram.
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Kugle, saa de kunde vende den runde Overflade opad og hvile paa Fladen. Man finder 
dem hyppig i Gravene1), medens Spillebrætter, saa vidt vides, hidtil ikke ere fundne; de 
vare vel ogsaa i Regelen af Træ.

') Se Marquardt, Röm. Privatalterth. II, S. 435, Anm. 3758. 1 vor Antiksamling findes navnlig cn Del, 
som jeg kjobte i Corneto (Tarquinii).

2) Revue Archéol. III. Archäol. Zeit. V (1817), S. 43 IT.
3) Polyb. V, 26, 13: '"Ovziuz yá.p ¿laiv ourot Ttapaitkrjciot toÎç tùv aßaxtiov (payots’ èxeîvac yàp xazà 

T7jv Toti <l>T¡<píZovi:o<i ßofjXvjtriv äpzt /aÀxoùv xa'c ~apa’jTtxa ráÁa'xrov la%ùoü<jw.
4) Marquardt, Röm. Privatalterth. 1, S. 100 lï.
5) Ileydemann, Vasensammlung zu Neapel n. 3253. Archäol. Zeit. 1857, Taf. 103. Weicker, Alte Denk

mäler V, Taf. 23.

Jeg kan her ikke undlade at omtale et andet Monument, som ved første Øjekast 
synes at have nogen Lighed med dette. Det er den store Marmorplade fra Salamis, som 
Rangabé har udgivet i Revue archéologique III og Antiquités Helléniques II, pl. 19, p. 590 
n. 995. Rangabé er trods de Indvendinger, der strax bleve gjorte af Letronne, Vincent 
og Böckh2), endnu i det senere Skrift mest tilbøjelig til at antage det for et Spil (un jeu) 
eller et Spillebræt; men han staar ene med denne Antagelse. Det er uden Tvivl et Regne
bræt, saaledes som vi vide at de Gamle brugte dem3). Vi have romerske Abaci bevarede, 
efter det romerske Møntsystem og af en fuldkomnere Konstruktion4). De ere af Bronce, 
og der regnes ikke med løse Regnestene eller Brikker paa Streger, men i Stedet for Stre
gerne komme dybe Render, i hvilke de anvendte Brikker kunne flyttes og skydes frem og 
tilbage, efter som man vil anvende dem eller ikke, men udenfor hvilke de ikke kunde komme. 
Den salaminske Marmorplade er et Parallelogram. Ved den ene Ende sees 5 parallele 
Streger; ved den anden 11. Udenfor disse sidste, lige som ogsaa ved den ene Længde
side læses 11 Talbetegnelser :XFHPArt-ICTX; d.e. 1000, 500, 100, 50, 10,5, I Drachme, 
1, Vs, Vi Obol og 1 Chalkus eller Vs Obol. Paa den anden Længdeside staar den samme 
Række, men i Begyndelsen af Rækken endnu to Tegn, TogF, d. e. en Talent og 5000 
Dr. Det synes klart, at de 11 Streger svare til de 11 Talbetegnelser, og at Stenene (af 
den ovenfor beskrevne Form) efter deres Plads paa disse Streger fik en forskjellig Værdi. 
De 5 Streger paa den modsatte Side turde maaske svare til de 5 første Nominaler i den 
længere Talrække. Analog hermed er Afbildningen paa den under Navn af Dariosvasen be- 
kjendte Vase fra Canosa5). Der se vi paa Bordet de Stene, hvormed der skal regnes, og 
der er skrevet Tegnene M Y H l> T O < T, d. e. 10000, 1000, 100, 10, 5, 1, Vs, V4. Tegnet O 
maa ifølge sin Plads betyde Enheden; det kan ikke lydes som ößohoQ, hvilket vilde være 
Vg af Drachmen, men snarere Skov, hvorefter saa vilde følge ypiåkiov og zzzapzov.
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2 (Tab. II).
En Sirene i smuk Stil, Terracottarelief fra Piræeus. Denne vel bevarede og 

smukt udførte Figur er 0,155 M. høj. Den staar paa et rundt Fodstykke, og er fremstillet 
helt en face, foroven en smuk ung Kvinde, med helt udslaget Haar, hvoraf en Del falder 
ned over det nøgne Bryst, som hun slaar med de flade Hænder. Hun har store Fugle
vinger, Fuglehale og de sædvanlige Fugleben; Forbindelsen imellem Menneskeformen og 
Fugleformen dækkes af et Klæde, der er bundet omkring Lænden i en Knude paa hendes 
venstre Side. Haaret har være malet eller maaske. forgyldt. Grunden, hvorpaa Relieffet 
er anbragt, danner ingen ret Flade; den er convex, som om det var et Stykke af en Cy
linder, der da vilde have havt en Diameter af omtrent 0,15 Metr. Men jeg har ondt ved 
at tænke mig, hvorledes et saadant cylinderformigt Kar har set ud eller hvortil det har 
været brugt, og kan derfor ikke tilbageholde den Formodning, at det maaske snarere har 
været det runde Endestykke af en aflang Kasse, hvorved jeg tænker paa en lille Barnesar- 
kofag som den, der er afbildet i Stackeibergs Gräber der Hellenen, Taf. 8; thi til Graven 
fører Sirenen os uden Spørgsmaal hen, og paa en Anvendelse over Jorden kan man ikke 
tænke, naar man ser, hvor fortrinlig Relieffet er bevaret.

Enhver kjender Sirenerne fra Odysseens 12te Sang, 39 ff., de som

fortrylle tilhobe 
Hvert et Menneskes Barn, som vover sig nær deres Bolig. 
Hvo der af Vaade sig nærmer og hører Sirenernes Stemme, 
Ham skal aldrig hans elskede Viv og uskyldige Smaabørn 
Mer omringe med Jubel og fro gjenhilse ved Hjemkomst; 
Med deres klingende Sang Sirenerne vil ham forkogle. 
Engen af Blomster er fuld; men paa Stranden ligger en Bunke 
Smuldrende .Menneskeben; al Hud er fra Benene visnet.

Man har læst, hvorledes Odysseus kun undgik denne Skjæbne ved at lade sig binde til 
Masten, medens hans Mandskab med Ørene tilstoppede med Vox af al Magt roede forbi 
de frygtelige Væsener. Dette piquante Æventyr blev gjentaget baade i Digt og Fortælling 
og billedlig Fremstilling1), som en af Fantasiens mest yndede Gjenstande. Denne Sangens 
fortryllende og bedaarende Magt, som kundd betage Tilhøreren saa fuldstændig, at han selv 
styrtede sig i Døden, var et yndet og ofte anvendt Billede; men i den hyppige Anvendelse 
deraf i den senere Oldtid staar det sørgelige Endeligt ofte kun som en Mulighed, men ingen-

*) Se Overbeck, Die Bildwerke des Thebischen und Troischen Heldenkreises S. 791 ft'. Som Hovedmonu- 
"menter kunne anføres den volcentiske Vase Monum. d. Inst. 1, tav. 8 og Terracottarelieffet hos Cam
pana, Antiche opere in plastica tav. LXX.



7 153

lunde som en Nødvendighed; i Almindelighed tænkes der slet ikke derpaa, men Sirenen er 
kun et Billede paa den fortryllende Sang, som fornøjer og indtager1). Det er ikke nogen 
himmelsk og guddommelig Musik; denne personificeres i Muserne, og for at vise, hvorledes 
den overgaar den jordiske Tryllesang, digtede man i Analogi med Mythen om Væddestriden 
mellem Marsyas og Apollon en. ny Mythe om en lignende Strid imellem Sirenerne og 
Muserne, hvori Sirenerne bleve overvundne og til Straf berøvede deres Vinger, med hvis 
Fjer Muserne smykkede deres Hoveder2). Men for den almindelige Forestilling stod Sire
nerne kun som et morsomt Billede paa Sangens lokkende Magt, og man forbandt hverken 
nogen Dadel eller nogen særlig Alvor dermed.

Men saaledes har det ikke altid været. I den ældre Tid var den alvorlige Side 
Hovedsagen, og det faldt Ingen ind at anvende Sirenerne som blotte Prydelser under Livets 
Gjøgl; det var alvorlige Minder om Graven og Døden, og det var i Gravene og paa Grav
monumenterne, at de havde deres Plads. Allerede Litteraturen indeholder tilstrækkelige 
Vidnesbyrd derom. I den antike Levnedsbeskrivelse af Sophokles berettes, at der paa 
Digterens Grav stod en Sirene. Han var begravet i sin Fødeby, Landsbyen Kolonos, en 
god halv Mil udenfor Athen. Da han døde, i Begyndelsen af Aaret 406, vare Lakedæmo- 
nierne Herrer over det aabne Land udenfor Athens Mure, og Begravelsen vilde have været 
forbundet med stor Vanskelighed, fortalte man, hvis ikke Lakedæmoniernes Anfører i Drømme 
havde set Dionysos for sig, bydende ham at hædre «den nye Sirene» med al den Ære, 
som Skik og Brug fordrede3). Ogsaa paa Isokrates’ Grav stod en Sirene; den var 7 
græske Alen (o: IOV2 Fod) høj og stod paa en 30 Alen (45 F.) høj Søjle4). Man saa deri 
en billedlig Antydning af Sangens og Talens tryllende Magt, og det er muligt, at denne 
Ideassociation har havt Indflydelse paa Valget af Figuren; men det er ogsaa muligt, at først 
de senere Slægter have lagt denne Betydning deri; thi Sirenen var fra gammel Tid af en

’) Se de talrige Forfattersteder, der citeres af Stephani i Compte rendu de la commission archéologique 
de St. Pétersbourg 1866, p. 20 ff. Herhen hører ogsaa den hyppige Anvendelse af Sirener i Øren
ringe og andre Guldsmykker og paa skaarne Stene, se smstds. p. 44 ff. 1870, p. 154 ff. 1880, p. 105. 
Ligesaa lidt driste vi os til at tillægge Sirenerne nogen dybere Betydning paa Terracottalamperne, 
Compte rendu 1866, p. 44 , 1870, p. 153, 1880, p. 104, eller paa de allerfleste af de malede Vaser, 
smstds. 1866, p. 36 ff., 1870, p. 146 ff., 1880, p. 103 og Taf. V, 1, for ikke at tale om de rent archi- 
tektonisk behandlede Sirener paa Hanke af Broncekar, 1866, p. 46 o. s. v., eller om Arabeskerne 
paa pompejanske Vægmalerier, smstds. p. 40 o. s. v. Anderledes forholder det sig maaske med de 
smukke Elfenbensrelieffer af musicerende Sirener, der ere afbildede Compte rendu 1866, pl. I, n. 
28 — 30, idet de have smykket en Træsarkofag og altsaa kunne have havt en sepulcral Betydning, 
skjøndt de vare anbragte sammen med en stor Mængde andre Billeder, hvorom vi Intet kunne sige, 
og vistnok vare Led i en af mange Figurer bestaaende Composition, om hvis Betydning vi ingen 
Anelse have. De Vaser og andre Gjenstande, der synes særlig beregnede paa at benyttes ved Gravene, 
omtales nedenfor.

2) Se Stephani i Compte rendu 1866, S. 17.
3) Pausan. I, 21, 1.
4) Plutarch. Vit. X orat. 4, 25. Smign. Vignetten Compte rendu 1866, p. 67. 
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almindelig Prydelse paa Gravmonumenter ikke blot for Sangere og Talere, men for Alle. 
1 den gamle Digterinde Erinnas Epigram over Baukis (Anthol. Palat. VII, 710): 2V«z«i xai 
l'etprpeç èpai xat itév&tpe xpcoaae, er der ikke Spor af at den Afdøde har været Digterinde, 
lige saa lidt som i Mnasalkas1 (smstds. VII, 491): Aao’ de o dpu^dpevat iteptddxpüeç, 
alff ènt Tüpßtp Adeç Zetpqvaw earapeç, etddhpoi. I dena begge er der Tale om, at der 
staa Sirener paa Gravmonumentet, i det sidste rive de sig i Haaret af Sorg. Betragte vi 
Monumenterne, bliver Sagen aldeles klar. I den af Stephani forfattede Fortegnelse over 
Sirener finde vi hele 34 Gravmonumenter1) fra de forskjelligste Egne af den græske og 
romerske Verden, og Listen voxer stadig ved nye Fund2). I Spidsen staar den ufuld
endte Sirene fra Samlingen i Theseet og nogle andre Marmorstatuer; derefter en stor 
Mængde Relieffer, hvor Sirener ere anbragte snart paa Monumentets Flade, snart som 
Akroterier eller midt i en Gavl. Ofte vise de Tegn paa Sorg, idet de rive sig i Haaret og 
slaa sig for Brystet3) eller staa med llaanden under Kinden4). Næsten ligesaa ofte fore
komme Sirenerne paa Sarkofager og Askekister; Stephanis Fortegnelse tæller 25 Numere. 
Hertil komme endnu de smaa Terracotla-Altre fra Gravene paa Esquilinerhøjen 5), ligesom 
det og fortjener at nævnes, at den store Samling af Terracottafigurer fra Gravene ved Myrina, 
som den franske archæologiske Skole i Athen ejer, indeholder ikke faa Sirener. Endelig 
maa vi gjøre opmærksom paa et Par Bronceboller fra Capua, der ere fundne med brændte 
Ben i. Den ene har paa Laaget 4 Ryttere og 4 Sirener6), den anden en Hyrde med et 
Lam paa Skuldrene og 4 Sirener7). Udgiveren, F. v. Dulm, kalder dem Harpyier; men 
disse Figurer, der omgive den fredelige Hyrde med Lammet, vise efter Afbildningen at 
dømme ingen som helst Glubskhed, men ikkun Sorg og Klage saavel i Ansigtets Udtryk, 
som i de opløftede flade Hænder. Harpyierne ere bekjendte fra Argonautersagnet som de 
frygtelige Væsener, der plagede den stakkels Phineus ved, hver Gang Maden blev sat frem 
for ham, at røve dem fra ham, indtil Boreas1 Sønner forfulgte dem og dræbte dem. Ogsaa 
fra Odysseen kjende vi dem som Aarsag til pludselig og ubegribelig Død og Forsvinden. 
Det hedder om Odysseus, at, hvis han var falden i Kampen for Troja, vilde alle Achæerne 
have rejst ham en Gravhøj og han havde efterladt sin Søn et berømmeligt Navn; men «nu 
Harpyierne vejred ham bort og røved hans Hæder; Ingen ham saa eller hørte; han svandt,

J) Compte rendu 1866, p. 40. 1870, p. 151. 1880, p. 193.
2) Som paa Delos, se Fürtwängler i Arch. Zeit. 1882, S. 328 og 344.
3) Stephani, Compte rendu 1880, p. 103. Wieseler, Denkm. alt. Kunst 11, n. 754.
4) Monuments grecs publiés par l’Association pour l'encouragement des études grecs en France 1, 

1877, pl. 3.
5) Monum. d. Instit. XI, tav. Xa, n. 2, og Annal. 1879, tav. R, n. 2.
6) Archäol. Zeit. 1869, S. 35. Annali d. Inst. 1879, p. 136.
’) Monum. d. Inst., XI, tav. VI, n. 2. Annali 1879, p. 120.
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og Jammer og Klage levned lian os»1). Det var som om en Stormvind havde revet ham 
bort, thi med Stormvinden sammenlignes Harpyierne. Saaledes hedder det ogsaa om Pan- 
dareos’ Døtre, at da de vare bievne voxne og Aphrodite gik op til Olympen for al bede 
Zeus om godt Ægteskab for dem, «rykked Harpyierne bort dem imens, og til de forhadte 
Rædselsgudinder de Pigerne gav som Terner at tjene»2). Da man nu fandt det smukke 
gamle Gravmonument ved Xanthos i Lykien3), hvor man blandt Andet saa Kugle med Kvin
ders Overkrop, der flyve bort med smaa Piger i deres Arme, mente man deri tydelig at 
se disse Væsener, der røvede Pandareos’ Døtre, og Navnet blev slaaet fast; det var Har- 
pyier, og Graven blev kaldt Harpyiegraven. Omtrent saadan vare de jo ogsaa afbildede i 
det formodentlig fra det 5te Aarh. efter Chr. hidrørende Vaticanerhaandskrift af Virgil4), 
overensstemmende med Digterens Skildring III, 216: virginei volucrum vultus, d. e. Fugle 
med Kvindeansigt. Og dog fremkom derved ikke blot «den største Vanskelighed for Archæ- 
ologerne med at skjelne imellem Sirener og Llarpyier» 5), men det var i sig selv lidet troligt, 
at man havde plejet at afbilde saa vidt forskjellige Væsener aldeles ens. Naar man læser 
hos Hesiodos, at Thaumas ægtede Okeanos’ Datter Elektra og «hun fødte den hurtige Iris 
og de haarfagre llarpyier, Aello og Okypete, hvis hurtige Vinger sætte dem i Stand til at 
følge med Vindene og med Fuglene»6), faar man heller ikke det Indtryk, at det skulde være 
Fugle, men at det var vingede Kvinder. Saaledes se vi dem ogsaa afbildede paa Vaser, 
der fremstille Phineus-Sagnet7), og paa en meget gammel æginetisk Vase8) staar Navnet 
''Apninat skrevet ved tre vingede Kvinder, der ile af Sted med Hænderne krummede som til 
at gribe voldsomt fat. Dette har altsaa været den Maade, hvorpaa man i den virkelig 
gamle Tid afbildede Harpyierne; de have havt hel menneskelig Form; og jeg maa give 
Furtwängler Ret i, at det er ikke llarpyier, men Sirener, vi se baade paa det lykiske 
Gravmonument og paa de enkelte Vaser, hvor man har ment at maatte give dem hint Navn9).

*) Odyss., I, 241 f., XIV, 371 f.
2) Odyss., XX. 77 f.
3) Fellows, Discoveries in Lycia, 1840, p. 170. Monumenti d. Inst. IV, lav. 3.
4) Mai, Pict. ant. Virg., tab. 46.
5) Stephani i Compte rendu 1866, S. 33.
®) Hesiod. Theog., 266 ff. : i’cozetay réxev ^Iptv ^iixôpoug ^’"Apituiaç, ’AeMiá T^xu7zér7¡v re, at pàvépMv 

mot^ai xac otuivotç ap ç-novrat tbxeiijç impttyzaat.
7) Millingen, Unedited Monum., pl. 14. Stackeiberg, Gräber d. Hell., Taf. 38. Monum. d. Inst. III, tav. 49.
8) Archäol. Zeit. 1882, Taf. 9. Texten af Furtwängler, S. 202 ff.
9) Saaledes Gerhard, Auserl. Vasenb., 107, hvor denne Fugl med Kvindeansigt flyver ovenover et Fir- 

spand. Den ser lige saa fredelig og uskyldig ud som Væsenerne paa Gravmonumentet. Disse bære 
Børnene i deres Arme saa kjærligt, at det er klart, det er ikke dem, der gjøre dem Fortræd; de se 
ikke ud som Dødens Aarsag, men som om de bare de Afdøde blidt hen til deres nye Hjem. 
Spørger Nogen, hvad Sirenen har at gjøre med Firspandet, kunde jeg svare med at spørge, hvad 
den har at gjøre med Athena Promachos paa den gamle panathenaiske Vase, der bærer Burgons 
Navn, Monum. d. Inst. X, pi. 48. Denkm. a. K. I, n. 91c. Jeg kunde svare med at spørge, hvad 
Harpyierne have at gjøre med dette Firspand, som ikke har det mindste Frygtelige eller Morderiske ved sig

19Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. III.
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Men hvorfor, satte Hellenerne Sirener paa Gravmonumenterne, og hvilken Fore
stilling forbandt de i den ældste Tid med disse fantastiske Skikkelser?

Det synes naturligt ved Besvarelsen af delte Spørgsmaal at gaa ud fra den ældste 
skriftlige Kilde, Homer, og Forsøget er gjort baade ad historisk Vej og igjennem filosofiske 
Betragtninger. Stephani tænker sig, idet han gaar ud fra Stedet, hvortil Sagnet er henlagt, 
at Sirenerne vare olditalienske Gudinder1). Og vist er det, at de gamle Hellenere tænkte 
sig Odysseus’ Æventyr som forvansket Historie og, da de paa deres lange Sørejser og 
Kolonisalionstog kom til det vestlige Middelhavsbækken og det tyrrhenske Hav, der søgte 
al gjenfinde de i de gamle Sange omtalte Steder; men Parthenope blev ikke til en Sirene, 
før Staden af dette Navn var anlagt, og Sirenernes Tempel paa Forbjerget udenfor Sorrent2) 
er ikke oprejst, før man havde udfundet, at det var der eller rettere paa de utilgængelige 
Skjær ved Siden af Forbjerget, at Sirenerne havde boet. Og ligesom en uhildet historisk 
Betragtning maa erkjende, at Mythens Lokalisering paa Italiens Kyst tilhører en senere Tid, 
saaledes vilde det ogsaa være en fuldstændig Omvending af Kulturens bekjendte Strøm, 
naar man tænkte sig, at Gudeforestillinger fra det barbariske Vesten skulde have udbredt 
sig og faaet Gyldighed over hele Hellas lige til Asiens Kyster. Hvad Hellenerne optoge 
af fremmed Dannelse og fremmed Religion, optoge de fra de mere kultiverede Egne i Østen. 
Snarere synes en Fordybelse i Mythens Tankeindhold at kunne føre til Maalet. Preller3) 
kalder Sirenerne «die Musen der See, aber verlockend und verfänglich, verführerisch und 
tückisch, ein bildlicher Ausdruck der glatten Spiegelfläche des Meeres, unter welcher sich 
die Klippe oder die Sanddüne, also Schiffbruch und Tod verbirgt». Dette er en smuk Om
skrivning af Sagnet, og de, der have den Mening, at de gamle Myther ere allegoriske 
Gjengivelser af Naturfænomenerne, kunne maaske finde sig tilfredsstillede derved; men hvad 
skulle de sige, for hvem slige allegoriske Forklaringer kun ere en senere Tids Tankeexpe- 
rimenter? Vi kunne ikke i det homeriske Sagn om Sirenerne finde nogen tilstrækkelig 
Grund til, at de skulde blive et almindeligt Gravtegn. Det er et ringe Tal af Mennesker, 
der omkomme, fordi de have ladet sig lokke af farlige Nydelser, og i de enkelte Tilfælde, 
livor Sligt er sket, er der dog ingen Grund for deres Efterlevende til netop at forevige 
denne Dødsaarsag paa Gravmonumentet. Stephani holder sig i sin Udvikling næsten ude
lukkende til Prellers første Ord, at det var «Havets Muser», og stiller sig derved paa samme 
Standpunkt, som de senere Grækere og Romere, der ikke mere satte Sirenerne paa Gravene 
og ikke vidste, hvorfor deres Forfædre havde gjort det. Han fastholder den ene Side af 
Sagnet, men den anden, den væsentligste eller i alt Fald den, hvorpaa det her kommer an, 
lader han ude af Betragtning, og vi ere lige langt fra Gaadens Løsning.

*) Compte rendu 1866, p. 11 if.
2) Strabo, I, 2, 12.
3) Griechische Mythologie 1, S. 38?.
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Der ere Vidnesbyrd nok om, at Sirenerne fra først af have slaaet i Forbindelse 
med Døden og Graven. Medens man i Almindelighed sagde, al de vare Døtre af Acheloos1), 
var delte dog ikke den ældste Forestilling. Sophokles gjør dem til Døtre af den frygtelige 
Havgud Phorkys og lader dem synge Hades’ Love2), og endnu besterntere udtrykkes deres 
cbthoniske Charakter, naar de kaldes Jordens Døtre, som i Euripides’ Helena 168 ff.3):

*) Stephani 1.1., S. 15.
2) Soph. Fragm. 776 Nauck: ¿spyets slaa<ptxóp.r¡v^ Qópxou xôpaç <9pooùvre roùç'Atâou vôpouç.
3) Tmpotpôpot veavideç,

nap&évoc, X&ovoç xôpat^
Zecpyjves, èp.olç /ôotç
pôÀotr' è’/ouffat Tov Aißuv
À(üTÎ>v r¡ aupt-Ypac. atAivotç xaxotç
toïç èp.otat aúvo/a âaxpua,
Tiàâem mtiïea, péÅzat /isÅea,
pouosià re &pvprfjp.a<Ti ßuvcpöa
né/jjipeiE (Pspasyaaaa
tpóvia. (pávia, yápiTag "v ém dáxputn
izap’ ép.é&sv hito pékaftpa vú/ca
ysxuffty óÁopévois

1 Christensen-Schmidts Oversættelse har jeg i Slutningen fortaget en lille Forandring, ligesom oven
for i Wilsters Oversættelse af Odysseen.

4) Westermann, Mythographi, p. 367, XX, 1 og 2.
5) Plat. Kratyl., p. 403 D: oùôéva deùpo èfretijoat àveMteiv tSív èxec9sv, oùôè adzàç ràç Setp^vaç, 

¿Mà xaraxexvjÀ^tT&M èxEtvaç te xat tous ¿¿ååouq navras.

«I vingeklædte Møer,
Jordens Døtre, kommer hid,
Sirener, til mit Klageraab
Med libyske Skalmeier nu
Eller Hyrdefløjter; lader Eders Graad
Lyde til min bilre Jammer,
Ve til Ve og Sang til Sangen;
Ja send mig, Sørgekvadet at ledsage,
Dit Gravehor, Persephassa,
At med mine Taarer blandet, 
Dybt i Dine skumle Haller, 
Døde Skygger Sangen høre.

Senere Lærde forstode at forbinde dette med Angivelsen af Sirenerne som Acheloos’ 
Døtre, idet de fortalte, al da Herakles brødes med Acheloos og rev Hornet af ham, faldt 
Bloddraaberne ned paa Jorden og derved fødte Jorden Sirenerne4). Den almindelige Fore
stilling var, at Sirenerne boede i Hades, saaledes som Plato siger et Sted5), at Ingen af 

19*
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dem, der opholde sig der, have Lyst til at komme op paa Jorden, «ej engang Sirenerne«. 
Og det er jo ogsaa til det mørke Vesten, til Hades’ umiddelbare Nærhed, at Homer hensælter dem.

Saa vidt Litteraturens Vidnesbyrd. Ville vi vide Mere, maa vi spørge Archæo- 
logien, hvis Minder ere ældre end Litteraturens. Vi have hidtil i vor Omtale af Sirenemo
numenterne behandlet dem under Et uden at gjøre Forskjel paa den forskjellige Maade, 
hvorpaa de til forskjellig Tid ere afbildede, og dog er denne ikke ubetydelig; den græske 
Kunst er her, ligesom ved Kentaurerne og andre sammensatte Skikkelser, først efter flere 
Forsøg efterhaanden naaet til den Form, vi- kjende fra de senere Monumenter, som det her 
behandlede Terracottarelief. Den ældste Skikkelse, hvorunder man fremstillede Sirenerne, 
var som Fugle med Kvindeansigt; paa Hovedet nær er hele Skikkelsen en Fugl. Saaledes 
se vi dem gjennemgaaende paa de gamle Vaser, hvad enten Sirenen staar alene, eller det 
er Odysseus’ Æventyr, der er afbildet* 1). Saadan er ogsaa den meget gamle Sirene fra 
Delos, der i Museet paa Mykonos staar ved Siden af en ligeledes gammeldags Sfinx, der 
ligner den bekjendte fra Spata2). Men denne Form tilfredsstillede ikke Grækerne. Denne 
Sirene havde ingen Arme, og dem behøvede hun, hvad enten hun skulde holde Lyren til 
at akkompagnere sin Sang3) — senere ogsaa andre Instrumenter, Dobbelfløjte, Syrinx, Tam
burin o. s. V. —, eller, som paa det esquilinske Gravalter4), holde Faklerne til at tænde 
Baalet, eller hun, som paa det lykiske Gravmonument, skulde bære den Afdødes Sjæl bort. 
Man nødtes da til at laane ikke blot Hovedet, men hele Overkroppen fra Mennesket, og 
Kunstneren har havt ikke liden Møje med at tilvejebringe en harmonisk Sammensmeltning 
og en naturlig Overgang fra Menneske- til Fugleformen. Paa vor Terracotta har Kunst
neren, taktfuldt nok, givet hende et Klæde om Lænden.

h Exempter ere anførte ovenfor. Særlig kan fremhæves Burgons panathenaiske Vase, Vasen fra Ramiros
i Salzmanns Værk Le Nécropole de Camiros, og Vasen med Odysseus’ Æventyr Mon. d. Inst. I, 8.

2) Mittheil. d. arch. Inst. Athen IV, Taf. 5. Furtwängler, Arch. Zeit. 1882, S. 328.
3) f. Ex. Denkm. d. alt. Kunst 11, n. 751. En smuk Vase fra Ramiros findes hos Salzmann. Compte 

rendu de St. Pétersbourg 1880, pl. V, 1.
4) Annali dell’ Inst. 1879, R.
5) En lignende Tanke har maaske dæmret hos v. Dulm Annali dell’ Instit. 1879, p. 143; men den 

Parallel, han anfører, Lepsius’ Denkmäler Abth. IV, 29, er noget helt Andet, idet Figuren ved en 
mægtig Phallos er betegnet som mandlig og bærer Amun Ras llovedbcdækning.

Sirenens ældste Skikkelse, Fuglen med Kvindehoved, leder vor Tanke uvilkaarlig 
hen paa Ægypten. Der gjenfmde vi denne Figur saa fuldstændig, at vi ikke kunne have 
nogen Tvivl om, at den er overført derfra til Grækenland5); thi de Tider ere jo forbi, da 
man troede, at den helleniske Kulturs Selvstændighed led noget Afbræk ved at Hellas i 
sin tidligste Barndom havde modtaget Indtryk og Belæring fra Orienten og Ægypten; nu 
er dette en anerkjendt historisk Sandhed, der ikke blot støtter sig paa de gamle Forfatteres 
omtvistede Vidnesbyrd, men paa den uafbrudte Række af Monumenter, der lader sig for
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følge paa den ene Side over Mykenæ, paa den anden over Kypros og Rhodos. De ægyp
tiske Grave vise os saare hyppig denne Fugl med Kvindehoved, snart i smaa malede Træ
figurer, der nu findes i ethvert Museum, snart malet paa Væggene1), snart tegnet paa de 
Papyrusruller, der bleve medgivne de Døde2). Disse vise os den i Vignetterne over Texten 
snart staaende foran Gravkammeret, snart som Gjenstand for Tilbedelse, snart flyvende 
ned over den paa Baaren liggende Mumie bærende det saakaldte Livets Tegn. Den fore
stiller efter Ægyptologernes Fortolkning Sjælen, bai eller 6a, der ved Døden er skilt fra 
sit andet Jeg, Legemet, men i Tidens Fylde atter skal forenes dermed. Det tilkommer ikke 
os som Lindviede at dømme om, hvorvidt denne Fortolkning er aldeles korrekt; vi 
underkaste os fuldstændig de Sagkyndiges Auctoritet; vi bemærke kun, at hos Græ
kerne er denne Forestilling i alt Fald efterhaanden bleven modificeret og tilsidst, ligesom 
vi have set det gik med den ydre Skikkelse, bleven helt forandret. Efter Grækernes Fore
stilling ligne de Afdødes Skygger ganske de Levende. Det er tro Spejlbilleder af dem, 
men uden Legemlighed, hvorfor de ere lette og flygtige og svæve i Luften. Derfor se vi 
dem ogsaa paa græske Vaser fra Kunstens bedste Tid afbildede som smaa flyvende Men
nesker, men sorte som Skygger3). Fugle ligne de ikke, og de synge ikke som Fugle; naar 
Hermes fører dem ned til Underverdenen, skrige de som Flaggermus4). Disse Fugle med 
Kvindehoved ere ikke Sjælene selv, men deres Ledsagere og tjenende Aander. Paa det 
lykiske Gravmonument bære de de Afdøde bort; ellers se vi dem sørgende og klagende 
over Døden, og syngende den Bortgangncs Lov og Pris. Naar denne Sang lyder for 
En, da er hans sidste Time slaaet; dette siger det homeriske Sagn. Disse Væsener 
kunne vel siges at have hjemme i Hades, og de have deres rette Plads paa Gravmonu
mentet som Sørgeklagens og den vemodige Erindrings Personifikation.

h Se Perrot et Chipiez, Histoire de l’art dans l’antiquité 1, p. 58.
2) Lepsius, Das Todtenbuch der Aegypter XV, XX, XXXll, XXXIII, XL1.
3) Stackeiberg, Gräber der Hellenen Tat. 48. Benndorf, Griechische u. Sicilische Vasenbilder Taf. 14, 

S. 33 f. og Taf. 33, S. 65.
4) Odyss. XXIV, 5 1Ï.
5) Compte rendu 1866, S. 32.

Endnu et Par Notitser hos gamle Forfattere fortjene at omtales , skjøndt de paa 
Grund af deres Ufuldstændighed ikke give os nogen virkelig Oplysning, men kun fremsætte 
nye Gaader. Pausanias beretter VIH, 22, 7, at der i Stymphalos bagved Artemistemplet 
stod nogle «Piger af Marmor med Fugleben». Stephani5) antager dem for de stymphaliske 
Fugle; men disse ere aldrig afbildede anderledes end som Fugle, hvorimod de af Pau
sanias beskrevne Figurer ganske ligne Sirener, og vi tør ikke give dem noget andet Navn, 
om vi end ikke kunne gjøre rede for, hvad de have havt at gjøre der bagved Artemis- 
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templet1). Det andet Sted er hos den samme Pausanias IX, 34, 3, hvor det siges, at 
der i Koronea var et Heraternpel med en gammel Billedstøtte af Thebæeren Pythodoros, 
hvor Gudinden bar Sirener paa Haanden. Iler kan ikke tænkes nogen Forbindelse med 
Graven og Døden; snarere kunde man tænke sig, at Ægteskabets Gudinde havde havt de 
fortryllende Sirener paa llaanden som et Billede paa Ægteskabets Tillokkelser; men den 
omtalte Billedstøtte var meget gammel, og der er ingen Sandsynlighed for, at man i en 
meget gammel Tid har set bort fra det Sørgelige og Forfærdelige hos Sirenerne. Denne 
Tidsangivelse viser ogsaa, at vi ikke maa tænke paa den senere Sireneskikkelse, men paa den 
ældre. Det har været Fugle med Menneskehoved, og saa opstaar Spørgsmaalet om Be
nævnelsen Sirene er korrekt, eller om disse Figurer ikke oprindelig have havt en videre 
Betydning end den, vi ovenfor have paavist.

’) Der findes ikke faa lignende Gaader. Man kunde saaledes spørge: Hvad betyder det, at Sirenerne 
oprejse eller smykke Trefoden, Compte rendu 1874, PI. 11, 7?

2) Mus. Borbónico IX, Tav. 50. Helbig, Wandgemälde Nr. 1143.
3) Pausan. IX, 31, 2.

3.
Brudstykke af et Terracottarelief forestillende den paa Bjerget udsatte Telephos, 

som dier Hinden. Det angives at hidrøre fra Tripolis (Tripolitza), altsaa fra Mythens 
egentlige Hjemstavn, Tegea. Kompositionen er bekjendt fra andre Monumenter; men man 
finder ikke mange, der kunne sammenlignes med dette Fragment, der viser et saadant Liv 
i Udførelsen og er gjennemtrængt af en saadan Følelse for Bevægelsen baade i den diende 
Dreng og i Hinden, der slikker ham, at del hæver sig over almindeligt Haandværksarbejde.

De herhen hørende Monumenter ere samlede og behandlede af O. Jahn i Telephos 
und Troilos S. 57 f. og Archäologische Aufsätze S. 160 f. Det bekjendteste er Maleriet fra 
Herculanum2). Ovenover Gruppen af Barnet og Hinden throner en kvindelig Figur med 
Blomster og Frugter om Haaret og en Kurv med Frugter ved Siden, formodentlig det per
sonificerede Arkadien. En ung Satyr med Pansfløjte og Hyrdestav titter frem over Skuldrene 
paa hende. Foran staar Herakles lænet paa Køllen og betragter forbavset det vidunderlige 
Syn. En kvindelig Figur med store Vinger viser ham Barnet; hun har ført ham derhen. 
Ved Siden af ham staar en Ørn og en Løve; det er vel blot Antydninger af Bjergets øde 
Vildhed. Kompositionen er saa ofte gjentaget, at man ikke kan tvivle paa, at et anset 
Kunstværk maa ligge til Grund. Helbig mente, det var et Maleri; Andre antage en Statue
gruppe; vi vide, at der fandtes en saadan i Musernes Helligdom paa Helikon3). I sin 
Helhed og oprindelig har dette Kunstværk sikkert forestillet Herakles, som finder sin ud
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satte Søn; Weiszäcker1) gjør opmærksom paa, at Heraklesfiguren paa disse Billeder ofte 
har en paafaldende Lighed med den farnesiske Kolossalstatue, og mener, at Originalen til 
denne netop maa have hørt til en saadan Gruppe og hidrøre fra en pergamensk Kunstner, 
og det kan ikke nægtes, at vi i denne Kunslperiode finde en Lyst til at gjøre Skulpturen 
malerisk og gruppere Billedhuggerarbejder i landskabelige Omgivelser. Den Farnesiske Tyr 
har længe været kjendt; et nyt Exempel, Prometheus’ Befrielse, er nylig fremdraget2). Særlig 
interessant er det, at man finder en lignende Scene paa den pergamenske Telephosfrise3). 
Herakles staar og betragter sin Søn, medens denne dier Dyret; saaledes forklarer man det 
mishandlede Relief. Men Dyret staar ikke op, og det er ingen Hind; Conze siger rigtig, 
det er «ein Thier aus dem Katzengeschlechte». Det er altsaa ikke den samme Scene. Jeg 
er heller ikke vis paa, at Barnet dier Dyret; det kan godt være, at han kun leger med det, 
og at det er en Løve, saaledes som paa del Ilerculanske Maleri.

!) Archäol. Zeit. 1882, S. 255 ff.
2) Milchhöfer, Program zum Winckelmannsfest 1883.
3) Conze, Die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon I, S. 67. Træsnit i Archäol. Zeit. 1882, S. 261.
4) v. Duhn i Arch. Zeit. 1882, S. 268.
5) Se Gerhard.Auserl.Vasenb.lll, S. 61, Taf. CLXXII. — Ogsaa Hyakinthos havde Skjæg paa den amy- 

klæiske Throne, Paus. Ill, 19, 4.

Paa vort lille Terracottarelief ser man til højre for Barnet Træer. Bjergskoven 
har været antydet ligesom Hulen paa andre Fremstillinger. Til venstre sees Herakles’ Knæ, 
særdeles vel udført; men det er for Lidet til deraf al danne sig en Forestilling om hele 
Figurens Stilling.

4.
En gammel attisk Vase med sorte Figurer paa rød Grund. Det er en Dunk 

med smal Hals og én Hank, 0,255 høj, temmelig tyk; paa det tykkesteSted er Omkredsen 0,46.
Det fremstillede Æmne er et, der kommer igjen paa et meget stort Antal Vaser, 

Paris’ Dom. Naar kun forholdsvis faa af disse Vaser ere fundne i Attika, er det med 
Rette bemærket4), at et meget stort Antal af de andensteds fundne Vaser utvivlsomt ogsaa 
ere attiske. Den, der her skal omtales, er efter sikker Angivelse funden i Attika, og baade 
Tegningen og Vasens lidt plumpe Form vidner om en ualmindelig Ælde. Hermes med 
Heroldstaven fører de 3 Gudinder frem; der er ingen Forskjel i deres Charakteristik. Hermes 
er skjægget og ligesaa er Paris, der staar foran ham; saaledes plejer han at fremstilles 
paa de ældste Vaser med sorte Figurer5). Paris har rejst sig op for at tage imod dem, 
men hans høje Værdighed som Dommer over Gudinderne, antydes paa en ny og ejendom
melig Maade, nemlig ved en bagved ham staaende Stol, der er lige saa gammeldags i 
Formen som det øvrige Billede. Snart vil han sætte sig ned for at høre dem føre deres Sag.
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5 (Tab. III).
En attisk Lekythos, 0,28 høj, fra Kunstens bedste Dage og med særdeles om

hyggelig Tegning. Lerets røde Farve er bleven sortgraa af Brand. Vasen er sammensat 
af flere Stykker, og nogle mangle, dog ikke Mere, end at den hele Scene viser sig tydelig. 
En ung Moder sidder i en Lænestol, pyntelig klædt, med sit Juvelskrin paa Skjødet, hvoraf 
hun tager et Halsbaand eller et lignende Smykke op. Foran hende staar en Terne med 
et lignende Skrin i venstre Haand; i den lmjre holder hun en lille hvid rund Gjenstand, 
som hun rækker frem og viser sin Frue. Er det et Æg, et Æble, en Kugle af Metal,
eller hvad? Til Toilettet hører den næppe; thi Paaklædningen er forbi. Som Smykke
synes en saadan Kugle ikke at kunne anvendes. Er det maaske kun et Legetøj for den
lille Dreng, der ligger paa Gulvet ved Siden? Spørger maaske Ternen Moderen, om hun
maa give ham denne skinnende Kugle, som han begjærlig rækker efter? Det er en lille 
Dreng. Han kan ikke gaa endnu; han kryber eller skubber sig frem paa Gulvet. Over 
Brystet paa ham fra den højre Skulder hænger det sædvanlige lille Baand med Amuleter; 
llalvmaanen er tydelig angivet1).

J) Se Plaut. Epidic. 638. Jahn i Berichte d. Sachs. Gesellsch. d. W. 1855, S. 42, Anm. 48.
8) Becker, Charikles II, S. 368.
3) Sml. mit Skrift de nominibus vasorum p. 70. Navnet er formodentlig orientalsk. Clericus afledte 

det af det arabiske al-basrah «opobalsamum», se Martorelli, de theca calamaria p. 5.

Det er el elegant Hus, hvori denne dagligdags Scene foregaar. Den ioniske 
Peristyl angives ved en paa Vaselegnernes Vis antydet Søjle. Den siddende Kvinde er rigt 
paaklædt: en lang fin Chiton; over Skjødet ligger et Schawl, eyxuxÅov, eller hvad man vil 
kalde det. Det svære, med Baand opbundne Hovedhaar hænger som sædvanlig temmelig 
langt ned over Panden; over Baghovedet og Nakken hænger et lille Klæde med et Mønster 
som Stjerner. Paa Væggen hænge et Par elegante Tøfler, aavdúÁta eller /íÁaurat2), samt 
en Flaske af den Slags, som man kalder Alabastra, hvoraf vi have mangfoldige Exemplarer 
tilbage, navnlig i Alabast og Ler3).

6.

En Alabastron af denne, nys omtalte Slags. Den er dekoreret med sort Tegning 
paa hvid Grund, og er paa en lille Enkelthed nær ganske Mage til den, der findes i 
Berlins Museum, og som er afbildet af Heydemann i Archäolog. Zeitung 1873, S. 36 D, 
saa at en Afbildning her synes overflødig. Tegningen viser et Palmetræ og foran dette en 
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Stol eller et lavt Bord1). En bevæbnet Neger gaar bort derfra, men vender sig under Gangen 
tilbage, som om han saa efter Nogen, der mulig kunde følge efter ham. Han har ingen 
Hovedbedækning; men hans Dragt er meget ejendommelig. Han har lange Ærmer og 
Benklæder, dekorerede med Pletter og Striber, og en kort Trøje med Frynser for neden 
lige som en Pantserskjorte. Over den venstre Arm har han et stort Klæde ogsaa med 
Frynser, hvilket han bærer paa samme Maade som kæmpende Figurer, der bruge deres 
Kappe som Skjold. I den højre Haand holder han paa Berlinervasen en lille Dobbeløxe; 
paa vor Vase er Vaabnet ødelagt, men det har formodentlig været en lille Dolk.

h Paa det nedenfor omtalte Exemplar i Compiegne er den tydelig betegnet som rund.
2) Se Fröhner, Deux peintures de vases Grecs, Paris 1871 fol. p. 16.
3) Se Arch. Zeit. 1873, S. 36 C.
4) Fröhner 1.1. p. 17: «Le vase représente une Ethiopienne tenant à la main gauche son arc, de l’autre 

sa hachette; son pantalon est identique à celui du vase de Compiègne; quant au manteau, elle le 
porte en écharpe sur les deux bras. Au pied du palmier, on voit, en dehors de la table à offrandes, 
les traces d’un objet indistinct.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Aid. 5 B. III.

Foruden disse to Vaser kjendes endnu 3 andre lignende. Den ene, i Museet i 
Compiegne, har ligesom den i Berlin en Dobbeløxe2); en anden fandt Heydemann hos 
Kunsthandler Barone i Neapel3). Der har Negeren ingen Kappe over Armen, men holder 
en Bue i den udstrakte venstre Arm og en Pil i den højre; ved Siden ligger en Hjelm. 
Den tredje Vase, i Louvres Magaziner, ligner denne mest; Vaabnene ere de samme; men 
Hjelmen er utydelig og Kappen siges at ligge som et Skjærf over begge Arme4).

De 4 af disse Vaser angives at hidrøre fra Nedreitalien ; Exemplaret i Kjøben- 
havn er kjøbt i Athen, hvilket dog ikke er nogen bestemt Hindring for, at ogsaa det kan 
være kommet fra Nedreitalien. Men der haves to andre Vaser, som vise det samme Motiv 
med betydelig Modifikation. De ere fundne af Salzmann i 1865 ved hans Udgravninger 
ved Ramiros paa Rhodos. Den ene, der findes i British Museum, er udgivet af Fröhner, 
Deux peintures de vases Grecs de la nécropole de Kameiros, Paris 1871; den anden, i 
Musée Parent, er efter Fröhner (p. 17) ganske lig med denne. Her have vi Palmetræet og 
Stolen eller Bordet, men den menneskelige Figur er ingen Neger, det er en Amazone med hvid 
Hudfarve og langt Haar ned ad Nakken. Hun har Kappe over den venstre Arm, men uden 
Frynser; i højre Haand har hun Dobbeløxen, og et Pilekogger hænger paa Ryggen. 
Ogsaa Dragten ligner; men baade Pantserskjorlen, eller rettere Pantseret og den nedenfor 
dette hængende Skjorte, og de mønstrede Ærmer og Benklæder, der her ere tværstribede, 
medens hist Striberne gaa paa langs, ere rigere og meget bedre udførte. De nedreitaliske 
Vaser vise sig som en flygtig og abbrevieret Gjengivelse af de rhodiske, men med den 
paafaldende Forandring, at Amazonen er bleven til en Neger eller, som Fröhner siger, en 
Negerinde, Noget, jeg selv er tilbøjelig til at tro, særlig paa Grund af Klæderne, — thi i de 

20
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mangfoldige andre Afbildninger, vi have af Negere fra Oldtiden1), ere de nøgne, — og fordi 
det nu viser sig, at det til Grund liggende Motiv var en Amazone.

x) Se min Afhdl. »To græske Vaser i Anlikkabinettet i Kjøbenhavn» S. 10. (l)et Kgl. danske Vidensk. 
Selsk. Skrifter, 5 Række, 3 Bind, S. 204). Furtwängler, Sammlung Sabouroff, pi. 139.

2) Se Indskriften Corp. Inscr. Attic. II, n. 965.
3) Marquardt, Römische Privatalterthûmer II. S. 362 f.
4) F. Ex. Athen. XV, 665 c. 689 d. 690e.
5) Se Aristophan. Lysistrat. 944.
6) Munter i Vidensk. Selsk. Skrifter 1830, S. 320, Tab. 1,2. Millingen, Uned. monum. pl. XL. Overbeck, 

Gallerie heroischer Bildwerke Tai. XXI, 16.
7) Se Annali dell’ Inst. 1865 tav. PQ med Helbigs Text p. 296 fl.

Ligesom de store Amphorer med Indskriften toív ’AMjviftev a&Åæv ere fabri
kerede for deri at komme Olien til Sejrherrerne paa de panathenæiske Lege2), og med 
Olien ofte udførtes til fremmede Lande, saaledes ere uden Tvivl disse smaa Olie- eller 
Salveflasker gjorte efter Bestilling af større Handlende eller Fabrikanter til en bestemt Slags 
Salve eller Parfume, der er bleven solgt og forsendt i dem. Vi skjelne med Bestemthed 
to Fabriker, den ene formodentlig rhodisk, den anden maaske nedreitalisk, maaske attisk. 
De vellugtende Salver, Olier og Essentser, der spillede en saa betydelig Rolle i Oldtiden og 
vare en saa vigtig Handelsvare3), kom fra Arabien over Phønicien og Ægypten; i Frag
menterne af de græske Komediedigtere er ægyptisk Salve mindst lige saa hyppig omtalt 
som syrisk4); men det var vel i Almindelighed Raastoffet, der udførtes derfra for saa at 
blive bearbejdet i græske Fabriker. Allerede i det 5te Aarh. f. Chr. udmærkede Rhodos 
sig i denne Henseende5); senere kunde vi nævne andre Steder, som f. Ex. Pergamon. Man 
har ønsket at give selve Lerflaskerne, hvori de orientalske Parfumer solgtes, et orientalsk 
Præg, og har derlor dekoreret dem med en Amazone og et Palmetræ. En anden Fabrikant, 
der særlig solgte ægyptisk Parfume, har benyttet samme Motiv, men har gjort Amazonen 
til en Negerinde. Nogen anden Betydning tror jeg ikke, man bør lægge i denne Figur. 
Heydemann, der besynderligt nok antog Amazonen for en Mandsperson og en Neger, 
tænkte paa Memnon, og den brogede Dragt kunde passe ganske godt hertil ligesom paa 
Memnonsvasen i Kjøbenhavn6); men Memnon fremstilles aldrig selv som Neger; han har 
kun Negere i sit Følge; og han er en mægtig Konge, der kommer i Spidsen for en stor 
Ilær og som ikke kunde betegnes ved denne enkelte fattige Figur. Vilde Nogen hellere 
tænke paa Busiris, den frygtelige ægyptiske Konge, der ofrede de Fremmede, der kom til 
Landet, indtil han selv blev dræbt af Herakles, da fremstilledes han ganske vist undertiden 
som Neger7); men ogsaa her mangler tilstrækkelig Charakteristik; vi se hverken den gru
somme Blodmand eller hans Kamp med Herakles.
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7 a og ß.

To sorte Lerskaale med Figurer i Relief fra Cales i Campanien. Benndorf 
har i sine Griechische und Sicilische Vasenbilder Taf. LVI udgivet Tegninger af to 
saadanne, der fra Castellanis Samling ere gaaede over i British Museum. Den første af dem, vi 
her ville omtale, a, er næsten Mage til Benndorfs Nr. 1, men tildels bedre bevaret. Saa vel 
derfor som paa Grund af de enkelte Afvigelser, der her vise sig, fortjener den en fuld
stændig Beskrivelse, hvorved Benndorfs hist og her vil blive berigtiget, ligesom Sammen
ligning med den anden Vase i vor Samling, /?, vil give nye Bidrag til Forstaaelse af Figu
rerne og fuldstændiggjøre Forestillingerne om hele den Calenske Industri. Jeg skylder 
Antiksamlingens Bestyrer, Etatsraad L. Müller ikke blot Bekjendtskabet med disse to Vaser, 
men ogsaa en foreløbig Sammenstilling med den af Benndorf udgivne Skaal.

I Benndorfs Text S. 109 Anm. 544 findes anført de Forfattere, der tidligere have 
behandlet disse Calenske Reliefvaser og givet Fortegnelser over de kjendte Exemplaren 
Efter Indskrifternes Charakter har det været i 3die Aarh. f. Chr. eller lidt senere, at der i 
Cales blomstrede en Fabrik af sorte Lerkar, der vare Efterligninger af cisellerede Metalkar 
(Bronce eller Sølv). De ophøjede Figurer ere trykkede med Former. Undertiden kommer 
den samme Figur igjen et andet Sted i Rækken saa nøjagtig, at den synes at være trykket 
i den samme Form; men Figurerne staa saa tæt og gribe undertiden ind i hinanden, saa det 
er umuligt at tænke sig en særskilt Form til hver enkelt Figur. Ved Afformningen af det 
til Grund liggende Metalkar — en, som vi vide, almindelig Fremgangsmaadex) — kan man 
have taget Formen i flere Stykker, ja endog formet hver Figur for sig; men derefter 
samledes disse til at danne den Hovedform, hvori Lerkarret skulde trykkes; man har da 
undertiden forandret Ordenen og for at udjevne Uoverensstemmelser foretaget smaa Til
sætninger og Ommodelleringer.

a.

Denne Skaal har ganske samme Form og Størrelse som Benndorfs Nr. I. Det 
er en flad Skaal med en ophøjet Knub i Midten, en (piåty fyiya'/MZOQ. Uden om denne Om
phalos ligger først en Perlesnor, derefter Indskriften: V • C/^NOUEIOS- UF • FECIT-CA UENOS. 
Derefter en Bølgelinie og saa Relieffet med Figurerne, der følge tæt paa hinanden hele 
Baandet rundt; de aabne Rum, der komme frem imellem dem, udfyldes med store Rosetter, 
et fra de ældste malede Vaser noksom bekjendt Motiv.

Idet jeg nu gjennemgaar dette Relief og sammenligner det med Benndorfs Be
skrivelse af Skaalen i British Museum, skal jeg forudskikke den Bemærkning, at jeg har 

20’

’) Plin. Hist. nat. XXXIII, 157: paruolis potoriis, e quibus ne exemplaria quidem liceret exprimere, tam 
opportuna iniuriæ snbtilitas erat.
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anset det for naturligere at anføre Figurerne i den omvendte Orden, saa at jeg bevæger 
mig fra Midten til Venstre og ikke til Højre. Jeg betegner de enkelte Figurer med Tal
1 —18, medens Benndorf betegner dem med Bogstaver, a—s. Nr. 1 hos mig svarer altsaa 
til s hos ham, 18 hos mig til a hos ham.

Midtpunktet danner en lille Bygning. Fire Søjler paa et firkantet Fodstykke 
bære et temmelig højt Tag; i Gavlen en Palmette. Er det et Tempel eller Indgangen til 
et llus? Efter at have gjennemgaaet de enkelte Figurer vil man vistnok give mig Ret i, 
at det snarest maa være det Sidste.

1. Foran Bygningen sees en ung nøgen Mand, der kysser en beklædt Kvinde, 
og bagved Manden en anden mandlig Figur, der lægger sin Haand paa Siden af den første. 
Benndorf s): «Gruppe des trunkenen Dionysos oder Seilen, der von einer Mainade und 
einem Satyr unterstützt wird». At de to Hovedfigurer kysse hinanden, er imidlertid utvivsomt.

2. En halvnøgen vinget Figur, der slaar paa en Tambourin. Benndorf r) — b): 
«eine das Tambourin schlagende Bakchantin mit erhobenem Kopf und leichtem Gewand
umwurf». At Figuren har Vinger, har han ikke bemærket; han har antaget dem for en 
flagrende Ende af Draperiet. De ere især tydelige i Gjentagelserne a 16 og ß 5.

3. En lignende Figur, der blæser paa Dobbelfløjte. Benndorf q} = er, her 
gjentaget i 14 og 4.

4. En nøgen ung Mand bærende et Lam paa Nakken. Benndorf p) = a): 
«wahrscheinlich ein Satyr, der auf den Schultern ein vierfüssiges Thier trägt». Der er 
Intet, der betegner ham som Satyr.

5. En nøgen mandlig Figur med Vinger og med et let Draperi omtrent som
2 og 3. Med Hænderne opløfter han højt en Vin-Amphora. Bennd. o) — c); han gjør 
ikke opmærksom paa at Figuren har Vinger, skjøndt disse ere tydelige nok i o).

6. En mandlig Figur med kort Chiton set en face. De foran Brystet udbredte 
Hænder holde en Gjenstand, der her kunde synes cylinderformig (som en Cista), men i 
Gjentagelsen ß2 synes flad. Den tilsvarende Figur hos Benndorf, n) = g), ligesom Gjen- 
tagelsen paa denne Skaal 12, har Hænderne ganske tomme.

7. En nøgen Figur med en Kande i højre Ilaand, i venstre et utydeligt Kar. 
Bennd. m). Gjenfindes ß 10.

8. En nøgen kvindelig Figur med Kithara. Bennd. Z) = cZ) : «eine unbekleidete 
Gestalt, welche im Vorwärtsschreiten sich mit erhobenem Arm nach links zurückbiegt und 
an der linken Seite eine grosse Kithara trägt». Gjenfindes 15 og ß 3.

9. En dansende Kvindefigur i lange Klæder. Bennd. ¿): «eine langbekleidete 
an Kitharspieler erinnernde Figur»,.

10. En vinget Figur, der bærer en, som det synes, tung Kurv. Bennd. ¿); han 
har ikke lagt Mærke til Vingerne. Gjenfindes ß 11.
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11. En mandlig Figur i kort Chiton med Skjold og Spyd. Benndorf h), hvor 
en Fejl i Formen og Utydelighed i Tegningen har foranlediget følgende urigtige Beskrivelse: 
«eine weibliche Figur im langen Chiton, die in der Rechten Fackel oder Lanze und am 
linken Arme ein Schild trägt».

12. se 6. Bennd. g).
13. En nøgen, uden Tvivl mandlig, Figur, set fra Ryggen, med udbredte Arme 

og, som det synes, dansende; i Gjentagelsen ß 14 har han Cymbler eller Bækkener i 
Hænderne; over Ryggen, fra højre Skulder under venstre Arm, et bredt Baand. Benndorf 
f] betegner dette som «einen undeutlichen köcherarligen Gegenstand».

14 = 3. Bennd. e).
15 = 8. Bennd. d).
Medens Rækken hidtil har været ganske den samme i begge Skaaler, indtræder 

nu en Forandring, idet
16 er = 2, men Benndorfs c) = 15,
17 = men Benndorfs b) = 16,
18 = 7, men Benndorfs a) — 4.
Benndorf betegner den hele Scene som «eine bakchische Procession». Jeg vilde 

paa Grund af Hovedscenen, Mand og Kvinde, der kysse hinanden, snarere tænke paa en 
Bryllupshøjtid, der fejres med Musik og Dans og med Bacchus’ og Ceres’ Gaver. Det 
store Antal vingede Figurer vilde som Eroter passe ved en saadan Lejlighed. Jeg kan 
heller ikke se nogen Beruselse i den Mand, der modtager Kysset, eller se, at den bagved 
staaende Figur understøtter ham, fordi han ikke kan staa sikkert, skjøndt jeg ikke kan 
gjøre rede for hvad han foretager sig.

ß-

Den anden Vase henhører til samme Fabrik uden dog, som Indskriften viser, 
at være gjort af den samme Mand; den tilhører formodentlig en yngre Generation. Det er 
ikke en Phiale, som den første, men en Skaal med lav Fod og med to elegant snoede 
Hanke, der lige saa tydelig som det Øvrige vise Efterligning af Broncearbejde. Den er 
lidt mindre end den første; dens Diameter er 0,145, medens hin maalte 0,185. Reliefbaandet 
har her en Bredde af omtrent 0,03, medens det hist var 0,05. I Midten er ogsaa her en 
opstaaende Knub, men den er meget mindre; omkring den et Par Kredse; derefter Ind
skriften L CANOLEIO T F FECIT. Udenom den en Perlesnor, og derefter Reliefbaandet, 
hvor de aabne Rum imellem Figurerne ere udfyldte ikke blot med Rosetter, der ere zirli- 
gere gjorte end paa a, men ogsaa med mindre Kredse og med Vindrueblade. Fremstillingen 
er iøvrigt ganske lignende. De fleste af Figurerne ere de samme; her komme kun 3 nye 
til. Den mindre Vase har kun 13 Bifigurer, medens den større havde 17.
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Ogsaa her have vi altsaa i Midten den lille Søjlebygning. Foran den 1, det 
unge Par, Manden, der omfavnes og kysset af Kvinden ligesom paa den foregaaende Vase; 
Figuren bagved er utydelig; kun Hoved og Arm ere synlige; Benet mangler ganske.

2 = a 6, Figuren en face i kort Chiton.
3 Citharspillersken, = a 8.
4. Den vingede Figur med Dobbelfløjten, = «3 og 14.
5. Tambourinslageren, a 2 og 16. Vingerne ere tydelige.
6. En nøgen Figur med udbredte Arme, over hvilke er kastet et let Klædnings

stykke. 1 den opløftede venstre Haand en stor flad Skaal eller et Fad. Denne Figur kommer 
igjen nedenfor Nr. 12, men findes ikke paa Skaalen a.

7. Manden med Lammet paa Nakken, = «4.
8. Den vingede Figur med Vinamphoren, = a 5.
9. En i lange Klæder klædt Kvinde med en tom Krater eller Bolle under venstre 

Arm. Figuren kommer igjen som Nr. 13, men findes ikke paa Skaalen a.
10. Figuren med Kanden i højre Haand, = a7. Den i venstre Haand holdte 

Gjenstand er tydeligere; den ligner et højt cylinderformigt Kar med et halvkugleformigt Laag.
11. En nøgen vinget Figur, der bærer, som det synes, en Kurv; men denne 

er meget mindre end den ellers lignende a 10.
12 = 6.
13 = 9.
14 minder om a 13, men Figuren vender her ikke Ryggen til; den bevæger 

sig til højre, og Overkroppen sees forfra. I Stedet for det brede Skulderbaand har den 
to smalle Snore over Kors paa Brystet. Der er ingen Tvivl om at Figuren danser. I 
Hænderne holder han smaa Bækkener til at slaa imod hinanden.
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Som Tillæg til de Græske og Latinske Indskrifter i Kjobenhavn, som jeg udgav 1854 
i Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5te Række, 2det Bind, tilføjes nogle i denne Henseende 
lidet betydelige Forøgelser, Samlingen senere har modtaget. Det er væsentlig Gravmonu
menter, og som saadanne, i kunsthistorisk Henseende, have de stor Betydning for Samlingen.

1

Gravstele for Athen. I Relief er afbildet en nøgen Yngling med Badeskrabe i 
Haanden. Indskrift:

AOP00E0200rNHT05 Acopô&eoç, Øoo/vtjtoq

STEIPIHY2 Zrecpu-ôç.

Uagtet O ligesom alt andet viser, at Stenen ikke kan være ældre end det 4de Aarhundrede, 
have vi dog i Faderens Navn O i Stedet for OY, Noget hvorpaa der som bekjendt endnu 
i Slutningen af Aarhundredet haves enkelte Exempler. Derimod er selve Navnets Form 
paafaldende. Vi kjende Formen 0só-¡'vrJwQ, ligesaa 0éop>iç, og Øoof-évqQ fra den Deliske 
Indskr. Corp. Insc. Gr. n. 2338, v. 114. Her have vi en syncoperet Form: 0oó/vt¡q.

2

Gravstele, ligeledes fra Athen. I Relief er afbildet en stor Vase, hvorpaa en Kriger, der 
tager Afsked med en gammel Mand. Begges Navne staa der:

3TEY5ANAPIAHS ØIAOAHMO2 l'neoaavdpidqç (PMcfypoQ

3

Marmorvase. 1 Relief er afbildet en Mand, der sidder paa en Stol med Stok i Haanden, 
og to Kvinder staaende foran. Bag ved Manden læses

ØAAØYPEO5 (DaMpeoQ
(DYOOINOY (Do&oivoo
TEIPAEYS n^paeÚQ

Det første Navn er saa besynderligt, at der sikkert maa være en Fejl deri, skjøndt det 
ikke lader sig læse anderledes. Jeg antager, at Stenhuggeren har sat 0 i Stedet for O, 
og at Navnet har været (PaXoópsoc,. Dette vilde minde om den thessaliske By (I)aÅci)peia\ 
oo for co er almindeligt i den thessaliske Dialekt, se mine Inscriptiones ineditæ p. 33. 
Ogsaa det andet Navn er vistnok fejlagtigt skrevet med O i Stedet for T ; det burde være 
(Dozoivoo, eller maaske Ilo&otvoo. Forvexling af Aspirat og Tenuis er ikke ualmindelig paa 
Indskrifter af privat Charakter, se Roscher i Curtius’ Studien zur Griechischen u. Lateinischen 
Grammatik I, 2, S. 79 ff.
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Ved de kvindelige Figurer staar
NIKAPETH Ntxapévr]

(DlAOYPrOY (D^oúprou
OYrATHP th/a^p

KAAAinriH KAAAIMAXOY KalAtpåyo’j
Den Første er formodentlig Hustruen, den anden en gift Datter.

4 
Paa et Gravmonument fra Syrien læses

ATTOAAOAOPOS
2EAEYK0Y
ANTIOXEYS

5

’ÂTToÀÀÔâcopOÇ
¿'eÅetJxou
AvTto^eÓQ

En Stele med et raat Kapitæl. Ovenover en paa Fladen afbildet nøgen Arm, der synes 
at betegne Monumentet som en Votivgave, læses

BAABEINA BaXßelva.

6 
Stucco, hidrørende fra en Grav ved Puteoli.

N- ARELLIVS- N’ L
PRIMOGENES

Numerius Arellius, Numerii libertus
Primogenes

7
En vel bevaret lille Marmorsarkofag, hvorpaa 
et Skjold, hvorpaa:

DM
SEXTIO-PF

C O R N E L I O
PALNEPTILI

ANO-V- \
M-V

Amoriner med Vaaben cre afbildede; i Midten

Dis manibus
Sextio Publii filio

Cornelio
Palatina Neptili- 
ano. vixit annum 
menses quinque.

Paa en Guldring læses
8

PRIMA 
MELLVTIA 

9
Paa en skaaren Sten (Sarder) sees et A med et nedhængende Lod i Midten, og Indskriften

D'SCANDILI
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Endnu bemærkes, at den i min ovenfor anførte Afhandling S. 35 omtalte Broncetyr
fra Man tine a nu er indlemmet i Antiksamlingen. Den, der har indhugget Indskriften, 
har kun gjort Brug af Meiselen og ikke havt noget cirkelrundt Instrument til O. Ind
skriften ser saaledes ud:

og bør læses: Xap'tlaoc, A^eÅoiot, d. e. A^s/axp. Det første Navn, paa den ene Side af 
Tyren, er skrevet fra venstre til højre, det andet, paa den anden Side, fra højre til venstre. 
Den fortræffelig udførte lille Broncetyr er en Gave fra Charilaos til Acheloos, Elodernes 
Konge, som man kunde kalde ham efter Iliaden XXI, 194, der selv styrtede frem i denne 
samme Tyreskikkelse. Det er ikke den lille Flod af dette Navn, som Pausanias (VIII, 38, 9) 
nævner i det sydvestlige Arkadien, men den store Guddom, som alle Hellenere ofrede til 
efter Ephoros’ Vidnesbyrd1). Naar man betragter Mantineas fordum velsignede, nu for
sømte Dalbækken, hvor Floderne, der komme ned fra de omgivende Højder, intet Afløb 
kunne faa, naar ikke Jorden vil aabne sig for dem med sine Gab (xavaßo&pa}, kommer 
man let til at sige, at denne Stads Beboere, hvis Velfærd i saa høj Grad afhang af Flod
løbenes uforstyrrede Tilstand, kunde have særlig Grund til at ofre til Flodernes Konge og 
oprejse en Helligdom for ham.

M Macrob. Saturn. V, IS: rotç psv oZv (Mots -ora pols oí nhjaiå/atpoi ¡lóvov iïùouai, tov âè A^eÀçSov 
pbvov TiàvTaç àvtipiù-o’jç aup.ßeß7]xe Ttpàv.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Aid. 5 B. III. 21
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Nouvelles acquisitions du musée d’antiquités de Copenhague
par

J. L. Ussing.

1 (pl. I demi-grandeur). Une table à jouer, ou plutôt une imitation d’une telle, 
achetée à Athènes. Ouvrage en terre cuite très ancien, figures noires ou brunes sur fond 
jaune. La surface de la table présente 9 lignes parallèles, sur les bouts desquelles se 
trouvent de petits objets ronds, évidemment des pions. Deux dés sont placés sur la table, 
et on découvre les traces du troisième; car ordinairement on se servait de trois dés. Les 
auteurs anciens distinguent le jeu aux dés (xw^eZa) du jeu aux pions ou du trictrac (7terreia)’, 
mais souvent, en jouant aux dés, on se servait d’une table sur laquelle on marquait les 
jets avec de petites pierres ou jetons. C’est ce qu’on voit sur les vases antiques qui 
nous montrent les deux guerriers accroupis jouant, comme Achille et Ajace sur le célèbre 
vase d’Exekias, Monumenti d. Instituto di Corrisp. arch. Il, 22. Overbeck, Die Bildwerke 
des Thebischen u. Troischen Heldenkreises, 310—14. C’est une table de cette espèce que 
nous avons ici.

2 (pl. Il grandeur de l’original). Une sirène, relief en terre cuite, provenant 
du Pirée. Le fond convexe du relief montre qu’il a fait partie d’une caisse ronde ou 
plutôt ovale, peut-être d’un cerceuil d’enfant semblable à celui publié par Stackelberg, 
Gräber der Hellenen pl. 8; car c’est bien d’un sépulcre qu’il a été déterré. Nous savons 
que, dans la Grèce ancienne, on mettait souvent des représentations de sirènes sur les 
tombeaux, non seulement sur ceux des poètes et des orateurs, comme Sophocle et Isocrate, 
mais aussi sur ceux d’autres gens. La sirène était un symbole de la mort, et comme tel 
elle devint un attribut du tombeau, v. les épigrammes Anthol. Pal. VII, 491 et 710 et la 
longue liste des monuments dressée par Stephani, Compte rendu de la commission archéo
logique de St. Pétersbourg 1866 p. 40, 1870 p. 151, 1880 p. 193. Au nombre de ces 
représentations de sirènes il faut aussi compter quelques-unes qu’on appelle ordinairement 
des Harpyies, nommément ces oiseaux à tête de femme, représentés sur le célèbre 
tombeau lycien au musée britannique, qui s’envolent en portant les jeunes filles dans 
leur bras. Les monuments vraiment anciens — car nous ne parlons pas des peintures 
dans les manuscrits de Virgile — représentent les harpyies indubitables comme des femmes 
ailées, courant à grande hâte, les mains courbées comme des griffes pour saisir la proie, 
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et point comme des oiseaux à tête de femme, v. Furtwängler, Archäolog. Zeit. 1882 p. 202 ff, 
pl. 9. Millingen, Uned. Monum. pl. 15. Monum. d. Instit. Ill, pl. 49.

La sirène n’a pas toujours été représentée par les Grecs de la même manière; 
nous en pouvons suivre le développement par degrés. D’abord c’étaient simplement des 
oiseaux à tête de femme. Plus tard on a ajouté des bras. Il en fallait pour tenir les 
lyres, les flûtes ou d’autres instruments nécessaires pour accompagner le chant ravissant 
dont parle Homère; il en fallait pour tenir tendrement les malheureux qui viennent d’expirer, 
comme nous l’avons vu sur le tombeau lycien. Enfin, l’art consommé les représentait comme 
des femmes presque entières, ne gardant de l’oiseau que les pieds, les ailes et la queue. 
La difficulté de joindre le corps humain aux pieds d’oiseau a été tournée par notre artiste, 
qui a muni sa sirène d’une espèce de ceinture, on dirait presque d’une jupe.

La forme primitive de la sirène n’est pas née dans la Grèce; il en faut chercher 
l’origine dans l’Egypte. Beaucoup de siècles avant que les peuples Grecs entrent dans 
l’histoire, elle se trouve sur les monuments sépulcraux de l’Egypte. C’est le ba ou bai, 
selon les égyptologues, l’âme que la mort a séparée de son «double», le corps. Mais en 
adoptant cette figure étrange, il parait que les Grecs en ont modifié la signification. Les 
âmes des défunts représentées sur les vases Grecs sont de petits hommes volants; ils 
gardent toute la forme humaine, mais ils ont perdu leur grandeur et sont devenu des 
ombres légères. La sirène, l’oiseau à tête de femme, doit être autre chose, non pas l’àme 
elle-même, mais son compagnon dans le royaume de la mort, peut-être la personification 
du deuil, de la plainte et la mémoire. Voilà pourquoi elle demeure chez les ombres 
(Platon Cratyle p. 403 D); voilà pourquoi celui qui entend son chant, c’est à dire la musique 
de ses propres funérailles, ne sera plus au nombre des vivants.

3. Fragment d’un relief en terre .cuite représentant la biche allaitant le petit 
Télèphe, morceau très beau, provenant, a-t-on dit, de l’ancienne Tégée.

4. Vase attique très ancien, figures noires sur fond rouge. Le jugement de 
Paris. Les trois déesses sont parfaitement semblables l’une à l’autre. Mercure les conduit 
à Paris. Celui-ci, barbu comme à l’ordinaire dans les plus anciens monuments, est débout 
devant les arrivants, mais bientôt, quand le procès commencera, il prendra place sur le 
siège destiné au juge. La forme du siège est remarquable par son antiquité comme toute 
la peinture.

5 (pl. 111). Lécythe attique d’une finesse extraordinaire du dessin. Dans une 
maison riche une femme élégamment vêtue est assise, s’occupant de son écrin. Une ser
vante lui montre un objet rond de couleur blanche. Sur la terre, un petit enfant qui ne 
sait pas encore marcher tend les bras, désireux de la boule brillante.

6. Alabastron à peu près parfaitement semblable à celui du musée de Berlin, 
publié par M. Heydemann, Archäologische Zeitung 1873 p. 36 I). Dessin noir sur fond 
blanc. On voit auprès d’un palmier un tabouret ou une table basse. Un nègre, ou plutôt 
une négresse, comme dit M. Frôhner, s’en éloigne en tournant la tête comme pour regarder 
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en arrière. La figure a la tèle nue, mais elle porte de longues manches, un pan
talon rayé ou moucheté et un pourpoint ressemblant à une cuirasse ou une cotte de mailles. 
A la main droite elle porte une arme (probablement un couteau ou poignard; sur le vase de 
Berlin c’est une hache); un large manteau garni de franges et jeté sur le bras gauche 
lui sert de bouclier. On connaît 3 autres vases semblables; un se trouve dans les magazins du 
Louvre, un autre à Compiègne, et un troisième a été dessiné par M. Ueydemann chez M. Barone 
à Naples. L’exemplaire de Copenhague a été acheté à Athènes, les autres sont venus de 
l’Italie méridionale; mais ils appartiennent évidemment à la même fabrique. Deux autres 
flacons de la même grandeur et décorés de la même manière ont été trouvés à Rhodes 
par M. Salzmann ; l’un se trouve au musée britannique, l’autre au musée Parent Nous en 
devons la connaissance à M.Frôhner, Deux peintures de vases Grecs de la nécropole 
de Kameiros, Paris 1871 fol. Mais sur ces vases la figure humaine n’est pas un nègre, 
c’est une amazone au teint blanc et la nuque couverte d’une longue chevelure. L’habille
ment si étrange pour un nègre est le costume ordinaire des amazones; comme toute la 
peinture, il est dessiné avec plus de goût et de soin que sur les cinq premiers vases. 
Les vases Rhodiens ont évidemment fourni le modèle, que l’autre fabrique, soit Athénienne 
soit Italienne, a emprunté et modifié. Les fabriques Grecques pour l’extraction des essences 
et parfums orientaux et égyptiens faisaient faire ces flacons. On voulait que la décoration 
rappelât l’Orient, et on y mettait une amazone. On voulait faire mieux, et on changea 
l’amazone en négresse, gardant toutefois le costume de la guerrière asiatique. M. lleyde
mann s’est trompé en prenant l’amazone pour un nègre, et plus encore en l’appelant 
Memnon. Le fils de l'Aurore n'est jamais représenté en nègre.

7 a et ß. Deux vases noirs de Cales dans la Campanie avec des figures en 
relief, imitations de vases de bronze ou d’argent. Le premier, phiale omphalotos, a la même 
grandeur, la même inscription IL C^NOkEIOS’L F FECIT • CA LENOS ) et, avec très peu 
d’exceptions, les mêmes ligures que celui du musée britannique qu’a publié M. Benndorf, 
Griechische und Sicilische Vasenbilder pl. LVI, mais notre exemplaire paraît plus clair ou 
mieux conservé. Le second vase appartient à la même fabrique, mais à une génération 
postérieure; il porte l’inscription L CANOLEIO • T • F' FECIT. C’est une cylix avec des anses 
élégamment tordues. Les dimensions sont un peu moins grandes, mais la scène représentée 
est la même, et la plupart des figures sont les mêmes; deux ou trois seulement sont nou
velles. A l’aide de ces deux vases on peut corriger la reproduction et les indications de 
M. Benndorf. Le centre de la composition est une petite maison dont la façade est ornée 
de quatre colonnes surmontées d’un fronton. Devant cet édifice — M. Benndorf l’appelle 
édicule — on voit un groupe de deux ou trois personnes, que M. Benndorf appelle «Dionyse 
ou Silène ivre, soutenu d’une ménade et d'un satyre». C’est bien sur que les deux per
sonnes principales s’embrassent, mais la troisième est peu distincte dans tous les trois 
exemplaires; cependant, ni celle-ci ni les figures a et p ne sont caractérisées en satyres. 
Ajoutons que la figure h est une femme, et que les figures c, ¿, o, r sont ailées; il faut 
les appeler des Amours; M. Benndorf a pris les ailes pour des draperies flottantes. Par 
conséquent, nous n'y voyons pas une procession dionysiaque, mais une fête de noces.
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L’appendice contient quelques inscriptions sépulcrales, provenant principalement 
d’Athènes. On y trouvera le facsimile d’une inscription publiée avec peu d’exactitude 
dans les Mémoires de l’Académie 1854 (Videnskabernes Selskabs Skrifter, ôte Række, II, 
p. 35). Il faut lire XapcÀaoç ’A/sÀotoi, c’est à dire A/eÀaia). L’inscription est gravée, à 
coups de ciseau, sur un très joli taureau de bronze provenant de Mantinée. Dans cette 
\allée garnie de montagnes, et dont le bien-être dépend en grande partie du cours régulier 
des ruisseaux, on aura élevé un petit temple au roi des fleuves Acheloos, et un Grec pieux 
lui aura dédié ce taureau farouche, image du dieu lui-même.
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Opgaven og Fremgangsmaaden.

Naar en Kunsthistoriker i et lille Land ikke vil lade sig nøje med al referere, hvad 

man i de store Lande udretter for Videnskaben, men ønsker efter Evne at lage en selv
stændig Del i dens Udvikling, saa er han vanskelig stillet. Ved el nyt Bidrag til Viden
skaben forstaar man i Reglen en saa vidt muligt udtømmende Behandling af en Specialitet 

allsaa, hvor Talen er om Kunsthistorien, en enkelt stor Kunstner eller el enkelt Folks 
Kunst indenfor en begrænset Periode. Men hvad en lille Nation som Danmark selv frem- 
byder af kunsthistoriske Æmner, der have Interesse ogsaa fra et universelt Synspunkt, er 
ikke Meget; og gaar man udenfor det, udsætter man sig let for at tabe den rette Maale- 
slok for det mere eller mindre betydelige. Til at fordybe sig i Kunstens verdenshistoriske 
Udvikling, der ogsaa til enhver Tid har været bestemmende for Kunsten i det lille Land 
selv, mangler man indenfor dettes Grænser det store Studiemateriale: de rige Musæer eller 
saadanne Monumenter fra Fortiden, der betegne Stadier paa Verdensudviklingens Vej. Har 
man Lejlighed til at rejse meget om i Verden, kan man vel til en vis Grad hjælpe derpaa; 
men i den egentlige Specialforskning i et bestemt Lands Kunst — f. Ex. Italiens, Neder
landenes, Frankrigs — vil Udlændingen dog let komme til kort mod Landets egne Børn — 
med mindre han helt vil expatriere sig. De store Nationer have desuden deres mægtige 
Instituter for arkæologisk og historisk Forskning, der ere saa betydningsfulde for større 
videnskabelige Fællesforetagender.

Dog er Stillingen i den mindre Nation heller ikke ganske uden Fordele. Her føles 
Principet for Arbejdets Deling mindre haardt; den Enkelte er mindre bundet til sin Specia
litet og kan ofre mere Studium paa de Hovedsager, der omfatte og bære alle Specialiteter. 
Han har lettere ved at gennemføre en Betragtningsmaade, der forekommer ham sand og 
frugtbar, selv om den ikke er trængt igennem i de ledende Nationers Arbejde. Naar han 
er grundig hjemme i sit Æmnes objektive Materiale, er han friere stillet med Hensyn til 
de Methoder og Synspunkter, som i øjeblikket ere gældende (endog ret despotisk gældende, 
om end mange i deres stille Sind kunne nære Tvivl om deres Gyldighed); han behøver 
heller ikke at spilde Tid og Arbejde paa Diskussioner af enhver Ytring, som er fremsat om 
ethvert Æmne. Paa samme Tid som han drager Fordel af, hvad der andensteds er ind-
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vundet for Videnskaben, kan hans ensommere Stilling hjælpe ham til al se bort Ira meget, 
som ikke lover den nogen sand Vinding. flan er heller ikke udelukket Ira al dyrke Spe
cialiteter, om lian end maa lage dem paa en anden Led og i en anden Betydning end den 
hvori de sædvanlig lages.

Det er det, som jeg her har forsøgt. I den Tid jeg har virket som Docent i 
Kunsthistorie ved vort Universitet, har del været mit stadige Hverv al foredrage Videnskaben 
for Tilhørere, der ikke selv vare Fagmænd, og om hvem jeg for det meste ikke vidste 
synderlig mere, end al de vare Mennesker ligesom jeg selv. Del er fra et rent akade
misk Synspunkt ringe Vilkaar for en Lærer i en Videnskab; og tor en Lærer, der ikke 
selv har tilstrækkelig Trang til idelig fornyet Studium og Undersøgelse, kunne de medføre 
en Fristelse til at behandle StolFet overfladisk og «populært» i Ordets slette Betydning. 
Men ellers frembyde ogsaa disse Vilkaar eh Fordel; jeg tror endog med Rette at kunne 
sige: en Fordel i virkelig videnskabelig Henseende. De kræve nemlig, al man bestandig 
fremhæver Kærnen og lader Skallerne ligge ; de give en stram Anvisning paa Videnskabens 
Formaal, der altid bunder i en rent menneskelig Interesse. Med Hensyn til Opgaverne 
for Videnskaben ere slige Vilkaar mere retledende end Virksomheden indenfor el lærd 
Instituts fire Vægge, (1er er udsal for at fortabe sig i Ting, som Fremtiden vil erklære for 
overflødige og intetsigende. Men med Hensyn til Arbejdet for al løse disse Opgaver ere 
Vilkaarene unægtelig strænge nok og kunne medføre mange Tvivl, som den er sparet for, 
der mere kan gaa til Værks efter forud vedtagne Melhoder.

Da nu Intet af hvad Historien frembyder for Studiet er vigtigere for Mennesket 
end netop Mennesket, har jeg allerede for mange Aar siden fattet den Plan at gennem
arbejde og give en Fremstilling af, hvorledes Kunsten i hele sit Forløb har fremstillet 
Menneskeskikkelsen, det vil sige Mennesket, som Kunsten ser det: først og fremmest 
fra dels ydre, legemlige Side, derigennem ogsaa fra den indre, sjælelige. Ved mine tid
ligere Studier i Hjemmet og Udlandet var det gaaet op for mig, hvilken uendelig Rigdom 
af frugtbart Stof for historiske Undersøgelser der frembød sig i den Mangfoldighed af 
Menneskebilleder, som Kunsten har fremstillet. De afspejle ikke alene de virkelige Forskelle 
mellem Racer og Nationaliteter; men de udtrykke ogsaa de ikke mindre væsentlige For
skelle i Menneskets Opfattelse af sig selv i Historiens forskellige Epoker. De give en ejen
dommelig og saare vigtig Side af den menneskelige Selvbevidstheds Historie, 
illustrere, hvad Mennesket til enhver Tid har vidst, har ment og har villet med Hensyn til 
sit eget Væsen.

Men Kunstens Fremstilling af Mennesket er et Æmne, som frembyder Opgaver i 
forskellige Retninger, af hvilke hver enkelt kan gøres til Genstand for et helt Studium og 
kræver særegne Forudsætninger. En Side af Sagen vender ud imod den naturviden
skabelige Anthropologi, særlig Anatomien; en anden imod Kunstens praktiske Ud
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øvelse. Jeg søger Belæring baade hos Anatomer og Kunstnere; men selv er jeg hverken 
det ene eller det andet, og jeg skyr at optræde som Dilettant i nogen af disse Retninger. 
Kun den, der selv paa første Haand er anatomisk Forsker, har den sande videnskabelige 
Autoritet til at paapege Kunstværkernes Forhold til Anatomien i det Enkelte, til at fælde 
Anatomiens Dom over dem. Ligeledes kan kun den, der selv er en betydelig Kunstner, og 
som ej alene kan sige, hvorledes det bør gøres, men ogsaa kunstnerisk kan vise det, 
give praktisk Vejledning for den yngre Kunstnerslægt og danne kunstnerisk Skole.

Hvad jeg studerer, er den Side af Kunstens Menneskefremstilling, som vender ud 
imod Menneskeslægtens Historie. Mil Slof er førsl og fremmest de Menneskebilleder, 
som Kunsten har frembragt: dem betragter og behandler jeg som historiske Kendsgerninger. 
Grundlaget for min Fremgangsmaade er Sammenligningen. Under Studiet af Europas 
Kunstsamlinger og Monumenter med deres Tusinder og atter Tusinder af Menneskebilleder 
har jeg ganske simpelt, efter at have studeret hvert enkelt, sammenlignet det ene med det 
andet og har paa denne Maade søgt at vinde Klarhed over og saa vidt muligt nøjagtige 
Bestemmelser for hvad der var det ejendommelige ved de enkelte Menneskebilleder, ved de 
enkelte Kunstneres, ved de enkelte Nationers og Perioders Menneskebilleder. Ved Sammen
ligningen karakteriserer og kritiserer del ene del andel, Modsætninger eller Forskelle 
fremhæve hinanden: den Tendens, den Villie, hvoraf ethvert Resultat er fremgaaet, træder 
bestandig tydeligere frem. Saa har jeg paa Afstand fra Kunstværkerne forsøgt at samle 
mine Resultater til Totalbilleder i Historiens Lys.

Lige fra første Færd af har jeg betragtet det som noget meget væsentligt at gennem
føre delte specielle Studium gennem Historiens hele Længde lige fra Kunstens Begyndelse 
(for saa vidt som man kan naa tilbage til den) og til den Dag idag. Kun saaledes faar 
man Øje for de største Modsætninger i Menneskets Opfattelse af sig selv, og deri ligger 
det rigeste Udbytte for den historiske Forstaaelse af Menneskets Væsen. Og kun derved 
faar man de rette Synspunkter for Betragtningen af de enkelte Værker eller de enkelte 
historiske Afsnit. Den ved ikke hvad Antiken er, som kun har studeret Antiken og ikke 
har set den i Forhold til Middelalderen, Renaissancen og Nutiden. Men i et saadant Omfang 
er dette Studium strængt taget for stort for en enkelt Mand. Jo mere jeg har fordybet 
mig i det. des mere har jeg indset, hvor lidet jeg kan udtømme det. Derfor beder jeg 
Læseren om, at han vil betragte den Fremstilling, hvoraf det foreliggende Skrift er den 
første Del, som en Skizze i stor Maalestok, af hvilken man kun bør kræve Ærnnets 
Grundtræk i paalidelig Opfattelse og klar Fremstilling, men langt fra dets hele Detail.

Da Materialet — endog kun for den sikre Opfattelse af Grundtrækkene — er saa 
overordentlig stort og vidt spredt paa den lunefuldeste Maade over hele Europa, kræves der 
nødvendigvis hos den der vil indlade sig paa dette Studium formlen de subjektive Betingelser 
tillige god Lejlighed, .leg skylder min Bog al fremhæve, at jeg har havt god Lejlighed 
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til Studier, for det meste gentagne Studier, i saa godt som alle Europas store Kunstsam
linger, endog dem, som ligge mere paa Udkanten, som St. Petersborg, Madrid og Athen, 
og at jeg i del Hele til bedste for mit Foretagende har kunnet gøre mange — dog korte — 
Udenlandsrejser. Denne Lykke skylder jeg paa ingen Maade de Vilkaar, hvorunder jeg 
som extraordinær Embedsmand bar været stillet; disse Vilkaar vilde knap engang have til
ladt mig overhovedet at drive saadanne mere dybtgaaende Studier, som kunne kræves af en 
Lærer i et Videnskabsfag. Derimod paaskønner jeg med dyb Taknemmelighed, at mit Fore
tagende har mødt mangehaande Tillid og Støtte hos mine Landsmænd, at Regeringen har 
bevilget mig flere Rejseunderstøttelser, og fremfor alt, at Carlsbergfondets Bestyrelse, først 
under .1. N. Madvigs, senere under E. Holms Forsæde, gentagne Gange bar bevilget mig 
Understøttelse til dette Arbejde — jeg mener ikke alene det, som her foreligger, men ogsaa 
til dets Fortsættelse, som for Størstedelen er færdig1).

Det Stof, som denne Bog behandler, er hentet baade fra Billedhuggerkunsten 
og fra Malerkunsten (indbefattet Tegnekunst, Kobberstikkunst o. s. v.), for saa vidt som 
de begge fremstille den menneskelige Skikkelse. I hor der ikke, er særlig Grund til andel, 
betragte vi begge disse Kunstarters Menneskefremstilling fra de samme Synspunkter.

Man plejer ellers at behandle Plastikens Historie for sig og Malerkunstens for sig. 
Men derved kommer man til baade at overskære og at sammenknytte Tingene paa mange 
Maader, som ikke svare til, hvad der i Virkeligheden har været det bestemmende i Udvik
lingen. Del kan dog ikke nægtes, at Michelangelos Virksomhed som Billedhugger slaar i 
del aller nærmeste Vexelforhold til hans Virsomhed som Maler: man har endog hans egne 
Ord for, at han plejede at anse Skulpturen for Malerkunstens Lys, og al han var villig til 
at indrømme, at disse to Kunstarter, da de gik ud paa ét og det samme, ogsaa i Grunden 
vare én og samme Kunst, og at enhver Maler tillige burde være Billedhugger og en Billed
hugger Maler. Han talte netop saaledes, fordi han betragtede Fremstillingen af Menneske
skikkelsen som den fælles Hovedopgave for begge Kunstarterne. Og hans Praxis svarede 
til hans Theori. Naar man f. Ex. betragter hans Statue af Moses og vil forslaa den i 
dens kunsthistoriske Sammenhæng med andre Kunstværker, hvad kan man saa paavise, som 
er saa nært i Slægt med den, som hans malede Figurer af Profeterne? Ikke desmindre 
behandler man Moses under ét Videnskabsfag (Plastikens Historie) og Profeterne under et 
andet (Malerkunstens Historie), saaledes at Profeterne komme i System sammen — ikke 
med Moses, men med van Huysums Blomstermalerier og van der Neers Maaneskinsbilleder.

J) Jeg tillader mig ogsaa at minde om, at jeg i Tidsskrifter har offentliggjort saa mange enkelte Studier 
over Kunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen, at de samlede vilde udgøre et tykt Bind. Derhen 
hører ogsaa min tidligere udgivne Bog om Sergel og Thorvaldsen (1886).
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Er dette ikke et unaturligt System? Og det nære Forhold mellem Plastik og Figurmaleri 
er jo ikke noget individuelt for Michelangelo; der var blandt den italienske Renæssances 
Kunstnere mange andre end han, som udøvede begge disse to Kunster. Og ikke alene 
delte: i Følge Sagens Natur have Plastik og Malerkunst til enhver given Tid meget at lære 
af hinanden og fremstille Figuren væsentlig i samme Stil. Utallige Kendsgerninger vise, 
at Indtryk fra Malerkunstens Værker overføres som Spirer til Plastiken og bære Frugt i 
den, og omvendt. Dermed skal ikke være nægtet, at enhver af de to Kunstarter for sig 
ogsaa kan have Noget al udtale om Menneskeskikkelsen, som den anden ikke kan udtale: 
Tizians og Correggios, Rubens’s og Rembrandts Behandling af Legemsfarven kan Plastiken 
ikke naa, selv om den ogsaa benytter Farven. Dog kan Plastiken ad andre Veje søge 
Erstatning derfor og har virkelig gjort det. I hvert Fald faar man det bedste Syn ogsaa 
for Forskellen mellem de to Kunstarters Menneskeskildring, naar man lægger det fælles 
Maal, nemlig Menneskeskikkelsen, til Grund for Betragtningen.

Uagtet hint System i Længden ikke kan fyldestgøre Kunsthistoriens Krav, saa er 
det let at forstaa, at den har maattet begynde med det.

Det gaar med den ligesom med Naturhistorien eller enhver anden Videnskab, som 
skal bringe Lys og Klarhed over en uhyre slor Mangfoldighed af Fænomener: det første, 
man trænger til, er en Katalog over de vigtigste Fænomener. Til Grund for Inddelingen 
af en saadan Katalog lægger man de simpleste og tydeligste Kendemærker; og Forskellen 
mellem Plastik (Fremstilling i Volumen) og Maleri (Fremstilling paa en Flade) hører bog
stavelig lil dem, som man kan «tage og føle paa», saa tydelig er den. Alligevel er del 
en Forskel, som direkte kun angaar Fremstillingsmaaden og Anvendelsen af Billedet. 
Nu er ogsaa dette en meget vigtig Sag, som kan gøres lil Genstand for virkelig viden
skabelig Behandling. Det er en betydningsfuld Opgave at fremstille det Plastiskes 
historiske Udvikling, hvorved man da ogsaa maatte tage Hensyn lil del plastiske i Maleriet, 
eller at fremstille det Maleriskes Udviklingshistorie lige fra del ægyptiske Maleri til Rem
brandt eller Impressionisterne, eller f. Ex. Reliefstilens Historie. Men det er ikke 
Meningen med hin store Inddeling af Billedkunstens Historie i Plastikens og Malerkunstens: 
man opfatter de forskellige Kunstarter kun som udvortes Kategorier, som to store Sække 
eller Skuffer, hvori man foreløbig fordeler Kunstværkernes hele Masse.

Idet man arbejder videre paa Katalogen, stræber man ej alene efter en bestandig 
rigtigere og finere Fordeling af de enkelte Værker i de opstillede Rammer, men uddyber 
ogsaa Betragtningen af det enkelte Værk. Man nøjes ikke med at angive dets Navn og 
Genstand, man beskriver det, betragter det alsidig med Hensyn til Indhold og Fremstilling. 
Katalogen forvandler sig til en Række enkelte Afhandlinger, større eller mindre. Paa denne 
Maade foreligger der ogsaa allerede en overordentlig Mængde af Iagttagelser over Kunstens 
Fremstilling af Menneskeskikkelsen : enhver dybere gaaendc Forsker, som behandler Æmner 

23 Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV.
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af Plastikens eller Fignrmaleriets Historie, har leveret Bidrag hertil. Enkelte Overgangs- 
Hækker i Menneskeskikkelsens Kunsthistorie ere ogsaa allerede videnskabelig fremstillede. 
Jeg tror imidlertid, at der er Trang til at faa denne Historie behandlet i dens Helhed som 
en samlet fortløbende Strøm, i Kraft af den Interesse for Mennesket og Menneske
skikkelsen, som er Strømmens egentlige Drivkraft, den fælles Frembringer og Bærer af 
al den Kunst, som fremstiller Mennesket og Menneskeskikkelsen. Naar vi søge Grundlaget 
for et naturligt System i Kunsthistorien, da finde vi det i den menneskelige Interesse (Værdi
følelse), for hvilken Kunstværket er et Udtryk. Og Interessen have vi atter givet i Kunst
værkets Æmne: Kunsten drager det frem, som Mennesket interesserer sig mest for at se, 
og fremhæver paa alle Maader den Side af det, gennem hvilken det, som man interesserer 
sig for, kommer tydeligst frem.

De ældste, eller rettere sagt: de mest primitive Billedværker, som man kender (fra 
Stenalderens Knokkelhuler), ere som bekendt aldeles overvejende Fremstillinger af Dyr, det 
vil sige: de ere et Udtryk for det primitive og barnlige Menneskes overvejende Interesse 
for det Dyreliv, som omgiver det. Saaledes opfattede ere disse Billeder et Vidnesbyrd af 
højeste Vigtighed om Menneskeslægtens psykologiske Udvikling, medens det har en langt 
mere underordnet Betydning, om de ere indridsede paa en Flade som en Slags Tegning 
eller rundt og plastisk udskaarne. Et højere Trin af Menneskeslægtens Udvikling betegnes 
ved den vaagnende Selvbevidsthed, hvis første og umiddelbareste Udtryk i Kulturen er den 
billedlige Efterligning af den menneskelige Skikkelse og det menneskelige Liv. Om det gen
gives med Farver som et Maleri, eller som Relief, eller i den fuldt runde Form (ogsaa farvet), 
det retter sig først og fremmest efter, hvilken Anvendelse man har for Billedet, hvor og 
hvordan man vil anbringe det: i begge Tilfælde opfatter Mennesket sit eget Væsen i samme 
Aand. Først langt senere arbejder Interessen for den landskabelige Natur sig mere selv
stændig frem: ogsaa den kan finde sit Udtryk baade i Plastik (Ghiberti) og i Maleri; men 
da Lys og Luft er Landskabets egentlige Sjæl, det som mest paavirker Menneskets Stem
ning, finder Fremstillingen af Landskabet dog sit rette Hjem i Maleriet, der alene giver 
Kunstneren Midler til at gennemføre en bestemt Lys- og Luftvirkning, saaledes som han 
vil have den.

Idet vi altsaa studere Kunstens Fremstilling af Mennesket, studere vi den som et 
Udtryk for Menneskenes fælles Interesse for det menneskelige Væsen. Det er altsaa egentlig 
denne Interesses Historie, vi skrive.

Katalog-Arbejdet er for Kunsthistoriens Lærebygning et Fundament, som aldrig 
bliver definitivt færdigt: ej alene skal det holdes à. jour med den fremskridende Tid, men 
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ogsaa for den afsluttede Fortids Vedkommende trænger det bestandig til at udbcdres, for
nyes, berigtiges. Hammerne maa antage nye Former, og deres Indhold maa omordnes i 
Henhold til ny indvunden Kundskab. Alligevel bliver det dog aldrig mere end Videnskabens 
Fundament og ikke dens Endemaal: skulde man vente med at bygge i Vejret, til Funda
mentet var endelig færdigt, saa kom man aldrig til at bygge i Vejret.

Katalog-Arbejdet i Kunsthistorien svarer til det Arbejde, som i Zoologien kaldes 
det faunistiske eller i Botaniken det floristiske, for saa vidt som dette gaar ud paa rettelig 
at henføre enhver Organisme, som forefindes, til sin Art, Slægt, Familie, Orden o. s. v. 
Paa samme Maade spørger Kunsthistorien med Hensyn til ethvert efterladt Kunstværk om, 
hvilken Kunstner der har frembragt det, og hvilken «Skole» i snævrere eller videre For
stand Kunstneren tilhører: om man ved Bestemmelsen gaar fra det snævrere til det videre 
eller fra det videre til det snævrere, maa rette sig efter Omstændighederne og har ingen 
væsentlig Betydning. Man undersøger Signaturer og samtidige Dokumenter og Efterret
ninger for at tilvejebringe sikre Bestemmelser; og hvor Dokumenterne svigte, træder Kunst
kenderens Blik i Kraft, der alene efter indre Kriterier formaar at henføre et Værk til den 
eller den Kunstner, eller i alt Fald til den eller den bestemte Skole. Har man saa truffet 
det rette — eller hvad man mener at være det rette — betragtes Undersøgelsens Maal 
som naaet, idet Kunstværket ikke længere flyder omkring som herreløst Gods, men er 
kommet i sin rette Havn. De lærde Kendere, som føre Videnskaben videre ad denne Vej, 
fremdrage af Forglemmelse og Dunkelhed flere og flere Kunstnernavne, paa hvilke man da 
ved Kombination og Gisning fordeler de Værker, hvis Autor hidtil ikke tilstrækkelig er be
stemt. Paa denne Maade er jo virkelig i vor Tid det gamle Stjernekort over berømmelige 
Kunstnernavne forøget med nye; for en skarpere og mere langt rækkende Iagttagelse op
løser det, som før saa ud som en Stjernetaage, sig i enkelte bestemte Stjerner. Fra den 
moderne Kunst er denne individualistiske Betragtningsmaade i den senere Tid ogsaa overført 
til den antike: ogsaa paa dette Omraade søger man paa alle Maader at knytte de efterladte 
Værker til bestemte Kunstnernavne. Selv om denne Bestræbelse har ført til ganske enkelte 
sikre og smukke Resultater, synes man dog i det Hele at drive den meget videre, end vore 
Midler til at kjende den antike Kunsts Historie tillader.

Ej alene indvinder man nye Resultater for den store historiske Katalog over Kunst
værkerne, men udvikler ogsaa nye Methoder for denne Art af Forskning. Giovanni Morelli1) 
klager over, at Otto Mündler, saa udmærket en Kender han end var, dog manglede Me
thode. Selv anbefaler han en «Experimentalmethode», der gaar ud paa «at lære at gen
kende Mesterens Haand» «gennem den skarpe Iagttagelse af de for hver Mester

•) Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin. Ein kritischer 
Versuch von Iwan Lermolieff. Leipzig 1880.

23 
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ej en do nnn cl i g c Former i det menneskelige Legeme». Han lægger herved ganske 
særlig Mærke til den for enhver Kunstner — det vil sige enhver selvstændig og ejen
dommelig Kunstner — særegne Form af Haanden og Øret som de sikreste Midler til at 
bestemme et Billedes Mester. Der er herved virkelig noget som minder om Naturhistoriens 
Iagttagelse af visse fremspringende Kendemærker, Tandrækker, Støvdrageres Antal el. desl. 
Og efter alt det grændseløse Dilettanteri, den aldeles uvidenskabelige Fanden, den barnag
tige Leg med al Logik, som saa hyppig har klæbet ved Kunstkendernes Bedrifter og meget 
mere har givet dem Karakteren af en lystig Idræt end af noget alvorlig ment, kan man visse
lig ogsaa føle en Trang til at faa noget bestemt og klart at holde sig til. Ved denne eller 
lignende Methoder vilde Kunsthistorien kunne gjøre sig Haab om endelig at naa lige saa 
vidt som Naturhistorien naaede — for over hundrede Aar siden — ved det Linnéiske System.

Morelli indrømmer selv, at ogsaa hans Methode er vanskelig at anvende. ■-Det er 
ikke saa let, som man maaske tror, at faa Øjet op for de for en Mester ejendommelige 
Former; der behøves en lang, en meget lang Øvelse af Blikket for at lære at se rigtig, 
ligesom jo ogsaa Tilegnelsen af et fremmed Sprog kræver Tid og Møje». Den sidste 
Sammenligning træffer ikke: at give sikre kunstkritiske Bestemmelser er uendelig vanske
ligere at lære end Gloser, Grammatik og Stil. Hvor meget man end maatte lære at skærpe 
Methoden for den kunsthistoriske Kritik — det vil sige den, der dømmer i Henhold til 
Blikket —, udvikles de dog aldrig til Instrumenter af en saadan objektiv Anvendelighed 
som f. Ex. en astronomisk Kikkert eller el Mikroskop, der ere lige gode for alle seende 
Øjne. Den, hvis Blik gennem mangeaarigt Studium af et rigt Materiale er meget fortroligt 
med norditaliensk Malerkunst, kan i Følge Sagens Natur gøre en Mængde kritiske Be
stemmelser, som intet andel Menneske kan kontrollere, ihvorvel mange andre Mennesker af 
Høflighed og Efterlignelseslyst og andre smukke Egenskaber kunne sige, og selv mene, at 
de kunne se det samme. Dermed skal ikke i mindste Maade være betvivlet, at meget af 
hvad en saadan Kender iagttager, kan være objektivt rigtigt. Vi vide af Erfaring, at Øjet 
til en vis Grad kan udvikles til at skælne imellem Kunstner-Individualiteter. Enhver, som 
har gjort et alvorligt Studium af Kunst, kan gøre nogle rigtige Bestemmelser, og Ingen 
er hævet over den Skæbne at kunne gjøre nogle fejle. «Vestigia terrent» : et og andet 
menneskeligt, som er hændet vor Tids Kunstforskning, endog hvor det galdi de største 
og bekendtesle af Fortidens Kunstnere, advarer om, at man blot ikke skal være paastaaelig. 
Desuden gør man vistnok vel i ej at glemme, at det, som Kenderblikket ser, jo aldrig 
kan give mere end Præmisserne; til al drage den rette Konklusion hører der ganske 
andre Egenskaber, ej alene den fuldstændigste historiske Kundskab, men ogsaa en skarp, 
aarvaagen og uhildet Ømtanke, en Evne til at se og vurdere alle Muligheder.

Men selv om man nu tænker sig Methoden aller heldigst udviklet og aller heldigsl 
anvendt, hvilke Frugter for Kunsthistorien kan man da vente sig af den? Hvad giver den 
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Svar paa? Al det ene Billede er malet f. Ex. af Bramantino, det andet Billede f. Ex. af Vincenzo 
Foppa o. s. V. Men det er jo noget, som foreløbig kun gaar ud paa en Katalog og ikke 
paa historisk Videnskab. Iagttagelsen af Fremstillingen af den menneskelige Figur — eller 
egentlig talt kun af enkelte Træk ved den — er for Morelli kun el Middel til at be
stemme, hvem der bar gjort Billedet. Det er meget karakteristisk, at der herved tilskrives 
Formen af Øret og Haanden saa megen Betydning, det er ligesom om det galdt om at 
skælne bestemte Personers llaandskrift ved den Maade, hvorpaa de skrive el II eller et K. 
Er det en virkelig frugtbar Viden, man vinder ved Iagttagelsen af slige individuelle Manerer 
og Vaner? Ogsaa for mig har Kunstnerens Fremstilling af den menneskelige Skikkelse 
den allerstørste Betydning; men jeg opfatter den som selve Studiets Maal, ligesom den 
har været et Maal for Kunstnerens Arbejde: jeg studerer den Tendens, den Viliie, 
Mening, hvori han har opfattet Figuren, hans levende kunstneriske Forhold til denne Opgave, 
saaledes, som del ytrer sig i de Skikkelser, han fremstiller, i deres Helhed saa vel som i alle 
deres Enkeltheder. For dette Studium er Katalogens Bestemmelser ikke Maalet, men Midlet 
til den foreløbige Vejledning i Historiers De bør ogsaa fra vor Side tages med Kritik, om 
end stiltiende Kritik; og vi foretrække dem, der ere sikrede gennem Dokumenter, for dem, 
der bevæge sig som Fjerboldte mellem Kunstkendernes Keisere.

Det er let at forstaa, at man i offentlige og private Samlinger gerne vil have et
hvert Nummer henført til et bestemt Kunstnernavn, og paa Kunstværkernes Pengemarked 
have Kunstnernavnene den største Betydning. Enhver ærlig og kyndig Kritik af dem for
tjener sin fulde Anerkendelse, og enhver Misbrug af dem sin alvorlige Dadel, undertiden 
endog fra den borgerlige Redeligheds Synspunkt. Men i videnskabelig Henseende er Be
tydningen af de individuelle Bestemmelser mere tvivlsom. Kunstværkerne have vi jo, og 
hvad enten de sikkert kunne henføres til bestemte Kunstnere eller ikke, kunne de jo lige 
fuldt være Gjenstande ikke alene for Nydelse, men ogsaa for historisk Studium, for saa 
vidt som man med tilstrækkelig Nøjagtighed kan henføre dem til deres Tid og Sted. Deri 
bestaar egentlig Katalog-Arbejdets største Værd: at udfinde Kunstnernavnet kan hyppig have 
sin meste Betydning som Middel til en nøjagtigere Bestemmelse af Værkets historiske Plads; 
og i hvert Fald er en sikker omtrentlig Bestemmelse af meget større Værdi for Viden
skaben end en usikker individuel. Thi al nyere videnskabelig Forskning har paa hundrede 
Maader lært, hvor betinget Individet er paa ethvert Punkt af sin Virksomhed; den har lært, 
at den egentlige Betydning af de store Individers Gerning har bestaaet i at finde de Ud
tryk, der tilfredstillede deres Samfund og som det har krævet af dem, medens de mindre 
Individers Betydning har bestaaet i at udbrede og gentage disse Udtryk. Følgen deraf 
synes at maatte blive, at vi ikke skulle studere Individerne for Individernes Skyld, men for 
al forstaa Betydningen af deres Gerning og deres Opgaver. Men Kunstkendernes Lav 
er ikke fulgt med i denne Udvikling: de drive Jagten efter individuelle Bestemmelser med 
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samme Iver — og oven i Købet med skarpere Vaaben — som i gamle Dage, da man 
havde helt andre Forestillinger end vor Tid — temmelig mylhiske eller heroiske Fore
stillinger — om, hvad et Individ vil sige.

Medens Naturhistorien selvfølgelig stadig fortsætter sit store Katalogarbejde, er den 
dog forlængst kommen ind paa andre Baner, idet man, paa Grundlag af den hidtil udførte 
Oversigt over Arter og Slægter griber ud over de enkelte Afdelingers Grændser og studerer 
Dyrenes og Planternes Anatomi og Fysiologi komparativt, iagttager, hvorledes det samme 
Træk former sig hos de forskellige Arter og Slægter, idet man paa denne Vis mener først 
ret at forstaa Organismens Bygning i Forhold til dens Livsbetingelser, ja endog at forstaa 
Organismernes hele Verden i sammenhængende Evolution. Uden i mindste Maade at 
glemme, hvor forskelligt Principet i mange Maader er for Naturhistorie og Kunsthistorie, 
vil man dog let blive var, at der ogsaa i Kunsthistorien er noget, som svarer til denne 
sidste Art af Naturvidenskab. Det er, hvad man i Modsætning til Individernes og Skolernes 
kan kalde Motivernes Historie. Man gaar herved ud fra den Kendsgerning, paa 
hvilken jeg ogsaa haaber i det følgende at kunne fremføre adskillige Exempler, al der 
gives Motiver, som ere fælles for en hel Periode af Kunstnere, og som, idet de fra Fortid 
og Samtid overleveres den enkelte, danne det Materiale, hvoraf han former sin egen Kunst. 
Disse Motiver have langt større Rækkevidde i Tid og Rum, end den enkelte Kunstner om
fatter, de ere hans stadige Betingelser og kunne snart optræde som hans Tjenere, snart 
som hans Herrer og Mestere. Visse Partier af Arkitekturens Historie er ogsaa behandlet 
analytisk, væsentlig under Synspunktet af Motivernes Historie, saaledes den franske Middel
alder af Viollet le Duc, den italienske Renæssance af Jacob Burckhardt.

Jeg beder det efterfølgende Arbejde betragtet som et Forsøg paa ogsaa at anvende 
denne Methode i Billedkunstens Historie. Jeg ved vel, at Vejen ogsaa her paa 
enkelte Steder er betraadt, men jeg tror, at man bør gaa videre.
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Figuren og dens Navn.

Forden videnskabelige Betragtning af Billedkunstens Fremstillinger af den menneskelige 
Skikkelse ligger der en stor Vanskelighed, et uopgjort, og hyppig tilsyneladende meget 
forviklet Mellemværende, der kan betegnes som Forholdet mellem Figuren og dens 
Navn. Jeg sigter ikke til de Vanskeligheder, som det kan volde i givne Tilfælde at bestemme, 
med hvilket Navn en Figur med Rette skal kaldes, at fortolke den rigtig. Men selv, hvor der 
ingen Vanskelighed af denne Art kan finde Sted, hvor man kun tænker paa de Navne, der 
maa anses for at have virkelig historisk Hjemmel, rejser sig det Spørgsmaal: Hvad ved
kommer egentlig Navnet Figuren og Figuren Navnet? Hvilken Betydning har Navnefortolk
ningen overhovedet for Betragtningen af Kunsten?

Dette Problem gælder ikke særlig for en enkelt Periode i Billedkunstens Historie, 
men lige meget for dem alle, lige fra de ældste til de nyeste og bør derfor behandles i 
Almindelighed i Indledningen.

Til Illustration af Problemet vil jeg exempelvis strax anføre en bestemt Bække Kunst
værker, nemlig Rubens’s saakaldte Galerie Médicis, det vil sige de 24 store Malerier, som 
han udførte til Luxembourg-Palais’et i Paris til Forherligelse af Henrik den fjerdes Dronning, 
Maria af Medicis’s Liv, og som nu ses i Louvre. Der finder man imellem hverandre, 
hyppig paa ét og samme Maleri, Olympens Guder og deres hele Hofstat, Jupiter, Juno, 
Minerva, Mars, Pareer, Gratier o. s. v. ; fremdeles Personer fra Frankrigs og andre Landes 
Hoffer, Dronning Maria og Kong Henrik, Hertugen af Ventadour og Marquis’en af Sillery 
og andre Hoffolk, en Del navngivne Kardinaler og Ambassadører og mange andre. Saa 
findes der ogsaa Tritoner og Najader, Figurer, som forestille Lyon og Marseille, Arno og 
Florents, Spanien og Frankrig, og andre som forestille Sandheden, Uskyldigheden, Tiden, 
Krigen og Freden, Natten og Morgenrøden, Rygtet og Sejren, Lykken og Modet, Frugtbar
heden og Styrken og mangfoldige andre Allegorier. En Figur forestiller Bellona i Dronning 
Maria af Medici’s Skikkelse; det er et blandt mange Exempler paa en Figur med to 
Navne, som begge have historisk Hjemmel, og om hvilke der kan spørges, hvilket der 
da maa gælde som det egentlige.

Denne Rigdom af Navne lyder, som man vil bemærke, paa rent inkommensurable 
Ting: aldeles abstrakte Begreber («Sandheden», «Tiden»), franske og italienske Byer, Hertugen 
af Ventadour og Skæbnens Gudinder, Døgnets Tider og menneskelige Dyder. Naar nu alt 
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dette inkommensurable alligevel har faael fælles Form, nemlig den menneskelige Skikkelse, 
vil man fra ét Synspunkt hævde, at man gennem den ligeartede Form skal erkende det 
aldeles forskelligartede Væsen. Fra dette Synspunkt betragtes Væsenet som angivet ved 
Navnet, medens Menneskeskikkelsen kun skal være en Form, som dette Væsen ¡klædes. 
Og da der ubestridelig er en Væsensforskel mellem saadanne Ting som f. Ex. Dronning 
Maria af Medici og det abstrakte Begreb af Tiden, komme Figurerne, uagtet deres tilsyne
ladende Ensartethed, egentlig til at henhøre til rent forskellige Kategorier. Fra dette Syns
punkt beundrer man da Bubens paa Grund af hans Genis sjeldne Omfang: han har lige 
meget været Herre over Portræt, nyere Historie, Oldtids Historie, Mythologi, Allegori, kirkelige 
og bibelske Æmner o. s. v. Sædvanlig opstiller man jo virkelig ogsaa Karakteristiken og 
Vurderingen af en stor Maler eller Billedhugger paa Grundlag af disse Rubriker, idet man 
holder de forskellige Arter af Figurernes Navne vel ude fra hverandre og tilskriver dem en 
reel æsthetisk Betydning1)- Ved et Værk som la galérie Médicis kan det imidlertid falde 
vanskelig, fordi de forskellige Rubriker ere saa stærkt blandede.

1) Jfr. f. Ex. Brunns, Overbecks og mange andres Behandling af den antike Kunsthistorie.

Fra et modsat Standpunkt maa det gøres gældende, at det er Skikkelsen, som i 
kunstnerisk Forstand er det væsentlige, Navnet det uvæsentlige. Man maa gøre Forskel 
paa, hvad man ser paa Billedet selv, og hvad man læser i Katalogen. Og selv om nogle 
Navne, mythologiske og allegoriske, virkelig kunne antydes paa Kunstværkerne selv ved 
Attributer og slige Midler, der kunne betragtes som en Slags Billedskrift, en Hieroglyfik, 
saa kan det dog ikke nægtes, at Attributet i Forhold til selve Figuren er det underordnede. 
Og lige meget, om der i den ene Figur stikker noget abstrakt, i den anden noget konkret, 
saa se de paa Malerierne allesammen meget konkrete og haandgribelige ud: det skulde 
Rubens nok sørge for. Den store Navnerigdom viser vistnok, at Rubens havde sin Tids 
lærde Dannelse inde, hvilket ogsaa mange havde, som ikke vare Kunstnere; men i kunstnerisk 
Henseende viser den ikke nogen Rigdom, eftersom den hele Forskellighed paa hans Malerier 
netop er blevet til en stor Ensartethed. Hvorledes man end stiller sig til Problemet, maa 
man indrømme, al alle de Skikkelser, han har malet, i Henseende til Sjæl og Legeme, til 
Form og Farve, til L'dlryk og Bevægelser, have noget væsentlig overensstemmende, der i 
Sammenligning med andre Mesteres og andre Tidsalderes Frembringelser karakterisere 
denne Mester og hans Tidsalder. Derpaa skal den videnskabelige Betragtning af 
Kunsten og Kunsthistorien være rettet, fordi den saaledes kommer til at gaa ud paa det, 
som virkelig hører Kunsten til og ligger i dens Magt, medens Navnene kun er noget ud
vortes paasat.

Alle enkelte Exempler ville imidlertid findes ensidige, og det, som vi have anført 
er del ogsaa, for saa vidt som Navnene i Rubens’s Malerier ere usædvanlig forskelligartede, 
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og Figurerne om end ikke usædvanlig, saa dog meget tydelig indbyrdes beslægtede. Men 
selve Forholdet og de to modsatte Betragtningsmaader, som frerngaa af det, gælder for 
hele Billedkunsten, for Oldtidens saa vel som for den nyere Tids.

Problemet griber dybt ind i Grundsætningerne for Kunstkritiken og den historiske 
Betragtning af Kunsten. Det gælder om, hvorefter den fremstillede Figur skal dommes, 
hvorledes den historisk skal forstaas og tages til Indtægt.

Kan en Figur forkastes af Kritiken, fordi den ikke findes svarende til sit Navn? 
Delte kan være valgt af Kunstneren selv; det kan ogsaa være opgivet udenfra, især af 
Værkets Bestiller, og være accepteret af Kunstneren. Kunstneren vil i de allerfleste Tilfælde 
bona fide mene al fremstille, hvad der kræves i Henhold til Navnet, skønt det vel ogsaa 
er hændt, at han bevidst er afveget derfra og har sat noget andet i Stedet. Hvor vidt nu 
den, som har opgivet Navnet — hvo det end er —, finder sit Krav tilfredsstillet, det bliver 
en Sag mellem ham og Kunstneren. Selv om han ikke er tilfreds, kunne andre maaske 
med Rette finde, at Figuren som Resultat af Kunstnerens Arbejde er god, ja ypperlig, uden 
Hensyn til Navnet. Kunstneren har muligvis forbundet uklare eller forfejlede Forestillinger 
med Navnet; men hvis han er en fremragende Kunstner, kan hans Værk blive fortræffeligt 
i en anden Mening. Er der ikke andet i Vejen med en Figur, end al den kan helbredes 
ved et Middel, som ikke forandrer Værket selv, blot ved en Navneforandring, er Figuren 
jo god. Og enhver god Figur er ikke alene en Kilde til Nydelse, men et kunsthistorisk 
Dokument, som ikke maa forkastes.

Denne Betragtning gælder endog om Portrætter, for hvilke man dog snarest vilde 
gøre del til en virkelig Lov, at den fremstillede Figur skulde svare til Navnet, det vil sige, 
ligne den Person, som bærer Navnet. Der kan vel nævnes Exempler paa, at Bestilleren og 
Kunstneren efter stiltiende eller udtrykkelig Aftale, eller i Henhold til en gældende Tids- 
Smag, ere enige om, at Figuren skal fremstilles idealistisk; men langt hyppigere maa der 
forudsættes en fuld Enighed imellem dem om, at der virkelig skal præsteres en Lighed. 
I Virkeligheden vil der dog altid kun være en begrændset Kreds, der kan gjøre dette Krav 
gældende. Det er en aldeles anerkendt kritisk Praxis, som alle Fremstillinger af' Kunst
historien give Exempler paa, al man dømmer om Portrætter baade fra Samtid og Fortid, ja 
den fjerneste Oldtid, som Kunstværker, uden nogen som helst anden Kundskab til Personens 
virkelige Udseende end den, som Portrættet selv meddeler, ja i mangfoldige Tilfælde uden 
Kendskab til hans Navn og Identitet. Man dømmer, vel at mærke, ej alene om saa kaldte 
rent kunstneriske Egenskaber (Modellering, Tegning, Kolorit, Lysgivning o. s. v.), men ogsaa 
om selve Opfattelsen af det Menneskelige og Individuelle. Man tilskriver ogsaa i denne 
Henseende — med Rette — det ene Portræt større Værd end det andet, og henregner med 
fuld Føje visse Portrætter til Menneskehedens ypperste Frembringelser, idet man tvinges 
dertil af Kunstværkets egen overbevisende Veltalenhed. Til Grund for Dommen ligger da 

24 Vidensk. Sclsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV.
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ikke nogen Viden om, hvor vidt der virkelig finder en Lighed Sted, men kun en Erkendelse 
af, at Billedet ser ud til at ligne, det vil sige, al det gør et individuelt sammenhængende 
og konsekvent Indtryk. Den Sandsynlighed, som delte giver for, at det virkelig har lignet, 
tager man saa — atter med Rette -— til Indtægt for Historien, for saa vidt som Historien 
ellers interesserer sig for den fremstillede Personlighed; men dette vedkommer ikke Por
trættet som Kunstværk.

For Kunsthistorien som Videnskab gælder det om at kunne forstaa og forklare,
hvorfor en given Figur er netop saaledes som den er, i del hele som i det
enkelte. Del gælder fremdeles om, saa at sige, at føre den til Indtægt paa den rette
Konto, at lære af den, hvad der med Rette kan læres, og al undgaa al drage nogen Lær
dom af den, som Figuren i Følge Sagens ret forstaaede Natur ikke kan give.

At f. Ex. en eller anden, antik eller modern, Apollofigur er som den er, alene 
fordi den forestiller Apolio, vilde være en naiv Forklaring, der opfattede Billedet ikke som 
Menneskeværk, men som himmelfaldent. Men ogsaa Videnskaben kan være udsat for noget 
af denne Slags Naivelet, des mere, jo fjernere fra Billedet kommer, og jo mere isoleret 
det staar for vor Kundskab. Dette gælder om indiske, kinesiske, australske Gudebilleder; 
ja endog den belvederiske Apollo kan man let være udsat for at lade gælde for Apollo i 
egen Person. Efter vor Mening stikker der i den moderne Behandling af den antike Kunst
mythologi, som vi nedenfor skulle paavise, altfor meget af en saadan Betraglningsmaade. 
Men gaar man Videnskaben paa Klingen, vil den naturligvis maatte anerkende, at Kunstnerens, 
hans Tidsalders og Slægts Opfattelsesmaade har sit Lod i, at Figuren er som den er, selv 
om den nødig vil tage Indrømmelsens Konsekventser. Kun vil man da maaske hævde, al 
baade den ved Navnet givne Opgave og Kunstværkets menneskelige og historiske Genesis 
have hver paa deres Vis et Lod i, at Figuren netop er blevet saaledes. At holde alene paa 
Navnet vilde være en ensidig Objektivisme, at holde alene paa Kunstneren maatte stemples 
som ensidig Subjektivisme.

Men netop paa dette Punkt indtræder let en farlig Forvexling. Man kan fuldt vel 
indrømme, at Kunstnerens Objekt lige saa vel har Lod i hans Værk som hans egen Subjek
tivitet og altsaa fri sig for al Beskyldning for ensidigf Subjektiv sme ; men Spørgsmaalet 
bliver da, om hans egentlige Objekt er betegnet ved de ham opgivne Navne. Nej, i Virke
ligheden er hans Objekt først og fremmest den levende Menneskeverden, som han 
har set for sine Øjne, med al dens Forskellighed i Henseende til Personer og Forhold: 
den er for ham ganske anderledes reelt og solidt og levende objektiv end de Forestillinger, 
der knytte sig til et Navn. Dette skal ikke forstaas saaledes, at han i sin Hukommelse 
gemmer ligesom et Magazin af lutter Fotografibilleder af virkelige Mennesker og virkelige 
Optrin: i sin Erindring sammensmelter, udvider, overdriver, forskønner og forværrer han 
de oprindelige Indtryk, alt efter sit subjektive Forhold til dem. Saaledes danner der sig 
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for lians Indbildningskraft en flydende Figurverden med mange Muligheder. Naar nu et 
Navn opgives for ham, bestaar dets Betydning deri, at det samler disse tlydcnde Elementer 
i Retning af et bestemt Punkt. Navnet Apolio kan, ja del maa omsættes af ham i menneskelige 
Bestemmelser: det indeholder noget om Ungdom, Skønhed, Stolthed, Herlighed, om Musik 
og om Bueskydning, om Lyrastrengens Klang og om Buestrengens Hvinen. Det indeholder 
ogsaa noget om Solen, som ikke er noget menneskeligt. Men naar dette skal faa et fyldigt 
Udtryk i den menneskelige Skikkelse, og ikke blot udvortes angives ved en Nimbus eller 
Straaler om Hovedet, maa der ved et genialt Instinkt findes menneskelige Træk, noget 
straalende og lysende i Udtrykket, som naturlig forbinder sig med Forestillingen om Solen. 
Alt. delle har netop allerbedst den græske Kunst forslaaet, som først menneskeliggjorde og 
til en vis Grad individualiserede Forestillingen om Solguden. Men da Solen endnu skinner, 
som den skinnede for Grækerne, er der bestandig en kunstnerisk Mulighed for, at den 
samme Gerning kan gøres forfra om igen.

Endnu ere vi her indenfor Kunstnerens Mellemværende med det virkelige, samtidige 
Menneskeliv, som han har lært at kende. Men i hans hele Figurverden er der mere end 
Indtrykkene af det virkelige': der er ogsaa Indtryk af tidligere Tiders Kunst. Det er disse Ind
tryk, der er det Kit, som sammenbinder Kunstens Historie, og som aldrig tillader et enkelt 
Slægtled helt at isolere sin Opfattelse af Mennesket fra de foregaaendes. Og de traditionelt 
nedarvede Navne, som f. Ex. Apollo, give særlig Anvisning paa at øse af denne Slags 
Materiale: den senere Kunstner vil i Reglen raadføre sig med den tidligere Kunst om, 
hvad Apollo egentlig var. Saaledes komme Navnene til at betegne Traade i Traditionen. 
Det maa nu imidlertid ikke overses, at denne traditionelle Forplantelse i Kunstens Historie 
faktisk gaar lige saa lidt regelmæssig til som Menneskeslægtens Forplantelse gennem lovligt 
Ægteskab: det er jo i Virkeligheden ikke den kirkelige eller borgerlige Vielse, som avler 
Rørnene. Meget hyppig indtræffer det Tilfælde i Kunsten, at Traditionen springer af fra 
den Traad, som Navnet angiver, idet en Kunstner benytter et Figurmotiv, der er ham over
leveret med et givet Navn, i en anden Mening, til en Figur med et andet Navn. Han 
tager altsaa Figurmotivet som noget alment Menneskeligt, der kan passe til flere Navne: 
og det er i Virkeligheden dette rent Menneskelige, ikke Navnet, som er det avlekraftige i 
Kunsten. Siden vi .netop her have brugt Navnet Apollo til Exempel, skal jeg minde om, 
hvorledes Sergel og Canova have benyttet den belvederiske Apollos Motiv til Figurer af 
Diomedes, Gustaf den tredie og Perseus. Man kan, om man vil, kalde saadanne Figurer 
— og deres Tal er legio — for Bastarder; men Bastarder maa dog ogsaa regnes for 
Mennesker.

Men lad os se bort herfra, og forudsætte, at den ene Apollo benyttes til en anden 
Apollo. Det kan gøres paa mange Maader og i mange Grader. Nogle ville i deres Værk 
mere eller mindre nøje gentage en tidligere, særlig en antik Apollofigur. Om de heri 

24*  
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gøre Ket eller ikke, ville vi ikke tale om; historisk maa det blot fastholdes, at i samme 
Grad, som de gøre det, og overhovedet give sig Traditionen i Vold, i samme Grad give de 
ogsaa — frivillig eller nødtvungent — Afkald paa førstebaands Produktion, og at den 
Kapital af tidligere Kunst, som er indestaaende i det senere Værk, hvor meget eller hvor 
lidt det nu er, skal føres paa den tidligere, frembringende Kunsts Konto. Ja selve det, 
som man kan kalde Apollo-ldecn, den særegne Sammenhæng af Bestemmelser, som Navnet 
Apolio tyder paa og kræver, maa regnes Antikens anlbropomorfiserende Fantasi til Gode, 
hvor mange Apollo’er man end træffer af moderne Kunst. Vi optage her ikke den evige 
Strid mellem det Traditionelle og det Præsente til fornyet Diskussion; for den, som be
tragter Kunsten historisk, knytter der sig i hvert Fald en uendelig større Interesse til det 
Præsente, det, hvori der er nyt Blod, end til det Traditionelle, det, man kender i Forvejen 
i Original-Udgave. Ja i selve Kunstens Værker gør det præsente Forhold til den objektive 
Virkelighed — lige meget om Resultatet er draget i idealistisk eller i realistisk Betning — 
sig gældende med langt større indlysende Magt end det andenhaands Forhold til det Over
leverede.

Vi have nu allerede indrømmet, uden Forbehold og i meget vidt Omfang, Navnenes 
virkelige Betydning for Kunstneren under hans Arbejde. Det var imidlertid just ikke det, 
vor Undersøgelse galdt: vi spurgte om Resultatet af Kunstnerens Arbejde, om den 
færdige Figur, og hvilket Lod Navnet havde i, al den er, som den er. Et er, hvad Kunst
neren stræber hen til, i Følge de Begreber, han kan danne sig om Navnets Betydning, et 
andet, hvad han i Virkeligheden giver. Netop for den livskraftigste Kunst har det præsente 
Forhold til det levende Liv en saa overmægtig og alt andet distancerende Betydning, at 
Naxnene dog meget let kun blive — Navne. Af Verdens store Kunstnere.'er der næppe nogen, 
hos hvem man kan antage en mere fuldkommen bona fides og Respekt i Forhold til de 
historiske Navne end Rafael, der ogsaa stod i det fortroligste Forhold til sin Tids højeste 
Kultur og kendte mange Slags Kunst, ikke mindst den antike. Ilan har ogsaa malet 
Apollo’er* 1); men enhver, som virkelig kender de forskellige Mesteres og Perioders Figurstil, 
vil i disse Apollo’ers Aand og Form meget lydelig genkende Slægtskabet med Bafaels øvrige 
Figurverden, saa vel som med den nyere italienske Humanismes overhovedet, og se en 
karakteristisk Forskel mellem dem og de antike Apollo’er. Og dette gælder da i endnu 
meget højere Grad om andre nyere Kunstneres Apollofigurer, f. Ex. Velazquez’s.

’) Vi minde om den Figur, der er malet som en Statue i en Niche i Baggrunden af «Skolen i Athen«, 
og som jo netop skal forestille en antik Statue; om et Par Figurer paa Amor- og Psyche-Billederne
i Farnesina; om Solguden (halv Figur) i Kuppelmosaiken i Chigiernes Kapel i Sta Maria del Popolo.

Jeg fremhæver imidlertid kun dette, fordi jeg tror, at der nok kan trænges til en 
Advarsel mod en vis uskyldig Tillid til Navnenes Værdi, men ikke for al nægte, al de 
virkelig kunne afgive en Faktor i Resultatet, i at Figuren er, som den er. Ved Siden af 
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Rafael stod Michelangelo som Repræsentant for en Retning i Billedkunsten, der brod sig 
langt mindre om Navnene: til Grund for hans Produktion ligger meget mere Erkendelsen 
af, at Menneske er Menneske, til Trods for all, hvad Menneskene have gjort sig selv
eller hverandre til. Men ogsaa han har gjort figurer, som med Rette og med dyb Be
tydning bære et historisk Navn: jeg skal fremfor alle anføre hans Moses. Der er visselig 
meget i denne Skikkelse, som klin kan forklares gennem en Jævnførelse med Michelangelos 
øvrige Figurstil, hans kunstneriske Forhold til Mennesket, saaledes som han direkte havde 
studeret det — thi han har jo i hvert Fald maattet omsætte Navnet Mo'ses i menneskelige Be
stemmelser, der for ham have været præsente —; men der er ogsaa noget i den, for hvilket 
Navnet Moses giver Forklaringen. Dermed mener jeg ikke alene de to smaa Horn paa 
Statuens Pande; thi dette Attribut er blot en Slags Navnepaaskrift, som ikke giver nogen 
Garanti for, at Figuren har Ret til Navnet; men langt mere Karaktcristiken af Legeme 
og Sjæl og især den ophøjede, vældige, sønderknusende Indignation i Skikkelsens Udtryk. 
Man kunde tænke sig Moses paa mange andre Maader og have sine Betænkeligheder ved 
denne; men det er — hvad man saa siger — alligevel Moses, som har modtaget Loven af 
Herrens Haand paa Sinai, og, endnu omgiven af Tordenskyens Elektricitet, ser Folket 
dandsende om Guldkalven.

Men kender man ^Michelangelo nøjere, saa ved man ogsaa nok, at han kun kunde 
gøre en saadan Moses, fordi den i Grunden var et Stykke af hans egen Subjektivitet. 
Havde man forlangt af ham, at han skulde gøre f. Ex. en Dafnis og en Chloe, saa havde 
man oplevet en ubehagelig Skuffelse, idet man enten havde faaet Forlangendet kastet tilbage 
i Ansigtet, eller to Figurer, som overmaade lidt havde svaret til deres Navne. Rubens og 
Jordaens kunde fortræffelig male Figurer, som svarede til det allegoriske Navn JóuwíZantóa ; 
men havde man af dem forlangt de tre Allegorier, som Giotto har malet i Assisi, Armod, 
Kysklied og Lydighed, saa havde man oplevet en lignende Skuffelse. Naar Rembrandt skal 
eller vil male en Ganymed, en Proserpina eller en Endymion, da forstaar han med ejen
dommeligt Liv at udtale det rent menneskelige i Situationen, som han opfatter den; men 
idet han «uden Udvalg tager sine Modeller fra sine nærmeste (hollandske) Omgivelser-1), 
maler han Figurer, som for alle andre end en Del af hans egne Samtidige og Landsmænd 
lindes vidunderlig lidt svarende til deres Navne.

Alt kommer altsaa au paa, om det, som Navnet angiver, eller i alt Fald en væsentlig 
Side af det, ligger indenfor Kunstnerens individuelle Synsfelt, saaledes som dette er bestemt ved 
hans Naturel i Forhold til hans samtidige Omgivelsers Krav til Kunsten, hans deraf følgende 

’) Wilhelm Bode, Studien zur Geschichte der holländischen Malerei, Braunschweig 1883, S. 437. Vos- 
maer og Bode paavise med største Ret det falske i den gamle Antagelse, at Rembrandts mytholo- 
giske Billeder kunne opfattes som Parodier. Man kan sige, at en saadan Mening alene hidrører fra 
en skæv Opfattelse af Forholdet mellem Navn og Figur.
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Udvikling, hans kunstneriske Situation, kunde man sige. Der er vel Forskel paa de 
enkelte Kunstneres Bækkevidde; men det er meget langt fra, at nogen Kunstner har havt Blik 
for alt det Menneskelige til alle Sider; enhver har sit ganske bestemte Syn paa det i en 
enkelt Betning, der vel indeholder en indre Uendelighed, ligesom en Linie indeholder en 
uendelig Mængde af Punkter, men udelukker en uendelig Mængde af andre Betninger, der 
ligeledes hver for sig vilde indbefatte en Uendelighed1)- Naar en Kunstner altsaa giver os 
det, som skal svare til et Navn, giver han os kun et Udsnit af Forholdet mellem hans 
Subjektivitet og det rent Menneskelige, som han har Blik for. Derfor er Navnet ikke lige
gyldigt: det angiver, hvilket Udsnittet er, hvor i Synsfeltet det er beliggende. Ligger 
Navnet udenfor det, saa kan Kunstneren vel ogsaa give Noget, der ligger indenfor hans 
eget Synsfelt, men som altsaa ikke kommer til at svare til Navnet (som i de ovennævnte 
Exempler af Bembrandt); eller han kan give en Gentagelse af et andet Kunstværk, eller 
noget rent Betydningsløst.

Men hermed er jo Hovedsynspunktet givet for den sande historiske Betragtning af 
Billedkunsten, for saa vidt som den fremstiller Mennesket, for den Betragtning, som vil 
være i Forstaaelse med hvad det er, som har gjort Værkerne til det, som de ere. Den 
maa gaa ud paa at bestemme de vexlendc Synsfelter og Grundene til deres indbyrdes Af- 
vexling og Følge. Herved faar man alt med, som har Betydning, og betragter det efter 
dets væsentlige Betydning. For saa vidt som Navnene skulle have noget Beelt 
at sige, hvilket de dog egentlig kun i de færreste Tilfælde have, er det paa 
Betingelse af, at de underordne sig den ovenfor angivne Betragtnings- 
maade. En rent ikonografisk Opstilling af Kunstvidenskaben paa Grundlag af Figurernes 
Navne, anvendes nu vtl kun paa Kunsthistoriens fjærnere Partier, Oldtiden og Middelalderen 
(Kunstmythologi, de hellige Figurers Ikonografi), fordi det der endnu har særegne Vanskelig
heder at opstille en virkelig Kunsthistorie; men ingenlunde fordi den er historisk be
rettiget. Kun i en Kunst, som den byzantinske, hvor alt virkeligt Liv er uddødt, og al 
virkelig Udvikling standset, kan den have nogen Berettigelse. I det Hele tør man vistnok 
sige, at Videnskaben ikke stiller Problemet, hvorfor Figuren er, som den er, med til
strækkelig Skarphed, og at den derfor i alle sine Partier arbejder med en ukritisk og 
dobbelttydig Forening af de to modsatte Principer. Men jeg er overbevist om, at Frem
tidens Vej fører i Betning af en Ompostering af Navnene i rent menneskelige Værdier og 
Bestemmelser. Og det turde vel være, at der i Dybden af selve Nutidens Kunst gør 
sig en tilsvarende Bevægelse gældende, idet man mere og mere maa blive sig bevidst, at 

') Sign, mit Skrift fra 1876, om Ku nstværdi, S. 36. Dette Skrift staar overhovedet i nær Forbindelse 
med den nærværende Betragtning; dog ikke saaledes, at denne Betragtnings Gyldighed skulde være 
afhængig af det stærkt fremhævede Hovedresultat af hint Skrift, som jeg forøvrigt i det væsentlige 
bestandig vedkender mig.
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Navnene hverken liave eller egentlig nogensinde have havt den Betydning, man har 
tilskrevet dem.

Punktvis er ogsaa den Betragtningsmaade, vi føre Ordet for, brudt rent og klart 
igennem. Saaledes siger Goethe et Sted om Laokoonsgruppen:

«Billedhuggerkunsten sættes med Bette saa højt, fordi den kan og maa føre Frem
stillingen til dens højeste Tinde, fordi den blotter Mennesket for alt, hvad der ikke er 
væsentligt for det. Saaledes er ogsaa ved denne Gruppe Laokoon et blot Navn: Kunst
nerne have afklædt ham hans Egenskab som Præst, saa vel som alle trojansk-nationale, 
poetiske og mylhologiske Attributer; han er Intet af all det, som Fablen gør ham til: han
er en Fader med to Sønner, i Fare for at dræbes af to frygtelige Dyr.» O. s. v.

I disse Ord accentuerer Goethe skarpt og sandt den væsentlige Forstaaelse af et 
Kunstværk, som har Menneskeskikkelsen til Genstand. Figuren forstaas af mig gennem
rent menneskelig Sympathi, Fællesskab i Sjæl og Legeme og fælles Delagtighed i menneske
lige Muligheder. Lige saa lidt som vi, naar en Person i det virkelige Liv gjør Krav paa 
vor Medfølelse, begynde med at spørge om Navn, Stand o. s. v., før vi anerkende et med
menneskeligt Forhold, lige saa lidt Opfordring er der til at gøre det lige over for den af 
Kunsten fremstillede Figur. Kundskaben til Navnet og den videre Forbindelse med andre 
Mennesker eller andre Ideer, som det angiver, kommer foran eller bagefter det egentlige 
levende Forhold til Kunstværket som Menneskefremstilling — eller udebliver rent, uden 
Skade for dette Forhold.

Det sidste er netop meget hyppig Tilfældet, hvor Talen er om antik Kunst: hvis 
Navnet virkelig skulde være saa nødvendigt, maatte Halvdelen af den antike Kunst være os 
ligegyldig. Det er jo i mangfoldige Tilfælde ikke muligt at konstatere en antik Figurs 
Navn, selv om det maa anses for rimeligt, at den i Oldtiden virkelig er blevet kaldt ved et. 
Men det er en ubestridelig Kendsgerning, at den rent kunstneriske og menneskelige 
Betragtning af Figurerne har gjort sin gode Ret gældende, saa længe som man har kendt 
antik Kunst, og vakt en levende Interesse for mangt et Værk, hvis Navn eller Kategori 
man ikke bar vidst (f. Ex. den «borghesiske Fægter»). Man har blot ikke draget Kon
sekventsen af denne Kendsgerning med Hensyn til Navnenes Værdi, som man vedblivende 
har sat altfor højt. 1 Følge denne Overvurdering af Navnenes Betydning har man saa med 
en vis febrilsk Iver lagt sig efter at navngive alt muligt, selv om man vel har følt, eller i 
alt Fald kunnet sige sig selv, at man aldeles har savnet Støttepunkter til at finde de Navne, 
som Oldtiden vilde vedkende sig. Den Dag idag gælder en stor Mængde Navne ingen
lunde, fordi de ere beviste, men fordi de ikke ere alvorlig modsagte: den hele Nomenklatur 
maa for en stor Del mere betragtes som fremgaaet af en moderne Fornødenhed til at give 
den antike Kunsts Efterladenskab i vore Museer Navn og Mærke end som sikre Opdagelser 
af de antike Navne.
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Goethes oven anførte Ord — for at vende tilbage til dem — synes imidlertid at 
tyde paa, at han ikke vil overtage noget Ansvar for, hvor langt man vil udvide denne Be
tragtnings Gyldighed. Han holder den indenfor Billedhuggerkunsten, men vilde dog vistnok 
nødsages til at anerkende, al den i mange Tilfælde inaa gælde lige saa vel for Maler
kunsten, der jo ogsaa kan blotte Mennesket for alt, hvad der ikke er væsentligt for det. 
Men selv hvor Kunsten gaar ud paa individuel og historisk Karakteristik, hvor den ifører 
sine Skikkelser Dragter og medgiver dem Kendemærker, der høre hjemme paa bestemt Tid 
og Sted, er det jo dog ikke dens Mening at give døde Kostumefigurer, men at lade dem 
tale til os, som Menneske taler til Menneske, et Sprog, der umiddelbart forslaas af vor 
Følelse. Som Modsætning til Laokoonsgruppen kunde man nævne et Maleri som Alexander- 
slaget: her er alt historisk, realistisk, kostumeret, portrætagtigt. Men det er da alligevel 
den menneskelige Skikkelse, menneskelig Sjæl og menneskelige Forhold, vi se: Følelser, 
Lidenskaber og Lidelser tale her et fuldt saa fyndigt og gribende Sprog som i Laokoons
gruppen. Isolere vi Betragtningen af Maleriet, saaledes som Goethe med fuld Bet isolerer 
Betragtningen af Gruppen, saa faa vi ogsaa her et rent menneskeligt Resultat ud; og 
Dragterne og de øvrige Attributers historiske Betydning, for saa vidt som vi kende den, 
tjener os kun bagefter til at knytte Maleriets Ætnne til den virkelige Historie — hvilket 
naturligvis ikke skal foragtes.

Den endelige Løsning af Problemet kræver imidlertid en fuldstændig Fremstilling 
af Billedkunstens Historie. Hvad vi her have udviklet, skal kun tjene til en foreløbig Moti
vering af det Synspunkt, vi gøre gældende i vor Opfattelse af Historien. Til ydermere 
Betryggelse af dette Synspunkt anse vi imidlertid endnu et Par Betragtninger for nyttige, 
nemlig :

For det første en summarisk Oversigt over de forskellige Arter af Navne, som 
Figurerne bære, og deres særegne Forhold til Figuren;

for det andet en Betragtning af Konsekvenlserne af denne Oversigt for Opfattelsen 
af Kunstens Skikkelser;

og for det tredie en mere rent logisk Betragtning af Navn og Figur med Hensyn 
til, hvad ‘de i Følge deres Natur kunne være.

A. Den første Hovedklasse af Navne omfatter dem, der lyde paa virkelige Mennesker 
(eller Mennesker, som anses for virkelige).
1. Til saadanne Navne (menneskelige Egennavne) svarer først den store 

Mængde af Portrætter, i hvilke Kunstneren har afskildret en bestemt, virkelig Person, 
saaledes, som han har set og kendt ham. Den rent individuelle Karakter i Udseendet 
svarer i Kunsten til, hvad Egennavnet er i Sproget.
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Ikke des mindre findes der Figurer, som paa den tilforladeligste Maade ere for
synede med et eller andet menneskeligt Egennavn, og som dog slet ikke have noget indivi
duelt, men et rent idealt Præg. Det gælder f. Ex. om mange Skikkelser paa gamle græske 
Gravmæler, saaledes de bekendte og udmærkede, der ere forsynede med Indskrifterne: 
llegeso, Philis, Dexileos, Demetria, Pamphile. Det er almindelig anerkendt, at den græske 
Kunst paa den Tid, i hvilken disse Værker høre hjemme (det 5te eller Begyndelsen af det 
4de Aarhundrede f. Kr.), i det Hele endnu var utilbøjelig til at give Portrætlighed, hvilket 
ikke forhindrede, at man knyttede en ideal Figur og et Egennavn sammen. Ogsaa til andre 
Tider kan en idealislisk Retning i Kunsten give et lignende Resultat, især i saadanne Til
fælde, hvor Kunstneren kun har en ufuldstændig og andenhaands Kendskab til den Person, 
der skal fremstilles. Saaledes har i Thorvaldsens Statue af Fyrst Wladimir Potocki Navnet 
kun en højst imaginær Betydning; men Statuen hører til Thorvaldsens skønneste.

2. Forholdet mellem Egennavnet og Figuren faar en anden Karakter end i det 
ad vivum udførte Portræt, hvor det gælder om en Fremstilling af en Person fra Fortiden 
(det historiske Portræt). Jo mere Kunstneren herved gengiver et andet ad vivum 
udført Portræt, saaledes at hans eget Værk bliver en Kopi, des mindre Betydning har det 
fra et kunstnerisk Synspunkt; men des mere objektivt historisk Værd har det som Portræt. 
Det kunstneriske Krav fyldestgøres, hvor Kunstneren fra sit og sin Tids Stade formaar al 
se Fortidens Personlighed i et nyt Lys, som det f. Fx. er sket i Siemerings monumentale 
Statue af Luther; men Historikeren vil vel vogte sig for at tage en saadan Fremstilling som 
gyldig historisk Kilde. Ilvor vidt Figuren virkelig svarer til Navnet, afhænger jo desuden 
ganske af, hvor gode og troværdige de Portrætter ere, hvorefter Kunstneren har dannet sig 
sin Forestilling om Personligheden.

3. Undertiden svigter dette Grundlag aldeles, og Kunstneren maa da gaa rent 
digterisk til Værk, forestille sig Personens Udseende i Overensstemmelse med den Karakter, 
som er udtrykt i hans Værker og Handlinger, eller i Beretninger om ham. Saaledes giver 
han et tilbagedigtet Portræt. Hertil hører mangfoldige Figurer af den nyere Tids 
monumentale Billedkunst, saa vel Skulptur som Maleri, hvor Opgaven har gældt især en 
fjærnere Fortids, Middelalderens eller Oldtidens, store Personligheder; ogsaa fra Oldtiden 
har man tilbagedigtede Portrætter, f. Ex. Hovederne af Homer og af Sokrates, af hvilke 
det første med Sikkerhed, det andet med Sandsynlighed betragtes som saadanne. Hvor 
individuelle end saadanne Hoveder kunne se ud, have de dog som Portrætter intet histo
risk Værd: om Navnet ellers svarer til Billedet, kommer an paa, om dettes Karakter svarer 
til objektivt gyldige Forestillinger om Personens Liv og Virksomhed. Undertiden ved man 
saa lidt om og fra Personen, at Kunstneren, naar han skal illustrere Navnet, kun har en 
vis Analogi at holde sig til: det er Tilfældet, hvor der skal gives fuldstændige Porlræt-

25 Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Aid. 5 B. IV.
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rækker af gamle Konger, Paverækken i S. Paolo fuori le mura ved Bom, endog Apostel
rækken — hvad véd man egentlig om de Heste af Apostlene?

Ender et lignende Synspunkt som tilbagedigtede Portrætter af historiske Personer 
maa man betragte Fremstillingen af digteriske Karakterer, naar de fra Digternes Side ere 
fremstillede som Figurer paa Virkelighedens Grund (Don Quixote, Hamlet, Faust, Erasmus 
Monlanus o. s. v.) De faa derved for Overleveringen en lignende Karakter som historiske 
Figurer. Sign. B. 1, 2.

4. Men det digtede Portræt kan for en senere Tidsalder, der ikke bar Forud
sætninger til eller ikke bryder sig om at gøre Forskel paa Digt og Virkelighed, blive om
givet med en Autoritet, der svarer til det virkelige Portræts. Dette gælder f. Ex. netop om 
de antike Billeder af Homer og Sokrates. Det gælder ogsaa om Christus, der som 
historisk Person hører ind under denne Betragtning: visse fysiognomiske Træk ere fra Tider, 
som selv ikke anvendte Kritik og som kun vanskelig kunne opklares af Kritikens Lys, 
overleverede Efterverdenen som et konstant Grundlag for det, som man kalder Christus- 
typen, hvilket ikke forhindrer, at enhver ledende Mester eller Skole dog tilegner sig denne 
Type og i det væsentlige giver den sil Præg. Men idet Christus fremstilles som Genstand 
for Religion, staar hans Skikkelse tillige halvvejs udenfor det Porlrætagtiges Omraade og 
gjør Krav paa Forherligelse, for saa vidt som Kunsten i det givne Tilfælde overhovedet 
gaar ud paa Forherligelse. Fra et tilsvarende Synspunkt synes Buddha paa sit Omraade 
at være betragtet. 1 den christelige Kunst kunne nogle af Apostelskikkelserne, især Petrus 
(med det korte, krøllede Skæg) og Paulus (med det lange, bølgende Skæg) betragtes som 
tilbagedigtede og derefter til en vis Grad fastslaaede Typer, medens man ved Døberen 
Johannes mere er henvist til Bibelens Ord, der en Gang for alle have givet en tydelig 
Karakteristik ogsaa af hans Ydre. Ved H el g en skikkelserne har den christelige Kunst 
været meget forskellig stillet, undtagen at der altid i en eller anden Retning har været et 
Krav til Forherligelse. Enkelte Helgenbilleder nærme sig stærkt til at være Portrætter ad 
vivum, nogle kunne gælde for historiske Portrætter, andre for tilbagedigtede og i visse 
Træk fastslaaede Typer, en stor Del endelig maa betragtes som rene og frie Forherligelser, 
selv om deres Navn vel kan have en vis historisk Værdi. Dette gælder om nogle Oldtids
helgener (SI. Georg, St. Sebastian) og om de fleste Helgeninder, blandt dem ogsaa om Jesu 
Moder, Maria. Ikke alene hvor hun fremstilles som Himmeldronning, men ogsaa som 
Barn, Jomfru eller den unge Moder, er hun fra Kunstens Side mere opfattet som en fri 
Personifikation, i samme Grad som de antike Gudebilleder (skønt i en anden Retning) end 
som historisk Skikkelse, hvorfor ogsaa hendes Navn kunde drages ind under den anden 
Hovedklasse. Kun hvor hun fremstilles som ældre, f. Ex. ved Sønnens Lidelse, falder 
Skikkelsen lidt mere ind under Synspunktet af det tilbagedigtede — men ikke typisk fast
holdte — Portræt, skønt aldrig ganske.
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5. Men vi ere endnu ikke færdige med de virkelige Personer og deres Egennavne. 
Der lindes i Kunsten en uendelig Mængde Figurer, som forestille virkelige Mennesker, og 
som altsaa maa antages at have et Navn, men hvis Navn der i det givne Tilfælde ikke 
spørges efter, idet det betragtes som ligegyldigt med Hensyn til Kunstværkets Hovedsag. 
De ere unavngivne, og de have heller ikke, hvad man i Ordets mere fremhævede Betyd
ning kalder «el Navn». Paa et historisk Billede gøre i Keglen kun et Par Hovedfigurer Krav 
paa Navne, de øvrige maa nøjes med at være «Per og Poul»; men de kunne forresten lige 
saa godt som Hovedfiguren være lyslevende individuelle Skildringer (sc f. Ex. Velasquez’s 
Maleri af Bredas Overgivelse). Kel mærkeligt forholder det sig med de bekjendte Malerier 
af den ældre Kcnæssances Kunstnere (Gozzoli, Ghirlandajo, endnu Rafael), hvor en Mængde 
Personer fra Kunstnernes Samtid ere indførte som en Slags Chorus til de hellige Optrin. 
Deres Navne har Samtiden meget vel kendt, og nogle af dem ere ogsaa os overleverede; 
men de skulde ikke rigtig gøres gældende i denne Sammenhæng, idet Hovedpersonerne 
ere af en rent anden Art.

6. De unavngivne Personer fylde ogsaa hele Billeder, de tage saa at sige hele 
Huset i Besiddelse, medens Herskabet — de Figurer, som bære Navne — er ude. Man 
anvender hyppig Ordet Genrebilleder (som ogsaa kan gælde om Skulptur) om Virkelig
hedsskildringer med unavngivne Figurer. Her finder en tilsvarende Forskel Sled som i 
Portrætterne mellem det samtidige Liv, som Kunstneren kender af Selvsyn, og det fortidige, 
hvis særegne Væsen han maa studere gennem Kunstværker og Bøger (f. Ex. Meissonier). 
Overalt, hvor man bevæger sig paa Virkelighedens Grund, maa der ogsaa forudsættes, at 
enhver Figur har et Egennavn, selv om der ikke er underforstaaet noget bestemt; og jo 
mere individuelt Figuren er skildrel, des mere har den et Krav paa et Navn, om end 
Kravet ikke gøres gældende. Men Kunstneren arbejder tidt mindre med el Egennavn for 
Øje end med et realt — for virkelige Mennesker gældende — Fællesnavn (Artsnavn, 
nornen appellativum), f. Ex. Bonde, Fisker, Soldat, eller mere specialiseret: Amagerbonde, 
Skagensfisker, svensk Soldat (Gustavianer, Caroliner). Meget hyppig er det Fællesnavn, som 
Kunstneren har for Øje, el Folkenavn, f. Ex. Gallere, Daccrc, Skythere i antike Billedværker. 
Det er i alle disse Tilfælde Kunstneren mindre om at gøre at give et Individ end en Type. 
Han kan gøre dette ved enten at vælge ud af den Klasse af Mennesker, som Navnet 
gælder, et Exemplar, som han erkender for særlig repræsenterende, og fremstille det, 
eller ved i sin Fantasi at sammensmelte typiske Træk, som han bar iagttaget hos forskellige 
Individer, til en Enhed. Delte er en induktiv Vej til Fremstillingen af en Type, og Ordet 
Type betegner her noget rent andet, end hvor man taler f. Ex. om Christustypen, hvor det 
betegner noget traditionelt nedarvet.

7. Begrebet Type gælder her om en særegen Klasse af Mennesker, som skal 
karakteriseres i sin Særegenhed. Men Kunstneren kan i Følge sin Stilling til Opgaven gaa

25*  
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mindre nd paa al fremhæve delle særegne ved Typen end paa at gøre den gældende som 
en ideal Repræsentation af Mennesket. Fidias’s Skildring af del festlige Optog ved Pana- 
thenæerfesten (paa Parthenons Cellefrise) er i sine fleste Partier el Livsbillede paa Virkelig
hedens Grund. Men der er ikke lagt den mindste Vægl paa den individuelle Forskel 
mellem Figurerne: det er ikke Per og Poul, ikke nnavngivne Individer. Egennavnene (lyde 
derfor helt ud, og tilbage bliver kun Fællesnavnet af de frie Atheniensere. Men dette Navn 
betegner her ikke en Folketype blandt andre Folketyper: Athenienserne ere opfattede af 
den atheniensiske Kunstner som Menneskehedens Blomst og Adel, som de rette Mennesker. 
Saaledes forholder det sig ogsaa med de fleste andre græske Livsbilleder, især fra den 
ældre Tid, med Statuer som Diskoskasteren, Diadumenos, Apoxyomenos o. s. v. Det er rene 
Menneskebilleder, men det er ikke Individer: et Egennavn vilde her slet ikke være paa sin 
Plads. Det er Resultater af et kunstnerisk Studium af Mennesket i ideal Retning, og opfattet 
fra et hellenisk Standpunkt.

Ved et Mcnneskebillede udsletter en ren ideal Opfattelse Navnet eller gør det be
tydningsløst. Og til den anden Side ophæves ogsaa Navnets Betydning, jo mere Figuren 
henhører under det kunstneriske Studium: Modelfigurer kunne opfattes som navnløse; 
selv om de ere ligefremme Portrætter af bestemte Personer, kommer Navnet ikke i Be
tragtning, naar det kun er for Studiets Skyld at Kunstneren har gjort Figuren. Vor Tids 
franske Kunst frembyder en Mængde Exempter paa rent navnløse Figurer, især af den 
nøgne Kvinde: det forholder sig med dem omtrent som med de ovennævnte græske, kun 
at der hyppigst ligger mere Vægt paa Studiet, mindre paa Idealet. De kaldes da blot i 
Almindelighed f.Ex./emziö couchée, étude de femme] under slige Benævnelser er der udstillet 
meget mærkelige og talentfulde Malerier og Statuer. Kunstneren har ved dem altsaa slet 
ikke havt noget særligt af objektiv Art, hverken noget individuelt eller noget typisk, for Øje; 
det særlige, der alligevel er ved dem, beror paa den individuelle Begrænsning af hans 
egen Synskreds og Opfattelsesmaade. I den ældre italienske Renæssance (Signorelli, Michel
angelo) spiller den navnløse Figur en mærkelig Rolle i Staffage og navnlig i Dekoration. 
Den faar desuden her undertiden en rent universal Betydning som Repræsentation af 
Menneskeheden i dens videste Almindelighed: det gælder om Fremstillinger af Menneske
heden paa Dommedag; og som Sidestykker dertil kan med Rette nævnes Billeder af Adam 
og Eva, da disse Navne som de første, hele Menneskeslægten omfattende, udelukke Tanken 
om individuel eller typisk Begrænsning.

B. Den anden Hovedklasse af Figurernes Navne betegner ikke virkelige Personer, men 
Personifikationer.

1. Dertil høre først og fremmest Guddomme (f. Ex. den antike, den indiske 
eller den ægyptiske Polythéismes). Under samme Synspunkt maa man betragte Billeder af 
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Jødernes Jehovah (naturligvis i ikke-jødiske Fremstillinger) eller Christendommens Gud Fader 
(eller Satan — cn Figur, som ikke forekommer sjældent i middelalderlige Kunstværker). 
Del kommer her aldeles ikke an paa, om der staar noget reelt Tilværende bag ved Skik
kelsen eller ikke: som menneskelig Figur er Gud Fader i hvert Fald en Personifikation paa 
samme Maade som den græske Zens. Om Skikkelser som Christus og Maria have vi oven
for talt (A. 4) og fremhævet, at Maria undertiden nærmer sig til at kunne opfattes som 
Personifikation.

Hertil henregne vi ogsaa paa det antike Omraade Heroerne og paa det kristelige 
tildels Helgenerne (sign. A. 4). Om end slige Skikkelser anses for oprindelig menneske
lige, betragtes de dog mere under et religiøst-poetisk end under et historisk Synspunkt og 
færdes mellem Guddommenes Personer. Iler er en Ilydende Overgang til rent poetiske Fi
gurer, som f. Ex. Narcissus. Det skal vel være Mennesker; men de Forbindelser og Over
leveringer, hvori de forekomme, hensætte dem dog til mythologisk Omraade. Spørgsmaalet 
om virkeligt eller uvirkeligt bør naturligvis overhovedet ikke besvares fra vor Tids Syns
punkt, men fra den Tids, som frembragte det paagældende Kunstværk, og som maaske slet 
ikke drog nogen kritisk Grændse mellem det virkelige og det opdigtede.

Det gælder om de historiske Navne, men ligesaa meget, eller maaske endnu mere 
om de mythologiske og religiøse, at der eflerhaanden har ophobet sig en ganske over
ordentlig Mængde af dem for den moderne europæiske Kunst. Den antike Kunst frem
stillede kun den Mythologi, som var affødt af Grækernes og Halernes Religion, og som 
i sig selv var rig nok. 1 den kristelige Tidsalder, især i Renæssanceperioden, optoges den 
antike Mythologi i Kunsten som et profant-poetisk Element ved Siden af Christendommens 
hellige Figurer. Ved Fremstillingen af de antike Guder gik man da til en vis Grad til 
Værks ligesom ved det historiske Portræt (sign, ovenfor A. 2', idet de bevarede antike Gude
billeder betragtedes som de authentiske Billeder af Guderne. 1 de sidst forløbne hundrede 
Aar har man tillige valgt sig Opgaver af andre Mythologier, som for længst vare salte ud 
af religiøs Kraft, den skandinaviske, den finske o. s. v. Da man ved dem ikke fandt Vej
ledning i authentiske, overleverede Gudebilleder, maatle man mere forholde sig til Opgaven 
som ved det tilbagedigtede Portræt (sign. A. 3). Men Kravet til Idealitet bliver naturligvis 
stærkere ved Gudebilleder end ved Portrætter.

2. Til Personifikationer høre fremdeles forskellige udprægede Slægter af Fantasi- 
væsener, der have faaet en vis Objektivitet som Gjenstand for Tro eller Overtro, mellem 
hvilke to Begreber der her ikke kan gøres Forskel. Saaledes paa kristeligt Omraade Englene 
og Djævlene, paa græsk-romersk Satyrerne, Kabirerne, Giganterne, Titanerne; de nord
ligere europæiske Folks Jætter, Dværge, Nisser, Alfer. Navnet er her ikke individuelt, men 
et Slægtsnavn i Lighed med et Folkenavn. (Sign. A. 6.)
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3. Andre Personifikationer fremstille i menneskelig Skikkelse konkrete Ting, 
som liave særlig Betydning for Mennesket, enten for det menneskelige Liv over
hovedet eller for Menneskene paa bestemte Steder. Grændsen mellem mylhologisk og ikke- 
mythologisk Personifikation er her aldeles flydende. Tordenen, Solen, Maanen, Havet, Vinen, 
Brødet ere bievne dyrkede som mægtige Guddomme; og idet der om enhver af disse Gud
domme ogsaa er fortalt Mere, idet den har faaet et flersidigere Væsen, er den blevet meget 
mere konkret som Personlighed end en blot Personifikation af Nalurlingen, som den re
præsenterer. De stedlige Naturguddomme, som repræsentere bestemte Eloder, Bjerge o. dsl., 
ere tydeligere Personifikationer af bestemte Ting. l)et samme er Tilfældet med Personifika
tioner af Byer, skjønl de ogsaa have været Genstand for religiøs Dyrkelse. Denne Slags 
personificerende Virksomhed er aldeles udgaaet fra Oldtiden; kun ved Analogi med de antike 
Figurnavne er den overført i den nyere Kunst. Nu kunne mangfoldige Byer og Korpora
tioner rundt omkring i Verden glæde sig ved den Ære at være fremstillede som menneske
lige Figurer. Saaledes saa man ved Illuminationen i Kjøbenhavn i Anledning af Prinds 
Frederik Carl Christians og Prindsesse Wilhelmines Bryllup 1828 ved Stadshauptmandens 
Bolig el Transparentmaleri, som forestillede Borgervæbningen og Staden Kjøbenhavn, som 
slyngede en Laurbærkrands om Kongens og Dronningens Navnetræk1). Blandt den moderneste 
Kunsts Personifikationer kan nævnes «Postvæsenet» og «Telegrafien». Den gamle Per
sonifikation af Vinen har i den nyeste franske Kunst medført andre af «Theen», 
«Kaffen» o. s. v.

4. Endelig er der den uhyre Mængde af Personifikationer, hvis Navne lyde paa el 
eller andet abstrakt Begreb; for denne Klasse anvender man vel ganske særlig Benæv
nelsen »Allegori». Det abstrakte Fællesnavn er her i Grunden blevet til et Egennavn. Som 
sproglig Betegnelse gælder f. Ex. Ordet Retfærdighed om alle enkelte retfærdige Handlinger: 
Mange have øvet Retfærdighed; men naar man allegorisk fremstiller Retfærdigheden som 
Figur, mener man selve Begrebet i dets Enhed, «Retfærdigheden i egen Person». Ogsaa mellem 
denne Begrebsallegori og Mythologien er der en flydende Grændse: Venus og Amor (Køns
lyst og Elskov) ere store Guddomme i det antike Olymp. Jeg tvivler om Muligheden og 
om Nytten af at give en systematisk Oversigt over alle de Begrebsnavne, som Kunsten har 
illustreret i menneskelig Skikkelse, og vil indskrænke mig til al gøre opmærksom paa 
Forskellen mellem objektive Begreber (f. Ex. «Nat», «Lejlighed», «Skæbne») og subjektive 
(f. Ex. «Haab», «Tapperhed», «Mildhed») og overhovedet mellem en objektiv og en subjektiv 
Opfattelse af Begrebet. Fremstillingen af de subjektive Begreber forvandler sig lettest til 
et udtryksfuldt Livsbillede, idet f. Ex. det abstrakte Begreb «Haab» fremstilles under 
Billedet af en Haabende; men det kan ogsaa fremstilles objektivt under Billedet af

) Kjøbenhavns flyvende Post, 1828, Nr. 88, 3die November. 
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en Figur, som bringer en Forjættelse I il den, som haaber (nemlig Beskueren). Den subjek
tive Opfattelse er givet f. Ex. af Andrea Pisano paa et af Reliefferne paa den søndre Bronze
dør paa Baptisteriet i Florents, den objektive af Thorvaldsen i hans bekjendte Statue. 
Meget hyppig er der under et allegorisk Begrebsnavn i Virkeligheden givet et rent Livs
billede af unavngivne Figurer (sign, ovenfor A. 6); det er f. Ex. Tilfældet med Luca della 
Robbias Relieffer af de frie Kunster (Grammatik, Geometri o. s. v.) paa Klokketaarnet i Florents, 
eller Thorvaldsens og mange andres Fremstillinger af «Aarstiderne».

5. Atter paa Personifikationernes Omraade finde vi de navnløse Figurer. Paa 
el Maleri af Gallait ser man Satan, som frister den hellige Antonius ved at vise ham den 
skønne Kvinde. Denne Figur er netop en ren Personifikation, baade fra Fristerens Side 
og fra Kunstnerens, og den er intet andet end netop den skønne Kvinde.

Rene Dekorationsfigurer (Telamoner, Karyatider, Skjoldholderc o. s. v.) kunne 
ogsaa regnes herhen. Sgl. A. 7, 2.

Billedkunsten fremtræder i denne Oversigt som et yderst vidtløftigt Departement 
mod en Mængde Underafdelinger. Det skulde allsaa — fra én Side set — være af af
gørende Betydning for den Kunstner, som fik et Navn opgivet, saa at sige at finde den 
rette Dør, der førte ind netop til det Kontor, hvori delte Navn var registreret, hvilket synes 
al være en haard Fordring for Kunstnerne, som aldrig have bavt deres Styrke i at finde 
sig til Rette i abstrakte Distinktioner. Men til Held for Kunstens praktiske Udøvelse for
holder Sagen sig i Virkeligheden saaledes, at alle de mange Døre med de mange forskellige 
Overskrifter føré ind til et eneste stort uafdell Rum, saa at der ikke er nogen Ulykke 
i at komme ind ad den fejle. Kunstnerisk Gyldighed har det hele Navne-System slet ikke: 
De mange Disputer for eller imod at anvende Allegorien el. desl. handle ikke om noget i 
kunstnerisk Henseende væsentligt; thi en allegorisk Figur er af selv samme Art som en 
mythologisk eller en navnløs Figur. For Kunsten kommer det kun an paa, at Figuren — 
hvilket Navn og hvilken Slags Navn man end giver den — paa sin Vis i Sandhed er 
menneskelig og udtrykker sig menneskelig.

Navne-Kategorierne have alene deres Betydning som et Tilbageblik paa, hvorledes 
Kunsten i Historiens Løb er sat i mangebaande Forbindelser med det øvrige menneskelige 
Aandslivs forskellige Forgreninger. Men baade den historiske Lære om Kunsten og Kunsten 
selv trænge til at indse, at de ikke ramme og ikke kunne ramme det væsentlige i Kunstens 
Gerning.

En Forskel bliver imidlertid tilbage, den eneste, som har sand kunstnerisk Betyd
ning. Om der end, for al blive i Billedet, ingen Afdelinger er i hint store Rum, hvori 
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Kunstens Figurverden findes, saa er der dog en Modsætning mellem Rummets to Ender, 
og altsaa, om man vil, mellem de Døre, der føre nærmest ind til hver af dem. Der er 
Forskel mellem et realistisk og et idealistisk, eller, som det maaske snarere kan kaldes, et 
empirisk og et apriorisk, eller et receptivt og et produktivt Forhold til den Opgave at frem
stille en Figur.

Vel at mærke: der er kun Tale om et mere eller et mindre til hver af Siderne:
en absolut realistisk eller absolut idealistisk Skikkelse findes ikke i Kunstens Verden. Den
virkelige Menneskeverden bestaar udelukkende af Skikkelser, som hver for sig har sit fuld
komment individuelle Særpræg. Dette gengives ubeskaaret af Fotografien, men ikke af
Kunsten. Selv hvor Kunstneren ingen anden Opgave har end at gøre et Portræt af et
bestemt Individ, vil det være psykologisk umuligt for ham under sit Arbejde ganske at 
udelukke Erindringen om, hvad han har iagttaget om den menneskelige Skikkelse og dens 
enkelte Dele i andre Individer; og endnu mindre kan han frigøre sig fra Eftervirkningen 
af sine kunstneriske anteacta, Fordannelse, Skole, som ikke have vedkommet det Individ, 
hvis Portræt han nu skal gøre. Det Portræt, han frembringer, vil altsaa blive et Vidnes
byrd om hans Forhold til den Opgave at fremstille et Menneske i videre Omfang end 
det enkelte Individ. Og omvendt: selv hvor Kunstneren skal skabe en Skikkelse, f. Ex.

isk eller allegorisk, der ikke maa have Præg af at være Portræt af et Individ, er
hans Forestilling om Menneskeskikkelsen og dens Skønhed dog behersket af hans Indtryk 
af Virkeligheden, undertiden endog af et enkelt Menneske, som fylder hans Sind og hans
Indbildningskraft. Og selv hvor han reproducerer givne kunstneriske Forbilleder, gaa disse 
jo i hvert Fald tilbage til Forestillinger om Menneskeskikkelsen, som til syvende og sidst 
bero paa Erfaringer fra det Virkelige. Altsaa bliver den Skikkelse, han fremstiller, Vidnes
byrd om et snævrere Forhold til Begrebet Menneske, end det, der betegnes ved det al
mengyldige Navn.

Saavel i Kunstens Opgaver som i dens Frembringelser er der en Svingning mellem 
del snævrere og det videre Begreb om Mennesket, fra det rent individuelle til det mere og 
mere generelle; men Resultaterne af Kunstnernes Arbejde svare ikke til Opgaverne. Hvis 
Opgaven lød paa noget rent almen menneskeligt, vilde Murillo fremstille det i Skikkelse 
af en Spanier, og Rembrandt i Skikkelse af en Hollænder, altsaa langt mere begrændset 
end Opgaven lød, fordi Murillo væsentlig ikke kjendte andre Mennesker end Spaniere, og 
Rembrandt ikke andre end Hollændere. Resultatet vilde altsaa faa en lignende Begrændsning, 
som hvis der var stillet en moderne Kunstner med videre Synskreds den specieliere Opgave 
at gengive den spanske eller den hollandske Folketype.

De to modsatte Poler i Menneskefremstillingen bestemmes af modsatte Interesser 
og Formaal: den ene gaar ud paa at efterligne den virkelige Menneskeverden i dens indi
viduelle Forskellighed, den anden paa frit at genskabe Menneskeskikkelsen paa Grundlag 
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af et saa alment Begreb om Mennesket, som Kunsten under givne Betingelser kan danne 
sig. Det er særlig den sidstnævnte Virksomhed, som i Ordets bogstavelige Forstand kan 
kaldes Anthropomoriisme, et Ord, der jo netop betyder den Virksomhed, hvis Princip er at 
forestille sig Menneskeskikkelsen [av&pcoTtoç,—pop<pvj}x}. Men Begrebet Anthropomoriisme 
har en Rækkevidde, som gaar uendelig langt ud over Kunstens Omraade, saaledes at den 
kunstneriske Anthropomorfisme maa ses som et Led af en langt mere omfattende Virk
somhed.

Hvor dybt der i Menneskets Natur er grundet en Tilbøjelighed til at se en levende 
Skikkelse — Menneskets eller Dyrets, men dog fra et givet Punkt i Udviklingen aldeles 
overvejende Menneskets* 2) — allevegne, hvor en saadan Skikkelse i Virkeligheden ikke findes; 
hvorledes Mennesket hvert Øjeblik ser en Antydning af den i Naturens tilfældige Former, 
i Skyer, Løv, Stene o. s. v., eller i det tomme Rum, under Fraværelsen, efter Døden, i 
Mørke; hvorledes det fra ældgammel Tid har benyttet den stjernede Himmel som en Tavle, 
som del har malet fuld af Figurer; hvorledes denne Tilbøjelighed har skabt alle Mytholo- 
gier, hvor meget af den der er indestaaende i alle Religioner; hvor meget af det, som man 
benævner Fantasi og Poesi, der i Virkeligheden kun er Ytringer af denne Tilbøjelighed; 
hvor utallige og uudslettelige Spor den har sat i Dannelsen af Sprogene — alt dette maa 
vi overlade til Psykologiens og de andre Videnskabers Undersøgelser, som deri vistnok 
have en betydningsfuld fælles Opgave. Det er til syvende og sidst den samme Tilbøjelighed, 
som smykker vore Vægge med Billeder og vore Torve og Haller med Statuer. Og det er 
den, som i Stedet for et Navn — hvilket som helst: Egennavn, Artsnavn, Begrebsnavn — 
indsætter en menneskelig Figur; men den er som omfattende menneskelig Drift til Stede, 
før der for çt enkelt Navns Skyld gøres Krav til den, og bliver ikke til med dette.

h Det af Latin dannede Ord Personifikation betyder vel egentlig det samme som Anthropomorfisme; dog 
giver Sprogbrugen det en lidt snævrere Mening, saaledes at der ved Personifikation nærmest tænkes 
paa en •anvendt«, o: en til bestemte Navne og Opgaver knyttet Anthropomorfisme.

2) Hvorledes Interessen for Dyreskikkelsen historisk afløses af Interessen for Menneskeskikkelsen, skal 
senere blive oplyst.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV.

Jeg skriver dette hændelsesvis under et Ophold i Berlin. Foran Ilovedportalet til 
det prægtige gamle Tøjhus i denne By staar der fire store og paa Baroktidens Vis godt 
udførte allegoriske Kvindeskikkelser, som ved Attributer ere betegnede som Mekanik, 
Geometri, Arithmetik og Fyrværk. Det er aabenbart, at hvis det her havde været 
Kunsten om at gøre ret nøje og skarpt at definere disse særlige Begreber, saa havde den 
indskrænket sig til Attributerne, forøget deres Mængde, og i Stedet for Figurer arrangeret 
fire Opstillinger af dem, som da ogsaa, udførte med Smag og Talent, kunde have gjort en 
vis dekorativ Virkning. De kvindelige Figurer derimod ere som saadanne indbyrdes ens
artede og indskrænke altsaa det særlige ved ethvert af Begreberne til noget rent underordnet. 

26
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Hvorfor ynder da Kunsten at stille saadanne Figurer op? Aabenbart af en almindelig For
kærlighed for Virkningen af den menneskelige Skikkelse som det mest talende og udtryks
fulde, der overhovedet er til for det menneskelige Øje: vi elske Menneskefiguren paa Grund 
af Arts-Slægtskabet med den. Og hvad udtrykke Figurerne i dette Tilfælde? Aldeles ikke 
Mekanik, Geometri o. s. v.; det er overhovedet umuligt gennem selve den menneskelige 
Skikkelse at definere, hvilken speciellere Art af exakt Tænkning eller Syssel den giver sig 
af med. Men de udtrykke den stolte, sikre, selvbevidste Kraft i Holdningen, som maa være 
en dygtig Stats og dens Krigsvæsens Grundpiller. Det er ogsaa det, som er Hovedsagen; 
og som saadanne virke disse Figurer ganske godt og storladent.

Med Antropomorfismen i dens forskellige Udviklings-Stader gaar det saaledes til, 
at en digterisk Fantasi, hvis Nedslag gaar over i det mest dagligdags Sprog, begynder og 
skizzerer den (Floden «lober», en «rasende» Storm); Mythologien fastholder og sanktionerer 
Forestillingen om et menneskeligt Væsen som Repræsentant for en given Sag (Solen, Tor
denen, liden, Havet, Floden); Poesien kan yderligere udmale Personifikationerne og deres 
indbyrdes Forhold (Kampen mellem Ildguden, Hefæstos, og Flodguden i Iliaden); men først 
Kunsten præsterer selve den menneskelige Skikkelse, hel og fuldstændig, som bærer Sagens 
Navn. Kunsten er altsaa Antropomorfismens sidste Led, som afslutter dens hele Gerning: 
den skaber den Skikkelse, som de andre Virksomheder have antydet og stræbt hen til. 
Den henstiller f. Ex. en Skikkelse, som bærer en eller anden Flodguds Navn, og Flodguden 
er atter lig Floden. I Skikkelsen skulle vi altsaa, med Navnet som Mellemled, se Floden.

Men idet Kunsten gør Anthropomorfismen færdig, gør den tillige Ende paa den 
og slipper Traaden i den.

Lad os nøjere betragte Udviklingen med et enkelt Exempel for Øje: Floden og 
Flodguden.

En Flod er en vigtig Magt, en stadig Livsbetingelse, for alle, som leve i dens 
Nærhed : den gør stor Gavn og kan gøre stor Fortræd. Ligesom Barnet, naar det støder 
sig paa en Sten, bliver vredt paa Stenen og slaar den igen, idet det forudsætter en fjendtlig 
Villie hos den og Evne til at føle Smerte — Egenskaber, som Barnet uvilkaarlig overfører 
fra sit eget Væsen paa den døde Genstand —, saaledes underskyder ogsaa Mennesket paa 
et barnligt Udviklingstrin alt, hvad der gavner eller skader det, en venlig eller fjendtlig 
Villie og Modtagelighed for venlig eller fjendtlig Behandling. Deri ligger allerede Forvand
lingen; thi det naive Menneske kan ikke fastholde en Forestilling om indre, sjælelige Egen
skaber uden en tilsvarende ydre Skikkelse. Floden forvandles undertiden først til en Dyre
skikkelse, navnlig en Tyr; Dyret anthropomorfiseres atter og bliver f. Ex. til Tyren med 
Menneskehoved, endelig til den hele Menneskeskikkelse. Og da Floden vedbliver at leve, 
medens Menneskene omkring den dø, Slægt efter Slægt, og da den har større Kraft og 
Magt end de enkelte Mennesker, er den, anskuet som Menneske, tillige mere end et 
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Menneske: en Gud. Flodguden bor derinde i Kildens Skjul som Flodens virkende Magt; 
man dyrker ham og ofrer til ham for at sikre sig hans Naade, medens man stadig kender 
Floden i dens virkelige, ikke menneskelige Tilværelse. Antropomorfismen forudsætter 
denne Dobbelthed med begge dens Led.

Imidlertid har man ladet Kunsten fremstille det ene af Leddene, nemlig Menneske
skikkelsen. Naar Billedet af den er færdigt og opstillet i Helligdommen ved Kilden, kunne 
de, som bo ved Floden, bestandig holde Antropomorfismens Dobbeltspil i Gang og i Skik
kelsen uden videre se Flodens Magt og Villie, som man dyrker. Men spørger man om, 
hvad Skikkelsen er i sig selv, eller tænker man sig den flyttet langt bort fra dens Plads, 
saa er den jo dog aldeles ikke Billedet af en Flod, men af et Menneske, og Flodens Navn 
og Attributer ere kun bievne tilbage som en indskrumpet Rest af den anthropomorfistiske 
Bevægelse, som i dette Tilfælde har opfordret Kunsten til at fremstille en Menneskeskikkelse. 
Og hvad har Kunstneren givet sig af med, idet han udførte Billedet? Ilvad har han set 
og tænkt paa? Ikke paa Bølger, Bredder eller Fosser, men paa Ben og Muskler, paa alle 
Menneskeskikkelsens Former, dens Bevægelser og Forhold — et meget alvorligt og vidtløftigt 
Studium, som man ikke øser op af Flodens Vand, men af Iagttagelsen af Menneskene, f. Ex. 
de nøgne Mænd og Ynglinge paa Palæstraen, eller hvor man ellers gør sine Studier til 
Fremstillingen af alle Slags Menneskeskikkelser.

Man er saa udsat for at glemme dette, hvorledes Billedet er blevet til, idet man — 
og det gælder ogsaa Videnskaben — flygtig betragter det færdige Resultat kun som en 
Illustration til Mythologi og poetisk Fantasi. Man er saa udsat for at overse, hvor grund
forskellig den Fantasi-Virksomhed, der oprindelig saa en menneskelig Magt og Villie i 
Floden, er fra den kunstneriske Virksomhed, som frembringer Skikkelsens Billede. Det ene 
er en barnlig Omdigtning af den objektive Natur, et æventyrligt Quiproquo, der fastslaas som 
religiøs Tro eller Overtro; det andet er et konsekvent og ihærdig gennemført Studium af 
den objektive Natur — ikke af Flodens, men af Menneskets —, et Studium, som er fuld- 
baaren Kunst, og som fører lige over i Videnskab. Hos Grækerne, som var den mest 
anlhropomorfiserende Nation, der har været til, fremtræder begge disse Virksomheder; men 
der ligger mange Aarhundreder imellem dem. Længe før Homer eller Hesiodos digtede, 
havde Folket «beaandet», som man undertiden siger, det vil sige: anthropomorfiscret hele 
Landets Natur. Meget tidlig havde man ogsaa en Slags Billeder; men de kunde ikke gøre Krav 
paa at kaldes Kunst. At de udvikles til virkelig Kunst, vil ikke sige andet, end at man 
bedre og bedre lærte at fremstille Menneskeskikkelsen, især paa Grundlag af Studier fra 
det gymnastiske Liv; men derpaa begyndte man først ret en rum Tid efter Homers og 
Hesiodos’ Periode, og deri naaede man først Fuldkommenheden atter efter et Par Aar- 
hundreders Forsøg. At den fuldtvoxne Kunst gjorde saa ypperlige Billeder af Naturguder 
og andre Guder, er alene et Bevis paa Grækernes uudtømmelige Interesse for Menneske- 

26*  
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skikkelsen, men beviser hverken noget om Interesse for den døde Natur eller on? religiøs 
Interesse, undtagen for saa vidt som denne selv gik ud paa at forherlige Menneskeskikkelsen 
og fremstille dens Ideal. Guderne var der allerede: det som Kunsten havde at gøre, var 
ret at menneskeliggøre dem.

At de ældre Billeder af Flodguder i Menneskeskikkelse, f. Ex. de, som forestille 
Floderne Selinus og Hypsas paa Staden Selinunls Mynter, aldeles ikke er andet end Billeder 
af Ynglinge, saaledes som man til en given Tid ønskede at se Ynglingens Ideal — først 
mere athletisk udviklet, senere mere blød og fin — det vil vanskelig kunne bestrides. 
Men — vil man sige — i en senere Tid, da den antike Kunst mere fik Øjet op for de 
individuelle Forskelligheder, naaede den ogsaa til at individualisere Gudeskikkelsen paa en 
rigere og finere Maade; og man vil maaske nævne den berømte liggende Nilgud i Vatikanet 
som et Exempel paa, at Navn og Figur i alt Fald kunne høre nøje sammen. Ganske vist 
er Fortolkningen af dette Kunstværk sikker og ved den antike Lileraturs Hjælp ikke vanskelig. 
At Kunsten her har stræbt at individualisere Forestillingen, vil sige, at den har taget Flodens 
særlige Natur og Karakter i Betragtning, og derpaa, springende over i Menneskeverdenen, 
indenfor den søgt noget tilsvarende. Nilen er en gammel Flod, det vil sige, at den er om
givet af et gammelt Kulturliv; den er en ærværdig og mægtig, en rolig og fed Strøm: det 
er altsammen Prædikater, som baade kunne gælde om Floder og om Mennesker; allsaa tager 
man sine Forbilleder fra det gamle, ærværdige, rolige, fyldige. Som Modsætning kunde 
man tænke sig en gold og rivende Bjergstrøm fremstillet som en mager, muskuløs Skikkelse 
med vilde Bevægelser. Saaledes specialiserer man Forestillingerne, uden at man forresten 
nogensinde naar til at individualisere dem. Skal man f. Ex. gøre Forskel mellem Nilen og 
Euphrat, der ogsaa er en gammel, rolig og fed Flod, saa kan det kun ske ved Attributer, 
ved Ting, der ikke høre med til selve Flodgudens menneskelige Skikkelse, og som kunne 
gøres om uden at forandre den. Paa det vatikanske Kunstværk er Nilen særlig karakteriseret 
ved Krokodiller og andre Træk af denne Flods Dyreverden paa Fodstykket; desuden ved 
hine talrige Børneskikkelser, der, som man fra en Beskrivelse hos Philostrat véd, skulle 
betyde Højdemaalene i Nilens Vandstand De spøge om Gubben, som ikke lader
sig forstyrre af dem, ligesom Børnebørn kunne spøge om en godmodig og patriarkalsk 
Bedstefader, der hviler sig paa sin Villas Grønplæne. Det er dette lunefulde og yndige 
og selv paa det fjærnes og ævenlyrliges Grund rent menneskelige Motiv, som udgør 
Gruppens kunstneriske og poetiske Tillokkelse. Om der ellers monne være logisk Mening 
i, at Vandstandsmaal spøge udenom en Flod og kravle omkring paa dens Ben, opfordres 
man ikke til at spørge om. Og hvorledes faar man overhovedet at vide, undtagen gennem 
ydre Kendetegn eller rent vilkaarlige Vedtægter, at denne paa Jorden liggende Gubbe netop 
er en Personifikation af en Flod? Og dog maa man først vide., i hvilken Afdeling og 
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Underafdeling af Personifikationernes store Hige han hører hjemme, før der kan være Tale 
om at gætte paa Navnet.

Den almindelige videnskabelige Betragtning af Kunstens ideale Figurverden, især 
paa Antikens Omraade, der jo ogsaa har givet Exemplet for den moderne Kunst, er ned
arvet fra en Slægt af Lærde, som aldeles overvejende havde sin Styrke i Navnekundskab, 
litterær Lærdom og Fortolkningskunst eller i filosofisk Deflexion, men for hvem den 
menneskelige Skikkelses Skønhed og Karakter, hvori de gamle Kunstnere havde fordybet 
sig med hele deres Enthusiasme, og som Oldtidens naive Publikum ogsaa forstod lige saa 
umiddelbart, som man forstaar sit Modersmaal, var et meget dunkelt Sprog, som kun 
havde lidet eller intet at sige dem1). For denne Betragtning er den menneskelige Skikkelse 
og Studiet af den kun et Middel eller en Form for Kunsten, medens Kunstens Maal og 
Genstand ved Udførelsen af Skikkelsen er at fremstille en Idé, som er noget indre og 
usynligt. .Kunsten skal da bestaa i en Inkarnation, en Legemliggørelse af Ideen, 
en Iklædning af den i legemlig Form. At betragte Menneskeskikkelsen i Kunsten som 
andet end som Bærer af en Idé, betragtes som aandløst og uværdigt. At Navnet angiver 
Ideen, er noget, som maaske ikke ligefrem theoretisk udtales, men som alligevel er gennem- 
gaaende karakteristisk for denne Kunstbetragtning, der overhovedet hyppig synes at mene 
at have sagt det sidste Ord om en Figur, naar den har bestemt dens Navn.

1 Modsætning hertil hævde vi, at det er Menneskeskikkelsen selv og den 
alene, som er Maalet, Gjenstanden og Sagen. Saaledes har det i Følge Sagens Natur altid 
været, hvad man saa end har ment derom, saaledes er det, og saaledes vil det vedblive 
at være.

Men det Ord: Menneskeskikkelse betyder ikke ganske del samme som Menneske
legeme. Skikkelsen er vel Legeme; men i selve det legemlige, dets Form, Bevægelse, 
Farve o. s. v. antyder den, udtrykker den noget, som gaar ud over det legemlige: en Aand, 
en Stemning, en Følelse, en Villie, et Motiv, eller hvad man vil kalde det. Vil man netop 
kalde det Idé, saa for os gerne. Men i hvert Fald kommer man ikke derved ud over, 
hvad der er den menneskelige Skikkelse; thi det samme gælder jo om Livets egne Skik
kelser, de ere ogsaa mere end Legemer.

At noget, som ikke er Menneske — hvad det nu end monne være: abstrakte Be
greber eller Guder eller Floder eller Bjerge eller Byer eller Stjerner — skulde «legemlig
gøres« i eller «¡klædes» menneskelig Skikkelse, vilde til evige Tider være Noïisens, et 
uforklarligt Tankespring, hvis det ikke maatte føres tilbage til Antropomorfismen som 

h Der gives i denne Henseende vistnok en Gradsforskel mellem den Klasse af Videnskabsmand, til 
hvem der her sigtes; og selve Skolens Grundlægger, Winckelmann, var vistnok ogsaa den, der 
mest af dem alle opfattede den antike Billedkunst under Synspunkt af Menneskefremstilling. Men 
efter hans Tid forflyttedes Synspunktet meget mærkelig i den ovenfor angivne Retning. 
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almenmenneskelig omfattende Drift, der alene har sin Kilde i den menneskelige Subjektivitet 
og slet ikke svarer til den objektive Verdens Forskelligheder. Personifikationerne modtage 
deres ejendommelige Karakter fra den Slægt af Mennesker og Kunstnere, som frembringer 
dem, fordi de ikke ere andet end Afspejlinger af den. Det kommer herved ikke an paa, 
i hvilket objektivt Medium Subjektiviteten spejler sig: den ser i hvert Fald sig selv, sine 
egne Begreber, Ønsker, Forestillinger om det menneskelige. Navnene derimod svare til de 
Medier, der genspejle Billedet: ser Mennesket sit eget Væsen i en Flod, giver det Spejl
billedet Flodens Navn.

Lad derfor Navnene være Navne. Vi kunne ikke undvære dem og nødsages til at 
bruge dem i hele deres Mangfoldighed; men vi bør ikke glemme, at Navnene vel ere en 
Fornødenhed for dem, der skulle tale om Figurerne, men at de hverken ere en Fornødenhed 
for dem, der skulle gøre dem, eller for dem, der skulle betragte dem.

Hvis der laa for mig tre nøjagtig lignende Portrætbilleder af et og samme Menneske, 
som var blevet 90 Aar gammelt, nemlig et fra dengang han var Vi Aar gammel, et andet 
fra dengang han var 18, og et tredie fra dengang han var 90, saa vilde jeg have tre Billeder, 
som indbyrdes lignede hinanden meget lidt, men som alligevel — med Rette, og ikke ved 
nogen Forvexling — bare det selv samme Navn. Navnet er og vedbliver at være absolut 
identisk; men Billederne, som de gælde for, ere langtfra identiske, og heller ikke Personens 
virkelige Ydre, som Billederne gengive.

Det identiske Navn er altsaa ikke en Betegnelse for en Identitet, men for en 
Kontinuitet, for en virkelig og særlig Sammenhæng mellem Pattebarnets og den 90aariges 
Ydre: at det er dette Barn, og intet andet, som er blevet til denne Olding.

Det ligger nær nok at sige, og det vil vistnok ogsaa findes at være rigtigt, at 
Navnet heller ikke med Hensyn til Menneskets Indre, dets psykologiske Væsen, betegner 
en Identitet, men kun en Kontinuitet. Hvem vilde paastaa, at det lille Barn og den voxne 
Mand, at Ynglingen og Oldingen ere psykologisk identiske, fordi Navnet er identisk? Det 
vilde jo være at nægte, at Mennesket fra Dag til Dag, fra Aar til Aar, i alle Henseender 
forandrer sig, det vil sige gradvis bliver til en anden. Og dog er der heri Noget, der 
støder imbd et ømt Punkt i Menneskets Bevidsthed, og som han ikke gerne vil anerkende. 
Er Sagen ikke netop den, at vi her berøre det ejendommelige for det frie og ethiske i 
dets Modsætning til det naturlige og psykologiske? I Kraft af en fri Villie erklærer Mennesket 
sig for en og den samme gennem de forskellige Udviklingstrin og anerkender paa det 
senere Stade Identiteten med sit eget tidligere Jeg, overtager Ansvaret for det og st aar 
ved sit Navn. Deri gør han vel; men det er dog aabenbart, at han gør det til Trods 
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for den vitterlige Forandring i alt, hvad der hører til hans Natur som Menneske, saa vel 
den ydre som den indre, og at han til en vis Grad bringer sin Natur som Offer for en 
højere S elv bevarelsesdrift, der ogsaa er Grundlag for hele den ethiske Samfundsordning, 
for alt Retsliv og for alt Forretningsliv.

Her maa vi dog holde os til den Side af Mennesket, som opfattes af Kunsten, nemlig 
den ydre Side, der mest tilhører Naturen; og om den kan Ingen nægte, at den er Tidens 
Forandring underkastet, og at Navnet her kun betegner en Kontinuitet. Deri ligger det egentlig 
afgørende med Hensyn til Navnets Betydning for Menneskeskikkelsen i Kunstens Fremstilling.

Jeg tænker mig, at jeg i en fremmed By ser en Statue af en offentlig Personlighed. 
Jeg fornøjer mig allerede i Frastand over dens Udtryk af Forstandighed og Frimodighed; 
jeg træder nærmere, kan mere følge Udtrykket i det Enkelte, har min Glæde og Opbyggelse 
af det. Endnu ved jeg ikke, hvem det forestiller, da læser jeg Navnet paa Fodstykket. 
Aa, det er ham, denne berømte Statsmand, hvis Gerninger og Virksomhed jeg kender 
gennem Læsning! Navnet slaar altsaa en Bro for mig mellem to Ting: Skikkelsen, der 
staar foran mig, og det, som jeg ellers, uden Hjælp af den, véd om Personen. For at 
Navnet overhovedet skal have nogen Betydning for mig, kræves der en saadan Tohed1). 
Indeholder Navnet*aldeles  Intet for mig, som gaar ud over det Moment, det Motiv, hvori 
Personen her er fremstillet, saa kan jeg lige saa godt undvære det, saa er min Viden om 
det ganske tom. For det enkelte Moment i en Persons Tilværelse har Navnet intet Værd.

Men det ejendommelige for Billedkunsten er jo netop, at den fremstiller Mennesket 
i et enkelt Moment af hans Tilværelse; den vil gøre Skikkelsen og dens Indhold i det 
fremstillede Øjeblik fuldt præsent for Beskueren, give den en saa uafhængig objektiv 
Existens som muligt, lade alt dens Indhold ret komme til Orde i Holdning, Form, Mine, 
for at den kan tale som Menneske til Menneske. Det er kun en naiv og ufuldkommen 
Kunst, som forudsætter, at Beskueren ad andre Veje forud ved Besked om Skikkelsen; det 
er Drivfjeren i Kunstens Udvikling, at den opdrager Skikkelsen til selv at kunne meddele 
sig, opdrager den til at kunne undvære Navnet.

Har Navnet da slet intet Værd? — Jo det er vel i Almindelighed en Tilfredsstillelse 
for den menneskelige Intelligens at faa Navnene at vide paa Skikkelser og Ting, i alt Fald 
naar man har Forestillinger til at udfylde Navnene med; det er overhovedet en Tilfreds
stillelse for os, at der i vor Viden om den objektive Verden slaas saa mange Broer, paa
peges saa mange Kontinuiteter som muligt: det sammenbinder og styrker den. Der gives 
desuden Samler-Naturer, anlagte paa den egentlige Hukommelses-Lærdom, som have Trang 
til at samle Navne, om det saa blot er for Navnenes Skyld, uden at de have Forestillinger

') Betydningen af Navnet som det ene Led af en Tohed er — dog fra et rent forskelligt Synspunkt — 
udviklet af Taine i de første Kapitler af »De l'intelligence».
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at fylde i dem; til en vis Grad er det virkelig ogsaa Videnskabens Pligt at samle og sigte 
Navne, der, om de end i Øjeblikket ere tomme, dog senere kunne blive udfyldte med 
Forestillinger. Men alt dette er noget ganske andet, end at Navnet skulde bidrage til en 
virkelig kunstnerisk Forstaaelse af Skikkelsen.

Her ser man tydelig Forskellen mellem den historiske Kommentar til et Værk og 
den kunstneriske Forstaaelse af det. For den ene er det Navnet, som kaster Lyset over 
Skikkelsen, og denne er kun en Illustration til, hvad jeg ellers ved om Personen. For den 
egentlig kunstneriske Betragtning bar Kunsten sit Lys i sig selv. Man maa ikke sige, at 
dette er en ørkesløs Distinktion, som ingen praktisk Betydning har for Kunstens Liv; der 
er just i vor Tid den største Opfordring til at fremhæve den. Det er Skødesynden for 
Nutidens Kunstbetragtning — og forresten for meget af Fortidens ogsaa —, at den ikke 
kan eller vil holde sig til, hvad Kunstværket selv giver, men omgiver det med et tæt slørende 
Væv af alle de Forestillinger, som hos Beskueren kaldes til Live — ikke af Værket, men 
af Navnet. Hør efter, hvad Folk siger om Kunst, eller læs, hvad der skrives om den, og 
læg nøje Mærke til, hvor overvejende stor en Del af det der handler om Ting, som ved
kommer Værkets Æmne og knytter sig til Figurens Navn, medens det meget lidt angaar 
Værket selv, som det fra Kunstnerens Side er. Paa denne Maade bliver Værket ikke en 
Gave eller en Berigelse: man faar ikke andet end, hvad man havde i Forvejen af Fore
stillinger og Viden. Og paa denne Maade godkendes Meget, som i Virkeligheden er 
daarligt, naar dets Navn blot vækker tiltalende Forestillinger, og — hvad værre er — meget 
ypperligt underkendes, fordi der intet Navn er, eller fordi man ingen Forestillinger har at 
knytte til Navnet. Dette gælder ingenlunde blot om den rent populære Betragtning eller 
Godtkøbs-Kritikken, men ikke mindre om mangen højlærd Bog om Kunst.

Betydningen af et Person-Navn bestaar ikke blot deri, at det er et Mærke for 
Menneskets Kontinuitet med sig selv, men ogsaa deri, at den er et Mærke for hans 
Individualitet til Forskel fra andre. Navnets Betydning beror paa, at det er begge 
disse to Ting paa éngang.

Naar der alene tænkes paa et Mærke for Personens Kontinuitet med sig selv, be
høves strængt taget ikke Personens Navn («borgerlige Navn», som man siger); man kan 
tilstrækkelig betegne Kontinuiteten ved at sige, at den her forekommende Person eller 
Skikkelse er den samme som den der forekommende. Men Udtrykket «den samme» — 
som her altsaa ikke betegner en egentlig Identitet — kan bruges lige godt om alle Per
soner: først naar vi tænke os en Flerhed af Individer, have vi ret Brug for forskellige Navne.

Omvendt, naar der alene tænkes paa en Flerhed af Individer i et enkelt Moment,
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uden Hensyn til hver enkelts kontinuerlige Tilværelse, have vi heller ingen Brug for det 
egentlige Person-Navn (det «borgerlige Navn»). Dette gælder ogsaa for Betragtningen af 
Kunsten. Tænk paa et stort Maleri med en Mangfoldighed af Figurer, alle fremstillede i 
ét Moment, f. Ex. van der Deists store Skyttegilde i Amsterdam. Naar jeg ingen historisk 
Kommentar har til Maleriet eller véd Noget om, hvem Personerne skulle forestille, kan jeg 
lave Navne af min egen Opfindelse (f. Ex. «den Tykke med Fanen«, «den Blonde til højre», 
«lian med den hvide Fjer i Hatten» o. s. v.); og disse Benævnelser kunne ikke alene være 
fyldestgørende for mit eget Brug, men ogsaa tilstrækkelig betegnende for Enhver, der 
kender Maleriet, altsaa virkelig tjenlige som Navne. Saaledes maa man saa tidt hjælpe 
sig, naar man taler om Kunst; og i den Slags Betegnelser ligger vel overhovedet Oprin
delsen til al Navngivning. Først naar jeg specielt vil udgranske, hvad disse Herrer monne 
have været for Folk udenfor det Øjeblik, i hvilket Maleriet fremstiller dem, 
har jeg nødvendigt Brug for de historisk givne Navne, der ellers ere ganske tomme (Cornelis 
Jan Wits, Johannes van Waveren, Jacob Banning o. s. v. o. s. v.).

Navnets Værdi afhænger altsaa i hvert Fald af, at det er en Kontinuitets-Bestemmelse; 
og deri ligger den endelige logiske Grund til, at det strængt taget er værdiløst for Kunst
værket som saadant, fordi Kunstværket ikke fremstiller Mennesket i dets Kontinuitet.

Vi have her nærmest havt virkelige Personers Navne for Øje. Men at Navnet er 
en Kontinuitets-Bestemmelse, gælder ikke mindre om Navne, der lyde paa ideelle Fore
stillinger (mythologiske, allegoriske), omendskønt der ved disse ikke — eller dog rent 
undtagelsesvis — er Tale om en Udvikling fra Børn til Voxne og Oldinge. Kontinuiteten, 
som Navnet angiver, er her subjektiv og maa søges i Mennesket eller Menneskeslægten, 
som ejer og bærer Forestillingen.

Til Exempler vælger jeg nogle mythologiske Navne, fordi del til en Afslutning af 
hele denne Betragtning forekommer mig af Vigtighed at se dens Konsekventser for den 
Videnskabsgren, som man kalder Kunstmythologien.

Hvad vil det sige, at en sejlemmet, skægget Skikkelse paa et eller andet arkaisk 
græsk Vasebillede betegnes ved det samme Navn (Hermes) som hin blomstrende og glat- 
hagede Ynglingeskikkelse af Praxiteles, som man fandt i Olympia d. 8 Maj 1877? Navnet 
betegner jo her ingen Identitet mellem Billederne i kunstnerisk Forstand, ikke engang 
mellem de Fantasiforestillinger, som de repræsentere, men kun en nedarvet Kontinuitet 
i en Opgave for Kunsten, der knap nok kan defineres nøjere end som det ideale 
Billede af en yngre — eller da i alt Fald ikke gammel —, maadeholden kraftig Mand. 
Det samme Navn (Hermes = Hermeias) kunne vi følge over el langt videre Omraade,

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd., 5 B. IV. 27 
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idet den sammenlignende Filologi (Kuhn, Max Müller, Cox m. fl.) paavise, at det egentlig 
er det samme som det indiske Sarameya, Sarama’s (Daggryets) Barn. Men fordi Sprog
videnskaben godtgør en saadan Lighed eller Overensstemmelse mellem to mythologiske Navne 
(Sarameya = Ilermeias, Varuna = Uranos, Dyaus-pitar = Zeùç naiyp — Diespiter o. s. v.) 
kan man sikkert ingenlunde sige, at den ogsaa godtgør en Identitet mellem de Guddomme, 
som Navnene betegne, end sige da mellem de Skikkelser, hvorunder Guderne anskuedes. 
Under Stammens skille Vandring fra sit Urhjem, dels mod Indien, dels mod Grækenland, 
er Navnet fulgt med og nedarvet fra Slægt til Slægt som en Del af Rejsegodset, som en 
Sæk, der i Tidens Løb bevarer noget — mere eller mindre, undertiden meget lidt — af 
sit oprindelige Indhold og samtidig eflerhaanden fyldes med nyt Indhold, taget fra de Om
givelser, hvorunder man netop befinder sig. Navnet er ikke en Rigmand, der bestandig 
kan leve af arvet Formue, det maa tidt leve fra Ilaanden i Munden, som man siger, søge 
sin Næring og sit Indhold, der hvor det er. Og særlig maa det fremhæves, at det er aldeles 
umuligt at medføre og gennem Arv overlevere en Fantasiforestilling om en Skikkelse af 
nærmere bestemt menneskelig Karakter, med mindre den ogsaa er fastholdt i virkelig kunst
nerisk Form, hvilket den under Stammens Vandring ikke kan have været: den egentlige 
Kunst, som forstaar at fyldestgøre Fantasien, udvikler sig først senere, naar Folket har 
slaaet sig til Ro. Der gives endog Beviser for, at Inderne have forestilt sig den Guddom, 
hvis Navn svarer til Hermes’s, i Skikkelse af en Rund; men selv om de ogsaa have tænkt 
sig ham som et Menneske, maa det for Inderne have været en Inder, medens Hermes for 
Grækerne var en Græker.

Det mest oplysende Exempel af den græske Kunstmythologi frembyder maaske selve 
Navnet Zeus. Jeg skal særlig henlede Opmærksomheden paa Zeusbillederne paa Mynter fra 
Elis, saaledes som de historisk ere ordnede af Percy Gardner1). Ved al vælge en saadan Række 
Mynter fra ét og samme Sted sikrer man sig nemlig fuldstændig imod Forvexling mellem 
de forskellige Nuancer af Gudebegrebet, som ellers have gjort sig gældende inden Græken
lands forskellige Stammer og Stæder: vi have ikke alene at gøre med det samme Navn: 
Zeus, men ogsaa med én og samme Zeus, for saa vidt som Identiteten overhovedet kan 
fastholdes i Tidens Forløb. Iler er der desuden, fra et bestemt Tidsrum af, en ganske 
særlig Grund til at vente en bestemt, kunstnerisk udpræget Type kanonisk fastslaaet gennem 
hele den følgende Række af Zeusbilleder ; thi det var jo i Elis, i Olympia, at Fidias’s 
chryselefanline Kolos af Guden fandtes; og var der noget Zeusbillede, ja noget Gudebillede 
i hele Oldtiden, som var omgivet med religiøs og kunstnerisk Autoritet, saa var det visselig 
delte. Man skulde saaledes vente i alle de senere Mynlbilleder at finde lydige Undersaalter 
af den store Kolos.

J) The numismatic chronicle, new series, vol. XIX, 1879.
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Men gennemgaar man dem saa historisk, tinder man i dem slet ikke nogen 
enkelt Type fastholdt, men tværtimod det gyldigste Bevis for, at den Stil-Udvikling, som 
gælder i den græske Kunst overhovedet for Fremstillingen af Mennesket og alt, hvad der 
udtrykkes i menneskelig Form, aldeles har Overtaget over alt, hvad der er givet ved et 
mylhologisk Na\n. Først finde vi Zeushoveder i den Stil, der tilhører samme Periode som 
Fidias, og som altsaa har en væsentlig Overensstemmelse med hans, selv om intet positivt 
Træk tyder paa nogen ligefrem Efterligning af hans Billede1)- Dernæst Stilen fra Praxiteles’s 
og Lysippos’s Tidsalder med dens aldeles forskellige Præg. «Behandlingen af Haaret og 
Ansigtstrækkene i denne Type er, som det ogsaa almindelig indrømmes, lige den mod
satte af den fra Fidias’s Tid», siger Percy Gardner uden ellers at komme ind paa 
det almindelige Problem, som vi her behandle.

1) Paa en enkelt Mynt fra Elis fra Hadrians Tid har man som bekendt været tilbøjelig til at finde en 
nøjagtig Gengivelse af Hovedet paa Fidias’s Kolos. Uanset om dette er rigtigt, vilde det i hvert 
Fald stemme godt med Kunstens almindelige Udvikling i Oldtiden, at en saadan bevidst og nøjagtig 
Reproduktion af et ældre græsk Værk først fremkommer i denne sene Periode, da Kunstens selv
stændige Kræfter i ideal Retning egentlig vare udtømte.

2) J. Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Erster Band, Erstes Buch, Zeus. Leipzig 1871 p. 66 — 74.
27*

Men naar dette er sandt, hvorledes forholder det sig da egentlig med Begrebet af 
en Gudetype i kunstmythologisk Forstand? Kan den ideale Type maaske vedblive at være 
den samme, uden Hensyn til om den kunstneriske Behandling, Stilen i Fremstillingen, slaar 
over i det modsatte? Betyder Stil og Behandling da ikke en ejendommelig Opfattelse, som 
Kunsten vil fremhæve? Og kan man sige, at Zeus, Zeus-Ideen, er den samme, naar Op
fattelsen er forskellig?

Paa Begrebet om Gudetyper er Nutidens Fremstilling af Kunstmythologien grundet. 
Overbeck, som har helliget et meget voluminøst Bind — 602 store og tætte Oktavsider — 
af sin Kunstmythologi alene til Zeus, søger at definere, hvad han kalder «das mittlere kano
nische Zeus-Ideale i et eget Kapitel2), hvori man maa vente at finde alt, hvad der over
hovedet kan siges om det, som skulde udgøre den kunstmythologiske Enhed i Mangfoldig
heden af de enkelte Zeusbilleder. Han maa indrømme, at det nu ikke længere kan gaa an, 
som man tidligere naivt har gjort det, at aflede alle de mangfoldige Billeders enkelte Træk 
af Fidias’s olympiske Statue — som man jo forresten egentlig ikke kender —; men alligevel vil 
han ikke give slip paa et kanonisk Ideal af Guden, der skal kunne føres tilbage til hin Statue. 
Der var uheldigvis en Tid — og den ligger ikke meget langt tilbage — da hele den tyske 
Videnskab proklamerede det berømte Zeushoved fra Otricoli som den rette Repræsentant for 
Fidias’s Zeus: nu er man fuldkomment paa det Rene med, at dette var en stor Fejltagelse, 
idet der netop er den største Modsætning mellem Fidias’s hele Stil og Stilen i Zeus fra 
Otricoli, som er langt senere. Men det falder meget vanskeligt for Videnskaben at gøre 
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den Svingning, som følger af den nye Erkendelse, og tage dens Konsekvenser. Jeg anser 
det ikke for el tilstrækkeligt lønnende Arbejde at optrævle Overbecks ordrige Udviklinger 
eller at eftervise, hvor meget i dem der beror paa Cirkelslutninger og Tillæmpning af Æmnet 
efter forudfattede Forestillinger; hans egen Fremstilling med alle dens Restriktioner og 
Indrømmelser og svævende Udtryk giver et tilstrækkeligt Indtryk af, i hvilken Grad den 
hævning af Fortidens Videnskab, som han kalder «das mittlere kanonische Zeusideal», er 
blevet tyndslidt, saa at man snart kan vente, at den sidste Rest af det er blevet til Luft, 
og at man i den næste Udgave af det vidtløftige kunstmythologiske Værk maa finde en lille 
Note under Texten, hvori det bemærkes, at den hele Lære om Gudetyper, Normalbilleder, 
kanoniske Idealer o. s. v., hvorpaa Systemet er bygget, aldrig har havt nogen Realitet. 
Man har ikke frigjort sig for den Forestilling, at Navnet (Zeus) maalte betegne en Identitet; 
man har ikke stillet sig for Øje, at det kun kunde angive en Kontinuitet.

her er ved Ideen om Zeus visselig et konstant Element, som sammenknytter Kon
tinuiteten i den i hele dens Forløb, noget som for den ene Slægt efter den anden peger i 
en bestemt Retning, i Retning af, hvad man paa én vis Maadc kan kalde en Gude-lndivi- 
dualitet. Zeus liar sin konstante Plads og Rolle i Universet, han er Guders og Menneskers 
Fader og Konge. Dette er dog endnu ikke noget kunstneriskt, men noget religiøst. Af 
det konstante ved Ideen udledes en Række ligeledes konstante Konsekventser for de Krav, 
der stilles til Kunstens Fremstilling af Zeus: ophøjet Værdighed, uovervindelig Kraft, en 
Forening af ungdommelig Friskhed og af Faderlighed o. s. v. Men delte er jo, om end 
nøjere specialiserede, saa dog endnu ganske abstrakte Fordringer til Kunsten. 
Det konstante i den mythologiske individualitet beslaar ikke i noget udvortes og legemlig 
konkret, det er ikke noget særlig udpræget fysiognomisk, der nedarves fra Slægt til Slægt; 
det er kun et Indbegreb af Fordringer, der markerer en bestemt Plads i det hele 
Repertoire for enhver Tidsalders Anthropomorfismer. Saa kan enhver Tidsalder anthropo- 
morfisere Ideen; og kommer den Tid, da man overhovedet ikke længere vil acceptere hine 
Fordringer, der udledes af Ideen, saa er Hedenskabet brudt, Zeus’s Tid er omme.

Kort sagt, man maa paa ethvert Punkt fastholde Forskellen mellem det Program, 
der er skrevet for Kunsten og udtrykt ved Navnet, og Kunstens egen Gerning og dens 
Resultat: Kunstværket.
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Fremstillingen af Menneskeskikkelsen i den ældste Periode 
(„Indledni ngskunsten“).

Det Følgende er, som man ser, trykt afvexlende med større og med mindre Skrift. Dermed forholder 
det sig saaledes, at alt det, som er trykt med større Skrift, er skrevet ud i én Sammenhæng og 
udgør den egentlige Fremstilling; derefter ere de enkelte Partier sondrede fra hverandre og hvert for 
sig forsynede med Oplysninger, som gaa mere i det enkelte, men som dog ere mere bestemte til at læses, 
end Noter i Almindelighed ere: Udviklinger af enkelte Motiver, Beskrivelser af enkelte Kunstværker, Oplysninger 
fra Litteraturen osv.; disse Ting har jeg ladet trykke med mindre Typer. Hvis det Hele, som jeg haaber, 
finder Læsere, anmoder jeg dem om at læse det, som det er skrevet, altsaa først — i Sammenhæng og 
fra Unde til anden — den større Skrift med Forbigaaelse af den mindre, og derefter, Tid efter anden, de særlige 
Oplysninger med Henblik til det Parti af Texten, hvortil de høre.

Af disse Oplysninger vil man ikke kunne forlange Fuldstændighed; det vil Enhver forstaa, som har 
noget Begreb om Æmnets Mangfoldighed. Udvalget af dem retter sig efter, hvad jeg ved mine Studier af 
Æmnet, især i Udlandets Museer, selv har set og undersøgt og betragtet som særlig mærkeligt, og er derfor 
ikke hævet over noget personligt og tilfældigt.

Med Hensyn til selve Texten er jeg gaaet strængere til Værks ved Bestemmelsen af hvad der burde 
medtages, og hvad ikke. Her galdt det: alt for Sammenhængen i Skildringen af den historiske Udvikling. 
Derfor maatte Intet lades upåagtet, som har havt indgribende Betydning for den, men heller Intet medtages, 
som ikke har havt Betydning for Sammenhængen. Jeg skriver jo ikke her en Haandbog i Kunsthistorien; jeg 
tegner Udviklingens historiske Forløb i en bestemt Retning.

Figurerne ere i de allerfleste Tilfælde tagne fra den store Mansell’ske Samling af Fotografier efter 
det Britiske Museums Skatte, af hvilken et Exemplar ejes af det store kgl. Bibliothek i København. De ere 
for det meste tegnede af Hr. Tom Petersen og udførte i F. 11 end riksens xylografiske Etablissement.

1. Historisk Bestemmelse af Indledningskunstens Omfang.

Den europæiske Kunst, som allerede længe har været sammenarbejdet til en Enhed, 
i hvilken de enkelte Nationaliteter kun freintræde som lette /Afskygninger, har overfløjet al 
den Kunst, der oprindelig har udviklet sig i de andre Verdensdele. Fra den kunne vi som 
fra Toppen af et højt Træ se ned paa Alt, hvad den øvrige Menneskehed, der ikke er 
blevet delagtig i den, har frembragt af Menneskebilleder, som paa et stort Krat af lavere 
Væxter. Dens Overlegenhed viser sig ogsaa deri, at de lavere Kulturer gaa ud, hvor de 
komme i Berøring med den; de kunne ikke taale dens Skygge, som breder sig mere og 
mere. Der vil uden Tvivl komme den Tid, da hele Jordklodens Kunst er én i Henseende 
til Stil og historiske Forudsætninger, ligesom den europæiske allerede nu er det.

De Kulturer, som saaledes ere udsatte for at svinde, har Europa i rette Tid sørget 
for at faa fremstillet i Udtog i de ethnografiske Museer. Ved at gennemgaa, hvad de 
lavest udviklede Folkeslag — «Naturfolkene», som man med temmelig tvivlsom Ret kalder 
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dem — præstere i Fremstilling af Menneskefiguren, faar man ikke alene et Indtryk af 
Raahed, det vil sige: Mangel paa sikker Opfattelse af den naturlige Skikkelses Bygning, 
Former og Forhold, men tillige af, livad man i Kunstsproget kalder «Maniérisme», til
lærte falske Vaner i Gengivelsen af den. Endog de Folkeslag, som ere allerlængst tilbage, 
udvikle strax med det Lavmaal af Erfaring, som de have naaet, konventionelle Manerer, 
der overleveres fra- den ene til den anden, fra det ene Slægtled til det andet. Fejl og 
Ufuldkommenheder bibeholdes og sættes i System. Og hvor vi finde en mere udviklet 
Teknik, mere Evne til at give en kunstnerisk Virkning, udmærker det højere Standpunkt sig 
dog ikke saa meget ved en sandere Opfattelse af den naturlige Menneskeskikkelse som ved 
mere gennemførte, bestemt udformede Manerer, der endog ved Udpyntning og Udvæxter kunne 
gøre Figuren mere utydelig, fjerne den mere fra Naturens Forbilleder. Der er Folkeslag, 
som næsten helt omdanne Menneskeskikkelsen , give den et aldeles forvildet Præg af mon
strøs Vilkaarlighed. Ethvert Folkeslag bar sine Vaner, ligesom enhver Slægt af Sangfugle 
kvidrer sin engang tillærte Melodi. Men Manierismen findes allevegne, i alle Verdensdele, og 
det er den, som lukker for Udviklingen, vistnok des mere, jo mere isoleret et Folkeslag holder 
sig. FraRaaheden kunde man komme videre fremad; men Manierismen maatte først bortluges.

Fra «Naturfolkene» hæve «Kulturfolkene« sig frem ved fastere politiske Enheder 
og en mere monumental Kultur, uden at dog nogen dybere gaaende aandelig Udvikling, 
nogen sandere Erkendelse af det menneskelige Væsen danner en fast Grænse mellem de 
to vedtagne Begreber. Kunsten i de gamle Kulturlande i det sydlige Nordamerika 
(Mexiko, Yucatan, Guatemala osv. helt ned til Panama) og i del vestlige Sydamerika 
(Peru) er endnu hverken hævet over Raahed eller Maniererlhed, om den end, især i Peru, 
røber Blik for Sider af det menneskelige Væsen (Ironi), som peger frem mod en højere 
Aandsudvikling. Efter Europæernes Indvandring og Erobringer i det 16de Aarhundrede 
førtes der et Lag af europæisk Kultur over Amerikas gamle, selvstændige Kunst, som ud
døde uden Eftervirkning. I Asien danner hele den sydøstlige Del (Forindien, Bag- 
indien med tilliggende Øer, især Java, fremdeles Kina og Japan) et mægtigt Kulturomraade, 
der vel langt fra er blevet sammenarbejdet i Enhed og Fællesskab i den Grad som Nu
tidens Europa, men som dog, især ved Fællesskab i Religion (Buddhismen), har havt 
virksomme indbyrdes Berøringspunkter. Den store østasiatiske Kultur er vistnok alle
rede til Dels veget, til Dels paa Vej til at vige for den europæiske; dog danner den — 
især den kinesiske — endnu den Dag idag den stærkeste Modvægt imod den. Længere 
mod Vest i «den gamle Verden», i Eufrat- og Tigris-Egnene og i Nildalen, 
fremstod der Aartusinder før Kristi Fødsel Kulturer, der ogsaa i Henseende til Frem
stillingen af Mennesket ragede højt op over alt, hvad der ellers kendes fra hele Jord
kloden før den egentlig europæiske Kunsts Udvikling. Især staar Ægypten for os som et 
historisk Vidunder saa vel ved sin Kulturs Ælde som ved den Dygtighed og Sandhed, 
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hvormed Kunsten gengav Menneskeskikkelsen. Iler var der Strænglied og Alvor i Opfat
telsen, og især i den første Periode af dets Kunst, som vi kende, en Frihed for Manér, 
som førte til fremragende Resultater. Men der var dog tillige, saa vel der som i Asien, en 
forud given snæver Begrænsning af Fremstillingsformerne, som fastholdtes med Sejhed og 
udelukkede en egentlig Udvikling. Den vestasialiske Kunst afbrødes og udryddedes til Dels 
med Vold og blev til Dels overfløjet af den frit udviklede græske fra Alexander den stores 
Tid af; den ægyptiske fik til Trods for fremmed Herredømme over Landet Lov til at fort
sætte sig i de gamle Former gennem hele Oldtiden og udslukkedes først langsomt af Af
magt. Saaledes ere begge disse Kulturer komne til at staa som Indelukker (Enklaver) i 
Historien, omtrent ligesom den amerikanske, uden direkte Fortsættelse. Men gennem 
Mellemled have de begge havt nogen Betydning for den ældste græske og italiske Kunst.

Det var hos Grækerne i den første Halvdel af det 5te Aarhundrede før Kristi 
Fødsel, efter det store Sammenstød mellem det græske Folk og Orientens Magter (Perserkrigen, 
Sikelernes Kampe mod Karlhagerne), at der for første Gang i Historien foregik en dybt ind
gribende Udvikling af Menneskefremstillingen, der aldeles frigjorde den og omskabte den. 
Først fra denne Tid af finde vi en Kunst, som i Sandhed gør Fyldest for Menneskeskik
kelsen og Menneskelivet, og som vi kunne anerkende som fuldbaaren. Det var denne store, 
indholdssvangre Revolution i Opfattelse og Fremstilling, som skabte en europæisk Kunst; 
da kom det Udviklingsprincip ind i Kunsten, som gennem ydre og indre Omvexlinger har 
givet Europas Kunst dens Overlegenhed over alle andre. Her ligger altsaa den første, 
store Periodegrænse i den Historie, vi her fremstille. Den ligger ikke ved Begyn
delsen af den græske Kunsts Historie, men midt inde i den. Den græske Nation 
havde vel fra Begyndelsen af i sine Livsvilkaar faaet særlige Muligheder og Betingelser 
for en højere Udvikling; men denne kunde først komme til Gennembrud og Modning efter 
Aarbundreders Arbejde. Deraf følger, at den græske Kunst før Perserkrigen bør 
henføres til hele V e r d e n s k u n s t e n s Indledningsperiode. Man forstaar ikke dens 
vigtigste Ejendommeligheder, og man forstaar derfoy heller ikke, hvori det paafølgende 
Gennembrud egentlig bestod, uden at man betragter den ældre græske Kunst i Sammenhæng 
med den ægyptiske, den assyriske, endog den mexikanske og «Naturfolkenes» Kunst.

All hvad der ligger forud for hint afgørende Vendepunkt, og som er forblevet 
uberørt af dets historiske Følger, tillade vi os for -en nem og tydelig Sprogbrugs Skyld at 
samle under Navnet liidledniiigskiinst. Dertil henregne vi altsaa al primitiv Billedkunst fra 
«Naturfolkene» i alle Verdensdele, desuden Kunsten fra Kulturfolkene i Amerika før Euro
pæernes Indvandring og fra Ægypten og det vestlige Asien i Oldtiden, navnlig før Alex
ander den stores Tid. For Europas Vedkommende henhører til Indledningskunsten ikke 
alene alt, som hidrører fra Tiden før Perserkrigen, men ogsaa alt fra senere Tider, som 
er forblevet væsentlig upaavirket af den oprindelig i Grækenland foregaaede Udvikling; og 
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Excmpler derpaa kan man endnu paavise langt ned i Middelalderen. Alene med Hensyn 
til det store østasiatiske Kulturomraade maa vi tage et Forbehold. Saa- 
ledes som Menneskefremstillingen i den nu er, henhører den ikke under Indlednings
kunsten: det er tydeligt, at den er undergaaet noget af en tilsvarende Udvikling som den 
græske efter Perserkrigen, om end Udviklingen i Østen hverken er gaaet saa grundig til 
Bunds som den græske eller i samme Grad som den har faaet Alling med i sin Strøm. 
At Kunsten paa dette store Landomraade ligesom paa alle andre oprindelig aldeles har 
henhørt til Indledningskunsten og været dens Regler og Begrænsninger, som nedenfor 
skulle udvikles, underkastede, derom kan der ikke være mindste Tvivl: Spørgsmaalel er om, 
hvornaar og hvorledes den har tilegnet sig det Maal af fri Udvikling — den halve Udvik
ling, kunde man sige —, som nu findes i den, og hvor megen Betydning man i denne 
Retning kan tilskrive den Paavirkning af frit udviklet græsk Kunst efter Alexanders Tid, 
som bevislig har fundet Sted i Forindien, endog temmelig dybt ind i Landet. Disse Pro
blemer har jeg ikke Forudsætninger til at løse; jeg ved ikke engang, om Tiden til at løse 
dem kan anses for at være kommen. Jeg maa altsaa betragte Kunsten, navnlig den mere 
frit udviklede, fra den østasiatiske Kultur som liggende udenfor min Opgave.

Mit egentlige Æmne er overhovedet at skildre den europæiske Udvikling; Ægyp
ten, Babylonien, Assyrien, Persien tager jeg kun med som de vigtigste historiske Forud
sætninger for den og som Iloved-Exempler paa Indledningskunstens Karakter, de betyd- 
ningsfuldeste Paralleler til den græsk-italiske Kunst før Perserkrigen. Men til Oplysning 
om Indledningskunstens almene Betydning i Menneskeslægtens Udvikling har min Frem
stilling tillige "Naturfolkenes" og de lavere Kulturfolks Kunst i stadig Erindring.

Hele Indledningskunsten fra alle Verdensdele viser gennemgå a ende 
fælles' Træk af Ufuldkommenhed og snæver Begrænsning i Fremstillingen 
af Menneskeskikkelsen. Den svarer for saa vidt i Kunstens Historie til det som man 
i Arkæologien benævner en «Alder», det vil sige en foreløbig Tilstand, der karakteriseres 
ved endnu at undvære Noget, som senere faar den fortrinligste Betydning. Man kunde 
vel ogsaa parallelisere den med de laveste Trin i Sprogenes Udvikling. For at opfatte 
disse Træk i Billedkunsten rigtig maa man være opmærksom for, at der i Indlednings
kunsten finder en anden Forskel Sted mellem de billedlige Fremstillingsformer end senere. 
Man kan ikke her benytte den sædvanlige Hoved-Inddeling af Billedkunsten efter tekniske 
Hensyn i Skulptur og Maleri. Til Grund for Inddelingen maa man lægge de Rumstør
relser, Volumen og Flade, som Kunsten har at operere med. Til den ene Side staar altsaa 
Statuen, det vil sige: Fremstillingen af Skikkelsen i fuldt Volumen, synlig fra alle Sider; 
til den anden Fremstillingen paa en Flade — «Fl ade b i i I c d et», som jeg for Nem
heds Skyld vil tillade mig at kalde det —, hvad enten Figurerne ere tegnede, ridsede, 
malede, inkruslerede paa Fladen, eller hæve sig noget frem fra den som Relief. Grunden 
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til, at Maleri og Relief lier maa behandles under ét i Modsætning til Slatuen, vil fremgaa 
af det følgende1).

„Naturfolk.“ Et ejendommeligt Fænomen, som er af største Betydning for „Naturfolkenes“ 
æsthetiske Betragtning af Menneskeskikkelsen, er Tatoveringen, der er saa almindelig udbredt 
iblandt dem og endog strækker sig temmelig langt ind paa „Kulturfolkenes“ Omraade. Den bestaar 
som bekendt i, at det menneskelige Legemes ensfarvede Overflade benyttes som en Grundflade for 
Ornamentik, Symboler eller endog en Art Billeder, der tjene som Stammemærker eller Distink
tioner; fra den virkelige Menneskeskikkelse er den ogsaa overført paa Menneskebillederne. Det 
svarer — evolutionistisk betragtet — til Nutidens Ordensdekorationer udenpaa Kjolen. Den egentlige 
Tatovering kan ogsaa erstattes af en simpel og mindre varig Bemaling. Det kan maaske antages, at 
det smukke og prægtige Syn af mange Dyrearters stribede eller plettede Lød kan have givet en Til
skyndelse til denne Skik. Paa en vis Maade kan Tatoveringen uden Tvivl røbe kunstnerisk Drift 
og Evne ligesom f. Ex. Ornamenteringen af den glatte, runde Overflade af en Kalabas, som „Natur
folkene“ kunne udføre nydelig: de have netop deres Styrke i Udsmykningen af en Overflade. 
Men at de behandle det levende Menneskelegeme og Aasyn paa samme Maade som en død Flade, 
forudsætter unægtelig en fuldkommen Sløvhed med Hensyn til den store menneskelige Betydning 
af Legemets Formspil og især Aasynets talende Minespil, som jo gøres utydeligt ved Tatoveringen, 
og som alene kan komme til sin Eet gennem den naturlige, ensfarvede, haarløse Overflade.

Intet viser bedre end denne Skik, hvor varsom man bør være med at opfatte de lavest 
kultiverede Stammer som „Naturfolk“. I en vis Forstand ere alle Mennesker lige meget 
Naturfolk og Naturfrembringeiser, og staa Naturen lige nær; men der er Forskel paa, hvor megen 
Kultur de have omgivet sig med, og hvorledes de vurdere Forholdet mellem Natur og Kultur. 
De „Vilde“ have kun en fattig Kultur; men de undervurdere i den Grad Naturen og foretrække 
Kunst og Kultur, at de stikke en Eing gennem Næsen og mærke deres naturlige Hud med kunst
neriske Frembringelser. De ere for saa vidt endnu mere Kulturmennesker end Europæerne vare 
det i den Periode, da de bare Allongeparykker i Stedet for deres naturlige Haar. De burde 
snarere have Navn efter Unatur end efter Natur.

Naar man taler om „Naturfolk“, forudsætter man en oprindelig ren „Naturtilstand“. Man 
kan vel ikke mene, at denne nogensteds faktisk skulde kunne paavises i Menneskeheden; men man 
gaar ud fra, at det lavere Dannelsestrin staar Naturtilstanden nærmere. Som Sagen i Virkeligheden

') Min Opfattelse af de ældste Billedformers Karakter og indbyrdes Forhold udviklede sig allerede hos 
mig i sine væsentligste Træk under Studier i det Britiske Museum i Efteraaret 1868. Det paa
følgende Foraar meddelte jeg et Udkast af den i et Foredrag i det filologisk-historiske Samfund i 
København, hvorom ogsaa en lille Meddelelse er blevet trykt i »Kort Udsigt« over dette Samfunds 
Virksomhed. 1 min Bearbejdelse af Lübkes Kunsthistorie (første og anden Udgave) vil man ogsaa 
finde Hovedtrækket deraf under Afsnittene om ægyptisk, assyrisk og græsk Billedkunst, som ere mit 
Arbejde. Men først ved fortsatte Studier i Aarenes Løb har jeg vundet Klarhed over den omfattende 
Betydning af de Træk, der gælde for Assyrien, Ægypten og det ældre Grækenland; navnlig ogsaa om 
deres Gyldighed for «Naturfolkenes« Vedkommende. Den Fremstilling, som jeg her giver af den, er 
ikke alene udførligere, men ogsaa langt skarpere og nøjagtigere end mine tidligere smaa Meddelelser 
om dem og gør disse ganske overflødige.

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Bække, historisk og philosopliisk Afd. 5 B. IV. 28
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forholder sig, have vi dog kun Erfaring om Menneskene under Tilstande, som raaa antages at 
skille sig fra den rene kulturløse Naturtilstand — hvis der overhovedet har været en saadan — 
ved Tidsrum, imod hvilke den historiske Udviklings Perioder blive temmelig forsvindende Størrelser, 
og som have været mere end lange nok til at Menneskene i dem kunne have forvildet sig i 
kunstlet Unatur. Derimod var de Øjeblikke i Historien, som vi se tilbage paa som dem, der have 
udmærket sig ved den ypperste og sandeste kunstneriske Kultur — Grækenland efter Perserkrigen, 
Italien i Renaissancetiden, Europa i Revolutionstiden — ogsaa netop dem, i hvilke man har vur
deret Menneskenaturen i dens Simpelhed og Nøgenhed højest. Fra deres Standpunkt betragtet ei
der Intet mere forfejlet og afskyeligt end Tatoveringen.

Raahed og lHanierisme. Ved Studiet af det nye, store Museum für Völkerkunde i Berlin, 
der vel allerede fremviser den rigeste Samling af „Naturfolkenes“ Kunst, som man nogensteds faar 
at se, er jeg med Flid gaaet ud paa at finde, hvilket Folkeslag der stod paa det allerlaveste Trin 
med Hensyn til Fremstilling af Menneskefiguren. Blandt dem, som dér ere repræsenterede, tror 
jeg, at det er Folkene ved Amurflodens Udløb (Giljaker, Golder), som nærmest kunne bejle til 
denne Ære. Ingen andre lade sig nøje med saa lidt ved Forvandlingen af en Træblok til en 
Menneskeskikkelse. De tilhugge f. Ex. en Stamme — uden at tage Barken af den — med to skraa, 
lidt hulede Snit foroven: Kanten mellem Snittene forestiller Næsen, et lille rundt Hul i Barken 
under den Munden og en indlagt blaa Perle til hver Side Øjnene. Dermed er alt det, som skal 
gengive den egentlige Figur, færdigt; dog udspare de af Træet over Ansigtet en Hovedbedækning 
i Form af en Skive, hvorfra der atter hæver sig mindre Pinde, som ogsaa skulle være Figurer 
(hjælpende Aander for den fremstillede Hovedaand). I andre Værker naa de dog noget videre: 
Hovedet udskæres af Stammen som en egen, begrænset Legemsdel; saa komme ogsaa Benene med, 
f. Ex. som to parallele, vidt adskilte Stokke, der hænge ned fra Kroppens nederste Afskæring. 
Endnu et Skridt videre, saa udføres Armene, der ikke altid medtages, som Relief paa Kroppen 
eller tegnes med indridsede Linier; i den mest udviklede Giljakiske Kunst hænge Armene endog 
frit ned langs Siderne, og Ribbenene angives (for at karakterisere Svindsot). Og med al deres 
Raahed have de deres bestemte nationale Methoder; endog her ere Mangler og Ufuldkommenheder 
satte i System.

Deres Figurer ere, som ogsaa andre „Naturfolks“, af to Arter: dels Fetischer, Gudebilleder, 
mellem hvilke der ogsaa forekomme Dyreskikkelser (især Bjørne) og sammensatte Skikkelser (Men
nesker med Bjørnehoved), dels Dukker, Legetøj for Børn. De sidste ere i det Hele mere udførte 
end Idolerne, men forresten i samme Stil.

Det samme Museum indeholder en ualmindelig prægtig Samling fra Papuaerne paa den 
Øgruppe Nord for Ny Guinea (Ny Britannien, Ny Irland, Ny Hannover), som Tyskerne for nylig 
have opkaldt efter Fyrst Bismarck. Jeg fremhæver dette Folks Kunst, fordi den utvivlsomt er et 
non plus ultra af fantastisk Manie rert hed. Landets Vegetation er af Naturen yppig, og 
Kunsten tager sig, især i Sammenligning med de koldere Landes, ud som en tropisk Urskov: den 
er ikke mindre broget, sammenfiltret og vanskelig at udrede. De enkelte, simplere Figurer (jfr. 
nedenfor, Fig. 24, S. 24G) ere allerede urimelige nok ved deres Former og ved rigelig, broget Be
maling med sort, hvidt og teglstensrødt (sjældnere gult og blaat; den blaa Farve er indført); under
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tiden dækkes hele Legemets Overflade med skarpt tegnede Mønstre. Idet øjets øvre Begrænsning 
angives ved en ret, horizontal Linie, som delvis sænker sig over Øjets Farvecirkel, faar Blikket et 
meget uhyggeligt, skummelt truende Udtryk1). Men dertil kommer, at dette Folkefærd har en 
ganske særegen Tilbøjelighed til at omgive hele Skikkelsen med et broget dekoreret Tremmeværk, 
som leder Tanken hen paa Hummerens og Krebsens lange tynde Ben, Følehorn og Saxe, og som 
gro ud fra Skikkelsen til Trods for alt, hvad Erfaring lærer om den menneskelige Natur. Ud fra 
Kæberne af en Maske gror f. Ex. en hel Kække af Huggetænder, som bøje sig lodret i Vejret foran 
Ansigtet og gennemstikke Hatteskyggen over det. Men dette er kun et simpelt Exempel, som 
nogenlunde kan beskrives; om mange andre gælder det, at de næppe kunne skildres i „et Sprog 
med Skranker“. Ved slige utrolige og uhyrlige Omdannelser af den naturlige Skikkelse naar dette 
Folk til den yderste Grænse af det genkendelige. Man kommer til at mindes, hvad Beaumarchais’s 
Figaro — lidt uretfærdig — siger om Englændernes Sprog : 'A vrai dire, ils ne parlent qu'un patois, 
mais ils se comprennent entre eux. I disse Papua’ers Kunst ser man, hvilke Resultater en isoleret

’) Se i Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums, Band III, No. 2, Wien 1888 en Afhandling af 
O. Finsch: Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee med en mesterlig ethnolo- 
gisk Redegørelse for de Folk, vi her tale om, og som Forfatteren har stiftet nøjere personligt Be
kendtskab med Han betragter dem med Sympathi, siger i alt Fald, at de ere «ebenso gute Men
schen als wir«, hvad der til syvende og sidst maaske ikke vil sige saa meget. Han bevidner 
imidlertid ogsaa af egen og andres Erfaring, at de ere djærve Kannibaler. — Om de udskaarne 
Sager især fra Ny Irland siger Finsch ogsaa, at de i Henseende til dristig Ornamentik og grotesk 
Sammenstilling ere enestaaende blandt alle Melanesiens Frembringelser — man kunde vel gaa videre og 
sige: blandt alle «Naturfolks« eller blandt alle Menneskers. Materialet er et ganske blødt Ved, som snittes 
meget lettere end Linde- og Pileved ; Redskaberne ere skarpeStykker af Muslingeskal, Stenskærver, Bambus 
og Rokkehud. Man maa ikke se dybere Tanker i den Slags Kunst, navnlig ikke Religion, kun festlig 
Dekoration. Ved Festerne gælder det om at vise sig i saa original Pynt som muligt; og som man der 
søger at overbyde hverandre i grotesk Fantasteri, saaledes ogsaa i Billedværkerne: Enhver søger inden 
den givne Idékreds at give noget nyt, noget hidtil usel, muligt eller umuligt, som kan vække Opsigt 
og Beundring hos de andre. — Forfærdigernes Individualitet og allehaande Tilfældigheder have frit 
Spillerum og foraarsage, at alle Stykker blive indbyrde^ forskellige. En har f. Ex. begyndt paa en Figur 
af en Mand, men har ikke kunnet gøre Arbejdet færdigt eller er imidlertid kommet paa en anden Tanke 
og udskærer nu en Fisk i Forbindelse med Manden, fordi det var lettere, eller Træstykket passede bedre 
dertil. Man arbejder nemlig ikke i ét Træk paa et Stykke, indtil det er færdigt, men efter Lyst og 
Lejlighed, heller ikke efter given Plan eller Model, men kun efter Fantasi og Lune. En Mand, som 
har gjort ct rigtig dristigt og pompøst Arbejde færdigt, er et Øjeblik derefter ikke i Stand til at gen
give det, endog blot i raat Omrids, paa Papiret. Deres Grundideer gaa ikke ud over «en Mand«, 
• en Kone«, «en Fugl«, «en Fisk«, det øvrige kommer saa af sig selv under Arbejdet, efter Lune og 
tilfældige Indskydelser. Hyppig forekommer det, at et Stykke, som er begyndt af En, bliver gjort 
færdigt eller bemalet af en anden, eller at to i Fællesskab arbejde paa ét Stykke og blot af Mangel 
paa Plan og Model udtrykke forskellige Paafund.

Til disse interessante Oplysninger af Finsch kan endnu bemærkes — hvad man først ret faar 
Øje for ved et sammenlignende Overblik over alle «Naturfolkenes« Kunst—, at hine individuelle 
Luner og Huskud, der vistnok have den største Betydning ved Frembringelsen af disse Sager, dog 
aldeles beherkes af nationale Vaner og Traditioner og udtrykkes i Former, som kun høre hjemme 
der og intet andet Sted. (Finschs Meddelelser ledsages af en Række Afbildninger, der ikke ere saa 
vellykkede som hans Text.)

28'
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Tilværelse kan føre til: det er uden Tvivl de værste Manierister, som Verdens Kunst har at op
vise. Men for saa vidt som det er Kunstens Ære at kunne opvise en i hvert Led og hver Stump 
ejendommelig udpræget Nationalstil, saa er det snarest den Slags Folk, som have naaet Idealet.

2. Indledningskunstens Statueform («Frontalitet»).

Om Indledningskunstens Statuer gælde følgende Regler:
De kunne gengive Legemet i mange forskellige Stillinger: gaaende, staaende, ret 

oprejst eller frem- eller tilbagebøjet, siddende paa et Sæde eller paa Jor'den, ridende, knæ
lende, liggende paa Ryggen eller paa Maven osv.; men hvilken Stilling Figuren saa ind-

Fig. I. (Assyrisk.) Fig. 2. (Græsk før Perserkrigen.)
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tager, saa gælder den Hegel, at det Midt
plan, som kan tænkes lagt paa langs 
gennem Legemet, altsaa gennem Rygrad, 
Isse, Næse, Brystben, Navle, Kønsdele, og 
som deler det i to symmetrisk for
mede Halvdele, ikke kommer ud af 
sin plane Holdning, ikke bøjes eller 
drejes til nogen Side. En Figur kan 
altsaa vel bøje sig forover eller bagover: der
ved bringes Midtplanet ikke ud af at være et 
Plan; men der foregaar ingen Vending eller 
Sidebojning i dens Hals eller Underliv. Benene 
ere ikke altid symmetrisk stillede; en oprejst 
Figur kan f. Ex. sætte den ene Fod længere 
frem end den anden, en Figur kan knæle med 
del ene Knæ mod Jorden, det andet opad osv.; 
men Benenes Stilling betegner alligevel den 
samme Retning af Figuren som Krop og 
Hoved. 1 Armenes Stilling finder der en

Fig. 5. • (Ægyptisk.) Fig. 6. (Ægyptisk.) Fig. 7. (Ægyptisk.)
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større Mangfoldighed Sled, der dog er snævert begrænset ved den øvrige Figurs strænge 
Holdning (Figg. 1 —16, 18).

Den her beskrevne Holdning af Figuren tillade vi os i det følgende at betegne med
Ordet frontal. Dette Adjektiv og Substantivet Frontalitet ere vel ikke ganske nye i 
det kunsthistoriske Sprog; men deres Anvendelse er sjælden, sporadisk og usikker; og jeg 
bar al Grund til at tro, at en rigtig og skarp Bestemmelse af Begrebet ikke er givet af 
Andre, skønt det har den allerstørste Betydning for Karakteristiken af den ældste Billed
kunst. Det fremgaar af min ovenfor givne Definition, at man trænger til et eget Ord for 
denne Sag, og at navnlig Begreberne Frontalitet og Symmetri, uagtet de ere noget beslægtede, 
dog ikke dække hinanden saaledes, at man kan lade sig nøje med det almindeligere Ord
Symmetri.

Hg. 8. (Ægyptisk.)

Den frontale Figur er opfattet væsentlig 
for sig alene: i Reglen er al Fore
stilling om Samkvem med andre 
Skikkelser udelukket fra den statu
ariske Fremstilling. Statuerne kunne 
vel forenes nærmere med hverandre, til 
Grupper; men de ere alligevel, hver for sig 
taget, fremstillede frontalt; og Frontaliteten 
forhindrer af sig selv et egentligt Udtryk for 
Samkvem. Desuden er selve Sammenstil
lingen (Grupperingen) ogsaa bundet til strenge 
Regler: de sammenstillede Figurers Midt
planer staa i de simpleste geometriske For
hold til hverandre indbyrdes. De ere enten 
parallele, idet Figurerne staa eller sidde ved 
Siden af hverandre med Front i samme Ret
ning, ligesom Soldater i et Geled, saaledes 
at kun Armene og Hænderne kunne tilveje
bringe en nærmere Forbindelse (Fig. 8). 
Eller Figurernes Midtplaner falde ud i ét og 
samme Plan, eller de staa vinkelret mod hin
anden. Exempler paa begge de sidstnævnte 
Tilfælde har man i Gruppen af Moderen med

Barnet paa Skødet eller paa Ryggen, idet da Barnet enten sidder lige foran Moderen, vendt 
i samme Retning som hun, eller ridende paa hendes Ryg (Fig. 9), eller indad imod hende, 
ridende over hendes Ben, eller paa tværs paa hendes Knæ (Fig 10, 11). Den Slags Grupper



55 231



232 56

findes, undertiden éns komponerede, hos saa forskellige Folkeslag som Ægypterne og Indianerne 
paa Vancouvers 0 ved Nordamerikas Vestkyst. Som man let ser, opnaas der ikke noget egentlig 
sandt Udtryk for en Moders og hendes Barns indbyrdes Forhold, ikke engang legemlig, for 
ej al tale om det sjælelige. Jeg mener ikke hermed at have udtomt alle Tilfælde af Grup
pering, som kunne forekomme navnlig i «Naturfolkenes« Kunst, men fastholder kun, at der 
i hvert Fald er et ganske simpelt geometrisk Forhold mellem de frontale Figurers Midtplaner.

Af den for Statuen gældende Regel følger fremdeles, at Mennesket paa denne 
Maade er fremstillet væsentlig udenfor Tidsbevægelse. Det ene Øjeblik synes for den 
fremstillede Person at være som det andet. Der vækkes ingen Forestilling om, at han har 
forandret eller vil forandre sin Holdning. Vel kan man undertiden skønne, at det har 
været Kunstnerens Mening at fremstille Figuren i Bevægelse, navnlig i Gang; men dels til
steder den frontale Holdning ikke noget virkelig natursandt Udtryk for Bevægelsen; dels er 
Bevægelsen selv af jævn, ensformig Natur: naar Figuren gaar, saa gaar den lige fremad, 
det ene Skridt som det andet. Om et enkelt fremhævet Tidsmoment, en ejendommelig 
Situation, der vilde medføre en ny og særlig Holdning af Skikkelsen, bliver der ikke Tale, 
end mindre naturligvis om Udtrykket for en indholdssvanger, i Personens Liv dybere ind
gribende Begivenhed. Hele Vægten ligger paa at fremstille Personens Karakter som noget 
vedblivende og varende, idet der aldeles ses bort fra den Mangfoldighed af vexlende Situa
tioner, hvori Karakteren i Livets Løb udfolder sig. Ogsaa hvor der er fremstillet et For
hold mellem Personer, f. Ex. det ovennævnte mellem Moderen og Barnet, er del ikke frem
stillet aktuelt og levende, men i en engang faslslaact typisk Form, der kan gælde for en 
forstaaelig Almenbetegnelse for det.

Med den snævert dragne Begrænsning for den statuariske Fremstilling følger over
hovedet, at Kunsten lader sig nøje med en Gang fundne og gi.vne Typer, som 
den gentager saa tidt det skal være. Hermed er ikke udelukket, at Kunsten, hvor 
den er moden dertil — især hos Ægypterne, i ringere Grad ogsaa hos Grækerne —, ind
lader sig paa en virkelig Gengivelse af det individuelle Physiognomi, altsaa gør Portrætter; 
men ejendommeligt for Indledningskunsten er det, at den ogsaa kan opstille Portrætfigurer 
parvis eller i lange Rækker, aldeles ensformige i Henseende til Stilling og Holdning. Del 
vilde man i den udviklede europæiske Kunst aldrig falde paa.

Statuerne give os paa denne Maade et Indtryk af Sædvanens Herredømme saa 
vel over Menneskelivet i Almindelighed som over Kunsten, der■ser sig henvist til idelige 
Gentagelser af de samme Motiver. Paa Menneskehedens primitivere Udviklingstrin fæslnes 
gerne Kravene til Menneskenes Virksomhed og Adfærd som en vis Disciplin med bestemte 
Vaner, der i Rækker af Aartusinder kunne bibeholdes uforandrede. De lavere Kulturer ere 
i alle Henseender forholdsvis stillestaaende og gøre størst passiv Modstand mod Forandringer. 
Vanen ytrer sin Magt ikke mindst over Legemernes Holdning og Stillinger. ’ I Sammen
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ligning med Evropæerne og de evropæisk dannede Mennesker i andre Verdensdele ere alle 
Jordens andre Mennesker endnu den Dag idag ensformigere i deres Optræden; deres mere 
eller mindre udviklede Begreber om selskabelig Værdighed og Anstand kræve en enkel 
Holdning lige ud, der minder om de primitive Statuers. Man faar et stærkt Indtryk deraf, 
hvor man ser Orientalere optræde i Selskabslivet sammen med Evropæere: de gaa «i Gaase- 
gang« bagefter hverandre, de sætte sig ved Siden af hverandre i en og samme afniaalte 
Stilling osv. — kort sagt, de overholde i deres Færd ikke alene noget af Statuens Fronta
litet, men ogsaa af de ovennævnte simple Regler for Gruppekompositionen.’ I deres hele 
Maade at føre sig paa mærker man overhovedet en Mangel paa Smidighed i at lade den 
enkelte Skikkelses Stillinger forbinde sig med andre Skikkelsers: de have en simplere Syn
tax i deres Samkvems Former.

Der er desuden en hel Række Stillinger, som ere eller have været almindelige 
over hele Jordkloden hos alle Folkeslag af primitiv Kultur, og som først de mere udviklede 
Folk, især Grækere, Romere osv., have udskudt af gældende Sæd og Skik som uværdige 
for dannet menneskeligt Samkvem. Det er dem, der karakteriseres ved, at ikke alene 
Fødderne, men ogsaa andre Dele af Legemet (Bagen, Knæene) hvile paa Jorden eller 
Gulvet; jeg har i en tidligere Afhandling1) tilladt mig at samle dem under Fællesnavnet 
«jordbundne Stillinger». Det er især ejendommeligt for de lavere civiliserede Folkeslag 
al sidde umiddelbart paa Jorden, det vil sige: paa den Flade, som Fødderne hvile paa.

Fig. 12. (Mexikansk.) Flg. 13. (Ægyptisk.)

*) Til Legemstillingernes Historie, i Nordisk Tidskrift for Filologi, Ny Række, VII.
Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 29
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Fra de allerraaeste Folk har man Figurer, som sidde plat ned paa Jorden med frem
strakte Ben; Exempler kunne anføres fra de gamle Beboere af det nordlige Sydamerika saa 
vel som fra Folkene ved Amurflodens Udløb, hos dem ere Benene desuden stærkt skrævende. 
Langt hyppigere er dog Stillingen paa Hug, saaledes at Bagen hviler paa Jorden, medens 
Knæene holdes bøjede i Vejret (Fig. 12—13). Den findes ikke alene blandt alle »Natur
folk», men forekommer ogsaa hyppigere end nogen anden Type for den siddende Stilling 
blandt de gamle Kulturfolk i Amerika, desuden i Babylonien og i den østasiatiske Kultur; 
den er ikke engang sjælden i ægyptiske Statuer. Ved Siden af denne Form er det ogsaa 
almindeligt f. Ex. baade i det gamle Mexiko og blandt de østlige Asiatere — men ikke i 
Ægypten — at sidde paa Jorden med det ene Knæ i Vejret, altsaa paa Hug, det andet 
stikkende skarpt bøjet ud til Siden. At sidde paa Jorden med begge Knæ stikkende bøjede 
ud til Siderne, idet Fødderne ere trukne indad imod Legemets Midte (»Skrædderstilling» 
Fig. 14, 15), er en Skik, som synes at indtage en lidt højere Bang i Civilisationen end de 
ovennævnte: den er sjældnere blandt «Naturfolkene» og de gamle Amerikanere end Stil
lingen paa Hug, derimod almindeligere saa vel i det gamle Ægypten som i det østlige 
Asien: den forekommer som bekendt ogsaa som en af Livets stadigste Vaner blandt alle 

Fig. 15. (Ægyptisk.)Fig. 14. (Mexikansk.)
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muhammedanske Folkeslag. Til disse siddende Stillinger slutter sig den knælende 
(Fig. 7), der i Indledningsperiodens Kunst — ogsaa i Ægypten og Vestasien — har en 
meget mere omfattende Anvendelse end i det nyere Evropa, hvor den jo udelukkende har 
Betydning af tlykling, Underkastelse, Bøn, især til Guddommen.

At sidde paa et Sæde kan ganske vist forekomme blandt allehaande Folkeslags — 
ogsaa «Naturfolks» — Figurer; men mere almindeligt bliver det først paa de noget højere 
Trin af Civilisation, i Ægypten og Mesopotamien. Ilos Grækerne ere allerede fra den tid
ligste Tid Stolen en nødvendig Betingelse for en siddende Stilling, der kan gøre Krav 
paa Anstand og Værdighed. Al Civilisation gaar jo ud paa det middelbare, paa at stille 
allehaande Midler, Bedskaber og Møbler til Baadighed for Livets Funktioner.

Saaledes danne de jordbundne Stillinger, især den Skik at sidde paa Jorden i dens 
forskellige Former, en temmelig skarp Grænse mellem den evropæiske Dannelse og de 
mere primitive Folks Vaner. For vore Øjne have disse Stillinger noget dyrisk, og det ikke 
med Urette, eftersom Menneskene virkelig have dem tilfælles med Aberne, der baade sidde 
paa llug og i Skrædderstilling osv. Menneskeheden fortsætter i denne Henseende paa sine 
lavere Udviklingstrin umiddelbart Dyreverdenen; 
det er egentlig først Grækernes Optræden i Kultur
historien, som gør en Afbrydelse heri; fra den 
Tid af faar det evropæiske Menneske en for Men
nesket udelukkende ejendommelig Række af Stil
linger. Ogsaa den oprejst staaende Stilling, som 
i Kunsten forekommer allevegne, har i sin pri- 
mitiveste Form, hos «Naturfolkene», noget dyrisk, 
idet Mennesket staar med noget fremad bøjede 
Knæ (Fig. 3, 4); der forekommer ogsaa raat 
skrævende Stillinger (Fig. 16).

Alt dette bidrager meget til at give Ind
ledningskunstens Figurverden en særegen Karakter. 
Og at vi ikke finde det stemmende med god og 
skøn Anstand at staa eller sidde saaledes, for
hindrer naturligvis ikke, at disse Stillinger, hvor 
de høre hjemme, virkelig høre med til et Sam
fundslivs vedtagne Former. Vi have ovenfor 
set, at der endog i den frontale Holdning, som 
er det gennemgaaende Træk for alle Stillingerne, 
er noget, som svarer til Livets Skik. I det pri
mitive Menneskelivs Ethik — Indbegrebet af dets Fig. 16. ((Caraibisk, Jamaika.)

29’
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Vaner og Hegler — ligger for en Del Grunden til Statuernes Frontalitet som en Regel, der 
oprindelig gælder for alle Jordens Folk. Ethiken har som alt andet sin naturlige Udvikling 
og sine bestemte Symptomer for hvert Udviklingsstade. Der er Træk, som ere saa gennem- 
gaaende, at det ser ud som om de maatte bero paa indbyrdes Aftale, og som dog ikke 
kunne bero derpaa.

Men Kunstens Disciplin er strængere end Livets egen: den ganske rette 
Holdning af Legemets Midtplan er og bliver en unaturlig, konventionel Tvang over Skik
kelsen, som Livet umulig kan gennemføre. Delte peger hen paa, at der ogsaa er en anden, 
rent forskelligartet Grund til Frontalitetens Regel, idet den svarer til et lavere intellektuelt 
Udviklingstrin i Menneskets Opfattelse af Rumstørrelserne. Øjet og Forestillingen lærer 
tidligere at beherske den symmetriske Form end den usymmetriske. Og uagtet Frontalitet 
og Symmetri ikke er det samme, ere de dog nær beslægtede: i Følge Frontalitetens Regel 
er Figurens Krop, Hals og Hoved, tagne som ét Stykke, symmetrisk formel; det er i Lem
mernes Holdning at Symmetrien bryd-es. Denne Grund for Frontaliteten turde være den 
mest afgørende for Kunsten paa dens allerlaveste Udviklingstrin, hos de raaeste Folk, hvis 
Samfundsliv endnu er mindst reguleret. Dermed staar i Forbindelse den blandt de primi
tive Folk vidt udbredte Skik at danne Figuren over en eller anden Genstand, hvis Bestem
melse i det Hele lettest forenes med en regelmæssig Form: navnlig finder man jo fra de 
mest forskellige Egne paa Jorden Figurvaser, det vil sige Lerkar, som man, ved at model
lere et Ansigt, Lemmer osv. paa dem, mer eller mindre har forvandlet til en Skikkelse (f. Ex. 
Fig. 14). Frontaliteten følger i slige Tilfælde naturlig af Genstandens Regelmæssighed. Hos 
el mere udviklet Folk som Ægypterne sættes Figuren særlig i Forbindelse med den monu
mentale Arkitektur, hvad der ogsaa giver et fast Hold for et regelmæssigt Anlæg af den. 
Der er overhovedet en primitiv Tilbøjelighed til at tildanne ethvert Volumen, som tages under 
Behandling, med stereometrisk Regelmæssighed, altsaa ogsaa en statuarisk Fremstilling af 
Menneskeskikkelsen.

Kunde man da ikke lade sig nøje med den sidst nævnte Forklaringsgrund for Fron
taliteten? Er del virkelig nødvendigt ogsaa at se nogen «elhisk» Mening i den?

Hertil maa vistnok svares, at Grundene i Virkeligheden mødes fra to Sider. Har 
Tilbøjeligheden til det stereometrisk regelmæssige oprindelig været den virksomste Grund, saa 
har Opfattelsen af Menneskelivet og Kravet til dets Former vistnok havt størst Betydning 
for, at Frontaliteten er blevet saa sejt bibeholdt i den statuariske Fremstilling af Menneske
skikkelsen, i Aartusinders Løb hele Jorden over. Derpaa tyde flere Kendsgerninger, som 
vi senere skulle anføre i de vedføjede Bemærkninger til den ægyptiske Kunst. Men her 
ville vi strax fremdrage det meget betydningsfulde Fænomen, at Ægypterne, som gennem
føre Reglen med den største Strænghed i Fremstillingen af den menneskelige Skikkelse, 
undertiden aldeles frigøre sig fra den i Fremstillingen af Dyreskikkelser. I Statuer af 
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Løver og andre katteagtige Dyr kunne de med fuldkommen Nalurlroskab gengive den lig
gende Stilling, som er ejendommelig for disse Dyr, med begge Bagbenene til den samme 
Side, med oprejst og drejet Hals, altsaa en Form, som gennem hele Legemet afviger baade 
fra Frontalitet og Symmetri. De mærkeligste Exempler herpaa ere de store G ran i I figurer 
fra Barkal i Nubien, i det britiske Museum, fra det 18de Dynasti (Fig. 17), ypperlige Frem-

Fig. 17. (Ægyptisk.)

bringelser af en aldeles frigjort Plastik. Her viser det sig altsaa, at Øjet i Virkeligheden 
ingenlunde var bundet til den stereometrisk regelmæssige Form; og naar denne alligevel 
bibeholdtes saa strængt i Statuen af Menneskefiguren, saa maa det have været af Grunde, 
hvorved netop Menneskelivets Betydning i Modsætning til Dyrelivet blev det afgørende. 
Den frontale Holdning ansaas for den for Menneskene mest værdige.

En saadan Frihed i Opfattelsen, der indrømmer Naturen dens fulde Ret, som vi 
her finde i Gengivelsen af Dyreskikkelsen, finde vi overhovedet ingensinde i Gengivelsen af 
Menneskeskikkelsen i hele Indledningsperiodens statuariske Kunst. Den Slags Undtagelser 
fra Reglen forekommer ikke. Der gives overhovedet ikke saadanne Undtagelser fra den, 
som kunde gøre dens Betydning tvivlsom eller vække Betænkelighed ved at tage den til 
Indtægt som et sikkert og vigtigt Fænomen i Menneskehedens ældste Udviklingshistorie. 
Den bekræfter sig des mere, jo mere man faar at se. Den udelukker heller ikke kunstne
risk Talent. Ikke faa statuariske Menneskefigurer især af ægyptisk eller gammel græsk 
Kunst kunne være udførte med en saa fin og følelsesfuld Plastik, at man lige over for dem 
kan være udsat for at glemme den strænge Regel, som ogsaa de ere underkastede, og 
først ved et Overblik over hele Massen bliver sig bevidst, at de i Virkeligheden slet ikke 
ere Undtagelser fra den. F. Ex. den lille ægyptiske Træfigur af en nøgen Pige, som om- 
staaende er afbildet (Fig. 18).
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I andre Tilfælde kan Heglen dog ogsaa virkelig blive noget fordunklet og mindre 
iøjnefaldende. Da dens vigtigste Karaktertræk bestaar i den bestemte Gennemførelse af et 
Plan (Legemets Midtplan), som ikke er umiddelbart til Syne for Øjet, kræver den for al 
overholdes ganske strængt en vis geometrisk Bevidsthed og en Sikkerhed i Arbejdet, som 
man naturligvis mindst kan vente hos de raaesle Folkeslag, medens Folk som Ægyptere og 
Babyloniere have løst Opgaven med langt mere Finhed og Skarphed. Hist og her, navnlig 
hos de gamle Amerikanere, finder man ogsaa enkelte Exempler paa en vis Deviation fra 
den strænge Holdning af Midtplanet, der synes at være forsætlig, og som tyder paa en 
sporadisk Tilbøjelighed til at frigøre sig fra Reglen (Fig. 19). Men Frigørelsen er alligevel
ikke iværksat, ikke engang for den enkelte 
opløst saaledes, al Kunsten i det Hele er

Fig. 18. (Ægyptisk.)

Figurs Vedkommende; endnu mindre er Reglen 
kommet ind paa virkelig nye Tilstande: derom 

vidner den store Masse Figurer, som aldeles 
er underkastet det almindelige Ritual.

Hvor Undtagelser fra Reglen forekomme, 
vil man snarere finde, al de bestaa i en Drej
ning — navnlig en hel eller halv Drejning, 
paa 180° eller 90°, — eller en Sidebøjning af 
Halsen end i nogen skæv Holdning i Krop
pen. Paa det første kan man træffe sporadiske 
Exempler flere Steder, fra de evropæiske 
Middelhavslande saa vel som fra «Naturfolk» 
og «Kulturfolk» i Amerika; paa det sidste har 
jeg kun iagttaget yderst faa Exempler hos 
ganske enkelte Folk (Peruanere, Middelhavs- 
Evropæere). Under ingen Omstændigheder 
ere da saadanne Vendinger plastisk naturtro 
gennemførte. Hvis man saa vilde mene, al 
Grundreglen burde indskrænkes, saaledes at 
den ikke medtog en frontal Holdning af Hals 
og Hoved, saa vilde det dog ikke være rigtigt. 
En statistisk Opgørelse af hele Materialet, 
baade for alle og for hvert enkelt Folkeslag, 
vilde vise en aldeles knusende Overvægt af 
Tilfælde, i hvilke Reglen, som den ovenfor er 
fastslaaet, gælder ubeskaaret. Det er Viden
skabens Pligt at holde skarpt Øje med Und
tagelser, og det ligger i en samvittighedsfuld 
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og kritisk Videnskabs Natur, at den snarere 
gør for meget end for lidt Væsen af dem. 
Den kan endog hildes saa meget i Betragtning 
af Undtagelserne, at den mister Blikket for, 
hvad der er Regel. Delte er i hvert Fald en 
stor Fejl, endog en større, end om den helt 
lukkede Øjnene for Undtagelserne; thi disse 
ere Kendsgerninger af langt mindre Vægt end 
Reglen selv. Om Undtagelser skal jeg give 
nøjere Meddelelser i de vedføjede Bemærk
ninger; kun beder jeg om, at de maa blive 
opfattede paa Grundlag af en stadig Erindring 
om Reglen. At den holder Slik, det drager 
jeg alle Museer af Indledningskunstens Frem
bringelser til Vidne paa.

Enkelte Iagttagelser angaaende Statuernes Frontalitet i „Naturfolkenes“ og de lavere Kultur
folks Kunst. Der er fra vidt forskellige „Naturfolk“ bevaret Exempter paa, at en delt Gren af et 
Træ (en Tveje) er benyttet til en Figur, idet de to Forgreninger forestille Benene og den større 
Gren, hvorfra de udgaa, Kroppen; foroven er der saa udskaaret en Antydning af et Hoved — alt 
naturligvis yderst raat. Det oldnordiske Museum i København bevarer et i Danmark fundet Exempel 
paa, at en tredelt Gren er benyttet saaledes, idet, da den tredie Gren skal forestille en Phallos. 
Man har i slige Tilfælde taget Naturen som den forefandtes, hvorfor der ikke kan ventes 
noget nøjere frontalt Anlæg af Figuren. Da denne Slags Figurfremstilling ligger Naturen 
overmaade nær, kunde man tænke sig, at man her stod ved Billedkunstens Oprindelse i Hen
hold til Leon Battista Albertis af flere senere optagne Theori : at nemlig Mennesket i Naturen 
skulde have forefundet Genstande, som ved deres Form mindede om Skikkelser, og da ved en ringe 
Tildannelse har ført Ligheden videre. Uden Tvivl har virkelig Menneskets Drift til Antliropomor- 
fisme gerne bemægtiget sig enhver Genstand, som syntes at frembyde Lighed med Menneske
skikkelsen; man kan ogsaa have knyttet religiøse eller magiske Forestillinger til slige Fund 
(f. Ex. ved Mandragora). Men det lader sig næppe bevise, at man ikke ligesaa oprindelig har til
fredsstillet Trangen til Anthropomorfisme ved Forsøg paa at danne Figurer af det bløde og formløse 
Ler. I hvert Fald kan L. B. Albertis Theori aldrig anses fór fyldestgørende med Hensyn til 
Grunden for Menneskebilledets Fremstaaen, men kun gælde med Hensyn til en formidlende Anledning.

I Museum-für Völkerkunde i Berlin findes blandt Sagerne fra Indianerne paa Vancouvers 
0 og British Columbia (Aht-, Quakutl- og Bilballa-Stammerne), hidrørende fra Jacobsens Rejser og 
Undersøgelser (1881 —1883), en Række af 6 ret store og betydelige Træstatuer. Nogle af dem 

i
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ere fremstillede staaende, med krumme Knæ, andre siddende paa Hug. De 5 af dem ere ube
tinget frontale. Den sjette kan give en god Forestilling om, hvad man kan forstaa ved Undtagelse 
fra Reglen.

Det er en nøgen Figur, som sidder paa Hug med begge Ben. Venstre Haand, der 
holder en Dobbeltkile, holdes ind mod Hoften. Højre Arm strækkes derimod frit fremad med 
Albuen bøjet i en stump Vinkel, Pegefingeren udstrakt. For Kroppens og Lemmernes Vedkommende 
er Figuren aldeles frontal efter den ovenfor givne Regel; men i Holdningen af højre Arm er der 
dog noget usædvanligt, en Antydning af plastisk Frihed. Dette maa opfattes i Forbindelse med, 
at Hovedet gør en halv Vending venstre om og tillige bøjer sig en Smule fremad. Uagtet den 
hele Afvigelse fra Frontaliteten strængt taget kun bestaar i denne Vending af Hovedet, er det 
mærkeligt at se, hvorledes den medfører et Udtryk af Aktualitet og Villie : det er ganske som om 
Personen henvendte sig talende til nogle troende Beskuere forneden til hans venstre Side og gav 
dem en Befaling med den udstrakte Pegefinger. (Som Gengivelse af Haaret har Træskikkelsen 
et sort langhaaret Skind over Issen, og ovenpaa det sidder en temmelig stor Ørn, der altsaa 
følger Vendingen af Personens Hoved og sidder skævt i Forhold til hans Krop.)

Slige Afvigelser kunne sammenlignes med de Spring, som visse Fiske kunne gøre over 
Havfladen op i Luften. De kunne vidne om Kraft og Dristighed; men Fisken bliver herfor ikke 
Fugl, lærer ikke at bevæge sig i et nyt Element. Man maatte forresten have særlig Kundskab 
om et saadant Exempels Tilblivelse for at vide, om det er en spontan og genial Drift, der et 
Øjeblik har hævet Indianer-Kunstneren over det almindelige Niveau, eller om det muligvis er en 
tilfældig Paavirkning af evropæisk eller østasiatisk Kunst. I Figurens Stil er der dog Intet, som 
minder om fremmed Paavirkning.

Det maa i hvert Fald anerkendes, at Indianerne i det nordvestlige Amerika høre til de i 
kunstnerisk Henseende mest fremskredne „Naturfolk“. I Opfattelsen af det naturlige Forbillede ei
deres Standpunkt vel ikke højere end de andre Folks; men deres Teknik er ualmindelig præcis 
og bevidst og kan hæve sig til Elegance. Haida-Indianerne udskære med megen Netlied Masker, 
som have stor Lighed med de ældste græske Medusa-Masker, f. Ex. paa Metopen med Perseus og 
Medusa fra Selinunt. Paa Vancouvers-Øen har man vænnet sig til en Tegning af det menneskelige 
Øje, som undertiden næsten ganske ligner den konventionelle Form af Øjet, der er ejendommelig 
for de mandlige (sorte) Figurer paa arkaiske græske Vaser af attisk Fabrik. Det er en mærk
værdig Rolle, Øjet spiller i Indianernes dekorative Kunst: de sammensætte hele Fladedekorationer 
af Linier og Pletter, til hvilke Motivet tydelig nok oprindelig er taget fra det menneskelige Øje. 
Men alt er blevet saa aldeles konventionelt og er kommet saa langt bort fra det naturlige For
billede, at det ikke længere gør noget umiddelbart Indtryk deraf.

Fra Folkene højere oppe mod Nordvest, Alaska-Eskimoerne ved Beringstrædet, har man 
konventionelle Masker med skæve Miner, med en skævt trukket Mund, eller med et rundt Øje 
(Sol?) og et halvttillukket, halvmaaneformet (Maane?) osv. Det skulde vel ikke anføres som Bevis 
paa et højere kunstnerisk Standpunkt; i alt Fald ikke paa nogen større Tilnærmelse til Skønhed. 
Det har maaske desuden i alle Tilfælde en symbolsk Betydning. Men vist er det, at enhver 
Skævhed i Anlægget af Figuren, ikke mindst af Ansigtstrækkene, af sig selv fremkalder Indtrykket 
af en vis Emancipation fra Reglen og Begrænsningen, en vis gennembrydende, aktuel Subjektivitet, 
hvad enten det fra de paagældende Folks Side har været saaledes ment eller ikke. Da det natur
lige menneskelige Minespil, selv hvor det er i voldsom Bevægelse eller stærkt tilspidset, ikke
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bryder Symmetrien i Ansigtstrækkene, betegne skæve Miner et v il k aa rügt og bevidst Brud paa 
det naturlige og have altid Karakteren ’ af Vrængen.

Det stærkeste Exempel, jeg liar lagt Mærke til, paa frigjort Stilling i den raexikanske 
Kunst, er en lille Stenfigur af en Pukkelrygget i Mus. für Völkerk. i Berlin. Han sidder paa 
Hug med det ene Ben, i Skrædderstilling med det andet, saalcdes at Fødderne berøre hinanden 
til Siden for Legemets Midtplan; Hovedet er drejet til den ene Side og stærkt i Vejret. En 
nøjere Analyse af Figuren viser, at den — med Undtagelse af Halsens Vending — knap nok 
afviger fra det frontale Ritual; men hvis man betragtede den som isoleret Fænomen, vilde man 
af det umiddelbare Indtryk, den gør, næppe ane den Lov, hvorunder den henhører.

minespillet. Kunsten i Peru. Det er karakteristisk for de mest udviklede Folk, der hen
høre under Indledningskunsten, Ægyptere, Assyrere, de ældre Grækere, at deres Menneskebilleder 
ikke have megen Mine: Ansigtet — hvad enten det er idealt eller portrætagtigt — holdes i Ro. 
I denne Retning kan der findes langt mere Afvexling hos andre Folk, der ellers staa paa et meget 
lavere kunstnerisk Standpunkt. Quakutl-Indianerne i det nordvestlige Amerika (Brit. Columbia) 
gøre f. Ex. store Masker af en ondskabsfuld Vand-Aand, som man kan høre skrige ved Bredden 
som et druknende Menneske, idet den forvolder, at Menneskene drukne, og saa holder dem tilbage 
i Dødningeriget. De afbilde den enten med aaben Mund og skrækkelig opspilede Øjne, brølende 
og larmende, eller som et døende, druknende Menneske med lange Haartjavser ned i Panden, 
Øjnene næsten lukkede, Læberne fremskudte, stønnende. Det er raat og mangelfuldt i Formen, 
men rædselsfuldt fantastisk.

I Henseende til Gengivelsen af Minespillet ere dog 
de gamle Peruanere fra Inka-Tiden især mærkelige. 
Paa deres talrige Figurvaser forekommer der mange 
Exempler paa, at de have anvendt Tatovering, ogsaa i 
Ansigtet ; men endnu flere Exempler paa, at de fra denne 
Uskik have hævet sig til en virkelig Følelse for Ansigts
trækkenes karakteristiske Former og Minespil. De have 
ogsaa Rædselsmasker med Ansigtet lagt i Furer og Folder, 
og — hvad der er vigtigere — mere naturtro Gen
givelser af gamle furede Ansigter. Noget lignende kan 
dog ogsaa træffes hos Mexikanerne. Men ganske sær
egen for Peruanerne er deres Tilbøjelighed til Ironi, 
til Vid og Skæmt. De kunne ikke alene smile, de kunne 
le, noget der ellers næppe forekommer i Kunsten paa 
dette Udviklingstrin (Fig. 20). Det er snart en bredt 
smilende, fornøjet Gottelse, snart en mere naiv, enfoldig, 
bondeagtig, snart en mere klog og lun, sardonisk Latter 
som over en kildrende morsom Historie. Deres Kunst 
fremstiller dem ikke alene leende, men ogsaa allehaande Fig. 20. (Peru.)
morsomme Ting, som de le ad. Der er f. Ex. en Enøjet

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 30
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med skæv Mund, eller et „Karakterfysiognomi“, som det rigtig benævnes, af en Blind; der er 
gamle Mænd med fortrædelige Miner, eller Koner, som*sidde  paa Jorden med Hænderne paa 
Knæene og stikke Hovedet rigtig nysgerrig og enfoldig frem. Der er en Mand, som sidder paa 
Hug og er lige ved at slumre ind: lian lægger Hovedet skævt til Siden, Øjelaagene lukke sig, 
Munden hænger slapt. Det er virkelig meget komisk, og slige gode Ideer blive ogsaa tidt gentagne.

Det staar vel i nogen Forbindelse med denne ironiske Aand, at Peruanerne vistnok i 
højere Grad end noget andet af Indledningskunstens Folkeslag vise Tilbøjelighed til at bryde 
Frontaliteten i deres Statueform. Vel at mærke: de ere i det Hele ikke hævede over den; 
det store Flertal af deres Statuevaser holde sig dens Lov efterrettelig paa en Maade, der ikke 
vilde være tænkelig, hvis de nogensinde rigtig havde frigjort sig for den og naaet et højere 
Standpunkt. Men det forekommer dog hyppig nok, at Hovedet holdes skævt, bøjet eller drejet 
til Siden, hvilket altid medfører Indtrykket af noget Imprévu. Som et Exempel foruden de 
ovenanførte og den S. 238 afbildede Figurvase skal jeg anføre en Vase, som forestiller en 
Kvinde, der fletter sit lange Haar: hun sidder paa Hug, aldeles frontalt, men drejer kun — i 
god Overensstemmelse med Motivet — Hovedet om til den ene Side. Men der forekommer 
ogsaa enkelte Figurer, som helt igennem afvige fra Frontaliteten, som f. Ex. ligge paa Siden, 
med Benene trukne op under sig, Skuldrene skraat, Hovedet mere rejst. Det kan herved anføres, 
at den paa Siden liggende Figur ogsaa i Grækenland og i Etrurien, som vi senere skulle 
se, forekommer endnu i Indledningskunsten som en af de tidligste hele Afvigelser fra Heglen. 
Ogsaa i Indien forekommer dette Motiv i Fremstillinger af Buddha, som synker hen i Nirvana, 
medens Buddhas Figur ellers regelmæssig, hvad enten den staar oprejst eller sidder paa Jorden, 
er aldeles frontal.

Til Trods for slige Tegn paa Emancipation er det dog næppe rimeligt at antage, at den 
peruanske Kunst bar Muligheden i sig til Gennembrud og en virkelig Frigørelse. Peruanerne 
have nemlig kun ringe Opmærksomhed for Legemsformen i det Hele — heri ere de lige saa 
langt tilbage som de øvrige gammelamerikanske Folk —; det er kun i Behandlingen af Hovedet, 
at de vise særegne og fremragende Evner.

3. Indledningskunst eus Fladebilleder.

I «Naturfolkenes» Kunst have Fladebillederne i det Hele langt mindre Betydning 
end Statuerne; des større er deres Betydning for de noget højere Kulturfolk, Ægyptere, 
Assyrere, Persere, Grækere, ogsaa for nogle af de mest fremskredne gammelamerikanske 
Kolk (f. Ex. fra Guatemala). 1 den følgende Skildring af Indledningskunslens Fladefremstil
ling har jeg derfor i endnu højere Grad end ved Statuerne de ypperste Kulturfolk indenfor 
Indledningskunstens Grænser for Øje.

I Fladebilledet gengives den enkelte Menneskeskikkelse sammen med andre, i mange- 
haande Optrin og Situationer; der er derfor mere Afvexling og Mangfoldighed end i Statu
erne. Fladebilledet er Organ for Fremstillingen af Mennesket som handlende og lidende. 
Dette medfører ogsaa lidt en Gengivelse af Legemets Vending i Underliv og Hals; 
overhovedet er Menneskebilledet her ikke bundet til den frontale Holdning. Men det følger
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af sig selv, at Opfattelsen af Figuren ikke i den ene Fremstillingsform kan vise et virkelig 
højere Udviklingstrin end i den anden, naar begge Former ere samtidige. Det er derfor 
et meget væsentligt Karaktertræk ved den ældste Periodes Fladefigurer, al Vendingen, 
hvor den overhovedet er fremstillet, er opfattet og gengivet ganske urigtig, uden 
Forstaaelse af, hvorledes den i Virkeligheden foregaar. Det er f. Ex. ikke ualmindeligt, 
især paa assyriske Relieffer eller arkaiske græske Vasemalerier, at en hel Figur fra Fødderne 
lige op til Skuldrene er fremstillet i Profil til den ene Side, og at Hovedet og Halsen paa 
samme Figur er drejet om i Profil til den modsatte Side, ret som om det var muligt for 
den menneskelige Hals at gøre en hel Vending paa 180°. Vendingen i Underlivet havde 
man særegne Vanskeligheder ved nøjere at iagttage, fordi det blandt de fleste Kulturfolk 
ansaas for stridende mod Sømmelighed navnlig for den voxne Mand at blotte sine Lænder: 
de skulde skjules af et Klædebon, selv om Skikkelsen ellers, som hyppig hos Ægypterne, 
var nøgen. I Følge denne Skik sparer Kunsten sig i Reglen al Redegørelse for den nøjere 
Sammenhæng af Vendingen i Underlivet (Fig. 21). Hvor en Skikkelse ganske undtagelsesvis

Fig. 21. (Assyrisk.)

i en særlig Situation — f. Ex. som Svømmer — er fremstillet fuldt nøgen og tillige i 
Vending, ser man at Formerne ere opfattede aldeles urigtig, idet Vendingen ikke foregaar 
i jævn Overgang, men i skarpe Brud. En Overkrop, set lige forfra eller bagfra, sættes 
uden videre sammen med en Underkrop, set lige fra Siden (Fig. 22).

Fig. 22. (Assyrisk.) 30*
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Man lærer heraf, hvad der bekræfter sig i hele Kunstens Historie, at hvad Kunslen 
ikke har lært at udføre statuarisk, det kan den vel forsøge sig paa i Fladefremstillingen, 
men virkelig gennemføre det kan den ikke. For at Formens Projektion skal kunne angives 
rigtig og natursandt paa en Flade, maa den være studeret og indøvet i Volumen. Statuen 
er en Forudsætning og ligesom en Læremester for Fladebilledet.

1 Fladebilledet opfattes Figuren alene som den udfolder sig for Øjet i sin største 
Udstrækning fra Top til Taa, den fremstilles ikke i Forkortning. En liggende Figur
f. Ex. tegnes udstrakt som man ser den fra Siden. Vilde man tegne den som den viser
sig mere fra Ilovedenden eller fra Benenden, saa vilde man komme ind paa den store
Vanskelighed, at dens Længdemaal skulde forkortes saa stærkt i Forhold til de andre Maal
og dog gøre Indtrykket af at være de længste, idet Billedet jo skulde give den rigtige 
Forestilling om de indbyrdes Forhold mellem Figurens Maal. Det er denne dobbeltsidige 
Opgave, som til alle Tider har udgjort Tegnekunstens største Vanskelighed, det Skær, paa 
hvilket Begyndere og Dilettanter strande. i Kunstens Indledningsperiode stiller man sig 
slet ikke denne Opgave, fordi man sætter Billedkunstens Opgave i at fremvise alt saa lige
frem og tydelig som muligt, som del udfolder sig for Øjet i sin største Dimension. Man 
mener at kunne gengive Tingene (Figurerne) selv som gennem en geometrisk Opmaaling 
af dem; Lovene for Fænomenet, den Maade, hvorpaa Øjet ser Figurer og Ting, har man 
endnu ikke erkendt. Man har naturligvis nok været opmærksom for, at Fænomenet for
andrer Virkelighedens Former, Maal og Forhold; men man har ikke vist dets Betydning 
for Indtrykket paa det menneskelige Sind Retfærdighed, idet man blot har betragtet det 
fra den negative Side som noget skullende og bedragerisk, der fordrejer Sandhed og Virke
lighed. Man maa have vidst, at en Figur i 30 Alens Afstand tager sig meget mindre ud 
end en Figur i 10 Alens Afstand; men man har ogsaa vidst, at Figurerne i Virkeligheden 
ere lige store; og man har sat Kunstens Ære i ej at lade sig narre af et Sansebedrag, 
men at genoprette det virkelige Forhold. At gengive den perspektiviske Formindskelse 
vilde man i hin Periode uden Tvivl have betragtet som den barnagtigste og latterligste 
Fejl. Ogsaa paa dette Punkt har det, som vi maa betragte som Indledningskunstens Mangler 
og Begrænsning, været fastholdt principmæssig af en Overbevisning, som har havt sin Rod 
i Livsanskuelsen: deraf kan alene dets Sejlivethed forklares.

Naar Øjet altsaa i Virkeligheden saa en Ting eller Flade i Forkortning, var det 
Kunstens Pligt at flytte Synspunktet saaledes, at man fik den mest ‘objektive Fore
stilling om Tingens Skikkelse og dens Maals Forhold. Dette galdt ikke alene om Gen
givelsen af Figuren som Helhed, men ogsaa om Gengivelsen af dens enkelte Dele: man 
tegner heller ikke en Arm eller et Ben eller en Fod eller en Haand eller en Finger i For
kortning, i Forskydning frem imod eller bort fra det betragtende Øje. Man undgaar det i 
alt Fald saa meget som det er muligt, uden at Tydeligheden rent skal glippe (Fig. 23).
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Fig. 23. (Assyrisk.)

Men herved kommer man ind paa noget, som ikke alene er en Begrænsning for Kunsten, 
men som medfører noget bestemt naturstridigt og urigtigt i Gengivelsen; thi naar man i 
det virkelige Liv ser en Figur, ser man nødvendigvis Dele af den i Forkortning, om man 
end ser den som Helhed i fuld Udfoldning. Jo mere fri og kraftig dens Bevægelse er, 
des mere ville ogsaa dens enkelte Partier ses i Forskydning for Øjet. Kan man ikke tegne 
disse Forskydninger som de ses, vil Bevægelsen i Billedets Gengivelse tage sig besynderlig 
haard og kantet ud. Delte maa man erindre f. Ex. ved Betragtningen af de ældste græske 
Vasebilleder og ikke henføre de haarde og skarpe Bevægelser til nogen Hensigt fra Kunst
nerens Side; de bero paa Fremstillingsformens Mangler.

Et meget paafaldende Exempel paa denne Mangel paa Evne til at fremstille Figu
rens enkelte Dele i Forkortning har man i Tegningen af del menneskelige Øje. 
Uagtet det ellers er almindelig Regel i Fladebillederne, at Hovedet tegnes i Profil, set fra 
Siden, tegnes Øjet dog altid — maaske endog uden Undtagelse, lige op til det 5te Aar- 
hundrcdes græske Kunst — som om det saas forfra — i hvert Fald for meget forfra —, 
saa at dels Linier ikke forbindes paa nogen naturlig Maade med Ansigtets øvrige. Da 
Øjet er saa overordentlig betydningsfuldt med Hensyn til Udtrykket for Sindsbevægelsen, 
kan man heraf se, hvor lidet Kunsten endnu paa dette Udviklingstrin er kommet ind paa 
Fremstillingen af disse.

Det gælder om Figuren, naar den fremstilles paa en Flade, hvad der forøvrigt og
saa gælder om Statuen, at den hyppig er malet med Farver, som gengive Livets egne 
eller ere valgte efter dekorative eller symbolske Hensyn. Det gør ved Anvendelsen af 



246 70

Farven heller ingen Forskel, om Figuren hæver sig frem fra Fladen som Relief eller ikke: 
der gælder de samme Regler for alle Fremstillingsformer. Men det er ejendommeligt for 
Indledningskunsten, at Farven kun anlægges som en enkelt, ubrudt Tone uden noget
Hensyn lil den Aftoning af Lys og Skygge, der viser sig paa det menneskelige Legems
Overflade som paa enhver rund og sluttet Form. Den Tone, som vælges, svarer til Lege
mets Lokalfarve — den virkelige eller symbolske —, som den vilde ses i fuldt Lys:

Mellemtone og Skygge medtages ikke, heller ikke Slagskyggerne. 
Det er det samme Princip, som ytrer sig i, at Intet fremstilles 
i Forkortning: Skyggen er jo noget, som gør Tingen utydelig, 
og som ikke tillader at se dens sande Beskaffenhed, derfor ser 
Kunsten bort fra den. Man vender den mest belyste Side frem, 
ligesom man vender den Side frem, der udfolder sig bredest 
for Øjet. Formens Runding, som den kan gengives ved Far
vens og Lysets gradvise Aftoning, gaar jo netop ud paa at 
følge Overfladens forskellige Retning i Forhold til det betrag
tende Øje, hvorledes den fra en bredere Udfoldning mere og 
mere forskyder sig og forsvinder; men derpaa indlader man sig 
lige saa lidt med Farvens som med Tegningens Midler.

Saaledes kommer Skikkelsens Omrids til at afsætte sig 
skarpt og tydelig mod Grunden og faar den største Betydning 
for Gengivelsen af den. Delte gælder ikke mindre om Relieffet 
end om Maleriet: det er væsentlig ved Omridset at det gør sin 
Virkning. Heri ligger Grunden til, at Relief og Maleri væsent
lig maa betragtes som den samme Fremstillingsform, hvad der 
ogsaa bekræftes af den Maade, hvorpaa de anvendes og kom
poneres. 1 Relieffet har man kun ved at give Figuren lidt 
Masse og Fremspring fra Grundfladen villet fremhæve, at den i 
Modsætning lil det omgivende Rum er en fast og voluminøs 
Genstand. I Indledningskunstens Relief ere Figurens bredere 
Overflader indenfor det fremtrædende Omrids ganske fladt be.- 
handlede; hverken ved Formens eller Farvens Midler gengives 
der nogen blødere Aftoning af Lysets og Skyggens Spil over 
Overfladen, som kunde fremkalde Indtrykket af Runding. Kun 
de smallere Former i Lemmerne kunne behandles mere rundt.

Naar det altsaa er Linien, der i Fladebilledet er det væsent
ligste Udtryksmiddel, faar Kunsten den Opgave at finde den 
tydeligste og mest karakteristiske Linie, hvormed Figuren af
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sætter sig paa Fladen. Hvor den tegnes
for sig alene, fremstilles den undertiden 
(især i Naturfolkenes Kunst) aldeles for
fra (Fig. 24). Men uendelig hyppigere 
benytter man dog Profillinien, som 
den viser sig fra Figurens højre eller 
venstre Side. Figurens nedersle Halv
del: Fødder, Ben og Underliv indtil 
Bæltestedet, fremstilles saa godt som 
altid i Profil; i de allerfleste Tilfælde 
ogsaa Hoved og Ilals; dog kan Hovedet 
undtagelsesvis ogsaa være tegnet som det 
ses lige forfra, derimod ikke paa skraa, 
halvt forfra og halvt fra Siden. Med 
Hensyn til Overkrop og Skulder er der 
mere Forskel mellem Folkeslagenes Vaner 
indbyrdes, idel f. Ex. Assyrerne for det 
meste ogsaa gengive dem i den rene 
Profilstilling, hvorimod Ægypterne helst 
tegne Skuldrene i hel Udfoldning, altsaa 
som om man saa dem lige forfra, fra et 
andet Synspunkt end man ser baade 
Hovedet og Benene, der ere tegnede i 
Profil fra Siden (Fig. 25). Saadanne 
Fladefigurer se egentlig ud, som om de 
vendte sig: i Underlivet til den ene Side 
og i Halsen til den anden, selv om det 
Motiv, hvori de fremstilles, ikke med
fører nogen Vending, og Meningen alt
saa er den at gengive en simpel Hold
ning i samme Retning af alle Figurens 
Dele. Disse tilsyneladende Ven
dinger, der kun bero paa den Maade, 
hvorpaa Figuren udfoldes for Øjet, maa 
ikke forvexles med de virkelige, om de 
end se ens ud (Fig. 26).

Fig. 25. (Ægyptisk.)

-^-.^..9 -
Fig. 26. (Pelew-Øerne.) Indlagt Arbejde.
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Al Figuren paa Fladen altsaa regelmæssig tegnes i skarp Profil, i hvilken Overgangen 
til dens øvrige Sider aldeles ikke er gengivet, kaster et Lys tilbage over Stalueformens 
Ejendommelighed. Indledningskunslens Statuer svare ikke til det, som man i den senere 
Plastik forstaar ved runde Figurer [ronde bosse): de bære altid Spor af at være opfattede 
dels lige forfra (og bagfra), dels fra de to Profilsider; Overgangen mellem de fire Sider er 
vel afrundet, men ikke gradvis og naturtro formidlet, da der ikke fremstilles nogen Ven
ding. Og uagtet Fremstillingen af Menneskeskikkelsen i Fladebillederne er mindre strængt 
begrænset end i Statuerne, bærer den naturligvis alligevel Vidne om de selv samme Vilkaar 
for Kunsten og for Livet. Hvert Folk for sig giver ogsaa i deres Fladebilleder idelige Gentagelser 
af de samme typiske Motiver. Desuden finder man hvert Øjeblik en fuldkommen Ensformighed 
i Figurernes Anordning, f. Ex. i lange Rækker, som den senere Kunst umulig har kunnet 
tilfredsstilles ved. Man er endnu slet ikke kommet ind paa at kræve, at hver 
enkelt Skikkelse skal føre sit Liv, og ikke blot være en Replik af en anden, 
selv om de i god Enighed udføre den samme Funktion. Der er baade ved Statuer og 
Fladefigurer bestandig noget af Brikker, hvilket hverken forhindrer, at de kunne være ud
førte i kolossal Maalestok, eller at der i de bedste af dem kan ytre sig en frisk og iln 
Iagttagelse af Karakter og Form — indenfor de ovenfor angivne Begrænsninger.

frontalitet i Figurerne paa Fladelnileder. Paa Fladebilleder af „Naturfolkenes“ Kunst 
turde det i det Hele være temmelig hyppigt, at Menneskefiguren fremstilles lige forfra, 
hvorimod det er en yderst sjælden Undtagelse i ægyptisk, assyrisk eller arkaisk græsk Kunst. 
Naar Figuren ses lige forfra, er den ogsaa frontal og i Reglen fremstillet for sig, uden For
bindelse med andre (f. Ex. Fig. 24).

Et mærkeligt Stykke i Museum für Völkerkunde i Berlin forekommer mig at have særlig 
Betydning med Hensyn til Karakteren af den allerprimitiveste Fladefremstilling. Det er et Par i Træ 
udskaarne Relieffer fra Dørstolperne paa Høvdingens Hus i Eire (et Landskab i Niger-Bonuë-Gebetet, 
ved Nigcrflodens nedre Løb). Reliefferne fremstille baade Dyr (Abe, Leopard, Slange, Hest — 
alle kun utydelig og slet karakteriserede) og Mennesker, for det meste ganske nøgne. Alle 
Figurerne ere udførte i rundt, stærkt og plumpt Relief; de ere desuden allesammen — ogsaa 
Menneskefigurerne, i alt 20 — fremstillede strængt frontalt som Statuer, forresten i en 
ikke ringe Mangfoldighed af Stillinger: staaende, gaaende, ridende, knælende, klatrende, liggende 
forover eller bagover (coëuntes); nogle ses lige forfra, andre lige bagfra, andre lige i Profil — 
Skraastillinger findes naturligvis ikke. Det er aabenbart, at Frontaliteten er overholdt som en 
almindelig gældende Forudsætning for Fremstillingen, og det uagtet Figurerne ere fremstillede i 
allehaande indbyrdes Samkvem, der endog til Dels have en virkelig dramatisk Karakter: Sam
kvemmet er da udtrykt alene ved Armenes Stilling. Naturligvis er dette Udtryk meget mangel
fuldt og vilde i det Hele næppe kunne forstaas af sig selv, skønt man vel kunde se, at der 
foregik Noget mellem Personerne; men man har en autentisk Forklaring af Indholdet, som er 
helt romantisk.
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Disse Relieffer ere omhandlede i Mittheilungen der afrikanischen Gesellschaft in Deutschland, 
Bd. III, April 1882, p. 143 i Henhold til Meddelelser af Opdageren E. R. Flegel, desuden med 
Gengivelser af hans Tegninger. Det vilde være uretfærdigt at forlange for meget af Tegninger, 
som udføres under vanskelige Forhold af en Mand, der ikke synes at være forberedt paa skarpere 
kunstnerisk Iagttagelse; men jeg kan ikke lade være at fremhæve, at de Flegelske Afbildninger 
give aldeles unøjagtige og urigtige Forestillinger om Figurernes Stillinger. Da Originalerne ere 
til Skue i et for alle tilgængeligt Museum i Berlin, henstiller jeg til Enhver, som vil se dem 
efter, at dømme, om det er Flegel, der har Rot med sine Tegninger, eller mig med mine ovenfor 
udtalte Paastande om Figurernes gennemgaaende Frontalitet og Manglen paa Skraastillinger. 
Tegneren har aabenbart ikke havt Begreb om slige karakteristiske Egenskabers Betydning.

Det maa ved disse Relieffer bemærkes — hvad der ogsaa bekræfter sig paa hundrede andre 
Steder i Naturfolkenes Kunst — , »at der meget vel kan gives sikre Beviser for, at de „Vilde“ 
have været i Forbindelse med højere civiliserede Folk, uden at dette dog i mindste Maade har 
medført nogen Udvikling af den billedlige Fremstillingsform. Her er f. Ex. fremstillet en Mand 
med et Gevær i Ilaanden. Det fremhæves ogsaa, at der i de Egne, hvorfra Reliefferne hidrøre, 
gør sig en stærk muhammedansk Indflydelse gældende. Den kan vel i hvert Fald ikke have hjulpet 
F i gu r fremstillingen til et højere Standpunkt; og her staar netop Fremstillingen af Figurerne paa 
Fladen paa det allerlaveste Udviklingstrin. Man ledes til at gætte paa, om ikke de gamle Kultur
folks — Ægypteres, Assyreres, Guatemala-Folkets og andres — flade, lave, skarptskaarne Relieffer, 
i hvilke ogsaa Legemets Vendinger gengives (om end fejlagtig og ufuldkomment) maa opfattes 
som en afledet Form, en Reduktion ind imod Grundfladen af et oprindelig højere, rundere, mere 
klumpet Relief, hvis Figurer have været nær beslægtede med Statuerne og ligesom disse Frontali
tetens Lov aldeles underkastede. Men længere end til en Gætning vover jeg mig ikke.

Ileiiiioskeskikkelseii i Kunsten fra Knokkelliulerne. En egen og isoleret Stilling blandt 
,Naturfolkenes“ Kunst indtager som bekendt de udskaarne Sager fra Rensdyrsperioden, fundne i 
Mellemevropas Knokkelhuler: i Frankrig (især Périgord og Pyrenæerne), Schweiz og Belgien. 
Det er Frembringelser af den ældste evropæiske Skole i Billedkunsten, en Skole, der midt under 
Stenalderens Vilkaar gør Fremtidens Verdensdel: Evropa, Ære, for saa vidt som den er hævet 
over de øvrige Naturfolks Raalied og Maniererthed og lader sig lede af en sundt iagttagende 
Naturalisme. For Arkæologien staar denne Kunst som en af Enklaverne i Menneskeslægtens Ud
vikling i Kultur; man kender hverken Forudsætninger for den eller Følger af den.

Hvis det her galdt om at fremstille Billedkunstens Arkæologi i Almindelighed, vilde disse 
Hulefund have Krav paa fortrinlig Opmærksomhed ; thi af alle Begyndelser paa Kunsten, som man 
kender til, er denne vel den agtværdigste. Men naar vi udtrykkelig tale om Fremstillingen af 
Mennesket, indskrænker deres Betydning sig næsten kun til at godtgøre, at Mennesket paa 
dets tidligste Udviklingstrin interesserer sig langt mere for Dyrene end for 
Mennesket selv. Ikke alene forekomme Menneskeskikkelser i Hulekunsten i meget ringe Antal i 
Sammenligning med Dyreskikkelser — Ren, Hest, Elefant; ogsaa enkelte Krybdyr, Fiske, Fugle — ; 
men de ere ogsaa langt mindre tilfredsstillende udførte. At Menneskets Opmærksomhed for den 
omgivende Natur først ret vaagner til Liv ved Indtrykket af Dyreskikkelserne — som Mennesket

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosopliisk Afd. 5 B. IV. 31
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paa Grund af det naturlige Slægtskab kan opfatte med en vis sympatlietisk Forstaaelse, medens 
tillige Forskellen fra dets egen Art og de mangfoldige indbyrdes Forskelligheder indenfor Dyre
verdenen ægge og skærpe Iagttagelsen ved Sammenligning —, det bekræftes ogsaa af den ægyp
tiske, assyriske og ældre græske Kunst, hvilket vi allerede i det foregaaende have berørt (se 
ovenfor S. 186, S. 237) og i det følgende skulle fremdrage flere Beviser for. Menneskeslægtens 
Udvikling stemmer ogsaa i denne Henseende overens med den individuelle Udvikling af det enkelte 
Menneske: smaa Børn interessere sig som bekendt meget mere for Heste og Hunde end for 
Mennesker, og deres bedste Legetøj er „Noas Ark“. Til en vis Grad er det samme Forhold 
ogsaa anerkendt med Hensyn til Naturfolkene fra de andre Verdensdele (se f. Ex. Richard Andree, 
Das Zeichnen bei den Naturvölkern, i Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 
Bd. XVII, Wien 1887, p. 99); dog har det ved Studiet af de ethnografiske Museer forekommet 
mig, at Forholdet her er langt mindre tydeligt end ved Knokkelhulefolket eller de ældre Kultur
folk før det store Gennembrud i den græske Kunst. Vi kende i det hele taget ikke de uevropæiske 
Naturfolks Kunst fra dens Forsøgsperioder, men først efter at den hos ethvert Folk for sig er 
fæstnet i et givet Repertoire af Opgaver og givne Manerer for deres Løsning. Hvilken Skæbne 
end Knokkelhulefolket har liavt, synes dot at have hørt til de mere perfektible Racer: derpaa tyder 
netop den rene og uhildede Interesse for Omverdenen, som dets Kunst viser i Modsætning til 
andre Naturfolks.

Jeg knytter dette Fænomen til Omtalen af Indledningskunstens Fladebilleder, fordi de 
sjældent forekommende Menneskefigurer for det meste ere indridsede i Rensdyrstak o. desk, 
enkelte smaa Forsøg paa statuarisk Fremstilling af Menneskeskikkelsen ere ganske raa. 
Sign. Salomon Re i nach, Antiquités nationales, description raisonnée du Musée de Saint-Germain- 
en-Laye, I, Epoques des alluvions et des cavernes, Paris 1889, p. 168 ff. (og Afbildningen p. 237, 
la femme au renne). — Lartet & Christy: Reliquia?. Aquitanicœ (ed. by T. R. Jones, London 
1875) B. Pl. II, p. 293 giver en lille Fortegnelse over de indtil da udgravede Menneskebilleder 
fra franske Knokkelhuler, for saa vidt som man dengang har kunnet overse Stoffet, hvilket der 
dog endnu ikke gives tilstrækkelige Midler til. Afbildninger i forskellige Dele af. (Mortillet:) 
Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme. (I samme Værks Vol. XXII (1888) 
p. 297 en Afbildning af et forhistorisk Gudindebillede paa en Sten ved Collorgues (Dep. Gard) ; 
det maa kaldes et frontalt Fladebillede af yderst uudviklet eller — maaske — aldeles for
vildet Kunst).

»•
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Indledningskunst. Ægypten.

Hvad vi i det Foregaaende have fastslaaet om Indiedningskunsten i Almindelighed 
og de Illustrationer, vi have givet dertil (se tilbage til Figg. 5 og 6, S. 229; 8, S. 230; 
I I, S. 231 ; 13, S. 233; 15, S. 234; 18, S. 238; 25, S. 247), indeholder allerede en væsentlig 
Del af Karakteristikon af den ægyptiske Billedkunst. Naar man sammenligner denne med 
den fuldt udviklede græske eller den senere evropæiske og faar et stærkt Indtryk af Forskellen, 
vil man vistnok finde, at hine for hele Jordklodens primitive Billedformer gældende Træk 
have et større Lod i dette Indtryk end de særlig ægyptiske, nationale Karaktermærker.

Men denne Betragtning af den ægyptiske Kunst stemmer ingenlunde overens med 
den, som ellers i den senere Tid har været almindelig gældende. Efterhaanden som den 
uhyre store Monumentverden fra Nillandct i Oldtiden er draget frem for Nutidens Betragt
ning, og man har set dens Omfang udvide sig og lært nye Fænomener i den at kende, 
især fra dens ældste Periode, som i mange Henseender er den mærkeligste, er Opfattelsen 
af den blevet noget usikker, paa samme Tid som den er blevet rigere. Man kalder den 
undertiden en «miskendt Kunst»; man vil have opdaget, at den i Virkeligheden, nøjere set, 
kan gengive Livet med samme Frihed og Alsidighed som enhver anden Kunst.

I første Del af det betydelige Værk Histoire de l'art dans l'antiquité (1882) S. 662 
tale Perrot og Chipiez om det stærke Indtryk, som Kunstnere og Arkæologer modtog af den 
Samling Statuetter fra det ældste ægyptiske Riges Tid, som Mariette havde bragt til Verdens
udstillingen i Paris 1878. «Intet kunde være bedre egnet til at advare dem, som forstaa 
at se, mod gamle Fordomme. Hvilken Forskel, ja man kunde næsten sige: hvilken Afgrund 
er der ikke mellem den ægyptiske Kunst, saaledes som man endnu definerede den for en 
30 Aar siden, og den, der aabenbarer sig for os i alle disse Statuetter, hvor Stillingerne 
ere saa afvexlende, og hvor de mest forskellige Bevægelser ere gengivne saa naturlig og 
frit! Det var Ordet Stivhed (raideur), som hyppigst undslap Kritikerens Pen, naar det 
galdt om at karakterisere Stilen i Skulpturerne fra Memfis og Theben. Men finder man 
nu ikke netop i allerhøjeste Grad i alle disse Billeder en Karakter, som er lige det mod
satte af denne Fejl, en Lethed i Holdningen, en Bøjelighed i Lemmerne, som de skarpeste 
Iagttagere endnu den Dag i Dag hos de moderne Ægyptere betegne som et af de mest 
ejendommelige og vedblivende Særkender for denne gamle Race?»

31*
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Til Illustration af denne Udtalelse meddeles i det omtalte Værk en Række Afbild
ninger af hine Statuetter, der skulle tjene til Æresoprejsning for den ægyptiske Kunst og 
vise, hvilken skammelig Uret den har lidt fra den ældre Kritiks Side. Men alle disse 
Statuetter uden Undtagelse ere netop i strængeste Forstand frontale. Vi 
have allerede i det Foregaaende (S. 229, Fig. 5, 6) benyttet Afbildninger af to af dem, nemlig 
en Kone, som staar forover bøjet over et Trug og blander Mel og Vand (Fig. 5), og en 
Kone, som ligger paa Knæ og ælter Dej (Fig. 6), til Illustrationer af selve Begrebet Fron
talitet mellem andre, som ere tagne fra de mest forskellige Folkeslags Kunst, idet vi ved 
en punkteret ret Linie gennem enhver af de to ægyptiske Figurer have gjort opmærksom 
paa Reglens Grundtræk: den uforstyrrede Holdning af Figurens Midtplan. Motiverne i disse 
og i de øvrige af Perrot anførte Statuetter ere forøvrigt virkelig forholdsvis ualmindelige i 
den ægyptiske Kunst og have derfor ved Opdagelsen kunnet overraske Kenderne; men des
mere bekræfte de netop Reglens Almengyldighed ved at vise dens Gyldighed for hidtil 
ukendte Tilfælde. Ulykken er, at man ikke skarpt har opfattet eller nøjere defineret, hvori 
Reglen bestod, men ladet sig nøje med et almindeligt Ord som «Stivhed», der giver en 
unøjagtig og til Dels omtvistelig Forestilling om Sagen. Saaledes have de ny opdagede 
fænomener kunnet lede til at antage, at der slet ingen Regel, ingen Begrænsning var, og 
at den ægyptiske Statue havde Evne til at «gengive de mest forskellige Bevægelser naturlig 
og frit» — en Antagelse, der aldeles forstyrrer det sande Billede af Kunstens hele Udvikling 
paa denne Jordklode1).

En anden Forvirring i Opfattelsen hidrører fra, at man ikke skarpt nok skælner 
imellem Figurens Fremstilling i Volumen, som Statue, og dens Fremstilling paa Fladebilledet, 
uagtet hele den primitive Kunst — Indledningskunsten, som vi kalde den — hos Ægypterne 
saa vel som hos andre Folkeslag indskærper Nødvendigheden af denne Sondring. I en Af
handling om den lille, ved Memfis fundne Statue af Pehurnovri i Louvremuseet (i O. Rayet’s 
Jfonwmente de l'art antique, 1884) advarer Maspero, uden Tvivl med Rette, imod at an
tage, at der galdt egentlig hierat i ske Regler for hele den ægyptiske Kunst. Naar man, 
som han, har set ikke alene de enkelte Stykker, som udrevne af deres Sammenhæng findes 
i Evropas Museer, men ogsaa de Monumenter, som ere tilbage i selve Ægyptens Land, hævder 
han, at man ikke kan antage denne Mening. «Man finder allevegne» — fortsætter Maspero — 
«i Reliefferne paa Templer og i Grave en Forskellighed i Gestus og Stillinger, som viser, 
hvor vidt Billedhuggere og Malere vare naaede i Gengivelsen af den menneskelige Skikkelse : 
Bonden bøjer sig over sin Hakke, Skriveren over sit Papir, Tømmermanden strækker sig 
frem over sin Bænk, Danserinder og Gøglere dreje og gynge deres Legemer, Soldater svinge

’) Om det, som man ellers kan forstaa ved Undtagelser fra Frontalitetens Regel i -ægyptisk Kunst, 
henvise vi til Tillægsbemærkningerne til dette Afsnit.
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Lansen eller marchere i Kolonne — all saa naturlig, som man kan tænke sig det. Og 
disse Stillinger, der ere saa forskellige fra dem, som man er vant til at tinde blandt de 
ægyptiske Figurer i Louvre, kunde Billedhuggerne, om de vilde, overføre paa Statuer: 
Kvinden, som knælende knuser Kornet; Bageren, som ælter Dejgen; Slaven, som stryger 
en Vase med Jordbeg, før han hælder Vin i den; den paa Hug siddende Hyler (pleureur} i 
Bulak-Museet — alle ere de komponerede og modellerede med en Rigtighed i Bevægelsen 
og en heldig Gengivelse af Udtrykket, som ikke lader nogen Tvivl tilbage om Kunstnernes 
Duelighed.» — Alle de Exempter paa Statuemotiver, som Maspero nævner, ere — vel at 
mærke — henlede atter fra den samme ovenfor omtalte Bække af Statuetter, som Perrot 
saa stærkt fremhæver og afbilder; og de ere, som sagt, Frontalitetens Begel undergivne. 
Man maa jo erindre, at denne Regel virkelig tilsteder Udtryk for en vis Art af Handlings- 
og Bevægelsesmoliver, nemlig alle dem, der ikke kræve nogen Vending eller Sidebøjning af 
Legemet: dér drager den først Grænsen. Og denne Begrænsning, der er saa væsentlig for 
Indledningskunstens Statuer, gælder, som vi have set, ikke for dens Fladebilleder. Naar 
man har dette Forhold for Øje, spørger man sig selv med nogen Forundring, med hvilken 
Bel en Ægyptolog som Maspero kan sige, at Billedhuggerne, om de vilde, kunde over
føre Belieffernes Motiver paa Statuer. Der maatte andre Beviser og andre Exempter 
til. Jeg hører, idet jeg skriver delte, endnu ikke til de Lykkelige, som have havt Lejlighed 
til at studere den ægyptiske Kunst i Nildalen selv; men jeg gaar tillidsfuldt ud fra, al det 
samstemmende Vidnesbyrd af de Tusinder af ægyptiske Statuer og Statuetter, som ere til 
Skue i Museerne i London, Paris, Berlin, Leyden, Florents, Bom osv., og som hidrøre fra alle 
Egne af Ægypten og alle Perioder af dets Kunsthistorie, vil være tilstrækkeligt til at give en 
sikker Opfattelse af den ægyptiske Kunsts Begrænsning, især naar den samme viser sig at 
gælde for alle Jordklodens primitive Folkeslag. Af Ægyptologerne skulle vi lære, hvorledes 
Nilfolkets Kunst indenfor sin Begrænsning udtrykker Folkets Liv, Tro og Tænkemaade; 
men Begrænsningen selv faar man et klarere Blik for ved Sammenligning med andre Folks 
og andre Tiders Kunst.

Nej, man kan slet ikke tilkende den ægyptiske Kunst den Fortjeneste at have hævet 
sig over det primitive Udviklingstrin: den har i Fremstillingen af Menneskeskikkelsen alle 
karakteristiske Vilkaar tilfælles med de lavest civiliserede Folkeslag. Dens Fortjeneste be- 
staar ikke i noget Gennembrud, ikke engang i nogen mærkelig Tendens til Frigørelse, men i 
en indenfor dette Udviklingsstade uforlignelig Fuldkommengørelse af Fremstillingen, i et 
gennemført og exakt Udtryk for hvad Kunsten paa Indledningsstadet kan og vil. Den naaedc 
allerede i den første Periode, i hvilken vi kende den, til en langt klarere og objektiv rig
tigere Opfattelse af Form og Skikkelse end de øvrige Folk; den studerede virkelig indenfor 
sine Grænser Naturen, og i Gengivelsen af den naaede den til et overordentligt teknisk 
Herredømme over Materialet : den arbejder med lige Sikkerhed i den kolossaleste Maalestok 
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og i den lille bitte, i de haardeste Stenarter og i det bløde Træ eller Bronzen. Den bar 
for første Gang i Verdens Udvikling det Særkende for Kunst, at den gør et bevidst og 
aarvaagent Herredømme gældende over ethvert Punkt af Overfladen; den taaier ingensteds 
Modstand fra Materialets Side. Den kan ikke alene give Overfladen en fuldendt Politur; 
men — hvad der har langt mere at betyde — den konstruerer Form og Masse med den 
sikreste Bevidsthed; den kan endog aabenbare den fineste Følelse for Naturen. Overhovedet 
har Menneskeheden aldrig — heller ikke i senere Tider — frembragt nogen Kunst, der er 
fjernere fra Raahcd end den ægyptiske, ingen der bedre vidste, hvad den vilde, eller for
stod at sætte sin Villie igennem endog imod de største tekniske Vanskeligheder.

Det er et af de mest karakteristiske Træk for denne Kunst, at den uforstyrret 
gennem Aartusinders Forløb gentager saa aldeles primitive, halvt dyriske Træk som Figurer, 
der sidde paa Dug, men at den tillige udfører dem — saa vel som all andet — med en 
sleben Elegance i Tilsnit og Form, der forraader en Skole, en Indøvelse, el fast organiseret 
Herredømme over Arbejdet, som næppe har sin Lige i hele Historien. Her er der, om
nogensteds, det som man kalder Stil i alt hvad Kunsten gør. Ingen Kunst er mere let
at genkende end den ægyptiske, og ingen staar i et mere ligefremt, af fremmed Indflydelse 
upaavirket Forhold til Landets Natur og til Nationen selv. Alt er Ejendom, Intet Laan.
Det kommer af Folkets store Forspring i Civilisation for alle de omboende og af dets for
holdsvis isolerede Liv under lykkelige og tillige mægtige, taktmæssig virkende Naturforhold.

Der er fra det gamle Ægypten efterladt os en imponerende Mængde af Statuer, som 
er overordentlig betydningsfuld for Kunstens Historie. Naar man gør nøjere Bekendtskab 
med denne Verden af Figurer, overraskes man imidlertid ved at finde, ikke alene at de alle 
ere frontale, men ogsaa at den hele Mængde lader sig henføre til en ganske lille, snævert 
begrænset Række af Typer, nemlig følgende:

1. Helt oprejste Figurer,
a. enten staaende med samlede Fødder (Kvinder og Børn)
b. eller — staaende eller gaaende? — med den ene Fod sat frem i et Skridt (Mænd).

2. Figurer, som sidde (trone) paa et højt Sæde,
3. eller sidde paa Hug,
4. eller sidde i Skrædderstilling,
5. eller knæle (sidde paa deres Hæle), idel de

a. enten knæle paa begge Knæ
b. eller kun paa det ene, med det andel bøjet skarpt i Vejret1).

') .leg havde givet denne Oversigt i udførligere Fremstilling og i Forbindelse med hvad dertil hører, 
paa et Foredrag i det fllologisk-historiske Samfund i Begyndelsen af 1883; omtrent samtidig meddelte
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Fig. 27. Ægyptisk. Fra den Kgl. Antiksamling i København. Træ. Længde 0m,33.

Disse Stillingstyper forefindes saa vel i stor som i lille Maalestok; men kun i lille 
M aal esto k, i Statuetter, forekommer der ogsaa andre frontale Stillinger, f. Ex. Figurer, 
der ligge paa Maven og boje Hovedet i Vejret. Dog ere de alle, saa vidt som man kan 
skønne, typisk udformede og have formodentlig existeret i mange Exemplarer: endog af 
saadanne forholdsvis sjældne Motiver som de æltende Koner haves der Exemplarer i flere 
Museer (Florents, Athen, Bulak).

Naar man skal karakterisere den ægyptiske Statue, er del ikke engang nok al 
sige, al dens Stillinger kunne henføres til de ovennævnte Typer; det maa tilføjes, at 
hver enkelt Type for sig for alle Hovedliniers Vedkommende h a r s i n e n g a n g 
fastslaaede Begel, som er gentaget gennem hele den ægyptiske Historie i et uendeligt 
Antal Exemplarer. I Skrædderslillingen kan der være en lille Variation af Føddernes Stilling, 
idet Fodsaalerne enten vendes ud til Siderne eller lige opad, saaledes al Knæene hvile 
ovenpaa Fodsaalerne: højre paa venstre og venstre paa højre. I den samme Stilling er 
der ogsaa en Variation af Halsens og Byggens Holdning, idet. Hovedet undertiden bøjer 
sig fremover: Stillingen anvendes nemlig særlig til Skrivere, som skrive paa et Papyrusblad 
eller læse af det. Forøvrigt er det kun i Armenes og Hændernes SLilling, at der tilstedes 
nogen Afvexling ; og om al Afvexlingen gælder det tillige, at den holdes indenfor meget snævre 
Grænser og paa ingen Maade giver Spillerum for virkelig kunstnerisk Frihed. Men desuden 
har denne Afvexling kun lidt at betyde i Sammenligning med de store, strengt gennemførte 
Hegler, der beherske alle Typers Hovedtræk og i de allerfleste Tilfælde overhovedet alle 
deres Træk. Saaledes gælder det f. Ex. om alle tronende Figurer, at de trone paa en og

Maspéro i langt knappere Form noget lignende i den ovenfor anførte Afhandling. Mit Foredrag 
blev siden bearbejdet som Foredrag i det k. d. Videnskabernes Selskab og derefter trykt i Nordisk 
Tidskrift for Filologi, Ny Række, Vil. (Til Legemsstillingernes Historie.) 
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samme Maade i alle Henseender; de der knæle paa begge Knæ, knæle alle ganske ens — 
og såa videre for alle Tilfælde.

Hver enkelt Stillingslype for sig er uddannet af Kunsten mere fra et arkitektonisk 
end fra et plastisk Synspunkt, mere som Masseform end som levende organisk Figur, paa 
en lignende Maade som en Søjle, en Pille, cl Kapitæl eller andre arkitektoniske Former. 
Der kan vel i Statuerne røbe sig et kunstnerisk Blik for menneskeligt Liv og Karakter; 
men over det Hele svæver dog Opfattelsen af hvad Skikkelsen er som rumlig, stereometrisk 
Figur. Denne storartede Regelmæssighed i Tilsnittet af Figuren er et Særkende for Ægyp
ternes Kunst fremfor de andre ældste Folkeslags; den er det første Skridt ind paa den 
egentlige Kunsts Bane. Men for saa vidt som man her for første Gang virkelig kan tale 
om Skønhed i Gengivelsen af Menneskeskikkelsen, maa det dog erindres, at det er en 
Skønhed, som ikke er fuldt menneskelig, men af mere abstrakt og mathematisk Art.

Til Bedste for denne arkitektoniske Regelrethed udøver Kunsten et strængt Herre
dømme over den organiske Figur. Den ægyptiske Stils Særkende er allevegne en vis hel- 
skaaren Behandling af Linier og Flader, uden Afbrydelser, uden skarpe eller stærke Accenter. 
Man har denne Stils Grundtone anslaaet paa mere abstrakt Vis i Bygningskunsten selv, 
tydeligst i Pyramidernes lange, rette Sidelinier og jævne, glatte Flader, deres hele elemen
tære, krystallinske Form. Ligeledes ere alle tegnede Figurers Linier lange og løbende, 
nedskrevne med storartet Villiefaslhed, og Statuernes Flader ere forholdsvis jævne og plane. 
Det er Skikkelsens Helhed i dens Hovedflader og Grundlinier, som Kunsten overvejende 
har Øje for: Formens Enkeltheder hæve sig kun frem med ganske svagt Relief fra Sikkelsens 
Totalmasse. Med denne Strakthed og Glathed følger unægtelig tidt megen Tomhed i 
Formen; men tidt maa man ogsaa beundre, hvorledes den kan forbindes med den fineste 
Bestemthed i Modelleringen, saa at endog den letteste Krumning i Linier og Flader har sit 
Højdepunkt og sin Dybde netop paa rette Sled.

Strængheden bliver endog til Despoti — overhovedet er den ægyptiske Kunsts Forhold 
til det virkelige Liv i mange Henseender doktrinært og despotisk; man mærker bestandig, 
at der siges: saaledes skal det være. Hvad der ikke føjer sig korrekt under Masseformens 
store Flader, trykkes ubarmhjertig fladt. En Figur, som sidder paa Hug (Fig. 13, S. 233) 
tildannes gerne saaledes, at den med Undtagelse af Hovedet danner et omtrentlig kubisk 
Volumen, paa hvis Overflade Lemmerne mere ere anlagte i Relief end egentlig statuarisk 
udførte, Underarmene, som hvile krydsvis over Knæene, ere ganske flade og skære ind i 
hinanden, eftersom de ellers vilde springe for stærkt frem fra Totaimassens regelmæssig til- 
skaarne Form. Den ovenfor (Fig. 15, S. 234) efter Rayets Monuments afbildede berømte 
Statue (i Louvre) af en Skriver, siddende i Skrædderstilling, hidrørende fra de ældste Dyna
stiers Periode, anses med fuld Ret for en af de livfuldeste og mest karakteristiske Figurer 
af hele den ægyptiske Kunst, en sand Triumf netop for dens plastiske Evner; men hvis 
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man saa den bagfra, vilde man dog finde Byggens og Bagens Blade næsten plant afsleben ; 
desuden har Kunstneren tilladt sig al sænke den ydre Band af Fødderne og de lo yderste 
l’æer ned i Plinthen — egentlig skulde Banden af Fødderne hvile frit paa Gulvet; men det 
kunde ikke forliges med det alt beherskende Krav til el regelmæssigt Tilsnit af hele Figurens 
Masse. Man har en tydelig Forkærlighed for Parallelisme i Planer og Linier: Fødderne paa 
gaaende, staaende, siddende, knælende Figurer holdes saaledes regelmæssig aldeles parallelt; 
naar man — som det virkelig kan hændes — blandt smaa Træstatuetter finder en Und
tagelse fra denne Begel: en Figur, som sætter Fødderne «ud til Bens», som man siger, 
saa rammer det strax Øjet som noget usædvanligt. Hin Anklage for Stivhed, der nu vækker 
Ægyptologernes Forargelse, er ikke saa uretfærdig, som man vil gøre den til: man ynder 
virkelig i alle Henseender det plane og rette. Paa en gaaende, udskridende Figur frem
stilles begge Knæene aldeles strakte og begge Fødderne sluttende med Saalen helt til Jorden. 
Dette er i Statuer vel til en vis Grad en Konsekvents af Frontaliteten; men de stivt strakte 
Knæ findes ogsaa i Figurer paa Fladebilleder, i Tilfælde, hvor det ikke er naturligt. Endnu 
mere betegnende er det, at en frit nedhængende Arm fremstilles stivi udstrakt i Albuen. 
Det er en gennemgaaende Begel, som endog den allerypperste ægyptiske Kunst ikke har 
frigjort sig fra. Som Exempel paa den kan nævnes den berømte Træfigur fra del gamle 
Biges l’id (i Museet i Bulak), som man kalder Scheik-el-Beled (Afbildning hos Perrot & 
Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, I, p. Il)1); og i Henseende til Menneskeskikkelsens 
Plastik kender man dog intet bedre end denne Figur fra hele det gamle Ægypten. Men 
del vigtigste Udslag af denne Forkærlighed for det Bette i Holdningen , der ikke maa for- 
vexles med Frontalitetens almindelige Begel, og ingenlunde følger med Nødvendighed af 
den, er dog del Træk, at Krop, Hals og Hoved, som én samlet Legemsdel be
tragtede, holdes rankt og ret. Der findes vel blandt de ægyptiske Statuer i mindre 
Maalestok Undtagelser fra denne Bege] : forover bøjede Figurer, som bøje Hovedet tilbage, 
eller de ovenfor nævnte Skrivere, som sidde i Skrædderstilling med foroverbøjet Hoved; men 
Undtagelserne veje Lidet eller Intet imod den almindelige Begel, der navnlig gælder strængt, 
vistnok uden Undtagelse, for alle store, monumentale Figurer. For saa vidt som der i 
denne Bankhed ligger et bestemt Udtryk, skal den senere blive omtalti en anden Sammenhæng.

Af Statuerne ere de større enten af Træ eller Sten; i mindre Maalestok har man 
dem ogsaa af Bronze, endog fra det gamle Biges Tid; endvidere ganske smaa Figurer af 
brændt og glaseret Ler. Med Materialets Natur følger nogen Forskel. I Stenfigurerne 
holdes Massen mere samlet: naar f. Ex. en Person skal fremstilles med Haanden støttet til 
en Slav, holder Træfiguren Haanden med Staven frit frem fra Legemet, Stenfiguren derimod

J) En Afstøbning af den har man Lejlighed til at studere i Musée de sculpture comparée, i Trocadero- 
Palais’et i Paris.

Vidensk, Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 32
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tæt ind til Legemets Forside. Den tekniske Nødvendighed, der har været for at styrke 
Stenfigurernes haarde og sprøde Masse, er desuden benyttet af Kunsten til at give dem en 
særegen arkitektonisk Stil og sætte dem i tydeligere Forbindelse med Arkitekturen. De 
staaende og tronende Figurer støttes gerne bagfra af en fint og regelmæssig tilsleben, lodret 
Pille, der slutter sig tæt ind til dem lige fra Fodstykket eller Sædet til højt op paa 
Hyggen (Fig. 28—29). Mellemrummene mellem Armene og Kroppen og mellem Benene ind
byrdes eller Benene og Sædet er ikke aabent, men dækket med glatte Stenflader. Idet-nu 
Ægypterne skabe en Statuetype, bestemt til Udførelse i Sten, vise de ikke mindre kunstnerisk 
Opmærksomhed for hine Bygpiller og Forbindelsesflader end for selve Menneskefiguren : det 
opfattes altsammen som ét Kunstværk. Endog hvor der i enkelte Tilfælde næppe har været, 
nogen teknisk Nødvendighed for en Forbindelsesflade, ja hvor der endog har været særlig 
mekanisk Vanskelighed ved at tilvejebringe den, idet Stenpladen er saa tynd som Pap, ude
lader man den alligevel ikke gerne, fordi den hører med til Stenfigurernes Stil.

Af denne Fremgangsmaade følger et enkelt Træk, som er meget karakteristisk for
den ægyptiske Kunsts Forhold til Menneskeskikkelsen. Vi have tidligere omtalt, at naar en

oprejst Figur sætter den ene Fod frem i et Skridt, 
fremstilles begge Benene — i Statuerne — altid med 
strakte Knæ og begge Fodsaaler sluttende helt til 
Jorden. Men hvor Statuen udføres i Sten, støtter det 
Ben, som staar bagest, lodret eller næsten lodret mod 
Grundfladen, fordi det er arbejdet sammen med den 
lodrette Rygpille: dette Ben bliver allsaa noget 
kortere end det andet, som sættes fremad i et 
Skridt, der ikke er ganske lille. Exempter herpaa har 
man baade fra det gamle og fra det nye Riges Tid i 
fortrinlig udførte Figurer (Fig. 29). 1 Statuer af Træ 
eller Bronze saa vel som i Figurer paa Fladebilleder er 
der ingen Anledning til denne Fejl, og den undgaas 
virkelig undertiden: man har navnlig udmærkede Træ
figurer, hvis Ben begge støtte rigtig mod Jorden, det 
bageste skraal bagud, det forreste fremad, saaledes at 
Udtrykket for den gaaende Bevægelse her bliver tyde
ligere. Dog finder man ogsaa hyppig, at den egentlig 
for Stenfigurerne ejendommelige Fejl har medført en 
fejlagtig Fremstilling af Skridtet og en noget ulige 
Længde af Benene i Fremstillinger af anden Teknik. 
Af dette besynderlige Træk tør man ikke slutte, at 
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Ægypterne ingen Opmærksomhed havde for Maal og For
hold : deres hele Kunst vidner tværtimod om, at det var 
en Sag, som laa dem meget paa Hjerte. Men deres 
Iagttagelse af Maal og Forhold galdt ikke saa meget 
Menneskikkelsens naturlige Proportioner som hele Statuens 
Masse, arkitektonisk opfattet, det vil sige: Skikkelsen 
selv tillige med de Piller og Flader, som sattes i 
.Forbindelse med den.

Det ligger nær at antage, at Ægypterne i den 
allerældste, forhistoriske Tid 'snarere have indøvet den 
statuariske Fremstiling ved at arbejde i Træ end i Sten. 
Træet er saa meget nemmere at behandle, det tillodo
hurtigere at opnaa den Lighed med Naturen, som man 
tilstræbte. Dette kan ogsaa have været Grunden til, at 
den ægyptiske Kunsts Udvikling fra oprindelig Raahed til 
den fint tilslebne Form, hvori vi kende den, er gaaet 
væsentlig tabt for Kunsthistorien, da Træet er saa langt 
mindre holdbart end Stenen og Træfigurer kun ere be
varede under særlig gunstige Forhold. For den historiske 
Betragtning springer den ægyptiske Billedkunst jo næsten 
fuldt færdig frem som Pallas Athene af Zeus’s Hoved. Men 

Fig. 29. (Ægyptisk.)
5te Dynasti (efter Perrot & Chipiez).

har Træet været det ældste Materiale, saa er det alligevel utvivlsomt Arbejdet i den haarde 
Sten, som først har disciplineret den ægyptiske Kunst, først har givet den hin mærkværdige 
Klarhed og Bestemthed i Formen, hint strænge arkitektoniske Tilsnit. Dette har da atter 
virket tilbage paa Arbejdet i Træ, Bronze og Ler og medført kunstneriske Krav, som ikke 
høre naturlig hjemme i Behandlingen af disse blødere og smidigere Materialien

Tænker man sig det Bvgstød, som Stenfigurerne have, bredet ud til Siderne som 
en Baggrundsflade for Figuren, saa vil man efter moderne Sprogbrug ikke længere 
kalde Værket en Statue, men et Hautrelief, især naar Baggrundsfladen har arkitektonisk 
eller monumental Betydning som Overflade for en større Masse. Ligeledes kan man kalde 
det et Hautrelief, naar flere Figurer ere voluminøst udførte — i Sten eller Brændtler — 
paa en og samme Baggrundsflade. Paa disse Maader forekommer virkelig Hautrelieffet som 
Kunstform i Ægypten; dog ere de saaledes fremstillede Figurer i alt det egentlig plastiske, 
i Stillingerne og Behandlingen af Formerne, aldeles at betragte som Statuer; og for deres 

32’
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Sammenstilling gælde de samme Love som for Statuegrupper (se ovenfor S. 230). De 
ere ogsaa ikke alene frontale, men træde altid lige frem fra Grundfladen, ere altsaa ikke 
fremstillede i Profil. Forøvrigl kunne Formerne ogsaa undertiden være noget fladtrykte; 
men dette gælder ikke i linjere Grad om Figurer, der træde frem fra en Grund, end om 
ganske frit udførte, hvor der er særlig Anledning dertil, f. Ex. Ansigterne paa Sarkofaglaag 
og Mumiekister, der selv have Form efter Mumien.

Bestemt og skarpt sondret fra alle slige Tilnærmelser til Relief er dog det egentlige 
Fladebillede. Del deler sig i den ægyptiske Kunst i tre Arter:

1. Del egentlige (Bas-)Relief, ganske lavt og fladt;
2. Koilanaglyf (Relief en creux, Hulrelief): el indhuggel, skarpt fordybet Om

rids, indenfor hvilket Figuren selv atter hæver sig frem som Relief; og
3. Maleriet.
I Henhold til hvad der gælder i Almindelighed om hele Indledningskunsten, ere alle 

disse Arter af Fladebilleder til Trods for den forskellige tekniske Fremgangsmaade aldeles 
at betragte som én Kunst: Udtryksmidlet er i dem alle den tegnede Linie som Begræns
ning for den jævnt kolorerede Flade; og om Linien er angivet ved en lille skarp Udladning 
fra Baggrundsfladen eller ved at indhugges i den eller alene med Farven, er i Henseende 
til Fremstillingen af Menneskefiguren en ganske ligegyldig Sag. Det er i ethvert Fald 
Tegnekunst med én og samme Karakter, samme Love, Regler, Vaner, Manerer. Del 
oprindelige og egentlige Fladebillede i Ægypten har været Bas-Relieffet, som ogsaa i det 
gamle Riges Grave forekommer som den eneste Art af Fladebillede, hvor man senere mest 
anvendte Maleri; det egentlige Maleri findes først i Gravene i Béni Hassan, fra det mellemste 
Riges, det 12te Dynastis, Tid (Perrot & Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, I, p. 792). 
Ifølge den overordentlige Vægt, som Ægypterne altid lagde paa det varige, monumentale 
og tillige paa det tydelige, forstaar man let, at de maatte sætte større Pris paa en plastisk 
Udarbejdelse i den liaarde Sten end paa en blot Maling af Overfladen. Man har endog 
med gode Grunde paaslaaet, at det i mange Tilfælde alene har været Hensynet til Besparelse 
af Tid, Arbejde og Omkostning, som har været afgørende ved Spørgsmaalet om man skulde 
erstatte Relieffet med andre Billedformer, der nemmere lod sig iværksætte (Adolf Er man, 
Ägypten und ägyptisches Leben im Alterthum, Tübingen 1885, p. 531); muligvis have slige 
Hensyn endog bavl den væsentligste Andel i Oprindelsen af den rene Fladefremstilling 
(Maleriet). At en Kunst, som senere har beredt Verden saa mange uforlignelige Fester som 
Malerkunsten, skulde være avlet af prosaiske Besparelseshensyn, lyder maaske usandsynligt 
eller forargeligt; men paa dette Stade af Edviklingen er Maleriet jo ikke andet end det 
reducerede Relief og har ingen særlig Fortrinlighed al byde til Gengæld. Her kunde Maler
kunsten endnu ingen Fordel drage af sin smidigere, hurtigere, mere bevægelige og flydende 
Teknik, der formaar al følge Kunstnerens Indskydelse og Rythmen i hans Følelse for Gen
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standen: hvor Farvetonen skal udbredes ganske ens og jævnt over Fladen, er det kun el 
Haandværk al paasælte den.

Men ogsaa Tegnekunsten — Behandlingen af Linjpn — maa i Ægypten betragtes 
fra rent andre Synspunkler end dem, som gælde for senere og udviklet Kunst.

Idet Mennesket først vinder Øvelse i at gengive en Figur med Linier paa en Flade, 
opdager det, at det deri har et Middel til Meddelelse af Forestillinger, der er af 
største Betydning for Samfundslivet. Vi tænke her særlig paa den forhistoriske Periode, 
da der endnu ikke er udviklet nogen Lydskrift til Gengivelse af Talesproget. Saa bliver 
Tegningen, Fladebilledet, i sig selv en Art B i 11 e d s k r i f t, som kan meddele Oplysning og 
Underretning, og for hvilken Tydelighed i Meddelelsen bliver den højeste Lov. For Teg
neren gælder det om i hvert givet Øjeblik at kunne henskrive hvad det skal være indenfor 
sin Kunsts Raaderum, altsaa om at være indøvet i en hel Bække faste Linieskemaer. Idelig 
paany at raadføre sig med Naturen, som visse Kritikere nu til Dags forlange af Kunsten, 
det var sikkert noget, som ^Egypterne endog før den ældste Tid, fra hvilken vi kende dem, 
vilde have betragtet som et aldeles overvundet Stade; og i Virkeligheden vilde det heller 
ikke kunne forliges med det, som de betragtede som Tegnekunstens Opgave og Betydning. 
Den kunde ikke undvære nedarvede faste Formler. Saaledes bliver al Tegning i Ægypten — 
endog ganske bortset fra Hieroglyfskriften — til en vis Grad Skrivning, og dens Stil 
bliver skrivende: Haanden fører Linien fast og uafbrudt henad Fladen uden at lade sig op
holde af Skrupler om Naturtroskab i det Enkelte.

Ingensteds mærker man i den Grad som i Ægypten Betydningen af det typiske 
Billede og af Typernes Gentagelse, der jo er et gennemgaaende 'Fræk allevegne i Indled
ningskunsten. Kunsten uddanner typiske A1 m e n fo r e s ti 11 i n g e r om Alting, f. Ex. en 
Mand, en Kvinde, en Dreng, en Pige, el Øje, et Hoved, en Løve, en Oxe osv. osv. De 
levende Figurer antage vel mange forskellige Stillinger efter deres Situationer, men saaledes 
al Figuren i en bestemt, given Stilling i Beglen betragtes som anvendelig for alle lignende 
'Tilfælde. Den maa altsaa halvvejs betragtes som Billede, idet den gengiver Naturen saa
ledes, al den umiddelbart kan forstaas af enhver Beskuer, halvvejs som et gennem Tradition 
nedarvet Tegn, svarende til Sprogets Navneord for Almenforestillingen. Det rent Individu
elle, Porlrælaglige, som svarer til Egennavnene, hører langt mindre hjemme i Fladebillederne 
end i Statuerne. Derimod gælder Begrebet af typisk Billede ikke alene om Figurerne 
enkeltvis tagne, men ogsaa om Kompositionerne som Helheder, og ikke alene om religiøse 
og symbolske Forestillinger, men ogsaa om Livsbilleder (f. Ex. Fuglejagten, Ofringen osv.).

Det er let at forslaa, men det ligger ikke her for at udvikle nøjere, hvorledes 
Billedet som synligt Tegn for en Almenforestilling gaar over til ogsaa at blive Tegn for del 
Ord, den Lyd, der for Øret er Tegn for den samme Almenforestilling, og hvorledes 
Ægypterne af saadanne Tegn have opbygget en hel Lydskrift, som aldeles træder i Tale
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sprogets Tjeneste og kun derigennem udtrykker Forestillingerne. Hieroglyfskriften er paa 
én Gang Lydskrift (med Rester af Idéskrift) og Billedskrifl. Den hele Billedverden sønder
deles i sine Elementer for at tilvejebringe de enkelte Tegn for de enkelte Lyde; og i Kraft 
af samme Proces sønderdeles Talens Lyde i sine Elementer (Stavelse, Bogstav); overhovedet 
betinges al Udvikling af Skriften af en Deling af Sproget i dets mindste og sidste Bestand
dele: ogsaa Bogtrykkerkunstens Opfindelse bestod jo i, at den tidligere fast sammenhørende 
Sats, der fremstillede den sammenhængende Tale, opløstes i sine enkelte Lettere, som der
efter kombineredes frit, i Hieroglyfskriften faa Billed-Elementerne altsaa Betydninger, der 
ikke falde sammen med, hvad de umiddelbart vise for Øjet; der tillægges ogsaa de løsrevne 
Billedelementer udenfor Skriften allehaande symbolske og magiske Betydninger (som Amu
letter og desk). Alligevel vedblive de hvert for sig at behandles ganske ligesom andre 
ægyptiske Billed - Figurer : mange monumentalt udførte Hieroglyfer ere, blot som Billeder 
betragtede, ypperlig tegnede. Og paa den anden Side bibeholder ogsaa det egentlige — 
mere umiddelbart forstaaelige — Fladebillede sin oprindelige Karakter af Billedskrift : Ud
sondringen af Lyd-Billedskriften havde ikke den Virkning, at det rent kunstneriske Element 
i Tegnekunsten frigjordes eller vandt større Raaderum.

Da den tegnede Skikkelse saaledes bestandig svæver imellem at være Billede og at 
være Tegn, og da hele Tegnekunsten gaar ud paa, at Tegneren og Beskueren skulle for
slaa hinanden — ikke saa meget at deres Følelse skal mødes i en og samme Stemning 
som at deres Forestillinger skulle træffe rigtig sammen i et positivt og klart begrænset Ind
hold og ikke gaa vild af hinanden — , uddannes der mangehaande konventionelle l’dtryks- 
maader, der ikke svare nøje til Naturens Forbilleder, men derfor ikke hindre den indbyrdes 
Forstaaelse, tværtimod endog lette og sikre den, idet Beskueren i det gamle Ægypten var 
lige saa indøvet i at se dem som Tegneren i at tegne dem. Den ægyptiske Kultur afgiver 
vel i det hele det største Exempel paa den Ejendommelighed for hele Menneskehedens 
ældste Kultur, at den er bygget paa Vaner. Dette er en Sag af den højeste historiske 
Vigtighed; derimod har det en mere underordnet Betydning at gøre Rede for alle den 
ægyptiske Tegnekunsts enkelte Vaner. Det kan være meget vigtigt for den rette Opfattelse 
af en Persons individuelle Karakter at godtgøre, at han er hvad man kalder «et Vanedyr»; 
men mindre Interesse maa man tilskrive det Spørgsmaal, om han netop stiller sine Tøtier 
med Næserne indad imod Væggen eller udad, inden han gaar til Sengs, eller til hvilken Side 
han plejer al dreje sine Tommelfingre om hinanden. Det ligger i Sagens Natur, al der 
altid bliver noget vilkaarligt og tilfældigt i Vanelivets enkelte Ytringsformer.

Fra et rent ægyptologisk Synspunkt kunde det vel være en lønnende og ikke uløselig 
Opgave al levere en omfattende historisk og systematisk Grammatik over alle den ægyptiske 
Kunsts Vaneregler; men her, hvor vi betragte den som Led i Verdensudviklingen, hører 
del ikke hjemme. Fra vort Standpunkt maa vi tværtimod værge imod, at der tilskrives de 



87 263

rene Vaner i Tegningen af Menneskefiguren en lignende Betydning som de dybere begrundede 
Vilkaar for Kunsten, der omfatte hele Indledningskunstens, deriblandt ogsaa Ægyptens, Flade
billeder (se ovenfor S. 242 ff.). Nogle lærde Forfattere fremstille nemlig Sagen saaledes, 
som om al Lov og Begrænsning for Ægypternes Tegnekunst bestod i visse Vaner; og naar 
de saa engang imellem finde Afvigelser fra dem, tale de om Sagen, som om Ægypterne i 
slige Tilfælde havde hævet sig til en virkelig fri Kunst. — «Fri»? —ja hvor langt strækker 
saa den Frihed sig? Er her da Frihed paa samme Maade som i moderne Tegnekunst? 
Eller som i det pompejanske Vægmaleris Tegnekunst? Hvor ligger Grænsen? Eller er der 
overhovedet en Grænse?

«Man træffer» — siger en saa anset Ægyptolog som Adolf Erman (det ovenanførte 
Værk p. 534) — allerede i Gravene fra del fjerde Dynasti paa enkelte Figurer, som ere 
ganske frit behandlede, som vende Byggen ud imod os, sætte utilladte Ben frem og begaa 
lignende Ting, der vel ere tilladte i Naturen, men ikke i den ægyptiske Kunst. Og disse 
Figurer ere tegnede med en saadan Sikkerhed, at man ikke kan anse dem for blotte Experi
menter af enkeltstaaende Personer, der vilde indføre noget Nyt; de Kunstnere, der have 
tegnet dem, have aabenbarl ogsaa været vante til den Slags friere Arbejder». — Jeg maa her, 
hvor Talen er om tegnede Figurer, føre en lignende Krig som ovenfor ved Statuerne og frem
hæve mod Erman, at de Figurer, som han omtaler, henviser til og afbilder til Illustration af 
sin Paasland, dog ikke ere mere «frit behandlede», end at de i enhver Henseende holde sig 
indenfor den Begrænsning, der — efter hvad vi ovenfor have udviklet — gælder for hele 
denne Udviklingsperiodes Fladebilleder. At de ¡øvrigt høre til de usædvanlige indenfor den 
ægyptiske Kunst, er vistnok ganske sandt, skønt jeg ikke kan indrømme, at Erman opfatter 
den ægyptiske Tegnekunsts Vaner i Overensstemmelse med Kendsgerningerne1). Desuden 
vare Vanerne netop kun Vaner og havde aldrig en saadan bindende og beherskende Kraft 
som de dybere liggende Særkender for Kunsten paa dette Udviklingstrin. Jeg meddeler 
her et Par Exempler paa de videst gaaende Usædvanligheder i ægyptisk Tegnekunst. Det 
ene er et Brudstykke af et Vægmaleri (Fig. 30), nu i British Museum, fra en thebansk 
Grav fra det nye Biges Tid: om den her fremstillede Selskabsscene bemærker Perrot med 
Føje, at han blandt alle ægyptiske Vægbilleder ikke kender noget af en mere malerisk 
Karakter end dette2). De nøgne dansende Piger paa dette Maleri ere, nøjere betragtede, 

’) Se det nedenfor tilføjede Stykke om A. Ermans »Love«.
2) Perrot henfører efter Champollion, fra livis Monuments de l'Égypte et de la Nubie pi. 377 (ter) han 

laaner Afbildningen af Kompositionens venstre Del, dette Maleri til uravene ved Béni Hassan; i 
British Museum og i den Mansellske Samling af Fotografier efter samme og i Ermans Værk — vel 
ogsaa flere Steder — henføres det til Gravene ved Theben. Jeg henleder Opmærksomheden paa 
denne forskellige Angivelse uden selv at have Midler til at afgøre, om den skulde bero paa en Fejl
tagelse (navnlig fra Champollions og Perrots Side), eller om der virkelig skulde findes to oldægypliske 
Exemplarer af det samme Maleri, hidrørende fra saa forskellig Tid og Sted. Det sidste vilde være 
saa meget mærkeligere, som Kompositionen netop har Karakteren af det usædvanlige.
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ikke engang saa mærkelige som de i Skrædderstilling siddende, musicerende og syngende; 
paa to af dem vende Overkrop og Hoved lige frem, og Fodsaalernes Flader ere vendte frem mod 
Beskueren. Det andet Maleri (Fig. 311, ligeledes fra en thebansk Grav — her afbildet efter 
Prisse d’Avennes’s Histoire de l'art Egyptien — forestiller Haandværkere, som polere 
en Granitblok; jeg har medtaget det for den smukke Figurs Skyld, som bøjer sig frem og 
ses fra Ryggen og Nakken. Imidlertid maa jeg indrømme, at det gaar mig, som det gaar 
Erman og enhver anden , der i vor Tid taler om den ægyptiske Kunsts Ejendommelighed, 
al vi idelig drages hen til de usædvanlige og forholdsvis uregelmæssige Fænomener, og 
at disse i vor Fremstilling oplage en Plads, der hundrede Gange overgaar den, som de 
indlage i den ægyptiske Kunst selv. Det har sine let forstaaelige Grunde, eftersom vi ere 
moderne Mennesker, der betragte et Vaneliv som det ægyptiske som en Ørken, hvis Oaser

Fig. 30. Ægyptisk Vægmaleri fra en Grav.

alene kunne byde os nogen Trøst; men vi skylde udtrykkelig at gøre opmærksom derpaa, 
for al vore Læsere ikke skulle faa den Forestilling at hele Landet ser ud som disse Oaser.

Men allevegne i ægyptisk Tegnekunst, lige saa vel i det usædvanlige som i det 
sædvanlige, ville vi finde den strænge Lov gældende, at der ingen Forkortning finder Sted 
af Figurens eller dens enkelte Deles — ikke engang Fingerieddenes — Længderetning; 
og man behøver ikke at have meget Kendskab til Tegnekunstens senere Udvikling i Verden 
for at indse, hvor skarp og væsentlig en Begrænsning denne Lov er for Indledningskunsten. 
Hvad f. Ex. Foden angaar, kunne vi undtagelsesvis finde Saalen tegnet i hel Udfoldning (som 
ovenfor); det. sædvanlige, endog næsten ene gældende, er al Foden ses fra Siden, i Profil; 
men den ses ingensinde i Forkortning forfra (eller bagfra), fordi Foden har sin længste Ud
strækning mellem Taa og Hæl. 1 Henseende til Figurens Breddedimensioner gælder
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vel den almindelige Regel, at man ikke ved Liniernes, lige saa lidt som ved Farvens, Midler 
gaar ud paa at gengive Overfladens Runding eller dens Forskydning indad i Rummet (i 
skraa Retning bort fra det betragtende Øje); dog gennemføres denne Regel i Følge Sagens 
Natur mindre tydelig og strængt ved Tegningen af Kroppen (Underliv og Bryst), der ikke 
alene er Figurens tykkeste Parti, men ogsaa tilnærmelsesvis er trind og lige tyk i alle 
Retninger, saa at der i hvert Fald altid maatte und erforstaas en Tvær-Forkortning af 
Kroppens Begrænsningsflader. Det forekommer virkelig ogsaa i ægyptisk Tegnekunst, at 
Kroppens forreste — og i langt sjældnere Tilfælde dens bageste — Flade er tegnet som 
om den saas i skraa Forskydning ind i Rummet* 1), medens Kroppen lige saa lidt som nogen 
anden Del af en Menneskefigur er forkortet efter Længden. Hvad der skal opfattes som

Et sjældent Exempel paa Tvær-Forkortning af Rygfladen lindes paa et Maleri i en thebansk Grav, afbildet
i Lepsius’ Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien Ablh. Ill, T. 42 og derefter i Erman’s Ägypten. 
Det er en halvnøgen Pige, som ved et Gilde betjener Gæsterne. Erman lægger megen Vægt paa den 
«frie« Tegning af denne Figur; men hans Analyse af den er uheldig, lian siger, at hun er «frem
stillet fra Ryggen« — det vilde i og for sig ikke være saa mærkeligt, som at hun — hvad der 
virkelig er Tilfældet — er fremstillet halvt fra Ryggen. At hun er fremstillet «med naturalistisk 
Haar«, vil, nøjere set, ikke sige andet, end at Frisuren i dens kokette Pyntelighed er usædvanlig, 
hvilket jo ikke vedkommer Billedkunsten. At hendes Arme ere «perspektivisk tegnede«, som Erman 
siger, vilde være en overordentlig vigtig Omstændighed, hvis den var rigtig; men det forholder sig 
slet ikke saaledes: Armene og alle deres enkelte Led ere aldeles helt udfoldede, Intet er forkortet 
At hendes Ben «spotte enhver nedarvet Regel«, er et Udtryk, som jeg forgæves stræber at gøre mig 
Rede for. Intet er mere regelmæssig ægyptisk end Tegningen af disse Ben.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd., 5 B. IV.

Fig. 31. Ægyptisk Vægmaleri fra en Grav. XVIII. Dyn.

33
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Kroppens Profil, er ikke tydelig givet i Naturen selv og kan derfor aldrig hæves over et 
vilkaarligt Valg og halvt tilfældige Vaner. 1 Indledningen (S. 247) have vi allerede omtalt 
og illustreret den gennem hele Ægyptens Kunsthistorie almindelige — men ingenlunde ude
lukkende — gældende Vaneregel, at Skuldrenes Bredde udfoldes saaledes paa Billedfladen, 
som om Linien gennem begge Skuldrene vendte frem i samme Retning som Næsen. Da 
Benene tegnes i Profil, medfører denne Tegning af Skuldrene altid en Vending af Kroppen, 
der dog i de fleste Tilfælde ikke er ment som virkelig Vendingen er altid falsk tegnet; 
dog gøre Ægypterne i højere Grad end de andre Kulturfolk i Indledningskunsten en Til
nærmelse til Overgang mellem Underkroppens og Skuldrenes forskellige Retning, idet de 
angive Navlens Plads lidt indenfor Underlivets Omrids, hvorved de antyde, at Vendingen af 
Kroppens Midtlinie allerede er begyndt saa langt nede fra.

I Almindelighed betragtet har Gradsforskellen mellem det mere Tilvante og det 
mere Usædvanlige sin ejendommelige ¡Mening i den ægyptiske Tegnekunst. Erman har 
træffende og med dyb Indsigt i Ægypternes Tænkemaade gennem en Række Exempler frem
hævet, at Vanerne herske des strammere, jo højere de Personer, som fremstilles, staa paa 
Rangstigen, hvilket ogsaa stemmer med vor ovenfor udviklede Tanke om de kunstneriske 
Reglers ethiske Betydning i hele den primitive Kultur. Det fornemmere Ægypten fremstilles 
mest stereotypt, fordi Selskabslivets — og det vil omtrent sige det samme som Ethikens — 
Regler krævede Ensformighed; hvor Kunsten derimod staar lige over for dem, der ikke 
selv høre til «Selskabet», Tyendepersonalet, Slaver og Slavinder, Gøglere og Danserinder, 
obscoene Scener eller Barbarer — og man kan tilføje: Dyr — dér tillader den sig at 
bruge sine Øjne; dér viser den sig mest modtagelig for nye og friske Indtryk fra Livet, 
dér bliver Billedskrivningen mest til Billedkunst. Dog er det næppe træffende at tale om 
to «forskellige Stilarter» eller «forskellige Retninger» i ægyptisk Tegnekunst. Den samme 
Tegner, som kunde more sig over et livligere Motiv i en Danserindes eller en Ilaandværkers 
Bevægelser, kunde paa det selvsamme Billede afskrive det fornemmere Selskab efter de 
Hundreder eller Tusinder af Gange benyttede Formler.

I Fremstillingen af Barbarerne — asiatiske Semilcr, Negere o. s. v. —, med hvem 
Ægypterne kom i fredelig eller krigersk Berøring, ere ikke alene Stillinger og Motiver, men 
ogsaa Karakteri stiken af hele Skikkelsen, eller i alt Fald af Hovedet, usædvanlig. Om 
dermed end tidt følger en friskere Iagttagelse i Fremstillingen af Barbarlyperne end i 
Billederne af Ægypterne selv, saa er det naturligvis alligevel disse sidste, der som 
Kunstens evindelige Opgave og Norm have det største Lod i, at den ægyptiske Menneske
fremstilling overhovedet er blevet til hvad den er. Barbarskikkelsen forekommer mest paa
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Fladebilledernes historiske Scener eller Livsbilleder; for at fremstilles som Slatne maatte 
Personen eller Forestillingen i Reglen tilhøre Ægypten selv, dets Menneske- eller Gude- 
verden. Men kun den Skikkelse, der fremstilles som Statue, bliver — i Indlednings
perioden — ret grundig gennemarbejdet i Karakter og Form.

Den ægyptiske Skikkelse — vi tænke her foreløbig nærmest paa den mandlige — 
har i Keglen et forholdsvis lille, rundagtigt Hoved paa en kort Hals, som bæres af brede, 
skarpe, stærkt ud til Siden staaende Skuldre. Midier og Hofter ere meget smalle, Bagdelen 
ganske lille og svagt udstaaende. 1 Forholdet mellem Førlighed og Længde i Krop og 
Lemmer kan der være betydelige Forskelle; dog vil man i det Hele snarest finde den 
ægyptiske Skikkelse let af Bygning.

Med Hensyn til dens enkelte Dele komme følgende Ting især i Betragtning: 
Kraniet er undertiden fremstillet 

ganske uden Haarvæxt, særlig paa 
præstelige Personer fra det nye Riges Tid 
at regne. Hvor man saaledes ser det 
ganske skallet (Fig. 32), har man ret Lejlig
hed lil at paaskønne den uforlignelig sikre 
og fine Plastik, hvormed Ægypterne gengave 
et saadant Volumen, der er glat og haardl 
og uden Træk, som spille i øjeblikkeligt 
Liv. Undertiden, særlig paa det gamle 
Riges Monumenter, findes Haaret kort af- 
skaaret saaledes at det slutter sig tæt til 
Kraniets Form som en afglalttet Masse, 
begrænset af en skarp og regelmæssig 
tegnet Rand: saaledes mener man, at op
rindelig alle Stænder have baaret deres 
Haar. Dog betragtede Ægypterne ligesom 
andre gamle Folkeslag den store og fyldige 
Haarvæxt som et Smykke for Mennesket; 
men det var vanskeligt at forene denne 
Betragtning med de Vilkaar, som Klimaet 
stillede for Behagelighed og Renlighed. Det store Haar kunde gøre det utaalelig hedt for

I
Hovedet og var vanskeligt at holde rent for Utøj. De erstattede det da med en stor Paryk, 
som kunde tages af og paa; Kongen bar ogsaa et Hovedklæde af fint Stof. Åf Kunsten

J) Angaaende dette Hoved henvises til de vedføjede Bemærkninger til dette Afsnit. 
33
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udføres slige Ting altid med fuldkommen konventionel Regelmæssighed og bestemt Tilsnit, 
ikke med Stræben efter Naturtroskab. Yderst kunstig er Ægypternes Mode med Hensyn til 
Skægget. Ikke alene findes der saa godt som aldrig noget Overskæg; men af de ægyptiske 
Billeder mener man overhovedet at kunne slutte, at Skægget allid afragedes helt. Glatte 
Hager ere overmaade hyppige, og hvor der fremstilles Skæg, ser det ud som kunstig til
føjet, bundet under Hagen ved flade Baand, der gaa op langsmed Kinderne. Om dette 
Baand ikke skal repræsentere et Kindskæg, turde dog være vanskeligt at afgøre: det svarer 
i Formen til de flade, ligesom paaklæbede Strimler, der skulle forestille Øjenhaar og Øjen
bryn. Hageskægget hænger som en regelmæssig trind og stiv Tap ned fra den forreste Del 
al Hagens Underflade: paa Guder og paa Konger er det længere end paa almindelige Dødelige.

Ansigtets Maske er noget fremstaaende nedadtil, Læberne fyldige og brede, næsten 
som hos Negerne, Næsen hyppigst bred for Enden og med flad, indadbøjet Ryg; men 
skarpere og spidsere Næser forekomme ogsaa. Øjnene ere store, det vil sige: langstrakte, 
men ikke stærkt aabnede; i Almindelighed ere deres Linier trukne mere eller mindre skraat 
opad til Siderne, saaledes at den ydre Øjekrog ligger højere end den indre. Øret sidder 
undertiden for højt, endog meget for højt; dog kan dette paa ingen Maade betegnes som 
noget almindeligt Karaktertræk ved den ægyptiske Kunst, som man hyppig har gjort det. 
Naturligvis kan Øret som alt andet være formet med mere eller mindre Dygtighed; men 
det er meget karakteristisk for den ægyptiske Kunsts Studium af Menneskeskikkelsen, at et 
lille Parti som dette, der fra Naturens Side er saa interessant og mangfoldigt i Formen, 
medens det dog er som et Tilhæng paa Legemet, der ikke som Mund eller Øje er Form
forandring underkastet i Følge et Minespil, i enkelte Exempler kan være udført med en 
Naturtroskab og Finhed, som man kan lede længe — maaske forgæves — om Mage til i 
den højest udviklede evropæiske Kunst.

Naar man ser Figuren forfra, vise Brystkassens Sidelinier sig indadtrukne, hulede: 
det gør for vore Øjne et Indtryk af, at Ægypterne slet ikke have forstaaet Brystets Funk
tioner eller havt Begreb om Aandedragets Betydning, men behøver dog ikke at forklares 
saaledes; kun paa ganske enkelte, meget fremragende Figurer (f. Ex. « Sclieik-el- Beled ><) er 
denne Fejl undgaaet, idet Brystkassens Flader ere svagt hvælvede. At de ægyptiske Kunstnere 
havde en vis almindelig Forestilling om Muskulaturens Betydning, er tydeligt nok; men i 
del enkelte havde de næppe nogen klar Indsigt i Musklernes Leje og Funktioner. Blandt 
Gravmalerierne finder man Vidnesbyrd om, at de øvede deres Legemer og udviklede deres 
Styrke og Behændighed ved fredelige Kampe paa en Palæstra, om end slige Øvelser langt fra 
havde naaet en saadan Betydning, som de fik i Grækenland. Enkelte Statuer vise ogsaa, 
at de forstod at vurdere en udviklet Muskulatur i Krop og Lemmer uden at den dog 
nærmer sig til nogen Slags herkuliske Overdrivelser. I Formningen af Kroppen glemme 
de ikke Nøglebenet, de fremhæve skarpt Brystmusklernes nedre Rand, ligeledes — mindre 
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skarpt — Brystkassens Kande opad mod Hjærtekulen, fordybe Legemets lodrette Midtlinie 
fra denne nedad mod Navlen og omgive Midtlinien paa begge Sider og under Navlen med 
et blødt afrundet, fremtrædende Muskelparti. Til denne mere athletiske Legemsbygning 
hører da ogsaa muskuløse Arme og Ben. Men den ægyptiske Kunst viser ingen gennem- 
gaaende Partiskhed foc det athletisk udviklede Legeme; den giver lige saa hyppig Vidnes
byrd om, hvor let den gode Kost og det ikke meget bevægede Liv blandt Embedsmænd og 
den Slags Folk udviklede Fedme i Krop og Lemmer, saa at Muskulaturen udviskedes, Maven 
blev mere fremstaaende, skønt ikke overdrevent, og Huden ovenover den lagde sig i Tvær
folder. Saaledes karakteriseres ikke alene mange menneskelige Individer, men ogsaa Guden 
for den fede og frugtba're Nilflod {Hapi}.

Selv om Benene ere tykke og svære, hvad der forresten ikke er det almindelige, 
løbe deres Omrids, naar man ser dem fra Siden, — Profilens forreste og bageste Linie — 
tilnærmelsesvis parallelt: Laar og Lægge ere meget lidt svulmende i Forhold til Knæ, Smalben, 
Ankel. Knæets Benbygning kan, især paa siddende Figurer, være ret indholdsrigt angivet. 
Langs Læggens Yderside er den smalle Lægbensmuskel gerne fremhævet med parallele 
Rande. Foden er tilskaaret anderledes end paa den evropæiske Kunsts Skikkelser: dens 
ydre Rand er ret eller endog trukket lidt hulet indad og Tæerne udstraale saa at sige fra 
Mellemfoden, uden at Lilletaaen er bøjet indad mod de øvrige; desuden aftage Tæerne ikke 
i Længde udadtil i samme Grad som paa en evropæisk Fod, deres Ender danne en mere 
ret Linie. Fodsaalen er — paa Statuerne — plat. Man har opfattet denne Form af Foden 
som en tro Gengivelse af den virkelige Natur og forklaret den af /Egypternes Vane til at 
gaa barfodede i Nilens Dynd; man vil ogsaa genfinde den i Fellah’ernes Fødder nu om 
Stunder (Perrot, I, 665). Jeg tør ikke nægte Betydningen heraf; men i hvert Fald kan 
Sagen ikke helt forklares ved en tro Efterligning af Virkeligheden. De ægyptiske Kunstnere 
gøre ikke alene Fodens Tæer, men undertiden ogsaa Haandens Fingre lige lange, saaledes 
at deres Ender danne en ret Linie, og det er dog et Træk, som næppe kan anses for at 
være afluret Naturen. De lade sig overhovedet her som allevegne gerne nøje med et simpelt 
stereometrisk Tilsnit af Formen og indlade sig i Reglen ikke paa de mindre Formers finere 
Bøjninger og Krumninger. I Virkelighedeu er det Træk, hvorom der her er Tale, heller 
ikke udelukkende ægyptisk ; man finder en lignende rektangulær Tilskæring af Foden i andre 
uevropæiske Folks Kunst, Mexikanernes, Indernes, for ej at tale om «Naturfolks». Forøvrigt 
maa man ikke tænke sig alle Fødder af ægyptisk Kunst som skaarne over én Læst: i den 
ældre Tid er Foden gerne større og tungere, med høj Vrist og bred Hæl, senere undertiden 
meget langstrakt og fin, med lavere Vrist (saaledes f. Ex. paa den skønne og fine Gruppe 
fra det nye Riges Tid, i det Britiske Museum, som er afbildet ovenfor Fig. 8, S. 230).

Medens Armen tidt er indholdsrigt og klart formet, er Haanden — Haandledet ind
befattet — gennemgaaende det Parti af alle, hvori Kunsten viser sig svagest, især hvor 
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Haanden ikke er simpelt knyttet. Dens fine Bygning og især dens alsidige og mangfoldige 
Bevægelighed var en altfor vanskelig Opgave for Kunsten paa dette Udviklingstrin. Blikket 
bliver her usikkert, det opfatter ikke engang klart Forskellen mellem højre og venstre Haand, 
naar det gælder om at tegne dem paa Fladen. Formen er flov og viser ingen Forstaaelse 
af den naturlige Haands Leddeling. Jo mindre Kunsten er Opgaven mægtig, des mere maa 
tilvante Manerer udfylde Manglerne. Paa Fladebilleder tegnes Haandens Profil tidt med 
rent konventionelle Linier: den udstrakte Tommelfinger imod de fire andre, samlede Fingre 
danner en Figur, som ligner en 'fang.

Det er fortrinsvis gennem Studiet af den voxne Mandskikkelse at den ægyptiske 
Menneskefremstilling har udviklet sig. Kvindeskikkelsen indtager en underordnet, men 
dog ret betydelig Plads i den hele Billedverden. Dens Køn er til Forskel fra Mandens vel 
karakteriseret, langt bedre end i asiatisk eller arkaisk græsk Kunst. Barmen er ikke meget 
fyldig, men dog kraftig udviklet, Hofterne bredere i Forhold til Midien, Laarene fyldigere, 
derimod de nederste Dele af Benet, saa vel som Armene, meget fine (se den udmærkede 
Træstatuette fra det Britiske Museum, afbildet i lidt større Maalestok end Originialen, Fig. 18, 
S. 238). Nogen yppig Udvikling af Legemets Stof finder man mindst i Kvindeskikkelsen: 
dens tiltrækkende Magt over Manden har aabenbart bestaaet i dens Elegance og i dens 
Bevægelsers Lethed og Ynde; det ser man tydelig af Malerier som det ovenfor gengivne af 
Danserinderne i Selskabet. 1 de farvede Figurer gøres der en stærk Forskel mellem Kønnenes 
Lød: Mændenes er mørk rødbrun, Kvindernes lys rødliggul.

Derimod er den ægyptiske Kunst aldeles ikke naaet til Forstaaelse af Dame
skikkelsens særegne Karakter: endog Pattebarnet paa Moderens Skød fremstilles i Form 
og Holdning som en voxen Figur i formindsket Maalestok. Et enkelt, for Iagttagelsen frem
springende Træk af det lille Barns Væsen, nemlig at det gerne stikker Fingren i Munden, 
maa gøre Fyldest for alle de øvrige Træk og fastslaas i Billedkunst og Hieroglyfskrift som 
Almenbetegnelse for Barnet. En anden Særegenhed for Barneskikkelser er den Haarlok eller 
Fletning, der hænger fra Issen ned til Siden. Desuden fremstilles Barnet i Modsætning til de 
Voxne fuldstændig nøgent. Dette er ingensinde Tilfældet med den voxne Mand, med 
mindre Fremstillingen hører hjemme paa et rent obscoent Omraade, i Billeder af den Art, 
som man egentlig ikke vedkendte sig. Endog hvor han driver Legemsøvelser i del frie, 
har han Lænderne omgivne af et smalt Bind. I Reglen bærer Manden kun et kort Skørt 
(schenti), som naar liam fra Midien til henimod Knæet; undertiden, navnlig i senere Tider, 
er Dragten længere og fuldstændigere. Kvinden bærer vel i Almindelighed længere Klæder 
end Manden og er mere tilhyllet; men paa Fladebillederne er hendes Klædebon tidt frem- 
fremstillet som saa gennemsigtigt, at den nøgne Figurs Omrids ses lydelig indenfor. Danser
inder og slige Personer have et ganske smalt Bælte om Lænderne, men ere ellers nøgne 
eller iførte klare Dragter. Hvor Ægypterne fremstille Kvinden saaledes, eller undtagelsesvis 
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fuldt nøgne, er det aabenbarl deres Mening at tilkendegive, at hun i dette Tilfælde staar 
udenfor det værdigere Samfund, om der end ellers ikke er noget obscoent i Fremstillingen. 
Som Kunsten afspejler det ægyptiske Samfundsliv, er det lydelig nok det mandlige Køn, 
som mest vaager over sin Værdighed.

Den ægyptiske Kunst har havt en overordentlig lang Levetid, meget længere end 
nogen evropæisk Nationalkunst. Men kan man med Rette sige, at den har havt en Historie? 
Eller hører den til de slillestaaende Fænomener i Kulturhistorien? Og kan man over
hovedet med Rette tale om slillestaaende Kultur? Det er atier Problemer, som man i den 
nyeste Tid besvarer i meget forskellig Aand fra tidligere, og som jo ogsaa staa i den 
nøjeste Forbindelse med de for Ægypternes Billedkunst afgørende Problemer, som vi ovenfor 
have omhandlet.

Ved Diskussionen heraf er et Sted i Platons «Love» (II, p. 656) altid skudt i For
grunden, i ældre Tid som Hjemmel og Rettesnor for Opfattelsen, i nyere Tid som Gensland 
for Kritik og Modsigelse (se især Perrot & Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, 1, p. 70 ff.). 
Platon hævder her, eller lader den ene af Samtalens Personer, » Athenœeren», hævde, at 
Opdragelsen til de skønne Kunster ikke alene bør overlades til de særlig kunstforstandige, 
at Staten ikke kan godkende Kunsten, blot fordi den fyldestgør de rent tekniske og æsthe- 
liske Fordringer, og at den ikke maa forholde sig indifferent til Kunstens ethiske Indhold. 
Det gør Staten imidlertid saa at sige allevegne undtagen i Ægypten. — Da der med 
Forundring spørges, om sligt da virkelig i Ægypten er ordnet ved Lovene, svarer Alhenæeren:

«Ja man studser endog ved at høre Tale derom. Ægypterne synes engang for 
lang Tid siden at være naaede til den Anskuelse, som vi nu udtale, at de unge Mennesker 
i Stæderne bør vænne sig til at lægge Vind paa skønne Legemstillinger (ligesom paa skønne 
Sange). Efter at de nu vare komne til en fast Orden med Hensyn til disse Legemsslillinger 
— hvilke de bør være, og hvorledes de bør være —, fremstillede de dem ved Billeder 
Í Templerne. Og det tillodes hverken Malere eller andre, som fremstille Legemsstillinger 
og den Slags Ting, at gøre noget nyt eller at opfinde noget andet end det, som var ned
arvet fra Fædrene. Og heller ikke nu er det tilladt hverken paa delte Omraade eller over
hovedet i den skønne Kunst ([¿ouacxfy. Naar man ser efter, vil man finde, at de Malerier 
eller Billedhuggerarbejder, som udførtes dér i Landet for ti tusinde Aar siden — jeg siger 
ikke «ti tusinde Aar» som en Talemaade, men i egentlig Betydning — hverken ere skønnere 
eller hæsligere, men udførte ganske med den samme Kunst som de, der udføres nu.»

Platons Paastand gaar altsaa i strængeste Forstand ud paa, at Ægyptens aandelige 
Kultur var stillestaaende ; dog gælde hans Ord nærmest og egentlig alene et enkelt Omraade 
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af Kulturen, nemlig Billedkunstens Fremstilling af Mennesket. For vor Tid 
stiller Sagen sig vel ikke længere saaledes, at vi skulle have vor Underretning om Ægypten 
fra en Græker; thi det gamle Ægypten selv er nu fremlagt for os til Studium paa første 
Haand. Men det kan dog heller ikke overses, at Oldtidens Grækere stode Oldtidens Ægyptere 
nærmere end vi, som kun kende dets Ruiner og membra disjecta. Platon har maaske selv 
berejst Nillandet og set dets uendelige Rigdom af fuldt bevarede Monumenter; i hvert Fald 
har han kunnet indhente Erfaring om dem gennem mange Hjemmelsmænd. Er hans Iagt
tagelse da rigtig?

Det forekommer mig aabenbart, at det, som han her gaar ud fra, ikke er andel 
end den lille, snævert begrænsede Række af Stillinger for Statuerne, som vi ovenfor 
have optalt og defineret (S. 254). Det er dette Fænomen, som har paatrængt sig hans Iagt
tagelse, og som hans Tanke tumler med. Det er forekommet ham overordentlig mærkeligt, 
at en Nationalkunst, hvis Virksomhed strakte sig Aarlusinder længere tilbage end den græskes, 
og som havde frembragt mange Gange flere Statuer end den, alligevel ufortrødent har kunnet 
gentage den samme ganske lille Række Motiver — saavel dens hvad, som dens hvor
ledes —, medens i hans eget Fædreland allerede enhver forud givet Begrænsning var 
gennembrudt, og en uendelig Verden af Muligheder var aabnet i alle Retninger med alle 
de Farer, som de kunde medføre for Livets ethiske Lovmæssighed. Og paa dette Punkt 
er hans Iagttagelse fuldkomment rigtig, meget rigtigere end den moderne Videnskabs, som 
hverken er kommet paa det rene med, hvori Ægypternes Begrænsning eller hvori Grækernes 
Gennembrud bestod. I Forhold dertil har det en mindre væsentlig Betydning, at han be
tragter Statuernes strenge Regler som umiddelbart gældende ogsaa for Malerierne — om
vendt af de moderne Forskere, der betragte Maleriernes større Afvexling som gældende for 
Statuerne. Stilstand i Kulturen er der i hvert Fald: i Statuernes Verden fremtræder den 
mest iøjnefaldende, hvad Legemsstillingerne angaar; for Maleriets og Relieffets Vedkommende 
maalte den bevises paa en anden Maade.

Vi tale her kun om, hvad Platon konstaterer om Tilstanden i den ægyptiske Kunst, 
ikke om den Forklaring, han giver af den, eller den Dom, han fælder over den. Hans For
klaring kan ikke ganske godkendes af Historien. Uforanderligheden beror næppe paa nogen 
ældgammel Lovgivning, der i pædagogisk Interesse én Gang for alle har fastslaaet, hvorledes 
Alling skulde være; dens ethiske Betydning har ikke sin sidste Grund i udtænkte Bestemmelser, 
givne og kundgjorte Love, men i uafbrudt nedarvede og sejt fastholdte nationale Vedtægter, 
der atter havde deres Grund i et for hele Menneskeslægten gældende, naturgivet Stade 
i Udviklingen. Saa meget mere uforanderlig var den, end om den havde beroet paa givne 
Love. Og at Platon betragter Mangelen paa Udvikling som en Hæder for Ægypten, som 
en højere, ærværdigere Fuldkommenhed, det vedkommer strængl taget ikke Ægypten, men 
hans egen Filosofi. Forøvrigt er dennes ubøjelige Konservatisme mærkelig nok: at Grækenlands 
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dybeste Tænker paa sin Tid aldeles brød Staven over alt det nye, rigt og mægtig gærende 
Liv i den græske Menneskefremstilling og foretrak den ægyptiske stive Uforanderlighed!

Det er heller ikke alene Platon eller andre lkke-Ægyplere, der betragte Ægypterne 
som et Stillestandsfolk: det kan ganske sikkert antages, at de selv satte en Ære i at være 
det. Saa vidt som Kendskabet rækker til «Verdens ældste Bog«, Papyrus Prisse, der inde
holder Leveregler fra det gamle Kiges Tid iKakimna i det 3. Dynasti, Ptah-hotep i det 5.) 
— Leveregler, der opbevaredes og afskreves i senere Tider som en Skat for Moralen —, 
findes Principet allerede dér tydelig og bestemt udtalt1)- Der prises — i Efterskriften til Ptah- 
hotep’s Lærdomme — Lær vil ligheden som den ypperste af alle Dyder. Den lærvillige 
Søn har Forjættelsen om et langt Liv. Man skal rette sin Gerning efter Lærerens Ord; og 
den bedste Lærdom er Faderens, af hvis Lænder vi ere avlede. «Tag ikke et Ord bort, og 
føj ikke et Ord til; sæt ikke en Ting i en andens Sted; vogt Dig for at aabenbare Skattene 
(eller: Spirerne) i Dig selv, men lær efter de Vises Ord.« — Handling og Gerning skal altsaa 
ikke bestemmes ved personligt, spontant Initiativ: det gælder i alle Ting om al holde sig 
til «Sandheden» (ma), det vil sige til den godkendte Doktrin, «hvis Grænser ere satte«. 
Delte passer jo ogsaa aldeles til den ægyptiske Billedkunsts Karakter, saaledes som vi kende 
den: ogsaa for den har der gældt en saadan ma. Dermed er heller ikke udelukket en 
Stræben efter Fuldkommenhed og en Gradsforskel i Fuldkommenheden, nemlig i alt, hvad 
der angaar Behandlingen af Skikkelsens Overflade og ydre Lag: Elegance og Politur, Natur
sandhed i Modelleringen, Porlrællighed i Hovederne o. s. v.2). Men i dybere Betydning, 
med Hensyn til Figurernes Grundtræk og Skemaer, var der ingen Frihed til at gennembryde 
Kunstens Skranker og aabne den nye Muligheder. Ville vi forstaa Sagen rigtig og historisk, 
maa vi tænke os tilbage til et Udviklingstrin, for hvilket det, som vi forstaa ved kunstnerisk 
Frihed, overhovedet var en ukendt Verden, et ubetraadt Terrain, der aldrig endnu havde 
havt historisk Existens. Og Menneskene føle ikke ret Trang til, hvad de endnu ikke tro 
paa. Hvad der under slige Forhold kan gælde for Stræben efter Fuldkommenhed, har en 
rent anden Betydning end del, man senere vilde kalde saaledes.

’) Jeg er ikke uopmærksom for, at Tydningen af dette vigtige Skrift er yderst vanskelig og paa mang
foldige Steder saa tvivlsom, at det ikke kan benyttes som Hjemmel; jeg anfører derfor kun Steder, 
hvis Mening de forskellige Fortolkere ere væsentlig enige om. — Sign Ph. Vi rey, Études sur le 
Papyrus Prisse, le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-hotep, i Bibliothèque de l’école des hautes 
études; sciences philologiques et historiques, fase. LXX, Paris 1887. — Foruden sin egen Oversættelse 
meddeler Virey ogsaa de tidligere Fortolkeres (C liabas, Lau th, Brugsch).

2) Ptah-hotep (Cap. II) siger efter Vireys Fortolkning: «Kunstens Skranke lukkes ikke; ingen Kunstner 
er i Besiddelse af den Fuldkommenhed, hvorefter han bør stræbe« (Virey p. 33. sign. p. 9). Dog 
synes Fortolkningen af dette Sted meget tvivlsom.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV

Med Hensyn til Spørgsmaalet om den ægyptiske Kunsts Uforanderlighed har man 
gjort gældende, al Menneskelivet overhovedet aldrig kan staa stille: Mennesket er ikke, 

34



98274

det vorder (Perrot). Der er idelig Forandring, og det kan umulig være anderledes. Men 
Talen er jo heller ikke ligefrem om det virkelige Menneskeliv og de Forandringer, del er 
underkastet, men om de billedlige Fremstillinger af Mennesket, del vil sige : om Menneskets 
Opfattelse af Mennesket. Spørgsmaalet bliver da om denne Opfattelses, altsaa om Kunstens 
Forhold til det virkelige Liv. Nu til Dags sætter'Kunsten sin Ære i at følge Livet umiddelbart 
i Hælene ad alle dels Veje, at deltage i alle dets Brydninger og Omskiftelser. Men i det 
gamle Ægypten laa den nationale Doktrin imellem: den var stærk og fast, og det var i 
den, at Kunsten havde sine Rødder. Den kunde vare uforandret gennem Aarhundreder, 
gennem Aartusinder.

Men — kan man sige — hvor længe Doktrinen end kunde vare ved, var den dog til 
syvende og sidst en Usandhed og havde alle Usandheders Svaghed. Til Trods for den 
gjorde Virkeligheden sig dog ogsaa gældende over Kunstens Arbejde og medførte Forandring 
i det. Platons Paastand om en absolut Stillestand er netop kun efter Doktrinen rigtig og 
henholder sig formodentlig mindre til Undersøgelser af Filosoffen selv end til hvad de 
ægyptiske Præster fortalte Fremmede. Om den end gælder for Statuernes Stillinger og de 
vigtigste Grundlove (Frontalitet, Mangel paa Forkortning o. s. v.), saa gælder den heller ikke 
længere: i andre Henseender er det usandt, at den ægyptiske Billedkunst skulde have slaaet 
paa samme Højde i Løbet af 10,000 Aar — endog uden Hensyn til om der virkelig kan 
være Tale om saa langt et Tidsrum. En saadan Antagelse vilde stride imod de almindelige 
Vilkaar for menneskelig Virksomhed, der umulig kunne tilstede en absolut Ensartethed gennem 
Aartusinder; og den vilde heller ikke kunne bestaa sin Prøve mod de ægyptiske Kunst
monumenters eget Vidnesbyrd, der klart nok lærer, at Kunsten dér ligesom allevegne har 
gennemgaaet vexlende Skæbner, at den har havt sine bedre og ringere Tider, sine Perioder 
af Fuldkommenhed og af Forfald. Naar de særlige Kendere af den ægyptiske Kunst i vore 
Dage paastaa, at de med gennemgaaende Sikkerhed kunne se Forskel meilem Værkerne fra 
de forskellige Perioder — det gamle, mellemste, nye Riges 'Lid, den saïtiske, den ptole
mæiske, den romerske Periode, endog mellem Værkerne fra de forskellige Dynastier — og 
kende dem fra hverandre blot efter deres Stil, ganske paa samme Maade som om Talen var 
om nederlandsk, italiensk eller fransk Kunst, saa kunne de vel i det Enkelte gøre sig skyldige 
i Fejltagelser, og ikke ethvert af deres Orakelsprog skal staa til troende; men at Sagen i 
sig selv er mulig, og at Formaalet i Fremtiden kan opnaas ved fortsat Studium og ind
vunden Erfaring, derom turde der næppe være Grund til at tvivle. Og er det da ikke et 
Bevis for, at den ægyptiske Kunst har havt sin Historie lige saa vel som enhver anden 
Nationalkunst?

Nej jeg tror, at dette vilde være en aldeles falsk Slutning, og jeg tror ikke, at den 
ægyptiske Billedkunst har havt nogen virkelig Historie. Man maa nemlig Ikke forvexle, hvad der 
blot er en successi v Fo ran d ri ng med en virkelig skabende og o ni sk a hende U d v i k- 
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ling. Men for at man skal kunne sc Forskel mellem Perioderne behøves der intet mere 
end den successive Forandring af Produktet, som indfinder sig af sig selv i al menneskelig 
Produktion, hvor meget den end er anlagt paa Ensformighed.

Lad os tænke os, at vi havde et meget stort Manuskript liggende for os, skrevet af 
en og samme Skrivers Ilaand i Løbet af mange Aar, idet han hver Dag har afskrevet f. Ex. 
5 Sider og noteret Datum for enhver af dem øverst i Hjørnet. Uagtet dette Menneskes 
llaandskrift tydelig kan skelnes fra alle andres, vil man dog gennemgaaende kunne iagttage, 
at den i Løbet af de mange Aar ikke er forblevet sig selv aldeles lig1)- Til givne Tider 
— i Løbet af nogle Uger eller Maaneder — har han skrevet sine B’er og S’er med visse 
Sving, som saa efterhaanden ere afløste af andre. Til givne Tider er Haandskriften rystende 
og usikker og lader formode, at Skriveren har lidt af Hovedpine eller af en bullen Finger. 
Her er allsaa Forandringer; men vi vilde dog næppe finde det passende at tale om denne 
Haandskrifts «Historie»; i hvert Fald vilde Ordet Historie da have en ganske anden Betydning, 
end naar vi tale om Keligionens, Politikens, Kunstens, Videnskabens Udvikling endog kun paa 
et snævert begrænset Omraade. Forandringerne ville være blottede for al virkelig Interesse, fordi 
Skriveren selv ikke havde ment det mindste med dem, fordi de ikke vare Resultater af noget 
Studium, nogen Vilje, nogen intellektuel eller teknisk Anslrængelse. Og derfor opfordre de 
heller ikke til Studium og Anstrængelse. Og dog kan det i et givet Øjeblik faa afgørende 
Betydning at studere dem — ikke for deres egen Skyld, men som Middel for et andet 
Maal. Man forefinder f. Ex. et Dokument, skrevet af den samme Haand som hint Manu
skript, og det gælder Ve og Vel at komme til Klarhed over, paa hvilket Tidspunkt Doku
mentet er skrevet. Saa har man i Manuskriptet hele Kronologien af Mandens llaandskrift, 
og saa lønner det sig at sætte sig ind i alle dens ellers rent betydningsløse Forandringer 
for at finde de Former som svare til Dokumentets.

Paa samme Maade lønner det sig ogsaa fortræffelig for Videnskaben at studere 
Kronologien i den ægyptiske Billedkunsts overfladiske Forandringer, nemlig som et meget 
vigtigt Instrument for allehaande historiske Bestemmelser. Men det er noget ganske andet 
end at Forandringerne og deres indbyrdes Følge skulde frembyde Interesse som en virkelig 
kunstnerisk Udvikling. Gennem hele Ægyptens Historie bevares det samme Niveau i 
Kunstens Forhold til dens Genstand (Mennesket); der er ingensteds nogen ny Fordybelse

*) Dette er en almindelig Erfaring hos Haandskriftkendere. Sign f. Ex. hvad S. Birket-Smith oplyser 
om det originale llaandskrift til Leonora Christinas Jammersminde, 3. Udgave, København 1885, Ind
ledning S. VIII.------ »Selve Udseendet af Skrifttrækkene, der skønt helt igennem bevarende samme
Grundejendommelighed, ved Siden heraf gradvis gennemgik en Mængde mindre Forandringer, saa- 
ledes som det nødvendig maa være Tilfældet med et Værk, hvis Udarbejdelse strækker sig over en 
længere Aarrække» — —. S. XV f. udfører Forf. nøjere dette Æmne og leverer en Udsigt over 
Perioderne i Forfatterindens Haandskrift i Lobet af de 10 Aar da hun havde delte Arbejde mellem 
Hænderne. 
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i delle Æmne og derfor heller intel væsentligt Fremskridt. Derfor kunne vi med fuld Ret 
sige, at der er Stillestand til Trods for Forandringerne. Jeg taler her kun om Kunst, endda 
kun om en enkelt Opgave for Kunsten, og paalager mig paa ingen Maade noget direkte Ansvar 
for at dømme om den ægyptiske Kultur i andre Retninger. Men jeg kan dog ikke lade være 
at fremhæve det Betydningsfulde ved mit særegne Æmne: Talen er her om Menneskets 
Opfattelse af Mennesket og dets Udvikling i Selvbevidsthed. Er der Stillestand paa dette 
Punkt, saa er der næppe heller nogen virkelig Udvikling i andre Retninger.

Man bør være noget varsom med at betro sig til Ægyptologernes Vejledning i 
Spørgsmaalcl om Stillestand i ægyptisk Kunst og Kultur. Den hemmelighedsfulde Visdom, 
som de sidde inde med: Kundskaben til den vanskelige Skrift og til det fjerne Sprog, kan 
ikke med Rette gøre dem til Avtoriteter i Spørgsmaal om ægyptisk Kunst, betragtet fra den 
kunstneriske Side. De blive desuden uvilkaarlig til Enlhusiaster og Advokater for det gamle 
Ægypten: de have arbejdet sig saa nær hen til del, at Alting ved det let antager ufor
holdsmæssige Proportioner. En udmærket Ægyptolog som Mariette ser «fra Højden af 
Pyramiderne» med dyb Ringeagt ned paa Kina — dette afsluttede og ubevægelige Land — 
og frabeder sig, at man gør hans Ægyptere til Kinesere. Ilan burde egentlig have Svar 
fra den kinesiske Mur; thi fra den kan man maaske lige saa vanskelig faa Øje paa For
andringerne i Ægypten som fra Pyramiderne paa Forandringerne i Kina. Andre søge at 
bringe en forfriskende Afvexling ind i den ægyptiske Kunsthistories store Ensformighed 
— eller rettere i den ægyptiske Kunsts Mangel paa Historie — ved engang imellem at tale 
om «Revolutioner» i den — man plejer jo ved dette Ord at forstaa en radikal og fuldstændig 
Omvæltning og kender til Betegnelse af en saadan intet stærkere Ord. Men i en historisk 
Fremstilling, der skal tages for Alvor, er intet Ord i denne Sammenhæng mere utilstedeligt 
end dette. Særlig har A. Erman opdaget en «Revolution i Kunsten», som skal være fulgt 
med Amen-hotep IV's (Chuen-aten’s) bekendte kortvarige Reform af den ægyptiske Dog
matik, der gik ud p¿ia at rense den for Polythéisme og Anthropomorfisme og reducere hele 
Gudsdyrkelsen til Dyrkelsen af Solskiven. Jeg skal, for ikke at blive alt for vidtløftig, ind
skrænke mig til at bemærke, at denne «Revolution i Kunsten» bestaar dels af Woget, som 
ikke vedkommer Kunsten — forbigaaende Forandringer, ikke alene i Religionens, men ogsaa 
i Monarkiets Karakter —, dels af Noget, som paa ingen Maade kan kaldes Revolution, men 
i det højeste en let Rystelse af Tegnekunstens Vaner, der kunde være en naturlig Følge af 
Personalforandringer i Kongens kunstneriske Omgivelser,- men som aldeles ikke medførte, 
og i Følge Sagens Natur ikke godt kunde medføre, noget væsentlig nyt i Kunstens Op
fattelse og Gengivelse af Livet.

Det gælder ved Studiet af Kunstens Historie allevegne om at se Forskelle. Men 
fremfor alt gælder det — og man kan somme Tider føle sig opfordret til at minde derom — 
om at gøre den rette Forskel mellem store og smaa Forskelle. Ved al til
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sidesætte denne simple videnskabelige Leveregel udsætter man sig for at bringe fuldstændig 
Forvirring i Alting. Og uheldigvis har netop Studiet af Kunsthistorien udviklet sig saa- 
ledes, at det regnes for den største Ære for Blikkets Skarphed og Iagttagelsens Finhed at 
kunne se og paapege de mindste Forskelle, medens de større, gennemgaaende Modsæt
ninger underforstaas som noget, der forstaar sig af sig selv; og det vil saa hyppig sige, 
at de slet ikke forslaas. Og dog er det dem, som omfatte og beherske alle de mindre; og 
naar de ikke først ere bragte paa det klare, kan man slet ikke vurdere de mindre For
skelles Betydning. Oisse Triumfer for Kenderblikkets Finhed, som kræve og opnaa saa 
megen Beundring, kunne somme Tider komme Videnskaben dyrt at staa.

Lad denne Betragtning være fremsat én Gang for alle; thi hvis den skulde gen
tages, hver Gang der kunde være Anledning dertil — hvad enten Talen var om nederlandsk 
eller ægyptisk, om italiensk eller om græsk Kunst —, saa vilde Læseren møde den altfor hyppig.

Naar vi nu, efter saaledes at have angivet vort Standpunkt med Hensyn til hvad 
der paa dette Omraade bør forstaas ved «Historie», skulle skildre de vigtigste Træk af den 
ægyptiske Billedkunsts vexlende Stil, saa have vi al Opfordring til at fatte os kort.

Den Periode, der egentlig vilde frembyde størst Interesse af alle, vilde være den 
forhistoriske, i hvilken denne Folkestamme har hævet sig fra «Naturfolkenes» Standpunkt 
til den fuldstændige, klare og objektive Opfattelse af Menneskeskikkelsens Former og det 
Herredømme over Tekniken, som træder os imøde i Billedkunsten fra «det gamle Riges» 
Tid. Om disse mærkelige Fremskridt ere foregaaede hurtig eller langsomt, vide vi ikke: 
vi kende overhovedet ikke direkte det Arbejde, som har skabt den særegne ægyptiske Stil. 
Kun ganske faa Værker, som Statuerne af Sepa og Nesa i Louvre, som man har tilskrevet 
en særlig høj Alderdom — «langt ældre end Pyramidernes» —, røbe endnu en Rest af 
Plumphed og teknisk Ubehjælpsomhed, skønt Stilen allerede fremtræder fuldt færdig i dem. 
Men snart — i det fjerde og det femte Dynastis Periode — finde vi den ægyptiske Kunst paa 
dens højeste Niveau; og det er uden Tvivl denne tidligere Tid, det «gamle Riges» Kunst, 
som — i sine bedste Værker — viser det friskeste Blik for .Menneskeskikkelsens Plastik. 
Især udmærke Portrætfigurerne fra Gravene i Omegnen af Memfis sig ved en vis realistisk, 
individuel Livagtighed i Gengivelsen af Karakteren, om det end ikke er ganske træffende at 
tale om en «fotografisk» Bestræbelse i en Kunst, der beherskes af saa strænge Linier og 
Flader. Man har som bekendt forklaret denne realistiske Aand i Porfrætstatuerne af deres 
Bestemmelse: de nedsattes, undertiden i liere indbyrdes overensstemmende Exemplarer i et 
utilgængeligt Gemmested (Serdab) i Graven for saa at sige at tjene til Legemer, som den 
Afdøde kunde have i Reserve ved sin Opstandelse (Maspero).

Af denne Slags Statuer har man et helt Galleri af højst forskellig karakteriserede 
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Kiglirer, der viser en mærkelig Flersidighed i det gamle Biges Kunst i Opfattelsen af 
Menneskeskikkelsen. Der er den tronende Kong Cliafra med det stolte, viljefaste Hoved 
og det stærke, mandige Legeme, og andre, endnu mere athletisk udviklede, staaende Figurer 
(i Bulak og i det Britiske Museum). Og i Modsætning til dem er der saa aldeles afstikkende
Skikkelser som Dværgen Knumhotpu, hvis abnorme Legeme er gengivet med konsekvent 
Karakteristik i alle Dele. Herhen hore ogsaa ypperlige 
eller Embedsmænd, der undertiden ere altfor magre, men

Hoveder og Figurer af Skrivere
ere have en fyldig Krop og

fede Lemmer. Udtrykket er gennemgaaende meget prosaisk, men forstandigt og bevidst: det 
er Folk, som gøre sikkert Bestik og regne rigtig. Paa Skriveren i Louvre (Fig. 15, S. 23'0 er 
del klare, kloge, opmærksomme Udtryk i Blikket fremhævet ved en usædvanlig Udførelse af 
selve Øjet: det hvide er indlagt med Kvarts, Regnbuehinden med Bjergkrystal, Pupillen 
med en mørk Metalstift; Øjenbaarenc ere udskaarne Bronzeplader. Det gør den Dag idag 
en helt illuderende Virkning; og en Virkning af denne Art er overhovedet tilstræbt i hele 
Figuren ved Anvendelsen af Farve og ved Modelleringen af Formerne, især i de fede Ben. 
Til samme Art af Figurer hører ogsaa den ovennævnte Træslatue: « Sheik-el-Beled» i Bulak, 
en lille Herre med et myndigt og forstandigt Udtryk, der vandrer afsted, støttet til sin Stok, 
ligesom om han gik paa en Inspektionsrunde. Denne Statue kan maaske gøre retfærdigt
Krav paa at gælde for den bedste Fremstilling af den menneskelige Skikkelse, som er efter
ladt af hele Jordklodens Kunst lige op til Grækenlands henimod Aar 500 f. Kr.; det er en 
af dem, som næsten helt kan faa os til at glemme Frontalitetens Begrænsning, som den 
dog er undergivet ligesom enhver anden; den lader i del Hele kun Lidet tilbage at ønske. 
Det fyldige Hoved er et rent Mesterværk af Form og Karakter. Desuden ere Figurens Flader, 
af ægyptisk Kunst at være, ualmindelig rundt opfattede; man mærker i Behandlingen af den 
nøgne Form næppe noget Spor af det sædvanlige firkantede Tilsnit, derimod — mærkelig 
nok — i Formen af det nedhængende Skørt. Heller ikke medfører Figurens gode Huld 
nogen Tomhed eller Flovhed i Formen, der tværtimod er mærkelig frisk og bestemt opfattet: 
Kunstneren har været en virkelig Formkender. Saaledes er Formen af den nedhængende 
højre Arm fortræffelig gennemført: men Armen er — som tidligere fremhævet — stiv.

Men udmærkede, karakterfulde Portrætter finder man ogsaa fra enhver anden af den 
ægyptiske Kunsts Hoved-Epoker. Fra Tanis har man i flere Exemplarer hint brede, grove, men 
mægtige Fysiognomi, som har vakt Forestillingen om, at den ægyptiske Mejsel her har gengivet 
en uægyptisk Type. Fra de thebanske Dynastiers — det nye Riges — 'Tid kan anføres et 
Portræt som Amen-hotep IV’s Statue i Louvre, uskønt, endog usundt i Henseende til Legems
formen, men fint og mærkeligt i det sjælelige Udtryk. Den saïliske Periode, det 26. Dynasti, 
har frembragt realistiske Portrætter af overordentligt Værd og af en Karakter, som minder 
om den nederlandske Malerkunst fra det 15. Aarhundrede, som den lille Buste af grøn 
Basalt af en ældre Mand, i Louvre. Den realistiske Retning fra det gamle Riges Tid gik 
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altsaa ingenlunde tabt, den svækkedes næppe engang, om den end under de store Dynastier 
i Theben fra det andet Aartusinde kunde blive noget tilbagetrængt af en Stræben efter 
storartet Idealisation, som i det kolossale lloved af Bamses den anden fra Mitrabeny (Af
støbning i Brit. Museum).

Uagtet man paa ingen Maade som gennemgaaende Regel kan sige, at den ældre 
Tids Figurer i Henseende til Proportionerne ere korte og brede, den senere Tids lange og 
slanke, synes Smagen dog at have forandret sig noget i denne Retning: i den thebanske 
Periodes senere Tid indtræffer der endog Exempler paa en overdreven Lethed og Slankbed 
i Legemsbygningen. Og i del nye Rige, fremtræder paa den tydeligste Maade, især i de 
store Stenfigurer, hin stereometriske Opfattelse af Menneskeskikkelsen, som til en vis Grad 
ligger til Grund for hele den ægyptiske Billedkunst. Den ældre Tid retter sig mere efter 
Virkeligheden, som den viser sig, dens Formaal er mere at gengive Menneskefiguren selv;
den senere behandler den mere despotisk, til
skærer den besterntere efter arkitektoniske Hensyn 
— kun maa man ikke tænke sig Forskellen for 
stor. ft aar man ser en af del nye Riges Sten
kolosser i Profil, viser f. Ex. Overarmens forreste 
Profillinie sig, ogsaa paa kraftig udviklede Mands
skikkelser, ganske ret, se f. Ex. den tronende 
Statue af Amen-hotep Ill. i del Britiske Museum, 
Fig. 28, S. 258; ser man den forfra, viser Skinne
benets Linie sig ligeledes ret — dog vise Ægyp
terne overhovedet kun sjælden et rigtigt Blik for 
dette Bens fine Krumning ud til Siden. Saadanne 
Træk tyde paa en mindre aarvaagen plastisk Følelse; 
men paa den anden Side er der en uforlignelig 
storartet arkitektonisk Holdning i Behandlingen af 
Figurens hele Masse og et højst sindrigt krystal
linsk Spil i Sammmenslillingen af Linier og Flader, 
som man ikke kan frakende en ejendommelig kold 
Skønhed, en fin, stilfuld Smag. Som et i sin Slags 
beundringsværdigt Exempel skal jeg anføre del 
øverste Parti af de hyppig forekommende Figurer 
af Gudinden Sekhet (Fig. 33). Paa sin kvindelige 
Skikkelse bærer hun et Løvehoved, mesterlig formet 
i store, sikkert lejrede Flader, derover en Løve
manke som en Paryk, glat, regelmæssig, bestemt Fig. 33. (Ægyptisk.)
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tilskaaret, der hænger ned over Skuldrene og foran forbinder sig med Brystkuglerne, bagtil 
med den firkantede Rygpille. Over Parykken og de elegant formede Løveører hæver sig 
den linseformede Solskive, foran hvilken Uræusslangen krummer sig. Det kunde ikke være 
sindrigere kombineret. Dog gik Kunsten ingenlunde op i den Slags Spil med Linier og 
Flader: fra samme Tid finder man Figurer, som fortrylle Blikket ved en virkelig fin Plastik 
i Gengivelsen af de levende Former, om den end er mindre djærv end i den ældre Tid.

Under de thebanske Dynastier faar Menneskefremstillingen for en Del nye Æmner 
og Opgaver. Del gamle Riges Grave havde mest været smykket ined Billeder af det virkelige 
Livs daglige Sysler og Vaner: Agerdyrkning, Kvægavl, Jagt, Legemsøvelser o. s. v., jævnt 
og simpelt opfattede; i det nye Riges Templer, Grave og Paladser finder man vel ogsaa 
Æmner, som svare til de gamle, men foruden dem ogsaa mangfoldige religiøse Forestillinger 
og — hvad der for vor Opgave har større Betydning — storartede og overdrevne Forher
ligelser af Monarkernes Bedrifter, deres Krigstog, Triumfer over fremmede Folkeslag og 
disses Underkastelse. Dermed følger vel ikke andre Fremstillingsformer eller nye Love 
for Kimsten, men i mange Henseender en anden Aand og Udtryk for andre Følelser. Men 
da en lignende Aand træder ikke mindre tydelig frem ogsaa hos andre af Indlednings
periodens Folkeslag, ville vi opsætte at skildre den hos Ægypterne for senere at omtale de 
beslægtede Fænomener hos flere Folk under Ét.

Proportionerne i den ægyptiske Kunsts Kenneskebilleder. Ægyptisk og Græsk. Di od or s 
Beretning om Forholdet mellem den ægyptiske og den græske Fremstilling af Menneskefiguren og 
dens Proportioner kan bedst finde sin Plads her. Han skriver (1. Bog, Kap. 98):

„Ægypten er blevet besøgt af de bekendteste blandt de gamle (græske) Billedhuggere, 
Telekles og Theodoros, Rhoikos’s Sønner, fra hvem den Pythiske Apollons (Træ-)Billede paa Samos 
skal Hidrøre. Den ene Halvdel af dette Billede skal, efter Sagnet, være udført paa Samos af 
Telekles; den anden Halvdel i Ephesos af hans Broder Theodoros. Da man satte dem sammen, 
skulle de have passet saa nøje til hinanden, at man skulde tro, at hele Billedstøtten var én 
Mesters Værk.

„Denne Art af Billedhuggerkunst skal slet ikke have været i Brug hos Grækerne; der
imod have Ægypterne bragt det til den højeste Fuldkommenhed deri. Naar de udføre deres 
Statuer, bestemme de nemlig ikke Forholdene efter Øjemaal som Grækerne; men saa snart som 
de have brudt Stenen, bestemme de strax Maalene for alle enkelte Dele af Billedet fra de mindste 
til de største. Højden af hele Legemet deles i 21LG Dele og derefter afmaales Forholdene mellem 
alle Legemsdelene. Derfor behøve Kunstnerne kun at have gjort Aftale om Størrelsen af hele 
Figuren; saa kunne de, skilte fra hinanden, hver udføre sin Del af Arbejdet, saa at Delene svare 
saa fuldkomment til hinanden, at man forbavses over denne særegne Færdighed.

„Billedet paa Samos skal altsaa, efter den ægyptiske Kunsts Vis, være delt fra Issen 
gennem Midten af Figuren indtil Kønsdelene i to Dele, som vare hinanden fuldkomment lige

— — xarà ryy or/oTopoiipsvov, dtopi^&tv zoo Çùoij zo péaov pé/pt zatv
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aidoíüiv, taàÇov ó[j.ola)Q èaurA -návTo&zv). Ogsaa i andre Henseender skal det næsten ganske 
have steint overens med de ægyptiske Statuer, idet Hænderne vare udstrakte og Fødderne skilte 
fra hinanden ved et Skridt.“

Denne Meddelelse af Diodor deler sig i to Dele, af hvilke den ene angaar Udførelsen af 
Apollonsbilledet paa Samos. At denne Efterretning skulde være virkelig historisk, er ganske vist 
lidet troligt: thi hvad kunde have bevæget de to græske Billedhuggere til at vælge en saa kunstig 
Fremgangsmaade som at udføre Figurens to Halvdele hver paa sit Sted? Alligevel har Efterret
ningen for saa vidt Værdi, som den viser en rigtig Opfattelse fra Grækernes Side af det væsent
lige ved den Egenskab ved den ældste Statueform, som vi have kaldt Frontalitet: nemlig 
at Figurens Midtplan gennem Issen ned til Kønsdelene bevarer sin plane Hold
ning. Dette er jo nemlig Betingelsen for, at de to Halvdele overhovedet kunde passes sammen: 
hvis Midtplanet havde været bøjet eller drejet, maatte det regnes for en Umulighed. Det er ogsaa 
rigtigt, at dette Træk var fælles for de ægyptiske og de ældre græske Statuer, om Diodor end 
for meget har et enkelt gammelgræsk Værk for Øje.

Den anden Del af Efterretningen angaar Ægypternes Proportions-System fol
det menneskelige Legeme. Der er vistnok i Almindelighed noget træffende i hvad Diodor siger: 
at Grækerne — især i den senere Tid — mere bestemte deres Figurers Proportioner efter Øje- 
maal (skønt de dog ogsaa havde Proportionssystemer), og at Ægypterne derimod mere bestemte 
dem ved geometrisk Maaling. At de i hvert givet Tilfælde havde Maal at rette sig efter, kan 
ikke betvivles: Statuernes Frontalitet og Figurernes fuldstændige Udfoldning paa Fladebillederne 
gør Maalingen nem og lidet indviklet, indbyder saa at sige til den. Kolosser kunde umulig ud
føres uden en bestemt Indøvelse i Maaling. Diodors nøjere Paastand om en Maalestok paa 21^4 
Grader ligger der imidlertid ikke synderlig Vægt paa, da han aldeles intet siger om, hvorledes 
Legemets enkelte Maal vare bestemte efter den angivne Maalestok. Hvor mange Grader man ind
deler Højden i, er jo vilkaarligt: det kommer an paa, hvilke Proportioner man faar ud deraf. 
Og fremfor alt kommer det an paa, hvorledes Tykkelses- og Breddemaalene bestemmes i Forhold 
til Høj dein aalene; men derom giver Diodor ikke mindste Antydning. Forøvrigt henvise vi til 
Perrot et Chipiez: Histoire de l’art dans l’antiquité I p. 767 ff., hvor det — i Modsætning til 
tidligere Forfatteres Theorier — klart godtgøres, at Ægypterne hverken havde noget enkelt fast 
Proportionssystem, som galdt gennem hele Forløbet af deres Kunsts Historie, heller ikke engang 
for hver enkelt Periode noget Proportionssystem, som er gennemført ligelig i Periodens Billedværker. 
Endelig minde vi om, hvad vi ovenfor have paavist ved Omtalen af de oprejste Stenfigurer, hvis 
to Ben er ulige lange, at Ægypternes Interesse for Maalene egentlig ikke gik ud paa Menneske
legemets naturlige Proportioner, paa hvilke der endog systematisk kunde gøres aabenbart Brud 
lige fra Begyndelsen til Enden af den ægyptiske Kunsthistorie.

Om Undtagelser fra Hovedreglerne indenfor ægyptisk Kunst.

1. I den ægyptiske Figurverden ere Billederne af Guden Bes et meget afstikkende 
Fænomen; men det maa da ogsaa betragtes som aldeles sikkert, at denne Gudetype ikke er af 
ægyptisk Oprindelse, om end Billederne af den — eller i alt Fald en Del af dem — kunne

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Aid. 5 B. IV. 35
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være udførte af ægyptiske Hænder. Fra et mythologisk Synspunkt er det ikke lier Stedet til at 
undersøge denne Skikkelse; det har — blandt mange andre — ogsaa jeg gjort i et for mange 
Aar siden holdt og offentliggjort Foredrag (i det filologisk-historiske Samfund 1873, se Udsigterne 
over Samfundets Virksomhed). Vi betragte den her kun som Billedtype, Figurfremstilling. At 
den har Form af en Dværg, betegner den i og for sig ikke som Undtagelse mellem de ægyptiske 
Figurer; der findes blandt dem ogsaa andre Dværgeskikkelser, som dog ere langt mere realistisk 
gengivne efter Naturen, navnlig den ovenfor i Texten omtalte Statue af Knumhotpu, afbildet i Rayets 
Monuments. Men særegent for Bes er det, at den, uagtet den er udført som fri Figur, dog ikke 
er en rigtig voluminøs Figur: den er mere eller mindre flad, saa at den mere er behandlet som 
Relief fra to Sider, For- og Bagsiden, end som Statue. Alligevel retter Figuren sig heller ikke 
efter Reglerne for Relieffet, for saa vidt som den er fremstillet lige forfra (en face)-, navnlig er 
Hovedet udført som en stor, flad, grotesk Maske1). Tilfælles med Statuerne har den ogsaa, at 
dens Holdning er aldeles frontal, endog hyppig symmetrisk.

Den sidstnævnte Regel for Undtagelsen kan man dog atter finde brudt. I det ægyptiske 
Museum i Berlin findes (Nr. 8238) en — ufuldstændig bevaret — Besagtig Figur, en Sten-Statue 
i omtrent Halvdelen af et Menneskes Størrelse. Den har, som det synes, trukket det ene Ben 
ind under sig og sat det andet Bens Fod ud til Siden med løftet Knæ. Kroppen holdes væsentlig 
lodret, men Skuldrene ganske skævt. Hovedet — eller rettere: den Maske, der bedækker det 
øverste af Brystet, holdes ligeledes skævt. Den højre Haand hviler paa højre Knæ ; den venstre 
er med Inderfladen støttet mod venstre Side over Hoften. Uden at indlade mig paa Forklaring 
af en saadan Undtagelse, skal jeg kun fremhæve, at den naturligvis overrasker mindre i Frem
stillingen af en Type, der allerede i sig selv er en Undtagelse og af uægyptisk Herkomst.

2. I det Britiske Museum har jeg lagt Mærke til en fri, men flad Træfigur i lille 
Maalestok: Hovedet er vendt fremad som en Maske; alt det øvrige ses i Profil og er udført efter 
de almindelig eRegler for Fladebilledet. Afbildning i Wilkinson, Manners and Customs of the 
Ancient Egyptians, a second series, Vol. 1, p. 321, Nr. 452.

3. Ligeledes i det Britiske Museum finder man (Nr. 2570 i Samlingen af mindre ægyp
tiske Oldsager) en Statuette af en Negerdreng, der tjener til Bærer for en Salvekrukke. 
Han bærer Krukken paa venstre Skulder og støtter den nedenfra med begge Hænder, saaledes at 
Kroppen gør en Sidebøjning — ikke Drejning — til højre. Et lignende Motiv forekommer i 
senere og aldeles udviklet græsk-romersk Kunst: der er Stillingen helt natursandt gennemført med 
stor Finhed, medens den i det gammel-ægyptiske Exemplar mere har Karakteren af en Deviation 
fra Reglen end af virkelig frigjort Kunst. Deviationer finder man ellers lettere Exempler paa i 
raaere Folkeslags Kunst end i Ægypternes, som gennemførte Reglerne saa strængt. Men herved 
har det ganske sikkert Betydning, at den Figur, som her er Tale om, ikke forestiller en Ægypter 
— end sige en voxen .Ægypter —, men en Negerdreng. Vi have ovenfor omtalt, at de fremmede 
Folkefærds Typer og Lader paa de ægyptiske Fladebilleder ere gengivne med mere Friskhed 
og Mangfoldighed end Ægypternes egne — uden at dog Reglerne brydes; og om Dyrefigurerne 
have vi bemærket, at de i statuarisk Fremstilling endog aldeles kunne unddrage sig Frontalitetens

J) Ogsaa Gudinden Hathors Hoved fremstilles undertiden maskeagtig — dog forresten i rent ægyp
tisk Stil.
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Lov og gengives med helt frigjort Kunst. Formodentlig har den ægyptiske Kunstner set paa 
Negerdrengen lidt som paa en Dyreunge.

Overhovedet havde Begrebet af et Menneske — altsaa ogsaa af en Menneskefigur — 
ingenlunde det samme Indhold og Omfang for Ægypterne som det har for os. Vi sætte en Ære i 
at anerkende Negere for Mennesker og deres Rettigheder som Mennesker; Ægypterne satte en Ære 
i den modsatte Betragtning. „Kun Ægypterne selv“ — siger A. Er man {Ägypten I p. 56) — 
„vare virkelige „Mennesker“ (romef)-, de andre Folk vare Negere eller Asiatere eller Libyere;

• men Mennesker vare de ikke. Efter Sagnet nedstammede disse Folk fra Gudernes Fjender: da 
Solguden Re overvandt sine Modstandere ved Edfu, da lykkedes det for nogle af disse at undkomme. 
Nogle flygtede mod Syd, det blev Æthiopernes Folk; andre mod Nord, det blev Asiaterne; en 
tredje Skare, som flygtede mod Vest, blev Stamfædre til Libyerne, og en fjerde, som havde skjult 
sig i Østen, til Beduinerne.“

4. Blandt de Kunstværker, som ere samlede af Johannes Demetriu fra Lemnos og nu 
ere indlemmede i det græske archæologiske Instituts Samling i Polytechnikon i Athen, findes en 
Række ægyptiske Statuetter og Statuegrupper i lille Maalestok af overmaade obscøne Motiver 
(Kønsforbindelser o. desk), som medføre Stillinger, der ere usædvanlige i den ægyptiske Kunst. 
Alligevel gælde de Regler, som vi ovenfor have givet om Gruppekompositionen, ogsaa her, ligesom 
ogsaa Frontalitetens Regel med Hensyn til Figurerne enkeltvis, dog med den Undtagelse, at 
Hovedet i flere Tilfælde vender sig til Siden. I det foregaaende have vi udviklet, at 
der i Statuernes Frontalitet ligger en vis ethisk Mening, at den for en Del grunder sig paa 
Reglerne for det menneskelige Samkvems Anstand. Det bliver derfor saa meget lettere forklarligt, 
at Reglen brydes noget i Fremstillingen af Motiver, som høre hjemme paa et Omraade, hvor alle 
Anstandshensyn tilsidesættes og i Modsætning til dem den naturlige Drift faar frit Spillerum. Det 
er Smugbilleder, der vrænge ad Anstændigheden.

Den hyppig omtalte satiriske og obseøne Papyrus i Turin har jeg ikke havt Lejlighed til 
at gennemgaa, og i Afbildninger er der kun offentliggjort Brudstykker af den. Det skulde ikke 
kunne undre, om der ogsaa i den findes ret mærkelige Fænomener af virkelig kunstnerisk Emanci
pation. Overhovedet kan det ikke miskendes, at en fuldkommen Bortkastelse af alle ethiske Baand 
og Regler, et Spring over i det uhæmmet Naturlige, saa vel i den ældste som i den nyeste Tid 
kan have givet Stød til Fremme af Kunstens Udvikling, selv om den derved foreløbig er kommet 
til at bevæge sig paa et Omraade, hvor menneskeligt og dyrisk gaa over i hinanden uden Grænse.

5. I den ovennævnte Samling i Polytechnikon i Athen (Nr. 1102) finder man en ægyptisk 
Bronzestatuette af en Dreng, som sidder paa Jorden i en for ægyptiske Figurer usædvanlig 
Stilling. Med venstre Ben sidder han paa Hug med løftet Knæ; med højre kan man snarere sige, 
at han knæler, eller rettere: han sidder paa den højre Hæl, idet han lader Foden med helt ud
strakt Ankel hvile paa Jorden med den Flade, som ellers maatte kaldes den øverste. Den venstre 
Haand lægger han over venstre Knæ og hviler Hovedet paa Haanden. Hovedet er altsaa 
drejet skævt til Siden, medens Holdningen for øvrigt er frontal. (Sammenlign den 
ovenfor omtalte Bes-agtige Figur i Berliner-Museet.)

— Jeg har her meddelt alt, hvad jeg har iagttaget om Undtagelser i den ægyptiske 
Kunst fra den absolute Frontalitet i Statuernes Holdning. Jeg tvivler ikke om, at der vil kunne 
paavises et eller andet Exempel til. Men ved at gennemgaa de anførte Tilfælde tror jeg, at man

35*  
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ikke alene vil finde deres Antal aldeles forsvindende i Forhold til de tusinde og atter tusinde, 
som lydig følge Reglen, men ogsaa blive opmærksom for, at de alle, hvert paa sin Maade, ligge 
udenfor det egentlig centrale Omraade i den ægyptiske Kunsts Menneskefremstilling. Desuden er 
det altsammen mindre Sager, endog ganske smaa. At saadanne Figurer som Memnonsstøtterne 
skulde vende Hovedet eller Kroppen, vilde være et meget større Mirakel end at de sang og klang 
ved Solens Opgang.

I Fladebillederne gælde Reglerne om, at Figurer og Former ikke fremstilles i Forkort
ning, og at Overfladens Runding ikke er gengivet ved nogen Aftoning af Lys og Skygge, ikke alene r 
om menneskelige Skikkelser, men om alle, levende og døde, Ting. Undtagelserne ville netop ikke findes 
blandt Menneskeskikkelserne. Paa et Maleri fra en Grav ved Theben (i det Britiske Museum) er 
et slagtet Dyr tegnet i Forkortning. Denne Undtagelse turde være meget sjælden; der
imod finder man i Dyreskikkelser — som det synes — noget hyppigere Forsøg paa at gengive 
Rundingen ved Afskygning af Farven. Dog bør man i slige Tilfælde vogte sig meget for 
at forvexle hvad der kan være ment som en Nuancering af Lokalfarven med en Nuancering af Lys 
og Skygge. (En Runding ved Lys og Skygge vil man endogsaa have iagttaget paa indridsede Figurer 
— ligeledes Dyr —, fra Stenalderen, i de franske Knokkelhuler. N. Jo ly, L'homme avant les 
métaux, Paris 1879, S. 268, omtaler en Bjørnefigur, afbildet paa en Hjortetak, som Ed. L art et 
har fundet og beskrevet. „Des hachures, nettement tracées, indiquent les ombres: progrès reel 
relativement aux figures précédentes, simplement dessinées au trait.“ — Mon det skulde være 
sikkert, at disse Streger paa Billedet af en langhaaret Bjørn ikke skulle tydes som Haar?)

I Gengivelsen af de menneskelige Figurers Klædebon ser man utvivlsomme og vellykkede 
Forsøg paa ved en fin Overgang i Farven at give et illusorisk Indtryk af Fladens Krumning. 
De finere Stoffer gengives nemlig ved regelmæssige Rækker af smalle, fordybede Længdefolder, 
som støde sammen i skarpt fremhævede Kanter, ligesom den doriske Søjles Kannellurer. Paa 
denne Maade kan man finde Foldekastet gengivet i virkelig plastisk udført Form, paa Statuerne. 
Men i Relief og Maleri er Formspillet gengivet alene ved Farvens Midler, saaledes at Hudens 
egen Farve, f. Ex. det mandlige Legemes dybe, brunrøde Lød, skinner igennem dot fine, halvt 
gennemsigtige Tøj, der hvor Folden er dybest, men lienimod dens fremhævede Kanter gradvis gaar 
over i renere og ganske rent hvidt, der er Tøjets Farve. Som et Exempel paa denne kunstneriske 
Fremgangsmaade kan jeg anføre et stort Relief i Louvremuseet — et lignende findes i Museet i 
Florents —, som forestiller Kong Seti den første, der giver Gudinden Hathor Haanden, og hvis 
Farve er helt bevaret. Kongens lange Dragt afsætter sig hvid imod den gule Grund. Foldekastet 
er saa godt malet, at jeg ved at lade Fingeren glide over Relieffet har maattet forvisse mig om, 
at dets Former alene ere gengivne ved Malerkunstens Midler.

Derimod er selve den nøgne Form her som altid gengivet med en enkelt Farvetone uden 
nogen Afskygning.

Et mislykket Forsøg. I hvilke Forlegenheder Ægypterne kunde komme ved deres strænge 
Regler for Tegningen af den menneskelige Skikkelse paa Fladebilledet, kan ses af en Figur paa 
et forresten fortræffelig udført Relief fra en af de gamle Grave i Sakkarah („det gamle Riges“ 
Periode). Afstøbning i flere evropæiske Museer, f. Ex. i Berlin (Nr. 291).
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Det er en ung Mand, soni trækker afsted mod en Oxe. Hans Fødder ses i Profil til 
højre — den Retning, hvori han gaar. At han vender Overkrop og Hoved om, saalcdes at dette 
ses lige i Profil til venstre, er en sædvanlig Overdrivelse i Indledningskunsten. Men ganske sær
egen for denne Figur er Benenes Stilling. Det højre træder noget bagud med Hælen og er bøjet 
fremad i Knæet; det venstre, som træder fremad, har uheldigvis faaet en umulig Bøjning — 
— indad, tilbage — i Knæet, saa at Knæene nærme sig til hinanden, uagtet begge Fødderne 
sos i Profil. Man forstaar med nogen Velvilje meget godt, hvad det er for en Bevægelse, Kunst
neren har lagt Mærko til i Livet og har villet gengive. For at gengive den rigtig havde han 
maattet tegne i alt Fald den ene Fod, don venstre, i Forkortning og heller ikke have holdt Re
lieffet af Benene aldeles fladt, men ladet Knæene bøje sig noget udad, i Retning af Beskueren. 
Men slige Friheder tillod hans Kunsts Regler ham ikke: den kørte med stramme Tøjler, som ikke 
tillod Sidespring — eller hævnede sig over dem ved at give dem Præg af noget mislykket og 
latterligt.

Der hviler over al Indledningsperiodens Tegnekunst overhovedet den Modsigelse, at man 
for at gengive Tingene tydelig og objektivt vil se rent bort fra Lovene for Fænomenet, der 
paa mange Maader gøre Tingene utydelige og ompostere deres virkelige indbyrdes Forhold. Men 
da Fænomenet or den naturgivne og uomgængelige Betingelse for Synets Opfattelse af Tingene, 
falder man netop ved at tilsidesætte dot ud i det utydelige, det vilkaarlige, konventionelle.

Ermans „Love“. Adolf Er man {Ägypten und ägyptisches Leben im Alterthum p. 530 ff.) 
gør for Ægyptens Vedkommende den rette Forskel mellem Fladebilleder og Statuer, som er saa 
nødvendig for en sand Opfattelse af hele Indledningskunstens Karakter. Men do Regler, som han 
forøvrigt opstiller for den ægyptiske Billedkunst, synes mig at være af tvivlsomt Værd og Betydning.

Han lægger megen Vægt paa „to almindelige stilistiske Love“, som skulle have havt 
den største Indflydelse paa Tegningen af Menneskefiguren (Talen er altsaa kun om Fladebilleder):

1. Naar den ene Arm eller Fod skal være mere fremstrakt end den anden, 
skal det altid være den, som er længst borte fra Beskueren. En Figur, som tegnes 
i Profil til højre, kan altsaa kun fremstrække venstre Arm og venstre Fod, og omvendt.

2. Den eneste korrekt o Fremstilling af en Figur er, at den tegnes i Pro
fil til højre, altsaa vender højre Side ud imod Beskueren. Synet af Figuren fra 
dens højre Side ligger gennemgaaende til Grund for den ægyptiske Billedkunst; ogsaa Hierogly
forne tegnes jo alle saaledes [? ?] ; og i ethvert Tilfælde foretrækkes dot altid af Kunstneren, hvor 
han kan stille en Figur efter eget Tykke. Hvor Kunstneren af en eller anden Grund er nødt til 
at tegne en Figur i Profil til venstre, lader han sig nøje med ganske simpelt „at dreje don mod 
højre vendte Grundform om“ uden at bekymre sig om den slemme Meningsløshed, som tidt nok 
bliver Følgen deraf.

Det er disse Regler — tilføjer Erman — som give de ægyptiske Billeder deres Ejen
dommelighed (ihre Eigenart). Do maa have uddannet sig i en Tid, som ligger forud for vort 
historiske Kundskab til Ægypten; thi paa de ældst o Monumento r, der ere os efterladte, 
iagttages de allerede ubrødelig, og de have behersket Ægypternes Kunst, saa 
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længo der overhovedet gaves en saadan. Hvis disse Paastande af Erman virkelig forholdt 
sig rigtig, vilde de unægtelig give overraskende Beviser for, i hvilken Grad den ægyptiske Kunst 
var Slave — ikke af Love; thi dette Ord passer slet ikke her — men af rent underordnede og 
fra Begyndelsen af halvt vilkaarlige Va ne regler, der skulde kunne bevare Herredømmet 
„ubrødelig“ i flere tusinde Aar. Alen saa snart som Forfatteren gaar over til at tale om det 
„nye Riges“ Kunst (de store Thebanske Dynastier fra det andet Aartusinde), hedder det: Kunsten 
forblev først og fremmest i de gamle Baner; „dog indtraadte der paa ét Punkt noget væsentlig 
Nyt: man tillod nu Kunstneren ogsaa at skyde den Beskueren nærmest liggende 
Arm af en Figur frem, hvad der jo direkte stred imod den hidtil i den officielle Kunst gæl
dende Lov“ ; hvorpaa dor saa henvises til en hol Mængde Exempler. Derefter skulde altsaa Er
mans egne, ovenfor meddelte, første „almindelige stilistiske Lov“ slet ikke gælde for det nye Riges 
Kunst, uagtet den skulde have et saa overordentlig stort Lod i den ægyptiske Billedkunsts „Eigen
art“. Saa ere vi atter ude paa det Uvisse.

Men i Virkeligheden have de Erman’ske Love ingensinde havt en saadan Gyldighed i den 
ægyptiske Kunst, som Forfatteren tilskriver dem, heller ikke i dot gamle Riges Tid. Naar man 
gennemgaar Tavlerne i Lepsins’s store Folioværk: Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, Zweite 
Abtheilung (Denkmäler des alten Reiches), til hvilket Erman selv idelig henviser, vil man linde 
en stor Mængde Figurer, saa vel i stor Maalestok som i lille og blandt Hieroglyferne, som ere 
tegnede i Profil til venstre; og det skulde virkelig være meget vanskeligt, eller rettere ganske 
umuligt for den tyske Ægyptolog at godtgøre, at vedkommende Kunstner i det Hele i denne
Vrimmel af Tilfælde har været under en Tvang, som har nødsaget ham til at afvige fra en given
Regel om, at Profilen tilhøjre skulde foretrækkes. Blot for at nævne enkelte Exempler skulle vi
henvise til Lepsius Abt. II Bl. 15 og 16. Hvor der hersker et saadant Forhold mellem Regel og
Undtagelser som ved den her opstillede Regel, er der i Virkeligheden ingen Regel. Dette ved
kommer nærmest den ovenfor opstillede Lov II. Hvad Lov I angaar, maa det bemærkes, at den 
fjernere Arm ikke altid skal opfattes som fremstrakt eller udstrakt, om den end i Tegningen løsner 
sig fra Legemet: den er undertiden kun udfoldet for Beskueren derved, at Skulderen er vendt 
frem. Ogsaa giver Lepsius’s Derikm. Il, 25 (Gizeh Grab 36) et Exempel paa, at den nærmeste 
Arm er mere udstrakt (skønt noget sænket) end den fjernere.

Naar man reducerer Ermans „Love“ til deres rette, men langt mere begrænsede Gyldig
hed, bliver der den rigtige Iagttagelse tilbage, at de ægyptiske Tegnere for at udfolde ligureus 
Linier klart mod Grundfladen i det hele foretrække at udfolde den bortvendte Side af li
guren mest, da de saaledes bedst undgaa at tegne Omrids indenfor Figurens egen Flade. Dette 
fører ogsaa ind paa Uklarheder og Vilkaarligheder med Hensyn til hvad der skulde være venstre 
og hvad der skulde være højre paa Figuren. Naar en Person, som det hyppig var 1 ilfældet, op- 
traadte med et Scepter i hver Haand: et langt til Jorden rækkende i den ene, et kort i den 
anden, kan man, som Erman har fremhævet, af Statuerne slutte, at det i Reglen var venstre 
Ilaand, som holdt det lange Scepter, og højre, som holdt det korte: dette fremstilles rigtig, naar 
Figuren sos i Profil til højre, men urigtig, naar den ses i Profil til venstre. Men dertil maa 
føjos, at Ægypterne ere saa skødesløse i Henseende til at gøre Forskel mellem højre og venstre, 
at den urigtige Fremstilling aldeles ikke har generet dem. Der er ogsaa Exempler (Lepsius II, 
36) paa, at den urigtige Fremstilling af Venstreprofilen atter har virket tilbage paa Højreprofilen 
og gjort denne fejlagtig.
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Ermans Forsøg paa at opstille gennemgaaende Love for Ægypternes Fremstilling af 
Menneskefiguren er tydelig nok fremgaaedo af Bevidstheden om, at den paa en eller anden Maade 
har sin givne og faste Begrænsning, og af Trangen til at udtrykke denne Begrænsning i bestemte 
Formler. Men han har forvexlet hvad der kun er sekundære Vaner med de dybere begrundede 
Vilkaar for Fremstillingen, og heller ikke fremstillet Vanerne i Overensstemmelse med Kends
gerningerne. Jeg tror, at det som han har søgt, ret forstaaet er det, som jeg har defineret oven
for, i den almindelige Indledning til den ældste Periodes Kunst.

Oin Basalthovedet paa den Kgl. Aiitiksamling i kobenhavn. Se ovenfor Fig. 32, S. 267. 
Erman udtaler meget bestemt {Ägypten, S. 302), at „en fuldkommen Raseren af Hovedet 
indskrænkede sig til de Personer, paa hvilke vi alene kunne virkelig eftervise 
det paa Monumenterne, nemlig Præsterne fra det nye Riges Periode“. I Henhold 
hertil maatte man antage, at Basalthovedet i den Kgl. Antiksamling forestiller en præstelig Person 
fra det nye Rige (eller den Saïtiske Tid). Vel behøver et aldeles skallet Hoved ikke at være 
det samme som et fuldkomment raseret, eftersom Skalletheden kunde have naturlige Aarsager; 
men for et Kunstværk vilde denne Forskel ikke gøre synderlig til Sagen ; thi da Ægypterne i alle 
Perioder af deres Historie gjorde Brug af Parykker o. desk, naar de fandt, at det hørte sig til, 
saa kan Skalletheden, hvor den gengives af Kunsten, ikke opfattes som en individuel Mangel paa 
Haarvæxt, men som et betydningsfuldt Karaktertræk, der bæres til Skue som saa- 
dant. Og dette Karaktertræk passer uden Tvivl bedst til den præstelige Stands Medlemmer, der 
efter Herodot (II, 37), hvem ogsaa Erman anfører som Hjemmel, afklippede Haarene over hele 
Legemet hver tredie Dag for ved Gudstjenesten at vide sig fuldkomment rene for Utøj, desuden 
kun bare Linnedklæder og Papyrus-Sko og badede sig fire Gange i Døgnet.

Naar vi heraf slutte, at den fuldkomne Skallethed sandsynligvis her betegner en Præst, 
saa bliver dog det Spørgsmaal tilbage, om den fremstillede Person og hans Portræt umulig kan 
have tilhørt „det gamle Rige“. Om denne Sag i Almindelighed maa de franske Kendere og 
Ægyptologer have afvigende Meninger fra den tyske Lærde. Der findes nemlig i Louvre et for
træffeligt Hoved, et ganske realistisk Portræt af en mager Person, ligeledes uden et eneste Haar 
paa sin Hovedskal (afbildet i Rayets Monuments og hos Perrot & Chipiez p. 647); og det have 
Franskmændene (de Longpérier, de Rougé, Mariette, Maspero, Perrot) været enige om at henføre 
til „det gamle Rige“ („de første Dynastiers Tid“, Perrot; „4de eller 5te Dynasti“, Maspero). 
Den eneste Gang, da Basalthovedet i København har været udgivet tidligere, nemlig i Kunstbladet 
1888 p. 225 ff., har Forfatteren af den lille Afhandling om det, P. Johansen, som ogsaa har 
leveret en ret god Afbildning af det efter sin egen Tegning, ligeledes henført dette til det gamle 
Riges Tid (5te Dynasti). Uagtet denne Forfatter ikke gør Krav paa selvstændig Autoritet i det 
specieliere Kendskab til ægyptisk Kunst, tilstaar jeg, at min Opfattelse af Basalthovedet nærmest 
gaar i samme Retning som hans. Jeg giver mig forresten heller ikke ud for Specialkender paa 
dette Omraade, og hvad mere er: jeg forholder mig endog noget vantro til Ægyptologernes Evne 
til i alle Tilfælde at afgøre slige Spørgsmaal i Henhold til Kenderblikkets Indskydelser.
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I Anledning af de berømte Chafra-Statuer (4de Dynasti) har Perrot (T, 672) gjort gæl
dende, at de til dem anvendte meget haarde Stenarter, Diorit og Basalt, betegne Kongens For
rang for hans Undersaatter, endog høje Rangspersoner, som maatte lade sig nøje med Kalksten og 
Træ til deres Statuer. Denne Iagttagelse vil vanskelig kunne forliges med hvad vort Basalthoved 
lærer, da det, i Følge Skalletheden, næppe kan antages at forestille en Konge. Men Perrot synes 
heller ikke at ville fastslaa nogen stræng Lov eller Regel om denne Sag: han mener kun, at de 
mere udsøgte Stenarter benyttedes, „naar man vilde gøre Ære af sin Model“.

Dette Hoved er kommet til den Kgl. Antiksamling fra Universitetets Mineralsamling. 
Materialet angives at være sort Basalt med isprængt Feltspat.

— Saa fortrinlig som Kraniets Volumen her er opfattet, saa tørt og ubehændig ere 
Munden og dens Omgivelser udførte. Forsaavidt giver Basalthovedet en god Illustration til den 
ægyptiske Kunsts almindelige Grundkarakter: at dens Styrke bestaar i Gengivelsen af det faste, 
haarde og varige i Formen, hvorimod den har sin Svaghed i Udførelsen af det flygtige, bløde og 
foranderlige.
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Indledningskunst. Det sydvestlige Asien.

1. Babylonien og Assyrien.

Næst Ægypten komme de gamle Kulturlande ved Evfrat og Tigris i Betragtning.
Det ældste er ogsaa her det bedste, i alt Fald i Henseende til Fremstilling af 

Menneskefiguren. Del er Skulpturerne fra Tello i kaldæa, Kulturlandets sydlige Del, særlig 
en Bække af 9 Statuer af sortladen Sten, som nu findes i Louvre-Museet. Det er et enkelt
Glimt af ældgammel asiatisk Kunst fra en Tid, som anses 
for at komme de ældre ægyptiske Monumenters temmelig 
nær; og i kunsthistorisk Betydning staa de næppe til
bage for disse.

Det er staaende og siddende Figurer, alle mand
lige , af maadeholden Størrelse, én over det naturlige 
Maal, de øvrige under det. Stillingerne svare i Hoved
sagen til de ægyptiske Statuers og ere lige saa strængt 
frontale; baade de staaende og de siddende holde Fødderne 
jævnsides hinanden. Hændernes Holdning er ens paa 
alle Figurerne: de to Hænder gribe om hinanden midt 
foran Kroppen, idet venstre Haands fire Fingre bøje sig 
samlede om højre llaands Yderflade, medens den højres 
fire Fingre ligge samlede og udstrakte over Aabningen 
mellem venstres Tommel og de andre Fingre. En lig
nende Holdning af Hænderne forekommer meget almindelig 
i den senere assyriske Kunst; men om man har Ket til 
at se en særlig rituel Betydning i den, synes mig meget 
tvivlsomt. De kaldæiske Figurer ere mindre nøgne end 
de fleste ægyptiske; de ere iførte et enkelt Klædebon 
med frynset Band, som naar dem fra Halsen næsten til 
Fødderne, men lader højre Arm og Skulder blottede. 
Klædebonnets Overflade er for det meste glat; men paa

Fig. 34. Statue fra Tello. 
Efter Perrot & Chipiez.

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 3 G
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bestemte Steder er der gengivet Folder, der vel ere regelmæssig ordnede, men dog mere 
virkelig plastisk udformede end i ægyptisk Kunst.

I Lighed med de ægyptiske Statuer have de kaldæiske et vist stereometrisk Tilsnit, 
der gør nogen Uret mod den organiske, plastiske Form. Formen er ikke rigtig rundt op
fattet; Kroppen er for flad, Underarmene, som holdes ind imod den, for meget behandlede 
som Relief paa den, ligeledes Fingrene i Forhold til Haandens Flader, som de lægge sig 
paa. I Konstruktionen af Statuen som Helhed viser den ægyptiske Kunst unægtelig et mere 
overlegent Mesterskab; Kaldæerne opfatte ogsaa Proportionerne usikkert: Armene ere for 
lange, Renene for korte; paa enkelte Figurer er Misforholdet endog meget paafaldende. Det 
bedste er Behandlingen af den nøgne Overflade, hvor den kommer til Syne; den vidner om en 
fin og frisk Iagttagelse i naturalistisk Aand, der minder om den græske Kunst, da den ar
bejdede sig op mod Højdepunktet, eller snarere om tidlig Renaissancekunst. Der er, som 
overhovedet i slige Begyndelsesperioder, noget ujævnt ved Kunstnerens Iagttagelse. Skulderen 
er smuk, rund, kraftig, bredt udstaaende; den temmelig stærkt bøjede Albue er altfor spids; 
men ellers er Armens Bygning vel studeret. Medens Hænder og Haandled ere svage i 
Formen, ere saadanne Smaating som Hudfolderne ved Fingrenes Led erindrede og tydelig 
indridsede. Foden er bedre end Haanden; den har i det hele det samme Tilsnit som de 
ægyptiske Fødder, men Enkelthederne ere nøjagtigere opfattede, saaledes er Mellemfodens 
Knogler temmelig skarpt fremhævede paa Overfladen.

Der synes her at være gode Løfter om en Udvikling; men hvor er den bleven af?
Statuerne ere fundne uden Hoveder; men til Gengæld har man et Par særlig fundne 

Hoveder, som have hørt til dem efter ganske lignende Figurer. De ere begge ungdommelige, 
skægløse. Ansigtet er temmelig kort og noget firkantet, især er Hagen meget bred eg kort. 
Munden er ret smukt formet, med buede, skarpt randede Læber. Paa begge Hovederne 
er Næsen afbrudt; men, hvis man kan slutte fra andre kaldæiske Hoveder, har den været 
ret stor og krum. Øjnene sidde tæt ved hinanden, de ere store og aabne; Øjelaagets 
Rande træde skarpt frem. De store, buede Øjenbryn løbe sammen midt over Næsen; de ere 
tegnede med indridsede Linier som Straalerne i en Fjer. Den hele Type er ret smuk. Det 
er ellers almindeligt i Indledningsperiodens Ansigtstyper, baade i de ægyptiske, assyriske og 
ældre græske, at Ansigtets Linier trække sig noget skraat opad mod Tindingerne, hvilket 
hyppig medfører et smilende Udtryk. Men de kaldæiske Hoveder, særlig de fra Tello, danne 
en paafaldende Undtagelse. De minde for saa vidt mere om de alvorlige Hoveder fra den 
græske Kunsts ypperste Tid end om de ældre, arkaiske.

Issen er næsten kugleformet rund. Det ene Hoved er fuldkomment skallet; paa 
det andet er der gengivet en tæt, smaakrøllet Haarvæxt — formodentlig Paryk — der udad 
mod Pande, Tindinger og Nakke staar frem i en stor, tyk Rand, lilskaaret med skarpe Kanter.
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Dog er denne Gengivelse i sin regelrette Pyntelighed saa aldeles konventionel, at man kun 
kan slutte sig til, hvad den skal forestille, men ikke umiddelbart se det.

Fig. 35. Hoveder fra Tello. Efter Perrot & Chipiez.

Efter denne mærkelige Aabenbaring fra den graa Oldtid følger en lang Pavse, og 
først derefter naa vi den store assyriske Kunst fra de nordlige Tigrislande (Ninive i Navnets 
videre Betydning). Den rige Fylde af .Monumenter, som er os efterladt fra denne Kunst, 
hidrører fra en Periode paa mindre end 250 Aar, Rigets politiske Stormagtstid, omtrent 
mellem Aarene 900 og 650 f. Kr. — snart efter var det jo for bestandig ude med det 
assyriske Kongedømme og med Ninives Herlighed. I Forhold til den ægyptiske Kunsts 
Tidsaldre bevæge vi os altsaa her i en meget sen Tid.

Den assyriske Kunst viser os en aldeles ejendommelig og til fuld Sikkerhed ind
øvet national Stil ogsaa i Behandlingen af Menneskefiguren.

Af Statuer er der kun ganske faa tilbage (Fig. 1, S. 228): efter at vi have for
visset os om, at de ere Frontalitetens strængesle Regler underkastede og forresten frem
stille den samme National-Type, som vi paa en langt fyldigere Maade lære at kende gennem 
Fladebillederne, kunne de fra et kunstnerisk Synspunkt næppe gøre Krav paa mere Op
mærksomhed. Af Maleri har man ligeledes kun ganske enkelte Exempler tilbage; Teg
ningen paa dem er som paa Reliefferne. Hovedmassen af Monumenterne, der her saa 
godt som alene kommer i Betragtning, udgøres af Reliefferne, som ere udskaarne i 
blødere Stenarter til Smykke for Kongeborgenes Vægge. Det maa altsammen kaldes lavt

36' 
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Relief; thi om end enkelte Figurer, især nogle meget store fra Portalerne, have en for
holdsvis stærkere Udladning fra Grundfladen og en rund Rehandling af Lemmerne, føje de 
sig dog i det Væsentlige efter Fladebilledernes almindelige Love for Figurens Udfoldning. 
Uden at det assyriske Relief er behandlet efter andre Principer end det ægyptiske, gør det 
et mindre roligt og egalt Indtryk end dette: I den assyriske Smag ligger der nemlig en 
gennemgaaende Tilbøjelighed til skarpere Accenter, mere Eftertryk i Tegningen, et rundere 
Sving i Linierne og mere Brydning af Fladerne.

I Kongeborgenes Relieffer har Kunsten skrevet Krøniker i Billeder over Monarkernes 
Liv og Bedrifter i Krig og Fred. Det er altsaa en stærkt begrænset Række af Æmner, som 
her var Kunsten opgivet; den svarer kun til en enkelt af dem, som den ægyptiske Kunst fra 
det nye Riges Tid, den thebanske Periode, havde at behandle. Der findes vel Gudefigurer, 
men ingen rigere Billeder af religiøse Forestillinger; og navnlig er Folkets fredelige Liv og 
Færden, dets Arbejder, Fornøjelser, selskabelige Samkvem, rent udelukket. Det er desuden 
en Ejendommelighed for det assyriske Hof- og Statsliv, endog i Fredstilstand, at Kvinder 
og Børn ikke spillede nogen Rolle i det, som ansaas for værdig til kunstnerisk Gengivelse. 
Reliefferne indeholde næppe noget Billede af et assyrisk Barn og yderlig faa af assyriske 
Kvinder, endog Gudinder medregnede. For saa vidt som man kan tale om en Kvindetype 
i denne Kunst, synes Assvrerne at have været Venner af en svær Yppighed i Legemsformen. 
Det er især paa Billederne af de fremmede, overvundne Folkeslag, at man maa søge 
Figurer af Kvinder og Børn; men de ere kun smaa og lidet betydelige.

Allerede de gamle Statuer fra Tello have mindet os om, at de mesopotamiske Folk 
brugte en fuldstændigere Paaklædning end Ægypterne; det bekræftes yderligere af Reliefferne 
fra Ninive, som jo ogsaa ligger saa meget længere oppe mod det koldere Klima. Den 
assyriske Dragt dækker hele Kroppen fra Dalsen og i det mindste til Knæet, den har korte 
Ærmer til Midten af Overarmen. Den ceremonielle Hofdragt er endog længere og naar 
helt til Anklen, saaledes at kun det ene Ben fra Knæet nedefter undertiden træder nøgent 
frem, medens det andet dækkes af et langt Skød bagtil. Kongen, som allevegne er Hoved
personen, er altid klædt i den lange Dragt, endog i Krig eller naar han sidder til Hest; 
ellers bære Krigerne den korte, som i den ældre Tid lade begge Ben fra Knæene nøgne; 
i den senere Tid bære de tætsluttende Hoser og lange Støvler. Kun i enkelte, bestemt 
foranledigede Undtagelsestilfælde er Mandens Krop helt blottet, og en nøgen Overkrop tillod 
Traditionen undertiden ved Gudeskikkelser. Den kvindelige Skikkelse er altid fuldt beklædt 
fra Hals til Fod.

Under saadanne Vilkaar fandt Kunsten altsaa store Hindringer for at lære den 
nøgne Form nøjere at kende og vurdere dens Betydning rigtig. Det var her langt mere 
end i Ægypten den prægtige Dragt, som forkyndte Mandens Ære og Herlighed: jo større 
Værdighed i Samfundet der tilkom ham, des mere dækkede Dragten hans Legeme. De
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Fig. 36. Relief fra Nimrud, c. 880 f. Kr. British Museum.
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fornemmere Dragter, især Kongens, ere desuden rigt besatte med Frynser, Snore og store 
kostbare Kvaster; Tøjets Flader dækkes mere eller mindre med indvirkede — paa Billederne 
indridsede — Ornamenter. Og da det fortryllende Skue af al denne Stads ikke maatte for
styrres, gengiver Kunsten aldrig den mindste Fold i Klædedragten, men lader den udbrede 
sig fuldkomment glat for Øjet. Denne Regel gælder ikke alene, hvor Tøjet virkelig er rigt 
ornamenteret; den overføres ogsaa paa de simplere Dragter. Den vaagnendc Sans for 
Foldekastets Betydning, som vi iagttog i de gammel-kaldæiske Statuer, er altsaa her alter 
kvalt: Assyrerne vise ikke mindste Forstaaelse af Klædebonnets Plastik, det vil sige: den 
Maade, hvorpaa Klædebonnet, idet det skjuler Menneskeskikkelsen, alligevel aabenbarer dens 
Form og Bevægelse. Det er altsammen stiv og reglementeret Uniform. Der er i denne 
Forherligelse af Klæderne paa Bekostning af selve Menneskeskikkelsen noget aandløst og 
slavisk, og i denne Undertrykkelse af enhver Fold en vis systematisk Fornægtelse af Sand
heden, som følger med Kunstens Stilling ved et despotisk og fordringsfuldt Hof.

Des mærkeligere er det, at Behandlingen af Legemsformen selv, hvor den fremtræder 
nøgen, netop i den ældste større Billedrækkc, som er os efterladt af den assyriske Kunst, 
Reliefferne fra Assurnazirpals Palads («Nord-Vest-Paladset i Nimrud») fra c. 880 f. Kr., paa 
sin Vis er i højeste Grad idealistisk (Fig. 36). Mandens ydre Skikkelse forherliges her ikke 
alene ved prægtige Klæder, men ogsaa ved Arme og Ben af den mest overdrevne Mægtig
hed. Især er Benet fra Knæet nedefter tykt som en Stolpe og Foden uhyre stor: her 
passer ganske, hvad en nyere dansk Digter (Chr. Richardt) siger om den bibelske Holo
fernes, at han «tramper mer end træder». Og paa Overfladen af disse vældige Ben er 
der desuden med haarde, skarpe Træk indskaaret et pralende anatomisk System i en Stil, 
som staar i den mest paafaldcnde Modsætning til den ægyptiskes glatte Flader og lette 
Accenter. Der er Muskler, som svulme i Cirkelbue, kolossale Knogler, Sener, der ere 
spændte om Ankelens Kno som en Strop om en Knap. Hvor lide’t end Videnskaben kan 
godkende disse Enkeltheder, tyde de dog snarere paa en Slags Anatomi i Ordels egentlige 
Betydning, en Smule Undersøgelse med Kniven i Haanden af det døde Legeme, end paa 
umiddelbar Opfattelse af den levende Form. Der maa engang have været et Øjeblik i Assy
rernes intellektuelle Udvikling, da der gik et Lys op for dem om, at det som ligger under 
Huden, fra Naturens Haand er Redskaber, der tjene Menneskets Villie som en Slags Seletøj 
til at styre Legemskraften med, og at en fyldig, masseagtig Udvikling af Organerne, Knogler 
og Muskler, er en Betingelse for Udfoldningen af den største Kraft. Kort sagt, de have 
været et Skridt inde paa den Tankegang, som førte Michelangelo til Fremstillingen af hans 
gigantiske Skikkelser. Men ogsaa kun et lille Skridt, og det ligger aabenbart et Stykke forud 
for den Kunst, som er os efterladt. Efter den første Begyndelse ere de stansede og have 
saa fastslaaet den aldeles utilstrækkelige og for det meste fejlagtige Viden, som de havde 
naaet, i visse Skemaer for Tegningen af Lemmerne: dem have de saa lært udenad og kunde 
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gentage dem saa lidt det skulde være, uden at raadføre sig paa ny med Naturen. Paa dette 
Stade forefinde vi den assyriske Kunst i dens ældste Monumenter. Den anvender de samme 
Skemaer og den samme storartede Stil ensformig i alle Slags Figurer: Kongen, Guderne 
og ringere Personer.

Men er den fine, ædruelige Opmærksomhed for den virkelige Natur, det friske, 
umiddelbare Studium af den, som saa tidt møder os i den ægyptiske Kunst eller i Statuerne 
fra Tello, ikke langt mere værd fra et kunstnerisk Synspunkt end den assyriske Stils Præ
tensioner paa Idealitet og Lærdom?

Behandlingen af Hovederne er ikke mindre lagt an paa det imponerende og ikke 
mindre skematisk. Hovedet er i det hele stort i Forhold til den øvrige Figur, hyppig for 
stort, og det mægtige llaar og Skæg forøger Indtrykket af det. 1 den tætte, frodige Haar- 
væxt have Assyrerne set et Udslag af Legemets Overflod paa Saft og Kraft; hvor den gror 
i hele sin Fylde og Længde, er den det stolteste Smykke for Mandens Skikkelse. Kun 
Halvmændene, Gildingerne, som optræde saa talrig som Hoftjenere, maa undvære Skæggets 
Prydelse. Hovedhaaret, der skjuler det meste af Panden, kruser sig af Naturen i stride 
Bølger og falder fra den runde Isse langt ned over Skuldrene og Nakken og ender for 
det meste i en tæt Skov af sneglehusformede Krøller, ordnede i regelmæssige Rækker. 
Skægget hænger bredt ned over Brystet i flere Haarlag over hverandre, hvert endende med 
lignende Rækker af sneglehusformede Krøller, der ogsaa gro tæt og bredt paa Kinden; 
Overskægget er snurret for Enden. Den assyriske Kunsts Behandling af Haaret gengiver 
vel Naturen noget tydeligere end den ægyptiskes eller gammel-kaldæiskes; dog er ogsaa 
den i et og alt fuldkomment regelmæssig. Man foretrækker allevegne paa dette Stade af 
Kunstens Udvikling den strænge arkitektoniske Orden for den frie, maleriske Uorden, hvis 
Skønhed man endnu ikke forstaar; formodentlig har man ogsaa i det virkelige Liv lagt megen 
Vægt paa en pyntelig Ordning af Haaret, om Livet end ikke har drevet den saa vidt, som 
Kunsten har kunnet gøre.

I Formen af Øjet skønner man tydeligst den assyriske Kunsts Sammenhæng med den 
gammel-kaldæiske: alter her finde vi de mægtige, buede, over Næsen sammengroede Bryn, 
det store, runde Øjeæble, indfattet af stærkt fremhævede, skarpt formede Øjelaagsrande. 
Kun ere alle Trækkene mere maniereret overdrevne hos Assyrerne, mere lagte an paa Effekten. 
Øjet er større, dets Blik synes, naar del rammer Beskueren, mere gloende; dets Linier ere 
ogsaa trukne mere skraat opad mod Tindingerne. Ansigtstrækkene vise den semitiske Type 
i dens mest storladne fysiske Udvikling: Næsen er stor og krum; Munden har vel langt 
smallere Læber end Ægypternes, men er dog lidt udstaaende. Kinden bugner frodig. 
Underansigtet er fyldigt, med Anlæg til Dobbelthage hos Gildingerne; paa egentlig mandige 
Figurer skjules det jo altid af Skægget.

Da den assyriske Kunst i alle Tilfælde er saa afhængig af bestemte Skemaer for 
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Tegningen, er den ogsaa — nøjere set — meget ensformig i sin Fremstilling af Hovedet 
ligesom af den øvrige Menneskeskikkelse. Den viser ubestridelig mindre Evne end den 
ægyptiske Kunst lil afvexlende Karakteristik af de udenlandske Folk: den giver dem væsentlig 
de samme Træk som Assyrerne selv, kun forskellig Klædedragt og Ilaarsætning. Derimod 
er det engang imellem paafaldende, at Assyrerne, til Trods for deres evindelig gentagne 
Skemaer, dog indenfor den alt beherskende Enstonighed i deres Kunst virkelig kunne 
udtrykke ret fine Forskelle i Aasynets Minespil; som Exempel meddele vi den øverste 
Del af et Belief fra Nimrud (Fig. 37), hvor Modsætningen mellem Kongens tilfredse,

Fig. 37. Assurnazirpal og en Tjener. Del øverste af et Relief fra Nimrud.

nydende Selvfølelse og Tjenerens rolige, tilvante, tørre Underdanighed er heldig udtrykt og 
ved meget fine Midler, især ved Tegningen af Øjets og Mundens Linier. Dog er Udtrykket i de 
menneskelige Hoveder allid uendelig mere tilbageholdent og fattigt end i Dyrenes: Hundes, 
Hestes, og især Løvers, hvor det kan være givet baade med rig Afvexling og med fuldt- 
tonende Styrke. Men af selve den assyriske Mennesketype, som den er, endog i sin rolige, 
højtidelige Fremtræden, faar man Indtryk af en lidenskabeligere, hidsigere, voldsommere 
Karakter end af den ægyptiske.
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Kroppen, som jo næsten altid er bedækket, er for det meste tegnet lige i Profil 
fra en af Siderne; og set paa denne Maade vil den nærmest findes svarende til de mægtige 
Lemmer og det storartede Hoved. Brystet viser sig da højt og fremskudt. Men med denne 
Del af Legemet var den assyriske Kunst i stor Forlegenhed. Undertiden tegnes Skuldrene 
saaledes, at den forreste, den, som vender ud imod Beskueren, gengives lige i Profil fra 
Siden, men den bageste som om den saas mere forfra, hvilket da gør Indtryk af, at Brystets 
Flade er bukket indad. Undertiden er Kroppen drejet saaledes, som om den saas helt for-

Fig. 38. Fra Guders og Dæmoners Verden. Kujundjik.

fra eller bagfra — ligesom det er almindeligt paa ægyptiske Fladebilleder —: da vise Skul
drene sig ikke brede i Forhold til Midien, og Brystkassens Sidelinier ere — ligesom i 
ægyptisk Kunst — hulede lidt indad. 1 de sjældne Tilfælde, da den ses nøgen (Fig. 21, 
22, S. 243; Fig. 38), frembyder den intet imponerende Skue: den er paafaldende tør og 
mager, blandt andre anatomiske Enkeltheder ere ogsaa Ribbenene skarpt angivne; Underlivet 
synes somme Tider fyldigere end Brystet. Da Livet sjælden bød Kunstneren Lejlighed til 

37 Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV.
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at se den nøgne Form i kraftig Virksomhed, maatte Opfattelsen af den blive tilfældig og 
usikker. Man kunde ikke danne sig tydelige Forestillinger om dens Formers Kraftværdi; 
man synes altfor ensidig og naivt at have opfattet Lemmerne som Kraftens rette Organer.

Alter i Assyrien ere Haandens Former saare svagt opfattede, især naar den ikke 
er knyttet.

Blandt Reliefferne fra Assurnazirpals Palads i Nimrud synes de, hvis Figurer drive 
det videst i Retning af den stive, pompøse Fremtræden, den lunge, tætte Bygning og de 
tykke Lemmer, al være de ældste. Sammesteds findes der andre, flere i Antal, i hvilke de 
samme konventionelle Skemaer for Tegningen ere benyttede, men hvor Lemmerne dog have 
en noget mindre pralende Tykkelse. Og gennemgaa vi de assyriske Monumenter i Tidsfølge, 
se vi overhovedet, at Figurernes Legemsbygning efterhaanden bliver mere maadeholden, 
uden at den dog nogensinde kan kaldes slank og let. Skemaerne for Formen forblive 
heller ikke ganske de samme : hver Periode har sit. I den anden Halvdel af det 8de Aar- 
hundrede, især under Sargon, som byggede det store Kongepalads i Khorsabad, ere enkelte 
af de gamle Fejl i Anatomien berigtigede: man har formodentlig omsider lagt Mærke til, 
al der i de overleverede Skemaer fandtes Enkeltheder, som slet ikke svarede til noget paa 
den levende Overflade. Egentlig Natursandhed opnaaede man alligevel ikke; men Tegningen 
kan dog udmærke sig ved en vis storartet Energi. I Fremstillingen af Menneskefiguren er 
denne Periode vel omtrent den bedste; Talen er dog kun om en ny Variation, ikke om 
virkelig Udvikling.

Senere, under Sennacherib og Assurbanipal, bliver Menneskeskikkelsen ubetydeligere; 
paa mange Relieffer fylder den ogsaa mindre indenfor hele Billedets Ramme. Formerne 
mildnes og afglatles, de gøre ikke længere Fordring paa at være Udtryk for nogen Forher
ligelse af Legemskraften. Vi tale her om Stilen i Menneskefigurerne enkeltvis; forøvrigt 
vedbliver Programmel for Kunsten at være del samme, det er nu som før Forherligelse af 
Kongens Bedrifter.

Den sidste assyriske Konge, hvis Monumenter ere os efterladte, Assurbanipal, har 
været en vældig Jæger og Jagtelsker: han jagede Hjorte, Vildæsler og Vildgeder i det frie 
og holdt Løver i Fangenskab, som lian jagede fra sin Vogn paa store Plæner. Han havde 
store, prægtige Jagthunde og Heste af en ypperlig Race. Paa de assyriske Relieffer over
hovedet ere Dyreskikkelserne meget interessante lige fra den ældste Tid; men paa Jagt
billederne fra Assurbanipals Slot i Kujundjik (c. 668) er det aldeles paafaldende, hvor langt 
finere, livligere, mere aarvaagen en Interesse Kunstneren har havt tilovers for Dyrene — 
saa vel for deres sjælelige Udtryk, som for deres Form og Bevægelse —, end for Kongens 
egen og hans Mænds Skikkelser, saa flittig og pyntelig de end ere udførte. Disse Billeder 
af Dyrelivet indlage en særegen og udmærket Plads blandt det bedste, der er os efterladt 
af hele Oldtidens Kunst, medens Skildringen af Menneskelivet paa de selv samme Relieffer 
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er temmelig kedsommelig i sin tvungne Regelrethed Vi skulle i det følgende give Bidrag 
til at forstaa dette Forhold i dets dybere Betydning.

Fordobling af Figuren. I assyrisk Kunst •— særlig fra Assurnazirpals Palads i Nim
rud — forekommer den mærkelige Virkning af Manglerne ved Indledningsperiodcns Billedkunst, at 
en Person gengives — ikke blot paa ét og samme Billede, men i ét og samme 
Handlingsmoment — i to til hinanden symmetrisk svarende Skikkelser. Dette 
Fænomen kan ikke fremstilles og forklares uden Hypotheser; men Sagen turde alligevel være 
sikker nok. Det forholder sig saaledes :

Fig. 39. Kongen og «det hellige Træ». Fra N. V. Paladset i Nimrud. Efter Layard.

Paa Reliefferne fra N. V. Paladset i Nimrud (nu i Brit. Museum, udgivne i Layard’s 
Folioværk: The Monuments of Nineveh, London 1849) findes som bekendt fiere Gange den sym
bolske Figur, der almindelig kaldes „det hellige Træ“, omgivet til begge Sider af Personer, som 
dyrke det. At Arkæologerne lige fra den Tid, da de lærte Figuren at kende, have benævnt den 
„det hellige Træ“, maa egentlig kaldes noget dristigt, om det end — rent mythologisk betragtet — 
virkelig træffer det rette. Thi Figuren ligner aldeles ikke noget naturligt Træ og er aabenbart 
ikke ment som Gengivelse af et saadant. Assyrerne kunne ellers fremstille naturlige Træer saa
ledes, at man, til Trods for Fremstillingens Ufuldkommenheder, dog meget godt kan se, hvad det 
skal være. Men ved denne Figur kan man kun ved mythologiske Slutninger og Sammenligning 
med andre Kunstværker (Cylindre, Ornamenter paa Klæder og hellige Genstande o. s. v.)- komme til 
det Resultat, at den skal forestille — eller rettere: repræsentere — et Træ.

Figuren ser paa Reliefferne ud som en i Jorden plantet Pæl eller Støtte, der foroven
37*  
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ender i en stor Palmette, og som tillige i nogen Afstand er omgivet eller omskrevet af et Baand. 
Dette Kand-Baand forbindes med Midtstøtten ved andre Baand, der udgaa fra forskellige Punkter 
af denne og samle sig — to og to eller tre og tre — mod enkelte Punkter af Randbaandet, hvor 
der saa dannes Knuder, der ere Udspring for mindre Palmetter. Saaledes omgives hele Figurens 
yderste Rand med en pyntelig Række eller Krans af udstraalende Palmetter, der forøvrigt, i nogle 
Exemplarer af Symbolet, erstattes med Fyrrekogler. Af alle Symbolets Dele ser Midtstøtten ud 
til at være det eneste, som er stivt og fast, det eneste som kunde bære sig selv oppe; de bløde og 
løse Baand, der udgøre det øvrige og fra hvilke Palmetterne udgaa, vilde naturligvis, overladte 
til sig selv, falde sammen. Det hele ser ogsaa tydelig nok ud som en Gengivelse af Noget, som 
er fladt udbredt og fastgjort paa en Væg, omtrent som et Frugttræ en espalier (uden 
forresten at gengive et Træ). Nogle smaa cirkelrunde Figurer, omfattede af Baandene, kunne ret 
rimelig forklares som Hoveder af Nagler, der tjene til at fastgøre Symbolet paa Væggen.

Hvor fjernt er ikke alt dette fra at ligne et Træ? Og naar alligevel Forestillingen om 
et Træ ligger til Grund for det Hele — hvad der paa flere Maader kan godtgøres —, saa maa 
der i Tidernes Løb være foregaaet en hel Række Formforandringer, inden man er naaet til den 
Form af Symbolet, som vi finde paa Reliefferne. Til Forstaaelsen heraf faar man nogen Vejledning 
ved et mærkeligt Sted hos Arnobius (adv. nationes lib. V, cap. XVI—XVII), som vel er affattet 
over tusinde Aar efter Udførelsen af de assyriske Relieffer, som her ere paa Tale, og desuden 
direkte handler om Frygernes Gudsdyrkelse, men som dog aabenbart endnu bevarer Traditionen om 
det her omhandlede Symbol. Efter Arnobius er Grundideen om Træet egentlig det Træ, hvorunder 
Atys gildede sig og som allerede Gudernes Moder skal have pyntet med Foraarsblomster; ved 
Gudsdyrkelsen repræsenteres det af et Fyrretræ, hvis Stamme omvindes med Uldbind, og hvis 
Grene pyntes med Blomster og Kranse* 1). Her have vi Overgangen fra Træet til et kunstig ud
pyntet Symbol. Det frit opstillede kunstige Træ kan da være erstattet ved en paa den flade Væg 
opslaaet Dekoration2), der mindede om Stammen, Uldbaandene og Blomsterne, og denne Dekoration 

*) — — Quid enim sibi vult il I a pi nus, quam semper statutis diebus in deum matris intromittitis 
sanctuario? Nonne illius similitudo est arboris, sub qua sibi furens manus et infelix adulescentulus 
intulit et quam genitrix divum in solatium sui vulneris consecravit? Quid lanarum vellera, 
quibus arboris conligatis et circumvolvitis stipitem? Nonne illarum repetitio lanarum 
est, quibus Ja deficientem contexit et leporis aliquid rata est se posse membris conciliare frigenti- 
bus? Quid compti violaceis coronis et redimiti arboris ramuli? Nonne illud indicant, 
uti m ater prim ige n i i s f 1 o rib us ador n a v eri t p i n u m , miserabilis indic.em testimoniumque 
fortunæ? — — Quid coronæ, quid violæ, quid voluere mollinm velamenta lanarum? Cur ad ultimum 
pinus ipsa paulo ante in dumis inertissimum nutans lignum mox ut aliquod præsens atque augustissi- 
mum numen deum matris constituatur in sedibus? — —

I det her anførte ligger der naturligvis meget mere Vægt paa Skildringen af de religiøse 
Skikke ved Dyrkelsen af Træet end paa Kirkefaderens mythologiske Fortolkning af det Hele eller af 
Enkelthederne.

2) Oven over Træet i dets egentlige Skikkelse har man tænkt sig Guden Assur svævende i den vingede 
Ring eller Solskive. Hvor Træet erstattedes ved en Vægdekoration, har Assurs Figur vel ogsaa været 
anbragt over den, udskaaret af Tøj el. desl. og fæstet fladt til Væggen. Over Reliefferne af «Træet« 
er Assur ogsaa fremstillet i Relief; men Ringens eller Skivens Vinger afvige i Formen ganske paa
faldende fra alle andre Vinger i assyrisk Kunst: de ere tilskaarne efter ganske vilkaarlige Vinkler, 
medens Vingerne andensteds ere rigtig tegnede. Der maa her have været et Mellemled mellem Bil
ledet og Forbilledet, formodentlig netop en saadan kunstig tilskaaret Vægfigur.
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atter være erstattet ved et plastisk udført Relief. Der findes Antydninger af, at Symbolet i den 
sidste Form endnu bar været Genstand for Dyrkelse af virkelige, levende Personer. I Sargons 
Borg i Khorsabad (Victor Place: Ninive et VAssyrie pl. 49) findes den sædvanlige Relieffigur 
af ¿let hellige Træ udført i Hjørnet af et Værelse, uden Figurer af menneskelige Personer til 
Siderne, og vel altsaa bestemt til levende Menneskers Dyrkelse.

Foran Vægdekorationen eller det tilsvarende Relief, med Ansigtet imod Væggen, 
har den levende Dyrker staaet, navnlig Kongen, og bag ham har man tænkt sig en beskyttende 
eller rensende Aand med Vinger. Dyrkelsen af dette Symbol har i det 9de Aarhundrede havt en 
vigtig religiøs Betydning i Kongens Liv og kunde ikke forbigaas i Kunstens Fremstillinger af dets 
Ceremonier og Begivenheder.

Men Fremstillingen havde sine særegne Vanskeligheder. En moderne Maler vilde frem
stille Kongens Skikkelse halvvejs fra Ryggen, saaledes at man saa Vægfiguren af „det hellige 
Træ“ — eller det meste af den — foran hans Ansigt; men dertil krævedes perspektiviske Midler til 
Gengivelsen af Rummets Dybde, Tingenes Afstand foran og bag hverandre i Forhold til det be
tragtende Øje. Den assyriske Kunstner, som ikke kendte slige Midler, maatte tegne Vægdekora
tionen helt udfoldet, og i samme Plan som den Kongens Skikkelse i Profil. Saa kom det altsaa 
til at se ud som om Kongen stod ved Siden af Vægfiguren af Træet, ikke foran den. Det 
kunde ikke afhjælpes, men heller ikke tilfredsstille: Billedet blev usymmetrisk, medens det virke
lige Optrin var symmetrisk; og hvorfor skulde Kongen ses mere til den ene Side af Træet end til 
den anden? Derfor valgte man den Udvej at fremstille ham i to Figurer — en god Gerning kan 
ikke gøres for tidt —: en til hver Side af „Træet“, og bag hver af dem den beskyttende Gud
dom, hvis Skikkelse altsaa ogsaa blev fordoblet. Saaledes opnaaede man Symmetri og dekorativ 
Holdning — og en vis Utydelighed, som ikke skader i den Slags Fremstillinger.

Et Exempel blandt flere findes i Layards ovennævnte Værk, PI. 25 (Fig. 39). Layard 
har været i Forlegenhed med Fortolkningen; han kalder Billedet: „To Konger, som udføre en 
religiøs Ceremoni“ ; og i Texten gætter han paa, at „de to Konger“ slutte en Traktat. Af Dragten 
ser man imidlertid, at „begge Kongerne“ ere assyriske. Og hvis man tror, at det kunde falde 
Kong Assurnazirpal ind at anerkende nogen som helst anden Konge — assyrisk eller ikke-assy- 
risk — som ligeberettiget ved Siden af sig selv, saa kender man ham vist kun daarlig. Skulde 
han virkelig engang have befundet sig i en saa ydmygende Situation, saa hørte det sikkert ikke til 
dem, som han har overdraget Kunsten at forevige i et Monument. Men Layard har da heller 
ikke turdet fastholde en saadan Tanke; han gætter ogsaa paa — hvad der uden Tvivl er det ene 
rette —: at det er en og samme Monark, „eftersom Personerne ere identiske“.

I ægyptisk Kunst finder man en tilsyneladende Analogi med dette Fænomen i den 
ret almindelig forekommende Gruppe af Nilguden i to Skikkelser, som sammenknytte Plantesvm- 
bolerne for Nord- og Syd-Ægypten. De to Figurer af Nilguden staa ogsaa her symmetrisk over
for hinanden med Knuden af de to Planter imellem sig. Men her betyde de to Skikkelser, om 
end den samme Gud, dog noget virkelig forskelligt, nemlig Nilen i dens øvre og dens nedre Løb; 
og den hele Fremstilling er et Symbol paa Forbindelsen mellem to forskellige Elementer, de to 
Hoveddele af Kongeriget Ægypten. I assyrisk Kunst er Fordoblingen af Figurerne i Henseende 
til Meningen vistnok ganske indholdsløs, en ren Tautologi. Den vækker naturligvis mindre For- 
bauselse, jo mere dekorativt den er anvendt; thi i Dekorationen gøres der saa meget for Symme
triens Skyld, og der spørges ikke saa nøje efter Meningen. Hvor den derimod gør Krav paa at 
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være billedlig Fremstilling, og navnlig livor det er Skikkelsen af Assyriens regerende Monark, 
der fordobles, kan den unægtelig være forvirrende, indtil man indser, hvorledes Manglerne ved 
Fremstillingsformerne ret konsekvent kunde medføre den. Det hører til samme Slags urimelige 
Konsekventser, som naar de store Dyreskikkelser — Tyre eller Løver —, der flankere Portene til 
de assyriske Kongeborge, fremstilles med 5 Ben (3 Forben) ; de ere nemlig ikke udførte som 
Statuer, men som Relief fra to Sider, idet de fra Forsiden vise sig som staaende, med begge 
Forbenene parallelt ved Siden af hinanden, fra Profilen som gaaende, baade med For- og Bag
benene skilte fra hinanden ved et Skridt.

Assyrernes Evne til Karakteristik. Naar Perrot (Perrot & Chipiez, Hist. de l'art dans 
l'antiq. II, p. 546 ff.) saa bestemt fremhæver det som en Modsætning mellem ægyptisk og assy
risk Kunst, at Ægypterne havde saa megen Tilbøjelighed og saa meget Talent til at gøre Por
trætter, men at Assyrerne slet ikke havde Hu og Evne dertil, tror jeg, at han ikke regner til
strækkelig med de forskellige Vilkaar, under hvilke de to Folks Kunst or os overleveret. Naar 
man beundrer de ægyptiske Portrætter, tænker man bestandig paa Statuerne ; men af Statuer 
have vi jo næsten Intet af assyrisk Kunst. Og naar man finder Figurtypen, særlig Ansigtstypen, 
paa de assyriske Relieffer saa overordentlig ensformig, saa tror jeg, at den ægyptiske Type, naar 
den blot skulde studeres paa Fladebillederne, vilde findes næppe mindre ensformig. Den bestandig 
fejle Tegning af Øjet er jo en meget væsentlig Hindring for Portrætlighed paa Fladebillederne. 
Perrot gør maaske ogsaa den assyriske Ensformighed lidt større end den i Virkeligheden er. 
Men om han end overdriver Modsætningen noget, gør han alligevel med Rette gældende, at den 
ægyptiske Kunst, som den foreligger, viser mere Blik for Karakterernes Forskellighed end den 
assyriske. Det viser sig især i de to Folkeslags Karakteristik af Udlændingene, der vistnok i de 
ægyptiske Billeder virkelig er rigere og mangfoldigere.

De nogne Gudeskikkelser i assyrisk og kaldæisk kunst er et Fænomen, som vel fortjener 
en særlig Note i Menneskeskikkelsens Kunsthistorie, men heller ikke mere end en Note. Thi 
uagtet Nøgenheden i og for sig er mærkelig i dens mythalogiske Anvendelse, er den dog hos de 
orientalske Folk aldrig blevet gennemført paa en Maade, som vidner om kunstnerisk Interesse 
for nøgen Form og Skikkelse.

I de større Samlinger af orientalske Oldsager, især i Louvre og det Britiske Museum, 
kan man se mangfoldige Exemplarer af en ejendommelig og skarpt udpræget Figurtype, der 
synes at have havt sit Centrum i Babylonien, men ogsaa forekommer mod Øst i Susiana, saa vel 
som paa flere Steder i det vestlige Asien, navnlig ogsaa paa Kypern. Det er sin a a Figurer af den 
ganske nøgne Kvinde; de babyloniske, som vi her nærmest have for Øje, ere af brændt Ler. 
Uagtet det er frie Figurer, kunne de dog ikke kaldes egentlige Statuer: de ere flade paa Bag
siden og have heller intet Fodstykke til Opstilling. Stillingen er frontal, endog ganske symmetrisk, 
ret og rank, med strakte og tæt samlede Ben, Albuerne staa ud til Siderne, og hver af Hænderne 
griber om et af Brysterne, saaledes at Brystet ligger i Gabet mellem Tommelfingrene og de andre 
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Fingre : det skal formodentlig, som ogsaa Perrot opfatter det (Perrot & Chipiez, Histoire de Tart 
dans Tant. II, p. 82, sign p. 507 ff.), betyde, at Kvinden, Moderen, trykker Mælken ud af 
sine Bryster. Kunstværker fortjene disse grimme smaa Figurer vistnok ikke at kaldes; men de 
udtrykke dog tydelig nok hvad der er Meningen med dem, saa meget mere som Karakteristiken 
er stærkt overdrevet: Det er Hun-Mennesket, udviklet til den højeste Modenhed, med særlig 
Fremhævelse af alt, hvad der rent legemlig set betegner Hunkønnet og minder om Undfangelse, 
Fødsel og Fostring. Hele Skikkelsen er kort og bred, drøj og yppig af Omrids, med stærkt ud
viklet Bækkenparti og Laar: Skødet er overgroet med en tæt, lodden Haarvæxt; undertiden lægger 
Underlivets Hud sig i Tværfolder. Den nøgne Figur er smykket med Halsbaand og Ringe om 
Arme og Ankler.

Det reale Forbillede for Typen synes at have været Babylons Skøge, Veteranen i Afro- 
dites Tjeneste; men for Folkets Øjne har den uden Tvivl være et Billede af Gudinden selv: 
Mylitta, Istar, Beltis, eller livad man skal kalde hende. Den hyppige Forekomst af disse Figurer 
i Babylon staar aabenbart i Forbindelse med den hellige Prostitution, som havde sit Hovedsæde 
der. I Gudindens Helligdom skulde enhver Kvinde — den fornemste saa vel som den ringeste — 
sætte sig hen en Gang i sit Liv med den Pligt at vise Gudinden sin Tjeneste ved at give sig 
hen til enhver som helst fremmed Mand, som kastede et Guldstykke i hendes Skød med de Ord: 
Velan i Mylittas Navn! (Herodot I, 199; sign Jeremias’s Sendebrev i Baruchs Bog Kap. 6, 42—43). 
Og formodentlig har Typens Udbredelse fulgt den religiøse Prostitutions Veje1). Den varieres ’
derved ogsaa noget i Stillingen, idet f. Ex. Armene sænkes langs Legemets Sider, uden at dens 
Mening dog bliver ukendelig. Uagtet der er fundet en enkelt større — dog meget ødelagt — 
nøgen Kvindefigur af assyrisk Kunst (nu i det Britiske Museum, afbildet i Dieulafoy, L'art ant. 
de la Perse, III pl. XII), viser dog hverken den eller noget andet Værü af orientalsk Arbejde 
nogen virkelig kunstnerisk Indvikling af den Opgave at fremstille den nøgne Kvinde.

Vi have ovenfor i Texten anført og illustreret (Fig. 38), at mandlige, mythologiske 
Figurer i assyrisk Kunst undertiden fremstilles med nøgen Overkrop i Modsætning til, hvad der 
er Skik blandt Menneskene. En enkelt Gudeskikkelse, nemlig Izdubar (den „assyriske Herakles“) 
forekommer endog undertiden helt nøgen, dog kun i ganske lille Maalestok, i Intaglier paa 
Cylindre o. desl. og uden nøjere kunstnerisk Gennemførelse. Nøgenheden af Overkroppen er 
maaske ogsaa at opfatte som en Rest af en oprindelig fuldstændig Nøgenhed — en Eftervirkning 
af ældgamle, primitive Tilstande, som have svaret til Naturfolkenes, og som paa enkelte Punkter

’) 1 alle Museer findes Exemplarer af de smaa, yderst raa Stenfigurer fra de græske Kyklader, 
navnlig A morgos. Efter at have set den temmelig store Samling af slige Figurer i Polytechnikon 
i Athen, tvivler jeg ikke om, at en Del af dem bør opfattes som Gengivelser af den ba
byloniske M y 1 i tta - T y p u s. Det er jo bekendt, at den hellige Prostitution med dens Tilbehør 
strakte sig lige til den asiatiske Middelhavskyst og videre til de fønikiske Kolonier, saa at det aldeles 
ikke kan undre os at finde Spor af den paa Kykladerne.

Man er uvilkaarlig tilbøjelig til al tro, at noget saa ufuldkomment som disse Figurer maa 
hidrøre fra en ren autochthon Kunst, der Intet har lært andenstedsfra; men der er bestemte Træk, 
som tyde paa, at netop de flade Figurer, som se aller primitivest ud, skulle gengive den fremmede 
Type. Allerede Forbillederne vare jo raa; det er da ikke saa underligt, at Gengivelserne ere det 
i endnu højere Grad, tilmed da de ere udførte af et Stof, som egner sig lidet for smaa Figurer. 
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kunne være nedarvede gennem mythologisk Tradition1). At den mythologiske Nøgenhed her som 
i den senere græske Kunst eller i Renaissancen skulde have sin Grund i Fantasiens Trang til at 
digte en ideal, emanciperet Verden ovenover den virkelige, er mindre rimeligt i Betragtning af 
den assyriske Kunsts nøgterne, fantasiløse Væsen og dens Pedanteri med Hensyn til Tøjer og 
Broderier, Snore og Kvaster.

I hvert .Fald vare alle de asiatiske Kulturfolk i deres menneskelige Samfundsliv afgjorte 
Fjender af Nøgenheden. „Hos Lyderne og næsten alle Barbarer anses det for en stor 
Skam endog for en Mandat blive set nøgen“ (x«i avdpa öy&qvai yupvov èç ala'/óv7)v 
pei’ákqv (pépei), siger den erfarne og vidt berejste Herodot (I, 10). Hvorledes skal man forene 
denne Efterretning med et andet Træk, som Herodot (I, 93, 94) meddeler om Lyderne, nemlig 
at alle Folkets ugifte Bøtre dreve Skøge-Ernæring? Man skulde jo derefter ikke vente at finde 
et saa stikkent Pruderi, en saa ømtfølende Blufærdighed hos Lyderne, at de ikke kunde taale 
Skammen af at ses nøgen. Denne mærkværdige psykologiske Dualisme har overhovedet været 
ejendommelig for Orientens Folk i Oldtiden, ogsaa for Assyrere og Babyloniere. Paa de assyriske 
Relieffer er ikke alene Nøgenheden en Undtagelse , der tydelig nok maatte være paatvunget af 
Æmnet for at blive taalt; men det er ogsaa knapt nok, at der findes noget Træk af Livet, som 
handler om Forholdet mellem Kvinde og Mand i nogen somhelst Form. Blandt Asiaterne synes 
Prostitutionen og hvad der vedkom den, at have været som en Uhumskheds-Kule, der næsten op
slugte hele Kønsforholdet og ikke lod nogen menneskelig Interesse tilovers for det i Livets højere 
Regioner.

2. Persien.
Det maa vistnok indrømmes, at man fra det gamle Persien, fra Reliefferne paa de 

achæmenidiske Monumenter, kender Gengivelser af Menneskeskikkelsen, der i kunstnerisk 
Henseende overgaar, hvad man kender fra Ninive og Kaldæa. Det gælder navnlig om den 
Frise af koloreret og glaseret Brændtler med en Række marcherende Soldater — Kongens 
udødelige Livgarde —, som ved den Dieulafoy’ske Expedition er ført fra det gamle Susas 
Ruiner til Louvremuseet, og som i Henhold til Findestedet maa antages at hidrøre fra 
Darius I s (Hystaspes’ Søns) Tid (Fig. 40). Det er det bedste af det lidet, man nu faar at se i 
Evropa af gammel persisk Kunst. Som Helhed er Frisens Komposition tør og fattig, idet 
den kun besfaar af Gentagelser af én og samme Figur; men denne ene Figur fortjener Op
mærksomhed. Den er gennemført i et Relief, som vel er lavt og strængt holdt, men ikke 
mangler Rundhed og Fylde; Menneskelegemets Proportioner ere smukt og rigtig opfattede; 
og fremfor alt er der til Trods for den reglementerede Soldaterholdning dog i Tegningen 
af hele Skikkelsen et Udtryk for en vis levende og naturlig Spændighed, imod hvilken de

*) Paa et kaldæisk Kunstværk fra Tello forekommer i mere dekorativ Anvendelse s maa nøgne Fi
gurer som sidde paa Hug (Afbildning lios Perrot & Chipiez II, p. 603). Saa vel Nøgenhedeu 
som Stillingen er meget sjælden i disse Folks Kunst og viser vistnok tilbage til meget gamle Tider.
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Fig. 40. Fra Susa (Darius l’s Tid). Efter Perrot & Chipiez.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Hække, historisk og philosophisk Afd., 5 B. IV. 38
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assyriske Skikkelser se tunge og stive ud. hisse Fortrin synes netop mest ejendommelige 
for Skulpturerne fra Darius’s og en Del af Xerxes’s Tid, ogsaa fra Persepolis, for saa vidt 
som man kan dømme om dem efter Afbildninger. Paa Darius’s store Minde-Relief paa 
Bisutun - Klippen er selve den triumferende Konge vistnok en meget betydelig Figur, langt 
mere fri og plastisk udtryksfuld i Bevægelsen end de assyriske Kongeskikkelser; dog kan 
man — af Mangel paa gode Afbildninger — kun tale med Varsomhed om dette Værk.

Men det er ikke rimeligt, at Perserne have naaet dette Udviklingstrin ved egne 
nationale Kræfter. Med al sin imponerende Holdning har deres Kunst fra først til sidst et 
yderst snævert begrænset Repertoire, der ikke giver Plads for nogen egentlig selvstændig 
Interesse for Menneskeskikkelsen eller Opfordring til kunstnerisk Gennemarbejdelse af den; 
det er, som ogsaa Perrot har iagttaget, karakteristisk for den, at der i hele dens Efter
ladenskab ikke findes en eneste nøgen Figur; ogsaa større Statuer mangle aldeles. 1 den 
persiske Nationalitet synes der overhovedet ikke forud at have været nogen mærkelig 
Trang eller Lyst til kunstnerisk Fremstilling; det som vi forstaa ved persisk Kunst, var en 
Skabning af det store persiske Monarki, der i Løbet af et Halvhundrede Aar samlede 
hele Orientens Magt under ét Scepter og saaledes fik den rigeste Lejlighed til at tilegne 
sig kunstneriske Kræfter fra alle Kanter.

Det egentlige Grundlag for den persiske Menneskefremstilling er den mægtige 
assyrisk-babyloniske Tradition. Dette fremgaar af dens Karakter som Helhed og desuden 
af enkelte særlige Træk, der kunne gælde for uomtvistelige Beviser for denne Tradition: jeg 
skal fremhæve Behandlingen af llaar og Skæg, navnlig det lange Kongeskæg med dets Af- 
vexling af nedhængende glattere Partier og Tvær-Rækker af smaa Krøller; Overensstemmelsen 
mellem Assyrien og Persien i et saadant konventionelt Træk forudsætter Fællesskab i Over
leveringen. Men naar Figurerne paa Darius’s Monumenter udmærke sig frem for de ældre 
orientalske ved en friere plastisk Bevægelse — eller i alt Fald, som Soldaterskikkelserne 
fra Susa, ved at lade ane Muligheden for en friere Bevægelse —, saa ligger det nær at 
henføre dette Fortrin til en Indflydelse fra det eneste Folk, som gennem en Bække Menneske
aldre havde arbejdet fremad mod delte Maal, og som nu stod lige foran den Opgave helt 
at frigøre Menneskeskikkelsens Plastik, nemlig Grækerne. Perserrigets politiske Historie 
under Darius opfordrer os jo ogsaa af sig selv til at regne med en Indflydelse fra denne 
Kant, ikke alene fra de rige og højt udviklede ioniske Stæder paa Lilleasiens Vestkyst, men 
ogsaa fra andre Egne, nærmere det egentlige Hellas. Darius skattede i flere Retninger 
Hellenernes Kultur og Evner højt og drog gerne Nytte af dem. Hele Skarer af Grækere, 
Befolkningerne fra erobrede Stæder som Milet og Erelria, førtes op til Susa for Kongens 
Aasyn og fik derefter Boliger anviste i Omegnen. 1 Frisen fra Susa synes da en græsk 
Paavirkning i Tegning og Modellering at være traadl i Forbindelse med gammel asiatisk, 
fra Kaldæa og Assyrien nedarvet Teknik (det glaserede Brændtler) og Farvegivning (med 
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gult og blaal som Hovedfarver, medens Grækerne vilde have foretrukket gult og rødt). Men 
i Benyttelsen af disse forskellige Elementer, i det færdige Resultat, er der ganske vist ogsaa 
Noget, som svarer til den persiske Militærstats Væsen.

Om Paavirkning fra Grækerne vidner ogsaa el andet Træk, nemlig Udformningen 
af Klædebonnets Foldekast som flade, skarpe, regelmæssig ordnede Læg — det svarer 
næsten ganske til Stilen i den arkaisk græske Skulptur, uagtet Klædebonnets Snit er for
skelligt hos de to Folk. Vel have vi set, at den ældgamle kaldæiske Skulptur havde gjort 
det første Skridt i Retning af dette Maal (S. 289); og før Dannelsen af det persiske Monarki 
havde Elamiternes Land og Susa været under kunstnerisk Indflydelse fra det nærliggende 
Kaldæa. Men paa nogle gamle, før-persiske Relieffer fra Susiana finde vi dog Klædebonnet 
ligesom i assyrisk Kunst udført uden en eneste Fold; og det samme er endnu Tilfældet 
med den vingede Kyros-Figur fra Graven i Pasargadæ , der formodentlig maa henføres til 
Kambyses’s Tid eller Darius’s tidligere Tid1). Det er i hvert Fald først paa Darius’s Monu
menter, at Foldekastet udføres konsekvent i samme Stil som den ældre græske, for saa vidt 
som Klædebonnets Snit tillod det. Men fra denne Tid al regne fastholdes denne Stil i 
hele den paafølgende persiske Skulptur, medens den græske Kunst allerede i den næste 
Menneskealder aldeles omarbejdede Stilen i Foldekastet, saa vel som i alt andet, i mere 
naturalistisk Retning.

Om den græske Kunst end i en Række Aar kan have laant den persiske en virksom 
Haand og bidraget til at højne dens Niveau, kunde den dog umulig drage den ind med i 
sin egen Udvikling: dertil manglede Orienten alle historiske og sociale Forudsætninger, først 
og fremmest Begrebet om det enkelte Menneskes frie Selvbestemmelsesret. Aand og Tænke- 
maade hos de to Folk var aldeles modsatte. Paa samme Tid som Grækerne førte Kunsten 
ind paa Baner, som den øvrige Verden aldrig havde drømt om, bleve Perserne i alle Hen
seender staaende paa Indledningskunstens Stade, lige saa stivt og ubevægelig som noget 
af Orientens ældre Kulturfolk. Overhovedet har det vistnok i alt væsentlig været forbi med 
den græske Indflydelse, efter at Xerxes saa fuldstændig havde tabt det høje Spil, han 
spillede ved sin store Invasion i Hellas. Blandt Xerxes’s egne Relieffer paa Paladset i 
Persepolis er der nogle, som ganske fortsætte Stilen fra Darius’s Tid og staa paa Højde 
med dem, men andre, hvor Figurerne aabenbart antage et mere orientalsk Præg, der viser 
en Tilbagegang i Retning af assyrisk Kunst. Proportionerne blive kortere, Hovederne større, 
Holdningen og Bevægelsen stivere, hele Skikkelsen langt mindre skøn, uagtet Gennemførelsen 
vedbliver at være statelig og omhyggelig, som det sømmede sig for en Kongeborg af en 
saadan Rang. Og dette Niveau synes saa i det væsentlige at være bevaret paa de efter-

) Se F Stolze, PersepoUs etc, Vol. 11, T^f. 132.
38*  
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følgende achæmenidiske Kongers Monumenter: der er nu en aldeles færdig orientalsk-persisk 
Kunst, som ikke var tilgængelig for Udvikling.

Der bliver saaledes ikke meget tilbage, som kan regnes den persiske Kunsts eget 
Initiativ til Gode i Opfattelsen af Menneskeskikkelsen. Helt frakende den Selvstændighed 
kan man vel ikke; navnlig er Kongens Skikkelse paa alle Monumenter, hvor den fore
kommer, en ejendommelig asiatisk Monark-Type, hvis Karakter ikke falder sammen med de 
andre Rigers. Men i Henseende til kraftig og konsekvent udpræget Originalitet staar den 
persiske Kunst dog uendelig tilbage for den assyriske, og dens hele Billede af Menneske
livet er langt fattigere, langt snævrere begrænset. De lixlige Situationer paa Krigsbillederne 
fra Ninive findes der intet tilsvarende til fra Susa og Persepolis: Alt er her stiv Hofparade, 
dels mere realistisk, dels mere symbolsk opfattet. Alle disse lodret staaende Figurer med 
lige store, afmaalte Mellemrum gøre en yderst kedsommelig Virkning. Men som Udtryk for 
det asiatiske Monarkis Væsen er der unægtelig ogsaa heri noget ejendommeligt, og fra 
denne Side maa vi endnu engang, i el følgende Kapitel, fremhæve enkelte Træk ved den.

Formen af Foden. Skulpturerne fra Pasargadæ. Medens den assyriske Fod er tung og 
platsaalet og set fra Siden omtrent danner en Trekant af rette Linier, er den persiske Fodsaal 
hulet, og Fodens øverste Profillinie fra Ankelleddet ned mod Tæerne er svunget i en krum Linie, 
hvilket tilsammen giver mere Indtryk af Elasticitet og Lethed. Den persiske Fod er ogsaa i 
Forhold til det øvrige Legeme mindre end den assyriske. Den ligner i mange Henseender mere 
den græske fra den arkaiske Periode. Dog er der ogsaa mellem dem en karakteristisk Forskel: 
paa den arkaisk-græske Fod sidder Hælens bagtil mest udtrædende Punkt altid ualmindelig højt 
oppe, et Par Tommer over Fodsaalen, hvorimod den persiske Hæl er mere udtraadt bagudtil.

I Udviklingen af Fodens Form fortjene de Skulptur-Rester, man har tilbage fra det 
gamle Pasargadæ, en særegen Opmærksomhed, saa meget mere som det netop er Fødderne, 
som fortrinsvis er bevaret paa dem. De ere fremstillede nøgne, hvilket paa den senere Tids 
Monumenter, i Susa og Persepolis, ikke er almindeligt.

Fra det Palads, som bærer Indskrifterne: „Jeg er Kyros, Kongen, Achæmeniden “, 
er der bevaret to Brudstykker af Relieffer, begge fotografisk afbildede i Stolze’s Persepolis II, 
Taf. 137. Paa det ene ser man kun Benene af en gaaende Mand og bag ham, gaaende i samme 
Retning, et Par Menneskeben med Ørnefødder. Denne monstrøse Sammensætning saa vel som 
hele Kompositionen minder mere om enkelte Relieffer fra Ninive, af hvilke et er afbildet i denne 
Bog, se ovenfor Fig. 38, S. 297, end om den øvrige persiske Kunst. Ogsaa Føddernes Form 
synes at staa den assyriske meget nær; dog ere Fotografierne i Stolzes Værk for uklare, til at man 
kan dømme med Sikkerhed derom. Det andet Brudstykke er tydeligere gengivet; det er det 
nederste Parti af et Relief, som har forestillet tre Personer, skridende fremad i én og samme 
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Retning, en foran, to bagefter1). Mærkeligt er det, at Fødderne paa dette Relief, ogsaa med 
Hensyn til Hælens Form, i høj Grad ligne de arkaisk-græske. Man kunde overhovedet være ud
sat for at antage dette Brudstykke for græsk Kunst, hvis ikke Personernes lange, til Anklerne 
rækkende Klædebon var fremstillet aldeles glat, uden nogen Fold, hvilket jo viser en tydelig For
bindelse med assyrisk Tradition. Om der nu kan antages Spor af middelbar græsk Indflydelse 
paa Kunsten i det persiske Riges Centrum allerede under Kyros — hvad der vel ikke var historisk 
umuligt —, eller om dette Relief kan være udført efter Kyros’s Tid, navnlig under Darius 
Hystaspes’s Søn, det maa jeg henstille uafgjort.

At den berømte Relieffigur i Pasargadæ af Kyros, fremstillet med fire Vinger og med 
ægyptisk symbolsk Hovedsmykke (Stolze Taf. 132), og som ogsaa har baaret Indskriften: Jeg er 
Kyros osv., er senere end Kyros’s egen Tid, vel snarest fra de tidligere Aar af Darius’s Regering, 
er med Rette fremhævet af Perrot. Her er Klædebonnet endnu fremstillet uden Folder paa 
assyrisk Maade, og Fødderne ere nøgne2). De ligne ogsaa de græske, dog ikke saa nøje som 
Fødderne paa det ovennævnte Brudstykke.

Det turde derefter være rimeligt at antage, at det er Exemplet fra Grækenland, som 
ogsaa med Hensyn til Fodens Form har draget den persiske Kunst noget bort fra den assyrisk- 
babyloniske Tradition. Dog har man i Længden ikke fulgt Grækernes Exempel, men allerede tidlig 
formet en ejendommelig Type, der maaske har haft sit Forbillede i den persiske Menneskeraces 
virkelige Form af Foden, og i hvert Fald maa betragtes som et Udslag af national persisk Smag.

Telephanes Phocaeus. Fra den antike Litteratur er der kun fremdraget saare lidet, som 
handler om Berøringen mellem græsk og persisk Kunst særlig paa Menneskefremstillingens Om- 
raade. I de persiske Hovedstæder bevaredes enkelte fremragende Værker af arkaisk græsk 
Billedhuggerkunst (Antenors Statuer af Harmodios og Aristogeiton, fra Athen; Kanachos’s Apollon 
fra Milet), bortførte fra Grækenland under Perserkrigene. Om en græsk Kunstners personlige Op
hold og Virksomhed i Persien indeholder Plinius’s Hist. nat. (XXXIV, 68) et Par Ord. Han 
omtaler Bronzestøberen Telephanes fra Phokis eller Phokæa som en Billedhugger af første 
Rang, der efter Kunstnernes Mening kunde maale sig med Polyklet, Myron og Pythagoras; dog 
var han kun lidet bekendt, fordi han levede og arbejdede i Thessalien; „andre søge Grunden dertil 
deri, at han har givet sig i Arbejde hos Kongerne Xerxes og Darius“ (quod se 
regum Xerxis atque Darii officinis dediderit). I de almindelig benyttede Fremstillinger af de 
græske Kunstneres Historie, Brunns Geschichte der griechischen Künstler, Overbecks Die antiken 
Schriftquellen etc. og Gesell, der gr. Plastik, og derefter ogsaa i Perrot & Chipiez Hist, de l’art, V,.

’) I Texten til Stolzes Værk antages dette Relief at have henhørt til en lignende Fremstilling af Kongen , 
fulgt af to Ledsagere, som den, man hyppigere finder i Persepolis. Denne Opfattelse gentages 
af Perrot (Hist, de l'art dans Vant. V, p. 667). Men den kan ikke være rigtig. Paa Relieffet i Pasargadæ 
ere de tre Figurer hinanden altfor nær til at der kan tænkes paa Kongen og hans Ledsagere. Des
uden ser man paa Figurernes forreste Flade noget, der ser ud som Benene af et Dyr — en Oxe?
Vædder? Buk? —, som har gaaet jævnsides med dem.

2) Saaledes ogsaa Perrot (V, 785): les pieds paraissent nus. Overfladen er ikke tilstrækkelig godt be
varet, til at man kan paastaa noget med Sikkerhed.
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faar Telephanes sin Plads anvist blandt Polyklets Samtidige, det vil altsaa sige i sidste Fjerdedel 
af det 5te Aarhundrede. Andre sætte dog — efter vor Mening med utvivlsom Ret — lians
Virksomhed til Begyndelsen af det 5te Aarh. Naar Plinius bringer lians Navn i Forbindelse med
Polyklets, Myrons og Pythagoras’s, saa gælder Sammenstillingen alene hans Rang og Værd som 
Kunstner, ikke lians Levetid. Desuden maa i det anførte Sted af Plinius Kongenavnet Darius
(„regum Xerxis atque Darii“ etc.) aabenbart betyde Darius I (Hystaspes’s Søn), der umiddelbart
efterfulgtes af sin Søn Xerxes (485); thi Mellemrummet mellem Xerxes’s Død (465) og den næst 
følgende Darius’s Tronbestigelse (423) — 42 Aar! — er altfor stort til at tilstede en rimelig 
Forestilling om Telephanes’s Ophold i Persien, naar Plinius’s Ord skulde gælde den anden Darius. 
Endelig er der jo stilistisk Intet til Hinder for at nævne Efterfølgeren før Forgængeren, selv 
om det ikke er i strængeste Forstand exakt.

Vi antage altsaa, at Talen er om en Kunstner, der paa en udmærket Maade har repræ
senteret den arkaisk græske Skulptur paa dens sidste Udviklingstrin, og som er traadt i Tjeneste 
hos Darius I og efter hans Død hos lians Søn og Efterfølger — en Anskuelse, der er i fuld
kommen Harmoni med de historiske og kunsthistoriske Forhold saa vel paa persisk som paa græsk 
Side. At en græsk Billedhugger fra den senere Tid af det 5te Aarhundrede skulde være gaaet i 
Perserkongens Tjeneste, tør vi naturligvis ikke erklære for umuligt; men hvis det virkelig skulde 
være sket, saa vilde i hvert Fald et saadant Lys hurtig være blevet slukket i Persien.

Den Gang var allerede den persiske og den græske Billedkunst komne altfor langt bort 
fra hinanden: den persiske var blevet staaende ved sine arkaiske Former, medens i Grækenland 
det store Gennembrud var helt fuldbyrdet. Hvad skulde en betydelig Kunstner, som gjorde Statuer 
og Relieffer paa Polyklets og Fidias’s Vis, egentlig i Persien? Har hans Kunst været Kongen til 
Behag, skulde man dog vente at finde nogen Virkning af den i den persiske Kunsts Udvikling; 
men Monumenterne vidne kun om Stilstand eller Tilbagegang fra Darius I’s Tid at regne. Men 
efter al Sandsynlighed vilde den frigjorte græske Kunst aldeles have mishaget Kongen og Perserne; 
og der vilde hos dem ikke have været nogen Tilbøjelighed til at sætte dens Kræfter i Virksomhed.

Et persisk-græsk Kunstværk af etlmograiisk Karakter. Fra Darius’s Tid meldes der om 
endnu en mærkelig Berøring mellem persisk og græsk Kunst; men denne Gang er det snarere et 
persisk Element, som trænger ind over den græske Kunsts Grænser.

Herodot fortæller (IV, Kap. 87—88) om den Flydebro, som Darius lod slaa over Bosporos 
for at føre den asiatiske Hær paa 700,000 Mand over til Evropa, til Krig mod Skytherne nord 
for Donau (c. 513 f. Kr.1)). Det var en græsk (ionisk) Ingeniør fra Samos, Mandrokles, som 
havde bygget Broen til Storkongens højeste Tilfredshed. En Del af sin Løn, som Darius for
højede til det tidobbelte, anvendte Mandrokles til at lade male en stor Fremstilling af Broen og 
Hæren, der gik over den, og Kong Darius, som siddende paa sin Throne betragtede det Hele. 
Maleriet, der formodentlig har været udført paa Trætavler, indviedes i den højeste Helligdom i 
Kunstnerens Hjemstavn Samos, nemlig det berømte Heratempel, som Herodot andensteds omtaler 
som det største græske Tempel. Indskriften meldte, at det var Mandrokles som havde

’) Max Duncker, Gesch. des Alterthums, 5te Aufl. 4ter Bd., p. 498. 
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bygget Broen over det fiskerige Bosporos og til Minde derom havde indviet 
dette Maleri til Hera. For sig selv havde han vundet Kransen og Hæder for 
Samierne ved at fuldbyrde Kong Darius’s Vilje.

At der ved hin Overgang over Bosporos virkelig brødes Menneskeslægten nye Baner, det 
kunde vel allerede Samtiden ane. Men hvis den geniale græske Ingeniør endnu har levet en 
Menneskealder længere frem i Tiden, saa kan han have fundet Anledning til allehaande mærkelige 
Betragtninger, naar han mindedes, at det var ham, en græsk født og græsk talende Mand, som 
først banede Vej for Asiens Magt over til Evropa.

Om Maleriet i Heratemplet paa Samos vide vi intet mere end hvad Herodot beretter; 
men hans korte, sammenfattende Indholdsangivelvelse af Æmnet tillader os alligevel et Indblik i 
Fremstillingens Karaktter. Det har været et storartet Æmne: man saa en Hær udrullet, hvis 
Mage hidtil aldrig havde været kendt, sammensat af en Mængde højst forskellige Folkeslag fra 
alle Perserkongens Lydlandc i Asien og Afrika — ztivsa navra ñaa nep rjpye (Aapetocfr vffe 
âè navra ræv yp/z, som Herodot siger om Hæren — alle i deres karakteristiske nationale 
Udstyr. Hvilken Rigdom af ethnografiske Typer har der ikke været, om end hver enkelt Type 
kun har været repræsenteret af et Par Figurer. Meget som i Virkeligheden har gjort en saadan 
Revue stemningsfuld og festlig: den klare Dag, Solskin og Skyer, den store Udsigt over Kystens 
og Sundets Linier — det var Kunsten jo endnu ikke udviklet til at medtage: den har her som 
allevegne indskrænket sig til de faste, haandgribelige Ting og de levende Figurer. Broens 
sindrige Konstruktion har naturligvis ikke været glemt, men endnu mindre Hensigten med den 
og dens store Betydning som Bærer og Vej for al Asiens kendte Folkerigdom, samlet under én 
Mands Scepter. Det har været Hovedsagen i Billedet. Der har været Fodfolk og Vogne og 
Rytteri, og den sejlbare FIaade har vel heller ikke været helt udeladt.

Alt dette har været Noget for en Historiker som Herodot at se paa, og om han end ikke 
ligefrem har givet nogen udførligere Beskrivelse af Maleriet, saa har han vistnok alligevel draget 
Fordel af det som ethnografisk Kilde angaaende de Folkeslag, hvoraf den persiske Hær var 
sammensat, og hvis Udrustning han giver en saa udførlig Skildring af, hvor han senere i sit Værk 
fortæller om den endnu meget større Hær, som Xerxes førte over fra Asien til Evropa.

Maleriets Æmne var altsaa asiatisk. Men ogsaa dets Aand tilhørte langt mere Asiens 
Kunst og Tænkemaade end Evropas. Naar vi huske os om efter noget Tilsvarende indenfor Old
tidens Kunst, saa føres vor Tanke ikke til den øvrige græske Kunst fra Samtiden eller Fortiden, 
men til Persepolis’s Ruiner: dér finde vi ogsaa Opmarcheringer i lange Rækker af National
typer fra Perserkongens Lydlande og Kongen selv paa sin Trone; og at det dér er Relieffer, 
medens der her er Tale om et Maleri, gør jo ingen væsenlig Forskel. Det er overhovedet 
Æmner, som aldeles have udviklet sig i Orientens Monarkier og høre hjemme i dem: vi kende 
noget Lignende allerede fra Assyrien og Ægypten. Med den samme Udførlighed og Nøjagtighed, 
hvormed den orientalske Kunst skildrer Kongens Dragt, Smykker og hele Herlighed, skildrer den 
ogsaa hans levende Ejendom, som var hans højeste Stolthed, nemlig de Folkeslag, som hans 
Scepter strakte sig over. Sligt havde den græske Kunst jo aldeles ingen Anledning til: den var 
overvejende optaget af at skildre Grækernes egen Type i ideal Opfattelse.

Der er vel den Forskel, at Maleriet paa Samos var udført paa Bestilling af en borgerlig 
Mand til Ære for hans egen individuelle Genialitet og Dygtighed, hvilket unægtelig er et særlig 
græsk Træk, medens Reliefferne i de persiske Paladser i Ét og Alt gaa direkte ud paa Kongens 
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Forherligelse, for hvilken alt andet kun tjener som Middel og Bærer. Det er ikke nogen betyd
ningsløs Forskel ; men den angaar alene Hensigten med Foretagendet, ikke Billedets Indhold og 
Form. Til Trods for den maa man alligevel antage, at Maleriet paa Samos nærmest har set ud 
som de persiske Kunstværker og altsaa i kunsthistorisk Henseende hører sammen med dem. Der 
har vel nok været en Figur paa det, som forestillede Mandrokles selv; men den kan ikke have 
spillet nogen stor Rolle med Hensyn til Maleriets kunstneriske Karakter.

I Følge denne Karakter kunde man fristes til at gætte paa, at Maleren har været en 
Asiater, en Perser eller maaske snarere en Babylonier. Maleriet er udført paa en Tid, da Samos 
var et persisk Lydland og derved aabent for asiatisk Indflydelse, og da Persernes Magt lige over 
for Vestens Lande overhovedet var større end nogensinde før eller senere. Men paa den anden 
Side maa vi mindes, at Samos, der endnu for kort Tid tilbage havde haft en overordentlig Be
tydning for den græske Kulturs Udvikling, uden Tvivl selv var et Land, som havde rige kunstneriske 
Kræfter til Raadighed, og at Mandrokles paa sin Indskrift paa Maleriet, til Trods for sit Tjeneste
forhold til Perserkongen, dog viser sig nidkær over den Ære, der kastedes tilbage over hans 
Fødeø ved dens Sønners overlegne Dygtighed iai)zà> pkv azécpavov Tteptiïsïç, Xaptioiat oé 
xdooq). Derfor har det døg størst Sandsynlighed for sig, at Maleren var en Samier1). Det 
ligger nær nok at tænke paa, at det kan have været Ingeniøren Mandrokles selv, som her tillige 
er optraadt som Maler — en Forening af Talenter, som jo ikke er ukendt i Historien. Men 
Herodots sproglige Udtryk og hans Beretning om, at Mandrokles betalte for Maleriet, pege ikke i 
denne Retning2). Altsaa ledes vi til at slutte, at der her indirekte er Tale om endnu 
en betydelig græsk (samisk) Tekniker, en Maler, som sandsynligvis har været Øjen
vidne til Overgangen over Bosporos, og har staaet den persiske Trone saa nær, at han aldeles 
har kunnet arbejde sig ind i den Aand, i hvilken Asiaterne udøvede Kunsten ved Kongernes Hoffer.

’) Jlï. ogsaa Raoul Rochelle, Peintures antiques, Paris 1836, p. 93.
2I Overbeck, Die antiken Schrift quellen, opfører virkelig Mandrokles blandt Malerne, formodentlig i 

Følge en mindre nøjagtig Læsning af Herodot.

3. (De øvrige vestasiatiske Folk og Lande forbigaas).
Det er den kaldæisk-assyriske Kunst, som i Henseende til Menneskefremstillingen 

udgør den egentlige Stamme i hele den gamle vestasiatiske Kunst; Perserne medtoge vi 
kun, fordi de have udført enkelte overlegne Arbejder, om end, som vi saa, under fremmed 
Paavirkning. Foruden disse Folk fortjene ingen andre fra det vestasiatiske Kulluromraade 
Opmærksomhed, hvor der spørges efter en ejendommelig og betydelig Opfattelse af den 
menneskelige Skikkelse. For det første har intet af dem hævet sig til et tilsvarende Niveau 
af Evne til at fremstille Menneskeskikkelsen som de ovennævnte, hvilket jo allerede antyder, 
at de have haft mindre Interesse for denne Sag. Men selv om man ikke stiller For
dringerne til Dygtighed højt, men kun spørger efter Ytringer — om end ufuldkomne — af 
en vis Selvstændighed i Opfattelsen, en original Karakter, byder den øvrige vestasialiske Kunst
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os saa godt som Intet, som det endog kun i en Parenthes vilde lønne sig at omtale. Naar 
man kender den ægyptiske, den babylonisk-assyriske — og man kan tilføje: den græske — 
Kunst, saa kender man ogsaa Elementerne af Figurstilen allevegne i Fønicien, Syrien, 
Lilleasien og i den af disse Egne afhængige Kultur paa Middelhavets Øer (navnlig Kypern) 
og Kystlande. Havde vi her den Opgave at skildre, hvorledes den kunstneriske Tilstand 
har været til ethvert givet Tidspunkt paa ethvert Punkt paa Jordens Overflade, saa vilde 
vi have meget at melde om, hvorledes disse Indflydelser fra Hovedstammerne have afløst, 
krydset og blandet sig mellem hverandre. Men naar vor Opgave er den at skildre den 
kunstneriske Udviklings verdenshistoriske Forløb, hvad der har fremmet den og ført den 
videre mod dens Maal, saa have vi ikke at gøre med det Affald, som fra den egentlige Ud
vikling har spredt sig over Landene. Vel kan dette Affald have haft en vis Betydning for Ud
bredelsen af Motiver og Exempler; og i denne Retning fortjener navnlig den føniciske 
Kunst stor Opmærksomhed. Hvad den har haft at betyde som Bindeled mellem Asien og 
Evropa, skal fra vort Synspunkt blive nøjere bestemt i det følgende; her fremhæve vi kun, 
at den i sig selv ingen som helst selvstændig Værdi har i Henseende til Fremstillingen 
af Mennesket.

Var der noget, som fortjente en særlig Omtale, saa var det snarest Klippereliefferne 
i det gamle Kappadocien (Boghaz-köi, Öjyk, det gamle Pteria), som af nogle have været 
henførte til det hetitiske Folk. Det er vel især i kunstmythologisk Henseende, at disse Relieffer 
frembyde Interesse; men ogsaa i Henseende til Figurstilen kunde her vel snarest være Tale 
om et Gran af Selvstændighed, om end Slægtskabet med assyrisk Kunst er aabenbart. Men 
da den gamle kappadociske Skulptur afgjort er af lavere Rang end den assyriske, og da 
den paa ingen Maade kan betragtes som Led af en Udviklingskæde, der har ført Menneske
fremstillingen videre, betragte vi den som liggende udenfor vor Opgave.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 39



314 138

Iiidlediiingskiinst. Tilbageblik. Den monarkiske Aand og dens 
Udtryk.

Som en mægtig Bjergkæde ligger i Baggrunden for Evropas Historie hin Kække af 
store og stolte Monarkier, der afløste hverandre i Overherredømmet: det ægyptiske, baby
loniske, assyriske, mediske, persiske; det sidste, som samlede alle de foregaaendes Magt, 
bryder endelig sin egen i Kampen mod Hellenernes frie Folk. Hvad der ligger bag hin 
store Bjergkæde, kender Historien kun glimtvis. Kunstens sammenhængende Historie be
gynder altsaa med Monumenter fra Folkeslag, som regeres absolut og despotisk, og som 
se op til deres Herskere som til Guder paa Jorden. Det er Monarkerne, som her have 
Ordet — hos nogle Folk, saa vidt vi kende dem, næsten alene.

Især fra den Tid af, da Ægyptens Konger af de thebanske Dynastier ved Midten af 
det andet Aartusinde begyndte deres Erobringstog ind i Asien og derved indviede den ind
byrdes Erobringspolitik i stor Stil mellem Monarkierne, som fortsattes lige til det persiske 
Riges Nederlag, altsaa fra den Tid af, da den ene af de store Konger begyndte at træde 
den anden paa Nakken, klinger der igennem det Sprog, som de tale, eller som tales paa 
deres Vegne, en Tone af Sel v o p h øj el se, som der ellers ingensinde har været Mage til 
mellem Menneskene. Det er et enestaaende psykologisk Fænomen, det Højdepunkt, hvorfra 
Menneskehedens historisk - psykologiske Udvikling begynder at rulle. Med alle sine uhyre 
Overdrivelser var det dog ikke det rene Højhedsvanvid, ikke nogen individuel Grille, men 
havde fast Fod paa en Pyramide af overordentlig reel Magt. Endog Alexander den store, 
som under sin Haand samledé mere end nogen tidligere Enehersker, ja endog de romerske 
Kejsere, hvis Herredømme strakte sig endnu langt videre, kunde, selv naar de gjorde van
vittige Fordringer paa Ære og Dyrkelse, ikke naa højere end til at ville kappes med de 
gamle orientalske Monarker; og i Følge den menneskelige Udvikling, som laa imellem, 
kunde de aldrig naa deres naive og solide Tro paa egen Storhed, der ikke var undergravet 
af nogen filosofisk Tvivl hos de Folk, som de herskede over.

Der er heri et fælles gennemgaaende Træk i hine Kigers Væsen, som ogsaa har 
medført ganske ensartede Fænomener i deres Kunst og givet den et fælles Præg til Trods 
for de store, gennemgaaende nationale Forskelligheder i Stil og Udtryksmaade, som vi oven
for have skildret.
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Den ægyptiske Livsvisdom, for saa vidt som vi kende den, begynder med mere 
Maadehold. I de ældgamle Lærdomme fra de tidligere Dynastiers Tid (Papyrus Prisse) 
klager Kongesønnen Ptah-hotep over Alderdommens Møje. «Og naar du er blevet stor» — 
fortsætter han — «efter at du har været lav, og har samlet Skatte efter Ulykken, saa at du 
er den ypperste i din By, og naar du er blevet bekendt for din Overflod og staar som en 
mægtig lierre, saa lad dit Hjerte ikke hæve sig i Overmod for din Bigdoms Skyld; thi 
dens Ophavsmand er Gud. Foragt ikke din Næste, som er, hvad du selv var; men behandl 
ham som en af dine Lige.«

Men disse sunde Leveregler galdt ikke for de senere erobrende Monarker. Paa 
Templernes Vægge fra Bamses IPs Tid er indhugget Hofdigteren Pentaurs Lovprisninger 
over Kongen:-------«den ungdommelige Konge med den dristige Haand har ikke sin Lige. —
Han griber Buen, og Ingen gør ¡Modstand. — — Ingen kender de Tusinder af Mænd, som 
siode lige over for ham. Hundredetusinder sank hen ved Synet af ham. Frygtelig er han, 
naar hans Krigsskrig lyder, dristigere end hele Verden, — som den grumme Løve i Hindernes 
Dal. — Vist er hans Baad, fuldkomne hans Beslutninger, naar han bærer Kongekronen Atef 
og kundgør sin Vilje. — — Hans Hjerte er som et Bjerg af Jern. Saaledes er Kong 
Bamses Miamun. — — Som om han selv var Krigsguden Monthu, bævede hele Verden, — 
og Bædsel greb alle Fjender, som kom hid for al bøje sig for Kongen.» (Brugsch, 
Geschichte Ägyptens unter den Pharaonen}.

Hør hvorledes Assyrerkongen taler om sig selv, den samme Assurnazirpal, i hvis 
Skikkelse og Værker Figurstilen fremtræder med den største Overdrivelse {Records of the 
Past, vol. Ill):

«Jeg er en Konge, jeg er en Herre, jeg er berømmelig, jeg er stor, jeg er mægtig, 
jeg har rejst mig, jeg er en Høvding, jeg er en Fyrste, jeg er en Kriger, jeg er stor og 
jeg er berømmelig, Assurnazirpal, en mægtig Konge af Assyrien, Forkynder af Maanegnden, 
Dyrker af Anu, Ophøjer af Yav, en Beder til Guderne, ufravigelig deres Tjener, en Under
tvinger af sine Fjenders Land, en Konge, mægtig i Slag, Ødelægger af Byer og Lande, 
Hersker over sine Modstandere, Konge af de fire Verdenshjørner, Uddriver af sine Fjender, 
kastende alle sine Fjender til Jorden; Fyrste over en Mængde af alle Kongers Lande, ja over 
alle, en Fyrste, som underkuer dem, der ere ham ulydige, som hersker over alle Mændenes 
Skarer. Mine Ønsker ere stegne op for de store Guders Aasyn, de have besluttet urykkelig 
om min Skæbne. Efter mit Hjertes Ønsker og min Haands Opløftelse har Istar, den op
højede Frue, vist mig Yndest i mine Hensigter og har bøjet sit Hjerte til Førelsen af mine 
Slag og Krige.» — —

Om hvordan disse Krige bleve førte, taler den samme Konge andensteds: «Ved 
Assors, min Herres, mægtige Hænder og ved min Hærs stormende Kraft og mit frygtelige 
Angreb paaførte jeg Fjenderne Slag; to Dage, før Solopgang, fór jeg over dem lig Yav, 

39*
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Oversvømmeren; jeg regnede Fordærvelse over dem ved mine Krigeres Kraft og Tapperhed; 
jeg indtog Byen lig en Sværm af Fugle, der kom over den;» — — «jeg ødelagde deres 
Krigere med mine Vaaben, jeg tog Bytte, jeg lod plyndre deres Skatte, deres Øxne og 
Faar. Meget Bytte opbrændte jeg med Ild; mange Krigere fangede jeg levende; nogle 
huggede jeg Hænder og Fødder af, andre skar jeg Næsen og Ører af; mange Soldater stak 
jeg Øjnene ud paa. En Dynge af endnu levende Kroppe og en af Hoveder rejste jeg paa 
Højene indenfor deres By, deres Hoveder stablede jeg op i Midten, deres Drenge og deres 
Piger vanærede jeg, Byen omstyrtede jeg, jævnede den med Jorden og brændte den med Ild.»

Perserkongen Darius Hystapes’s Søn fører paa Behistun-Indskriften {Records of the 
past, Vol. VII) ikke mindre store Ord i sin Mund: «Alle de Konger, som kom før mig, 
have i deres Levetid aldrig gjort noget, som kan lignes ved det, som jeg gjorde ved Ormazd’s 
Naade i hele mit Liv». Dog er hans Overmod mindre frastødende, fordi den forbinder sig 
med en vis Følelse af ethisk Ansvarlighed. «Derfor bragte Ormazd, Ariernes Gud, saa 
vel som de øvrige Guder mig Hjælp, fordi jeg ikke var nogen ond Mand eller en Løgner 
eller en voldsom Tyran, hverken jeg eller min Slægt. Jeg herskede i Overensstemmelse 
med den guddommelige Lov, og jeg har ikke begaaet nogen Vold imod nogen Lovens 
Mand eller imod Dommerne. Den Mand, som arbejdede for vort Hus, ham har jeg elsket; 
og den Mand, som syndede, ham har har jeg aldeles udryddet, og jeg har ikke øvet Vold 
mod nogen Hædersmand». Her er en Anerkendelse af en højere Lov; kun synes Kong 
Darius ved en Hædersmand nærmest at forstaa den, som tjener ham og hans Hus.

Den Aand, som udtaler sig i slige Indskrifter med en Tydelighed, der ikke lader 
noget tilbage at ønske, har ogsaa faaet sit Udtryk i Billedkunsten. Ægypterne have skabt 
en hel Række typiske Motiver, der paa symbolsk, digterisk Maade betegne Monarkens 
uafladelige og fuldkomne Overmagt over sine Fjender. Der er f. Ex. det højst imponerende, 
allerede fra de ældre Dynastier stammende men senere hyppig gentagne og rigere udviklede 
Billede af Kongen, der griber alle sine Modstandere som et Knippe ved deres fælles, 
samlede Hovedhaar, holder dem endog undertiden alle op fra Jorden og svinger sit Vaaben 
imod dem, et Billede, der er gentaget af den føniciske Kunst og udbredt med den. Eller 
Kongen vandrer som Løven med Menneskehoved stoltelig hen over sine Fjender, der ligge 
slagne paa Jorden. Eller han troner paa sin beskyttende Gudindes Skød og sætter Fødderne 
paa en Skammel, der hviler over Isserne af hans Undersaatter og Modstandere — der er 
baade Ægyptere og Barbarer —, som ligge sammenbukkede med bagbundne Arme og 
med Strikker om Halsene; disse Strikker samles saa alle i Kongens højre llaand, som tillige 
knytter sig om Sceptret. Dette minder om Behistun-Relieffet i Persien, hvor Darius’s Sejre 
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over Oprørere og Tronbejlere symbolsk er forherliget derved, at de overvundne møde op 
for ham i Række, med bagbundne Hænder og sammenknyttede med en fælles Strikke, der 
er slynget om Halsen paa enhver af dem: man ser, hvorledes Opfattelsen af Monarkiets 
Væsen til Trods for store Afstande i Tid og Rum og Forskelligheder i Nationalitet dog er 
væsentlig den samme og medfører overensstemmende Udtryksmaader. De ægyptiske Slag
billeder, der illustrere Penlaurs Epos, og de assyriske, der illustrere Indskrifter som de 
ovenanførte, kunne frembyde mærkelige Overensstemmelser. Ligeledes Billederne af Kongen 
paa Jagt mod vilde Dyr. Overalt genfinde vi det despotiske Monarkis fastslaaede Doktrin 
om Monarken som den uovervindelige Sejrherre.

Vi have allerede nævnt de assyriske Jagtbilleder og fremhævet, at Dyreûgurerne 
især paa de senere frembød langt større kunstnerisk Interesse end Menneskefigurerne. Her 
se vi den egentlige Grund dertil. Hvad er det, som driver Konger og mægtige Mænd til 
at øve den Slags Idræt som Løvejagt for deres Fornøjelse? Det maa dog vel være den 
mandige Vellyst, som de finde i at udsætte sig for Dødsfare, dykke deres Heltemod i dens 
Bad og komme op igen deraf med styrket og hærdet Hjerte. Har Jægeren et forud givet 
Privilegium paa Sejr, der forhindrer ham fra virkelig at smage Faren, saa bliver der jo 
ingen rigtig Morskab ved det hele: saa er det ikke en Jagt, men et Slagteri. I Virkelig
heden have Løverne ogsaa nok sørget for, at et saadant Privilegium har vist sig som en 
torn Fiktion: de kende ikke til Persons Anseelse, og de have sikkert forstaaet at tvinge 
Kongen til engang imellem at lægge sin Værdighed til Side for at værge sit Liv som et 
andet Menneske, selv om der vel har været truffet alle Foranstaltninger for, at han ikke 
skulde ligge helt under i Kampen.

Men de assvriske Hofkunstnere vove ikke at fremstille slige Situationer, de fore
trække at fortælle umulige Historier om Kongens Heltebedrifter. Kongen er til Fods; en 
anskudt Løve rejser sig paa Bagbenene imod ham og vil slaa Forpoternes Kløer i ham; 
men med udstrakt venstre Haand griber han den i Manken og holder den fra Livet, medens 
han med den højre borer Sværdet helt igennem dens Bryst (Fig. 41). En anden Gang har 
han faaet en flygtende Løve fat i Halen; Dyret rejser sig og vender med bister Mine Over
kroppen om imod ham; — men det ene formaar saa lidt som det andet at bringe ham ud
af hans majestætiske Ro. Naar Kongen er til Vogns, tirres Løverne af Vognens hurtige
Fart og af Spyd og Pile, der kastes fra den; de forfølge den, bide sig fast i Hjulfælgen
eller springe endog helt op paa Vognen; men med rolig Værdighed borer Kongen sin 
Dolk gennem Dyrets Hals. Den samme Kunstner, som forstaar med virkelig gribende 
Sandhed at udfolde den kæmpende Løves hele Sjæleliv, at udtrykke dens Trusel, Raseri, 
Arrigskab, den største Lidelse, man kunde sige: Fortvivlelse, i de døende Dyrs Miner, og 
Matheden og Slapheden i de dødes med de hikkede Øjne og Tungen hængende ud af 
Flaben, har i Skildringen af Kongens Skikkelse intet andet at melde om end en Følelse af 
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absolut Overlegenhed, en Sjæl der ikke giver efter for nogen Situation, men forbliver stiv i 
en og samme Holdning. Hist er Kunstneren en sand Kunstner, her er han kun en Slave. 
Hvilken Befrielse bragte ikke Homer og de græske Tragikere Menneskeheden, idet de viste, 
hvorledes ogsaa Konger og Mægtige kunde gribes af Lidelse og Sorg, hvirvles hen af Ulykken!

Hvad Udtrykket angaar, kan man i det Hele ikke højt nok prise Løveskikkelserne
fra hine gamle Higers Kunst. Dyrenes Konge maa her erstatte hvad man savner hos 
Menneskenes Konge: de gamle Folkeslag betragtede jo ogsaa 
dige Styrke og sejrsvante Holdning som Symbol for Kongen.

Løven med dens væl-
Hvilken rolig Majestæt i de

Fig. 41. Fra Kujundjik. I Brit. Museum.

liggende ægyptiske Løver, og dog tillige hvilken Sum af forfærdelig Lidenskab i Reserve! 
(Fig. 17, S. 237). Blandt de asiatiske Løveskikkelser maa man foruden de assyriske endnu 
fremhæve de persiske, især de vandrende Løver som Paladsets Vogtere paa en Frise fra Ar
taxerxes Mnemons Palads i Susa (nu i Louvre). Der er her et Udtryk for noget, som Menneske
slægten sandt at sige senere har savnet i sin Kunst, men som den maatte ønske at den 
havde beholdt: en vis mægtig Energi i Rygraden, en vældig Elektricitet i Følelsen, imod 
hvilken saa meget udmærket af Evropas Kunst dog bliver helt mat og slapt. Der er her — 
i Dyreskikkelserne — noget, der svarer til den uforlignelige rungende Malm i saa meget af 
den gamle orientalske Poesi, f. Ex. i det gamle Testamente, en Poesi som en Løves Brølen. 
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Og dog bevæger Kunsten sig aldeles ikke her i fantastiske Overdrivelser; tværtimod mærker 
man tydelig, at hine gamle Kunstnere have kendt disse Dyr i deres virkelige Tilværelse 
langt bedre end nogen senere cvropæisk Kunstner — de græske ikke undtagne. Det er 
hverken heraldiske Figurer eller vilde Fabeldyr eller tamme Menageridyr. Det er Livets 
egen fulde Sandhed, skønt ikke altid forbundet med fuld Korrekthed i Formen.

Og dog naar den assyriske Kunst i psykologisk Skildring undertiden højere endnu 
i Billeder af llesten. 1 Løverne imponeres vi af den mægtige Udladning af Lidenskab; 
men i Hestene kan der være noget Mere: et Udtryk for virkeligt Heltemod, en vis ethisk 
Selvbeherskelse og Æresfølelse, som der aldeles ikke er Blik for i Menneskeskikkelsen.

Fig. 42. Assyrisk Relief fra Kujundjik. 1 Brit. Museum.

Hvor Kongens ædle Heste staa lige over for Løverne, er det ypperlig udtrykt, hvorledes 
Angsten for de store, rivende Dyr skælver dem gennem hele Kroppen, men hvordan tillige 
Modet og Lydigheden overvinder Frygten og bringer dem til at holde tappert Stand.

Men der er det som er endnu bedre. I’aa sit tidligste Udviklingstrin viser Kunsten 
saa godt som udelukkende Øje for Udtrykket af hvad ethvert Væsen føler paa 
sine egne Vegne: Angsten for den Fare, der truer det selv, Lysten ved sin egen 
Nydelse, Smerten af sin egen Lidelse o. s. v. Udtrykket af M e d føle 1 s en for hvordan et 
andet Væsen er stedt, for dets Lidelse, dets Nydelse, dets Angest, er endnu ikke ret 
kommet til Bevidsthed. Men de smaa, fine assyriske Jagtbilleder fra Assurbanipals Palads 
indeholde i alt Fald ét kosteligt Træk af denne Art Udtryk (Fig. 42). Der er Jagt efter 
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Vildæsler. En stor, glubende Jagthund forfølger med lydeligt Glam et ganske ungt Føl: 
det sætter afsted i Galop alt hvad dets Ben kunne række for at følge med sin Moder, der er 
foran. Ogsaa Hoppen er aabenbart paa sine egne Vegne bange for Hunden og Jægerne; 
og hvis den var alene, kunde den maaske nok frelse sig ved sit hurtige Løb. Men den er 
ogsaa bange paa Føllets Vegne og vil have det med. Saa sagtner den sit Trav og vender 
Hovedet tilbage følgende Ungens Skæbne med ængsteligt, bekymret Blik og kaldende ad den 
med Stemmen. Det er et set og oplevet Træk af Virkeligheden, som vi her hilse i Kunstnerens 
Gengivelse. At Dyrene bære sig saaledes ad, at ogsaa blandt dem Moderen viser Følelse 
for Ungens Skæbne, det vidste vi nok i Forvejen: det er saa gammelt som Naturen selv. 
Men at Mennesket griber et saadant Træk i Flugten, fastholder det og glæder sig for- 
staaende over det: det kommer her som noget Nyt, og det er et Fremskridt — egentlig et 
stort Fremskridt — i rent menneskelig Udvikling. Thi netop disse indirekte, sympathiske 
Udtryk for hvorledes det gaar andre, have faaet et uendeligt større Raaderum og antaget 
uendelig flere Former i Menneskeslægten end i Dyreverdenen, hvor det næsten kun er ind
skrænket til Moderens Forhold til Barnet. De kunne for saa vidt gælde for noget særlig 
menneskeligt. Men efter Kunstens Historie at slutte skulde man antage, at Mennesket først 
ret er vakt til Bevidsthed om slige Ting gennem Iagttagelse af Dyrelivet.

Og mærkeligt er det her at se, hvorledes dette Blik for det sjælelige i Dyret, for 
denne indre Strid mellem Sjælens Kræfter, ogsaa har skærpet Blikket for det legemlige: 
den meget betydende Vending af Hoppens Hals er smukt og rigtig tegnet — efter Relieffets 
Fordringer —, medens Vendingen af de menneskelige Halse netop er et saa svagt Punkt i 
de assyriske Relieffer.

I Billeder af Menneskelivet kommer denne Slags Udtryk egentlig først til Gennem
brud paa Højdepunktet af den græske Kunsts Udvikling. Derom skal blive talt paa sit Sted; 
her skulle vi foreløbig blot minde om Sokrates’s æsthetiske Formaninger til Maleren Par- 
rhasios i Xenophons Memorabilia III, 10, hvor der netop er Tale om det indirekte, sympa
thiske Udtryk, eller om et Kunstværk som Niobe og Datteren i Midten af den store Niobe- 
gruppe. Men i den gamle orientalske Kunsts Opfattelse er Menneskelivet endnu milevidt 
tilbage, for Dyrelivet: hvad Kunsten dér giver af «Fortælling», hæver sig ikke over den 
tørre Krønike, trænger aldrig ned i Sjælelivets dybere Strømninger. Figurerne kunne vel 
fremstilles i forskellig Situation ; men den er kun udvortes berettet om dem, fremgaar ikke 
fra et indre Liv i dem selv. Det er og bliver dog Dusinfigurer, Brikker.

Vi have allerede tidligere i Almindelighed fremhævet det negative Grundtræk for 
hele Indledningskunsten, at der intet Krav er i den til at enhver Figur skal leve sil eget 
Liv, og Følgen heraf: at man saa tidt lader sig nøje med aldeles ensformige Rækker af 
Skikkelser, som kun ere Gentagelser af hverandre. Man kan forklare dette af, at Kunsten 
gør sig Arbejdet lettere, idet den kun giver en enkelt Figur, som gentages, i Stedet for al 
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ulejlige sig med flere. Man har intet Blik for de finere Forskelle, hvilket er et Kendetegn 
paa en snævrere og raaere Intelligens. Derved gør man Uret imod Menneskelivets Natur. 
Thi Naturen taaler paa intet Omraade Gentagelse: den sørger for, at der blandt Millioner 
Kiselstene paa en Strandbred eller blandt Millioner Blade i en Bøgeskov ikke findes to, 
som ligne hinanden fuldkomment i Form og Farve; og ligeledes sørger den for, at to 
Menneskeskikkelser, om deres Funktion end er nøjagtig den samme, dog aldrig bære sig ad 
paa nøjagtig samme Maade. Det skulde da være, at de vare under udvortes Tvang; og derfor 
medfører ogsaa Ensformigheden i Kunsten et Indtryk af unaturlig Tvang over Personerne. 
Men derved bliver den af sig selv et Karaktertræk for de Statsformer, der ikke taale Individets 
frie Liv og selvbestemte Hørelse, hvilket jo i højeste Grad gælder om del orientalske 
Monarki. Den forekommer ikke alene paa militært Omraade, men gør i hvert Fald et Ind
tryk af militær Excercits, hvis Formaal jo netop er al fremtvinge Ensartethed i Holdning og 
Taktfaslhed i Bevægelse. Det er unægtelig karakteristisk for den Aand, som tronede inde 
i de persiske Kongepaladser, at den til Dekoration af Væggene anvender Geledder af den 
kongelige Livgardes Mandskab, som præsenterer Gevær — men aandrigt kan det egentlig 
ikke kaldes.

Overhovedet er Persien — det sidste i Bækken af de store Monarkier — ogsaa del 
af dem alle, som lider mest af Ensformighed i sin Fremstilling af Menneskelivet. Del er 
ligesom om den Skal, der havde lagt sig om Livet til Værn om Indledningsstadet i Kulturens 
Udvikling, og hvori dette Kulturstade havde en Tendens til at indkapsle sig, efterhaanden 
var blevet stivere og tørrere. Paa den anden Side maa det indrømmes, at Persiens kunstneriske 
Fysiognomi i det hele er noget humanere og mildere end de tidligere Monarkiers. Monarkens 
egen Skikkelse har her en mere faderlig Karakter. Som Udtryk for Monarkiets Væsen 
finder man her Hækker af Folketyper, Hepræsentanter for Higets mange Lvdlande, der paa 
deres opadstrakte Hænder bære Fodstykket til Kongens 'Frone: det er dog et Fremskridt i 
Humanitet i Sammenligning med hine Billeder, der vise de underkastede Folk med Strikken 
om Halsen, endog sammenbukkede under Kongens Skammel. Der findes endog i Persepolis 
enkelte Relieffer fra Xerxes’s Tid1), i hvilke der kan skimtes en Aand af ædlere Frisind i 
Betragtningen af Kongens Undersaatter; men det gælder rigtignok kun, hvad vi med et , 
modernt Udtryk vilde kalde «første Rangklasse», hvad Grækerne kaldte «dem der (indbyrdes) 
havde lige Hang» (bp.ÓTi[j.oi} eller «Kongens Slægtninge» (/jü^spêîç). En Forsamling af disse 
høje Herrer ere fremstillede i to Friser, den ene over den anden: hveranden af Personerne 
er klædt i den persiske Dragt, hveranden i den mediske2). Ved første Øjekast se disse

’) Se Flan din & Coste, Perse ancienne I, pi. 95, 96. Fotografier i Stolze’s Persepolis.
2) Heri stemmer min Fremstilling overens med det almindelig vedtagne. Derimod kan jeg ikke dele 

den almindelig vedtagne — saa vidt mig bekendt, endog ene gældende — Anskuelse om, hvilket 
af de to Kostumer der er det persiske, og hvilket der er det mediske. (vend om!)

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og pliilosophisk Afd. 5 B. IV. 40
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Friser lige saa stive og kedelige ud som andre persiske Relieffer: lutter lodret staaende 
Figurer med lige store .Mellemrum; alle Fødderne ses i Profil i én og samme Retning som 
om Personerne gik i «Gaasegang». Men ser man nøjere til, opdager man et friere Sam
kvem mellem disse Herrer: de vende sig om og tale med hinanden, den ene paakalder den 
andens Opmærksomhed ved at lægge Haanden paa hans Bryst eller hans Skulder, tager den 
anden i Haanden o. desl. Det er altsaa, paa Grundlag af den orientalske Disciplin, dog en 
Forsamling af fribaarne Mænd, der kunne røre og ytre sig efter egen Tilskyndelse. Tanken ledes 
uvilkaarlig til et Kunstværk, som udførtes kun faa Aartier efter dette i Athen, Parthenonsfrisen, 
hvor der ogsaa er fremstillet Forsamlinger af ældre Mænd, Stadens Øvrighedspersoner, i Sam
tale. Men dér føler man, at alle Lænker ere faldne, og kun Menneskets naturlige Værdighed 
er blevet tilbage: i Persien er man ikke kommet videre end til at røre sig en Smule under 

Det ene, som vi ville kalde A, bestaar væsenlig af en lang folderig Kaftan, foroven 
til skaaret omtrent som en moderne «Havelock", over det ellers nøgne Legeme (se Fig. 40, S. 305). 
Dertil hører en temmelig høj, oventil fladpullet Hue. Det er den Dragt, som paa de 
achæmenidiske Monumenter Kongen selv altid bærer.

Den anden Dragt, B, bestaar af lange Buxer, en omtrent til Knæet rækkende 
Jakke med lange snævre Ærmer og sammenholdt om Livet med et Bælte; høj, oventil 
rund og fortil noget fremadbøjet Hue; undertiden en løs Kappe hængende ned over Ryggen.

Begge Kostumerne forekomme overordentlig hyppig paa de achæmenidiske Monumenter. 
Almindelig gælder A for den mediske Dragt, B for den persiske (se f. Ex. Perrot & Chipiez V, 799). 
Men dette strider i hvert Fald mod den bedste og ældste Hjemmelsmands, Herodots, klare Vidnesbyrd. 
Hvor han i 7. Bog optæller de Nationer, hvoraf Xerxes’s Hær bestod, begynder han med selve 
Perserne og beskriver vel deres Dragt i tydelig Overensstemmelse med Monumenternes Kostume
type B (— xu9â>vaç /etpidurroús — — itept dé rd axéÅea åva£upidag — —); men hvor han i det 
næste Kapitel gaar over til Mederne, siger han, at de droge i Krig i den samme Dragt som 
Perserne; thi den er egentlig medisk og ikke persisk {Mydixy pàp a&H) rj axeu-y ¿are, 
xai o¿i llepatxty. Disse Ord, som dog Intet lade tilbage at ønske i Tydelighed, synes man besynderlig 
nok at have overset, uagtet Herodot ogsaa andensteds (I, 135) siger, at Perserne have anlagt medisk Dragt.

Typen B er altsaa den mediske; og af Herodots Udtryk kan man slutte, at den er forskellig 
fra den oprindelig persiske. Hvordan denne har været, omtaler Herodot ikke, han beskriver heller 
ikke nogen Dragttype, som svarer til A. Men naar B er medisk, kan man af Monumenterne med 
Sikkerhed slutte, at A er den persiske — Kongens egen Dragt! At dette er det sande Forhold, mod
siges jo heller ikke af, at B stadig i den græske Litteratur og Kunst (se den pompejanske Mosaik 
■ Alexanderslaget«) gælder for persisk Kostume; thi den var jo virkelig gaaet over til at være det. 
Det bekræftes desuden af al sund geografisk og historisk Betragtning: den lettere, løsere Dragt over 
det nøgne Legeme passer for et varmere, sydligere Klima, den tætsluttende, med Buxer og Ærmer 
for et koldere, nordligere. Typen B har ogsaa haft Lighed med Baktriernes og Skythernes Dragt 
(Her. Vil, 64). Del er den Dragttype, som i Oldtiden ogsaa hørte hjemme blandt Nordevropas Folk 
i Modsætning til Grækere og Romere, og som efter Oldtiden er antaget af alle Evropas Folk.

Det her omhandlede Spørgsmaal er af indgribende Betydning for den rette historiske For
tolkning af de gamle persiske Mindesmærker overhovedet og deres Vidnesbyrd om det indbyrdes 
Forhold mellem Rigets to Hovedfolk. Der ligger i historisk Henseende Meget i det; og der vil selv
følgelig til Besvarelse af det kunne fremdrages en stor Mængde Kendsgerninger fra Kunst og Litteratur. 
I denne Note har det blot været min Opgave at paapege en mange Steder udtalt, ukritisk gentaget, 
og som det synes temmelig indgroet Mening, som jeg maa anse for en Vildfarelse. En udtømmende 
Diskussion af Sagen vil kræve lang Tid og stor Plads.
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Lænkerne. Og hvad Gennemførelsen af hver enkelt Figur angaar paa disse persiske Relieffer, 
lider Udtrykket for Bevægelsen og Vendingen af de samme Mangler som al anden Indled
ningskunst.

Fra senere Tiders Synspunkt kan man ikke andet end kalde Indledningskunstens 
Skildring af Mennesket udtryksløs: Minespillet er knap nok kommet i Bevægelse, eller 
dog kun indenfor de allersnævreste Grænser; det er uendelig langt fra at være uddannet 
til et Instrument for Følelseslivet i hele dets Omfang eller Dybde. Ægypternes Opmærk
somhed er engang imellem blevet vakt for Udtrykket af Sangens og Musikens Magt til at 
smelte Sjælen; men det er Undtagelser, og det kan fra Kunstens Side neppe kaldes mere 
end Antydninger.

Men i al denne Ensformighed, hvori alt individuelt Udtryk næsten helt er gaael op, 
er der et fælles og abstrakt Udtryk. En enkelt Stemning gennemtrænger det Hele, 
nemlig Selvophøjelsen, Stoltheden, Følelsen af at være ovenpaa i Livets Kamp. Det 
er Følelsesbølgens Højdepunkt, som her er doktrinært fastholdt. De mest talende og 
tydelige Exempler herpaa findes naturligvis i Billederne af Kongerne. Blandt de ægyptiske 
skal jeg særlig fremhæve et kolossalt Hoved i det britiske Museum af Amenhotep den tredie 
(Fig. 43): den knejsende Hals, det haarde Smil om Munden og det nedad skuende Blik fra 
de smalle, langstrakte, skraat liggende Øjne gøre Indtryk af en triumferende Stolthed, tilsat 
med Foragt, men vældig og virksom, snar og fremtrængende, en Hellekarakter født til Sejr, 
en Karakter af den haardeste Granit med Hjertet «som et Bjærg af Jern«. Andre Afskyg
ninger af det samme Udtryk af Selvophøjelse er givet i de asiatiske Kongeskikkelser; men 
fra senere Tider kender man ikke Mage dertil. Og allevegne er Kongen Kunstens Hoved
person: hans Skikkelse er ogsaa, især i Ægypten, hyppig holdt i meget større Maalestok 
end de andre paa samme Billede. Den angiver «Kammertonen« for Kunstens hele Figur
verden, efter den ere de øvrige stemte. De ere allesammen sozn Æferødsmænd«,
som Ezekiel (23, 15) siger om de Skikkelser, der vare malede paa Kaldæernes Vægge: det 
passer ikke alene meget nøje til de assyrisk-babyloniske Billeder, men ogsaa til dem fra de 
øvrige store Monarkier.

Et gennemgaaende Træk ved det store Flertal af Figurer er deres fuldkomne 
Rankhed: de holde Ryggen stramt og ret, bære Hovedet højt og lige frem, hverken op- 
ellcr nedad. Man maa ikke forvexle denne Egenskab med den frontale Holdning: den hører 
ikke nødvendig med til den og forbinder sig ikke altid rned den. I Naturfolkenes Kunst er 
Rankheden ikke saa fremherskende et Karaktertræk som i de store Monarkier: der træffer 
man hyppig en bøjet Ryg og navnlig krumme Knæer. Dog tør det ikke paastaas, at Rank- 

40’ 
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heden fra første Færd af har været Udtryk for en Stemning; den kan hidrøre fra, at den 
kunstneriske Intelligens endnu ikke har udviklet sig til en finere Opfattelse af Figuren: det 
rette er jo simplere at opfatte end det krumme. Vi have ovenfor omtalt, at endog i den

Fig. 43. Amenhotep III. Brit. Museum. Tegning af A. Jerndorfl'.

fortrinligste ægyptiske Kunst holdes en nedhængende Arm unaturlig stivt udstrakt: naar 
den samme Regel overføres paa Rygraden, saa have vi den ranke Holdning. Den kan have 
været nedarvet til de højere Kulturfolk gennem uafbrudt Tradition som konventionel Regel, 



149 325

saaledes at Kunstnerne ingenlunde i hvert enkelt Tilfælde have ment at udtrykke noget 
særligt med den, som det vilde være Tilfældet i senere, modern Kunst, der har alle 
Legemsstillinger til sin Baadighed. Men Ægypten og Assyrien vise undertiden paa deres 
Fladebilleder, at de meget vel kende Modsætningen dertil: den krummede Byg, hvormed 
de undertiden karakterisere fremmede, overvundne Folkeslag, medens Hankheden forbeholdes 
Herskerfolket, dets Konger og dets Guder. Ogsaa det umiddelbare Indtryk af Figurerne 
tyder paa, at der efterhaanden har udviklet sig en vis almindelig Bevidsthed om, at Hank
heden i det virkelige Liv er et Udiryk for Livsmod og Følelsen af Overlegenhed, og at den 
derfor naturlig hører med i den Aand af Triumf, som Kunsten skal forkynde.

Men hvor Triumfen skal forherliges, faar Kunsten selvfølgelig ogsaa den Opgave 
at fremstille dem, som der triumferes over: det er jo den haarde Leg mellem 
Hammer og Ambolt, som det gælder om under Despotiet, særlig det erobrende Despoti. 
Dette maa dog ikke forstaas saaledes, at Kunstens Opmærksomhed skulde være ligelig 
fordelt mellem Ophøjelsen og Fornedrelsen — tværtimod, her indtager Ydmygelsen kun 
ringe Plads og tages alene med for Triumfens Skyld. Man fremstiller ikke en ydmyget 
Skikkelse, f. Ex. en overvunden Konge, for sig, i en Statue.

Vi tale her ikke om de Skikkelser, der fremstilles som slagne med materielle 
Vaaben, men om dem, der ydmyge sig — om ikke just frivillig, saa dog uden at der i 
Øjeblikket øves udvortes, legemlig Tvang over dem, altsaa om det, man kalder Hyldings- 
bevægelser. De høre hjemme dels paa det religiøse Omraade, som Udtryk for Menne
skets Ydmyghed for Guddommen, dels i Menneskenes indbyrdes Samkvem som Tegn paa 
den underordnedes Hvlding af den overordnede, den besejredes af Sejrherren. Som vi 
kende dem i Kunstens Fremstillinger, kunne de dog aldrig opfattes som uvilkaarlige, inden- 
fra bestemte Udtryk for Ydmyghedens Stemning; i det højeste kunne de i enkelte Exempler, 
især af ægyptisk Kunst, forbindes med et Udtryk af Hjælpeløshed og Bøn om Skaansel. 
De have i alle Tilfælde en vedtægtsagtig, rituel, ceremoniel Karakter. De lettere Tegn paa 
Ærbødighed, som ere forskellige for hvert enkelt Folk, synes mest at bero paa vilkaarlig 
fastslaaede Vaner og have ingen egentlig kunsthistorisk Betydning. Derimod have de 
stærkere Hyldingsbevægelser en mere tydelig naturgiven Karakter og ere fælles for Nationerne. 
De høre derfor til de betydningsfulde Træk i Indledningskunstens Menneskeskildring.

Ved den knælende Stilling, der nu til Dags blandt Europæerne er det stær- 
keáte Hyldingstegn og især et Udtryk for religiøs Tilbedelse, forbandt de gamle Folk ingen
lunde altid nogen Forestilling om Hvlding og Underkastelse. Den har i deres Kunst en 
mere omfattende Anvendelse. Men den har ogsaa Betydning af Ydmygelse og forekommer 
særlig i ægyptisk og fønicisk Kunst som Skik ved Gudsdyrkelsen.

Mere karakteristisk for de gamle Folkeslag var dog den endnu stærkere Hyldings- 
bevægelse: Fod fal del humi pr ostratio). Det er den stærkeste Modsætning, 
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som kan tænkes, til hin fuldkommen ranke Holdning, og det er en væsentlig Ejendomme
lighed for de gamle Monarkiers Kunst, at den omspænder begge disse Modsætninger. Fod-

Fig. 44. Ægyptisk Maleri fra Theben. Asiatiske Folkeslag overgive sig til /Egypterne. Brit. Museum.

Fig. 45. Assyrisk Relief fra Kujundjik. Susianerne overgive sig til Assurbanipal. Brit. Museum, 

faldet har hos de forskellige Folk muligvis ikke været iværksat nøjagtig paa samme Maade, 
men Forskellene have i hvert Fald kun været ubetydelige. Vi meddele her et Par Illustra-
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tioner af ægyptisk og assyrisk Kunst (Fig. 44 og 45). Især paa de assyriske Relieffer liave 
vi den hele Ceremoni klart fortalt: Personen hæver først Hænderne op foran Ansigtet med 
deres Inderflader vendte ind imod det, dog i nogen Afstand; derpaa falder han paa Knæ 
med Hænderne endnu i samme Stilling som før; saa bøjer han Kroppen helt forover med 
sænket Ansigt og støtter Fingerspidserne, undertiden ogsaa hele Underarmen mod Jorden 
— om Holdningen af Armene giver Kunsten dog maaske tidt vildledende Forestillinger, 
eftersom den ikke kan tegne Underarmene i Forkortning. Undertiden har den, som gjorde 
Fodfald, omfavnet og kysset den Overordnedes Fødder eller kysset Sløvet foran ham. Paa 
assyriske Relieffer ser man Kongen sætte sin Fod paa den, der ligger i Støvet for ham.

Forudsat at Afbildningerne af det persiske Behistun-Relief ere paalidelige, hvad der 
dog er sandsynligt, ligger den forreste af de Overvundne, nemlig Gaumata, «den falske 
Smerdis” , paa Ryggen med Arme og Ben i Vejret, og Darius sætter sin Fod paa hans 
Mave. Det vilde være en ren Undtagelse; men delte Hyldings- og Underkastelsestegn 
maatle da anses for det stærkeste og primitiveste af alle. Det kunde med Rette kaldes 
dyrisk i Henhold til den træffende Iagttagelse, som Herbert Spencer har stillet i Spidsen 
for sin Bog Ceremonial Institutions’. «Hunden, som frygter for at blive pryglet, kommer 
krybende hen til sin Herre med det tydelige Ønske at vise sin Underkastelse. Og det er 
ikke alene over for menneskelige Væsener, at Hunde bruge slige afsonende Bevægelser: de 
gøre det samme overfor hverandre. Enhver har ved Lejlighed set, hvordan en lille Hund 
bærer sig ad, naar en frygtelig Newfoundlænder eller Bulbider nærmer sig: i sin yderlige 
Angst kaster den sig paa Ryggen med Benene i Vejret. Istedenfor at true med Modstand 
ved at knurre eller vise Tænder, som den vilde have gjort, hvis Modstand ikke havde været 
haabløs, antager den frivillig den Stilling, som den vilde have antaget ved at blive over
vunden i Kamp, med den tause Erklæring: Jeg er dit Bylte og overgivet til din Naade.»

I den ellers sædvanlige Form var Fodfaldet i Brug blandt alle de Nationer, hvis 
Kunst har Betydning paa dette Udviklingstrin, og hører endnu til Livets almindelige Sæd
vaner blandt de Folkeslag, der have indtaget deres Plads, overhovedet blandt alle, som ikke 
ere delagtige i europæisk Tænkemaade og Kultur. Grækerne lærte det at kende som 
orientalsk Sædvane, men havde en ganske særlig Afsky for det, især i dets politiske og 
sociale Betydning som det mest fremspringende Træk af Undersaattens slaviske Sind for 
Despoten. Mangfoldige Steder i Oldtidens Litteratur vidne om, at det ansaas for lavt og 
uværdigt for en Mand. Heller ikke Romerne taalte det før den fordærvede Kejsertid: det 
var den lykke Vitellins, som da han kom tilbage fra Asien, først væltede sig i Støvet for 
den gale Caligula og derved gav Forbilledet for Efterverdenen for denne uværdige Hyldest; 
men han hudflettes derfor af de historiske Forfattere. (Sueton. Viteliius 2; Tacitus, Anna
les VI, 32; Dio Cassius LIX, 27). Senere bevarede det halvt østerlandske byzantinske 
Monarki og den græsk-kalhoiske Kirke denne Skik, som den Dag idag næppe er gaaet helt 
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af Brug i det europæiske Rusland, endog som Hyldingstegn af Menneske for Menneske. I 
det vestligere Europa er vel det Fodkys, som Paven i Rom har gjort lirav paa, det sidste 
Spor deraf, som lader sig forfølge.

Paa de bevarede Monumenter saa vel fra Ægypten som fra Assyrien forekommer 
Fodfaldet overvejende som Betegnelse for de fremmede, undertvungne Folkeslags Overgivelse 
paa Naade og Unaade til Landets Monark, langt sjældnere som Hyldingstegn af Folkets 
egne Børn for deres Monark: de henvende sig i Reglen til ham i ganske oprejst — eller 
dog mere oprejst — Stilling. Af Monumenterne faar man overhovedet bestandig et stærkt 
Indtryk af, at Kongens egen Nation, om den end blev nok saa despotisk behersket, dog 
staar i et ganske andet Forhold til ham end alle andre. I Kunsten er Fodfaldet altsaa 
især en Forherligelse af det erobrende Monarki. Mærkeligt og betegnende for Kun
stens Stilling er det, at dette dybeste Ydmyghedstegn meget mere forbeholdes Monarken 
end Guddommen. I Ægypten ser man først Konger af det ptolemæiske Dynasti liggende 
næsegrus for Guddommen, og Assyriens Konger fremstilles ikke paa deres Monumenter 
nedkastede for Gudebilledet.

Men i Virkeligheden have, som Indskrifterne bevidne, de assyriske Konger kastet 
sig ned for Gudebillederne. I Virkeligheden har del ogsaa blandt Perserne været ganske 
almindelig Skik at gøre Fodfald for Monarken eller overhovedet for fornemmere Personer, skønt 
del ikke forekommer i den monumentale Kunst. I det hele er Fodfaldet vistnok anvendt 
meget hyppigere i alle Lande saa vel i religiøs som i social Betydning, end man efter den 
levende Kunst skulde tro. Det gælder her som allevegne, at Kunsten ingenlunde ligelig 
gengiver det virkelige Livs Fænomener, men gør sit ensidige Udtog af dem i Følge sit 
særegne Øjemed og sine indøvede Vaner. Den yndede fortrinsvis det Rette og det Ranke. 
I det virkelige Liv kan det maaske godt være forekommet, at den, som paakaldte Gud
dommen, vendte Aasyn og Blik mod Himlen; men Kunsten kender ikke denne Bevægelse; 
den Tilbedende staar for det meste ganske rank foran Gudens Billede eller synlige Symbol 
og ser lige frem — koldt og rituelt.

Ikke des mindre levede Ydmygheden for Guddommen, endog en fuldkommen og 
absolut Ydmyghed, i Hjerterne. Ligesom det er ejendommeligt for hine gamle Monarkiers 
Kunst, at de gennem Skikkelsens Holdning udtrykke Stoltheden for sig, rent og ublandet, 
og Ydmygelsen for sig, lige saa ublandet, saaledes forekommer ogsaa i deres Indskrifter, 
især dog de asiatiske, ved Siden af hine utrolige Udbrud af Selvophøjelse ogsaa Udbrud af 
den rene Sønderknuselse og Selvfornedrelse. Der lyder Toner, som minde om enkelte af 
det gamle Testamentes Psalmer, hvis Udtryk for Anger og Bod altsaa viser sig at være 
noget, der ikke er særlig ejendommeligt for Jødefolket, skønt netop denne Aandsretning 
gennem Jødefolket fik den store Fremtid for sig. «0 min Herre», raaber den assyriske 
Psalmist, «mine Synder ere mange, mine Overtrædelser ere store; og Gudernes Vrede har 
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plaget mig med Sygdom, med Sot og Sorg. Jeg blev svag, men Ingen strakte frem sin 
llaand ; jeg sukkede, men Ingen nærmede sig. Jeg raabte lydt, men Ingen hørte det. O 
Herre! Forlad ikke Din Tjener! Grib hans Haand paa det store Uvejrs Vande! Og de 
Synder, som han har begaaet, vend Du dem om til Retfærdighed.» Af saadanne lønlige, 
dybe, inderlige Hjertesuk findes der flere fra de mesopotamiske Folk; men de have aldeles 
ikke faaet noget tilsvarende Udtryk i Kunsten.

I enhver .Menneskesjæl er der baade Trang til at hæve sig selv og gøre sig stor 
og Trang til at ydmyge sig og gøre sig lille; og den kunstneriske Fremstilling af 
Menneskeskikkelsen faar gennem hele Historiens Forløb sin Aand og sit Præg af det for
skellige Forhold mellem disse lo modvirkende Kræfter, som den afspejler. Det karakteristiske 
ved Menneskehedens Psykologi under hine gamle Monarkier bestaar væsentlig deri, at hine 
Kræfter ikke indgaa nogen virkelig Forbindelse, men blive staaende ved Siden af hinanden. 
Deraf disse skarpe Brud, disse pludselige Knæk i Sindsbevægelsen. Det har Herodot Øje 
for, naar han fortæller (VII, 45) om Xerxes, at da han saa hele Hellespont bedækket af sin 
Flaades Skibe og Abydos’s Marker af sin uhyre Hær, saa priste han sig lyksalig — og saa 
brast han i Graad !

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 41
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Indledningskunst. Grækenland (og Italien).

Vi betræde Evropas Grund og betragte Oldlidskunsten i Grækenland og Italien. 
Af dem kommer Grækenland baade geografisk og historisk først og har desuden for vort 
Æmne en enestaaende Betydning, imod hvilken Italien — vi tale naturligvis om Italien 
udenfor de græske Kolonier, særlig Etrurien — træder aldeles tilbage. Vel findes der i 
Etrurien enkelte Billeder af Menneskeskikkelsen, som vise en virkelig og gennemført Af
vigelse fra den græske Opfattelse, og som det i hvert Fald er Pligt at omtale i det følgende; 
men for det meste er Grænseskellet mellem Etrurisk og Græsk fuldkommen flydende paa 
Grund af de indbyrdes Kulturforbindelser. I Følge den Synsmaade, som vi konsekvent 
gennemføre, er der altsaa ingen Grund til at betragte den italiske Kunst i Oldtiden som 
en Verden for sig, men kun til at lade den udfylde Billedet af den for de evropæiske 
Middelhavslande fælles Kunst, hvis egentlige Udvikling alene var den græske Nations 
Gerning og Fortjeneste. Endog denne Udvikling skildre vi kun i dens Hovedtræk og paa 
dens Højdepunkter, hvorfra dens Frembringelsers store, brede Masse er afledet.

Den ældste Periode af den græske Kunst, den mykeniske, er den nyeste Opdagelse 
og derfor netop i vore Dage Genstand for Arkæologernes livligste Opmærksomhed. Dette 
er visselig fuldt beføjet; men for os kan det ikke være nogen Opfordring til at drage denne 
Periode nærmere frem for Betragtningen end dens Levningers Betydning for vort Æmne 
tilsteder. I denne Kunst synes Dyreskikkelserne alter at være Kunstens Yndlingsopgaver, 
ja i endnu højere Grad end i Orienten. Af Menneskebilleder har man ikke — hverken i 
Henseende til Mængde eller til Størrelse og Gennemførelse — tilstrækkeligt tilbage, til at 
man deri lydelig kan skønne en selvstændig udpræget Figurstil. Man maa her som allevegne 
vogte sig for at overanstrænge sine Øjne. Vel skylder man Videnskaben ethvert Offer, 
endogsaa af sine Øjne; men ved at udpine Iagttagelsen udsætter man sig for at tro at se, 
hvad der i Virkeligheden ikke lader sig se i det Materiale, som foreligger; og dermed er 
Videnskaben kun daarlig tjent. Vi kunne her i det Højeste kun skimte en Antydning af 
en Stil, hvis Væsen næppe vilde kunne forstaas af sig selv, men kun i Lyset af det, som 
fulgte længe bagefter; og i dette Lys skulle vi ogsaa senere kaste et Blik tilbage paa den.

Paa evropæisk Grund finde vi ogsaa indførte føniciske Billedværker og Paavirkning 
af fønicisk Billedkunst og derigennem af de store Kulturfolks Stil, som vi i del foregaaende 
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have skildret, især af den ægyptiske, som ogsaa har været i mere umiddelbar Berøring med 
den græske Kunst. Men heller ikke disse Korhold foreligge her til særlig Behandling.

Naturligvis kunde Ingen falde paa at bestride, at slige »Begyndelser til den græske 
Kunstn , som man har kaldt dem, ere vigtige Genstande for Videnskabens Undersøgelser. 
Men Kunsthistorien har forskellige Formaal, alt eftersom den kun gaar andre Videnskaber 
til Haande, eller den arbejder paa sin egen ejendommelige Opgave: Erkendelsen af Kunstens 
Udvikling i dens Arbejde paa sine Opgaver. Kunsthistorien kan ikke afvise at sysle med 
de ganske uselvstændige Frembringelser, der i kunstnerisk Henseende hverken vise alvorlig 
Vilje eller betydeligere Evne: jo mere uselvstændig Kunsten er, jo tydeligere den viser sig 
afhængig af Indflydelse fra anden Kunst, des sikrere Midler afgiver den netop til at paavise 
Vejene i Kulturens Overlevering. Naar Opgaven f. Ex. er den at granske den føniciske 
Søhandels Historie, maa man dertil gøre Brug af mangehaande kunsthistoriske Undersøgelser, 
som kunne kræve det skarpeste sammenlignende Blik og den nøjeste Fortrolighed med 
Monumenternes hele Mængde. Her lærer man netop mest af del Materiale, hvori der intet 
kunstnerisk Initiativ kommer for Dagen. Men staar man lige over for en Kunst, som i sig 
selv bærer Vidne om en selvstændig Kamp med en Opgave for Fremstillingen, om en 
førstehaands Interesse for Æmnet, selv om den kun har faaet et ufuldkomment Udtryk, saa 
bliver selve denne Interesse Genstand for Videnskaben, der gaar ud paa al opfatte den som 
Led i hele den aandelige Kulturs Udvikling. Det er — som vi ogsaa i Begyndelsen af 
denne Bog have sagt — fra dette Synspunkt at vi gennemgaa Kunstens Fremstilling af 
Mennesket.

Hvad er i Virkeligheden Begyndelsen til den græske Kunst? De store Kulturfolk 
i Afrika og Asien vare jo i Tiden langt forud for Grækerne med Hensyn til kunstneriske 
Resultater; og Intet er vissere, end al Grækerne i deres Kulturs Barndom have havt mange
haande Forbilleder fra andre Nationer at danne sig efter. De saa — som Homer vidner 
om — med beundrende Blik op til Sidons og Kyperns Kunstflid som til Gudernes Arbejde. 
Der er mangfoldige Elementer i deres Fantasi og Kunst, som de ikke alene have modtaget 
fra fremmede Folk, men som de stadig have beholdt, orn de end mere eller mindre have 
udviklet og omformet dem: konventionelle Arkitekturformer som Volntekapitælet, Ornament- 
Mønstre som Palmetten, sælsomme, gaadefulde Myther eller sammensatte, fantastiske Skik
kelser, kort sagt: allehaande irrationelle Motiver, «Chimærer» i Ordets videste Betydning, 
der overleveredes til dem som uforklarede Kendsgerninger, der ikke havde naturlige For
billeder. Men hvor det galdt om det vigtigste af alt for Billedkunsten: at fremstille Menne
skeskikkelsen, der havde de jo det naturlige Forbillede for sig i Virkeligheden, i deres egen 
Nation, og kunde studere det efter den. Og ikke alene kunde de det; men de gjorde 
det fremfor noget af de ældre Kulturfolk. Heri udviklede de en aldeles selvstændig og 

ir 
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ejendommelig Vilje, for hvilken det, som de i gamle Dage havde modtaget, eller som de 
stadig modtog fra fremmede Folk, efterhaanden maatte miste enhver som helst Avtoritet.

Hvor denne ejendommelige nationale Vilje først begynder at faa kunstnerisk Udtryk, 
der er paa dette Omraade den sande Begyndelse til den græske Kunst. Med Hensyn til 
Grækernes senere store og berømmelige Skulptur og Malerkunst, den Kunst, som Historien 
anerkender som en af Menneskehedens ypperste Frembringelser, kan man vistnok sige, al 
det var temmelig ligegyldigt, om Billedkunsten oprindelig var kommet til dem fra Avstral- 
negere eller Kinesere eller Føniciere: de skulde i hvert Fald nok have omskabt den i deres 
eget Billede. I deres nationale Liv og deres Opfattelse af Mennesket laa i Virkeligheden 
Oprindelsen til deres Billedkunst.

At angive en nøjagtig Tidsbestemmelse for Begyndelsen — taget i denne Mening — 
er selvfølgelig umuligt. Det dukker efterhaanden frem; og for de enkelte Værker ere de 
kronologiske Bestemmelser for det meste aldeles overladte til et Skøn, som ikke har nogen 
bindende Betydning for Videnskaben. Men først fra Tiden henimod Aar 600 f. Kr. at regne 
forefindes Monumenterne i en saadan Fylde, at de kunne give et tydeligt og sammen
hængende Billede af den helleniske Figurstil, et Billede, som Historien kan tage til Indtægt 
som en sikker Kendsgerning. Dengang var vel den helleniske Nationalitet allerede forlængst 
selvstændig udviklet i Modsætning til den orientalske; og de Interesser i Samfundslivet, 
som især have baaret Kunstens Udvikling frem, kunne paavises langt tidligere. Men der 
hengaar altid en rum Tid inden Kunsten ret finder Udtrykket for disse Interesser.

Foreløbig gælde de samme Vilkaar for Fremstillingsformerne i Grækenland som i 
den øvrige Verden, særlig Statuerne s Frontalitet, forat nævne det tydeligste Træk. Saa 
længe som den staar ved Magt som almindelig herskende Regel, maa den græske Kunst 
ogsaa henregnes til Indledningskunsten. At angive en nøjagtig Tidsgrænse for denne Regels 
Ophør er atter en Umulighed ; foreløbig kan Aaret 500 sættes som en omtrentlig. Vi tale 
her altsaa væsentlig om det sjette Aarhundredes Kunst og stille her som allevegne i Ind
ledningsperioden Statuerne forrest som Genstande for vor Betragtning.

I Henseende til de frontale Stillinger frembyde de ældste græske Statuer 
ringere Mangfoldighed end de ægyptiske. De opret staaende Figurer ere her i over
vejende Flertal, især ved mandlige Skikkelser. Den siddende, det vil sige: tronende 
Stilling er ogsaa saa almindelig, at den maa henregnes til Kunstens stadige Opgaver. Men 
dermed ere disse egentlig ogsaa udtømte for Statuernes Vedkommende. Der forekommer 
enkelte Exempler paa den ridende Stilling, der lige saa vel som den siddende og staaende 
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føjer sig efter Frontalitetens Krav. Den Slags Stillinger, som jeg ovenfor (S. 233) har kaldt 
de «jordbundne», forekommer vel ogsaa i græske Statuer fra Indledningsperioden, men 
dog paa en Maade, der viser, at det græske Folk betragtede dem med ganske andre Øjne 
end f. Ex. Ægypterne : de findes kun i Figurer i ganske lille Maalestok, i Statuetter, og i 
det Hele i Forbindelse med andre Træk, som vidne om Paavirkning af orientalsk Kunst. 
At sidde med Bagen hvilende umiddelbart paa Jorden regnedes allerede i den homeriske 
Tid ikke for at høre til god Skik i det værdigere Samfundsliv, men betegnede en mere 
eller mindre foreløbig Udelukkelse fra Selskabet (Odysseen VII, 153 ff.), derfor ogsaa af 
Nødstilstand eller Sorg. Den egentlige Skrædderstilling, som er saa overordentlig hyppig i 
Ægypten og mange andre Lande, forekommer næppe i ældre græsk Kunst; derimod er 
Stillingen paa Hug ikke ganske sjælden i Statuetter af halvt orientalsk Karakter. Den 
knælende Stilling har i hvert Fald ogsaa været benyttet i større Statuer, men ikke des 
mindre ganske undtagelsesvis.

Dertil kommer endnu — endog fra meget gammel Tid, men ligeledes som Und
tagelser — enkelte typisk udprægede Statuemotiver af skæve Stillinger, som afvige 
fra den frontale Holdning. Dem skulle vi senere gøre Rede for i det Enkelte, naar 
vi skildre den endelige Opløsning af Frontalitetens Regel. Her fremhæve vi blot, at de 
endnu i denne Periode ikke kunne opfattes som bevidste Forsøg paa Gennembrud af Reglen; 
thi hvis de havde været ment saaledes, kunde denne ellers ikke herske saa aldeles ufor
styrret og uantastet i den store Mængde af Statuer baade i større og mindre Maalestok.

I Grækenlands ældre Periode er ligesom i Orienten den mandlige Skikkelse den, 
som Kunsten mest sysselsættes med, og som derfor ogsaa først maa blive Genstand for 
vor Betragtning. I Følge de helleniske Samfundsforhold er der vel noget mere Opmærk
somhed for Kvinden end vi finde f. Ex. i Assyrien eller Persien, men næppe mere end i 
Ægypten.

Hvis vi havde alle de mandlige Statuer for os, som overhovedet ere udførte i del 
sjette Aarhundrede i Grækenland, vilde Træfigurerne have stor Betydning, des større, jo 
længere man gik tilbage i Tiden. Efterhaanden blev dog for denne Slags Opgaver Bronzen 
det vigtigste Materiale af alle. Men af Bronze har man fra denne Periode — med Und
tagelse af ganske enkelte Brudstykker i større Maalestok — kun Statuetter tilbage; dem 
har man ogsaa i ikke ringe Mængde, og det vilde vel ikke være umuligt alene paa Grundlag 
af dem at udkaste et Totalbillede af Periodens Opfattelse af den mandlige Skikkelse. Dertil 
kommer en og anden lille Figur af Elfenben og adskillige af Terracotta; dog er Leret 
for lidet exakt som plastisk Udtryksmiddel, især i mindre Maalestok, til at det kan tilfreds
stille Videnskabens Krav til skarpere Opfattelse. Uagtet Marmoret, der ikke er et mindre 
exakt Materiale end Bronzen, i Indledningsperioden har været mindre benyttet end denne 
til Statuer af mandlige Figurer, maa vi dog stille de bevarede Marmorstatuer paa den første 
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Plads for det kunsthistoriske Studium. Videnskaben maa jo tage sit Stof, saaledes som det 
faktisk frembyder sig. Og af Statuer eller Brudstykker af Marmor have vi ikke faa tilbage 
i en Maalestok , som nærmer sig til Virkeligheden eller endog naar og overgaar den, og 
som derfor langt bedre tillade os at studere Formens Gennemførelse. Det gælder da særlig 
om en Række Marmorstatuer af opret staaende, nøgne unge Mænd fra meget 
forskellige Egne af Grækenland. At denne Række hører til de fortrinligste monumentale 
Vidnesbyrd om Karakteren af den græske Skulptur fra det sjette Aarhundrede, har længe 
været anerkendt af Videnskaben; og at den stilles paa den første Plads, hvor Studiet særlig 
gælder Fremstillingen af Menneskeskikkelsen, vil næppe møde nogen Indvending. Den Op
mærksomhed, den allerede har været Genstand for, har ogsaa baaret den Frugt, at der i 
flere Afstøbningsmuseer, især i Berlin og München, er opstillet til umiddelbar Sammen
ligning Afstøbninger af de vigtigste Statuer af Rækken; og skønt der endnu er langt tilbage 
til, at man nogensteds finder dem alle repræsenterede, bør det Forarbejde, som herved er 
ydet, i høj Grad paaskønnes og af yderste Evne benyttes. Ingen, der har givet sig alvorlig 
ind paa slige Studier, kan undervurdere, hvor usikkert og vanskeligt det er nøjagtig at 
bestemme Forholdet mellem Kunstværker, som man har fundet spredt rundt omkring i 
Evropas Museer; man kan vel opfriske sin Hukommelse ved Hjælp af Fotografier eller andre 
Afbildninger; men alene Afstøbninger kunne gøre nogenlunde Fyldest for Originalerne selv.

I det følgende stille vi altsaa denne Række i Spidsen for vort Studium af Periodens 
Menneskeskikkelse. Men derfor se vi ikke bort fra den øvrige Mængde af Figurmonumenter; 
vi ere opmærksomme for de andre bevarede Marmorstatuer, baade af Mænd og Kvinder, og 
for de smaa Bronzer, af hvilke mange svare meget nøje til den fremhævede Række af 
Marmorfigurer. Ved Karakteristiken af Legemsformen tage vi ogsaa tilbørligt Hensyn til 
de samtidige Relieffer og Vasemalerier, uagtet vi opsætte at omtale Fladefremstillingen som 
saadan til et følgende Afsnit. Hvor det gælder om at forstaa den ældste Periodes Karak
teristik af Legemsformen, behøve vi heller ikke at begrænse os skarpt til de Statuer, der 
ved deres absolute Frontalitet vise sig at henhøre til denne Periode; det vil nemlig af det 
følgende ses, at Statuerne, endnu et Stykke efter at Frontaliteten er opløst, dog i alt andet 
end Stillingerne væsentlig bevare den samme Karakter som tidligere. Dette gælder f. Ex. 
om Figurerne fra Æginatemplets Gavle.

Inlet kan være simplere og ensformigere end Stillingerne i den fremhævede Række 
af Statuer. De staa ret op og ned, frontalt og rankt, begge Arme hænge ned langs Siderne 
med knyttede Hænder; den venstre Fod er sat lidt længere frem end den højre med 
Fødderne i parallel Retning; at begge Fodsaalerne slutte helt til Jorden og begge Knæ ere 
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strakte, følger jo ganske simpelt af Frontaliteten. Hermed er Stillingens Hovedtræk ud
tømmende beskrevet, og der er heri saa lidet særligt, at der ikke er nogen Opfordring 
til i selve denne Stilling at se en Paavirkning fra Ægypten eller andensteds fra. Naar 
Frontaliteten er givet som fælles Lov ikke alene for Ægypten og Grækenland, men for hele 
den øvrige Verden, saa bliver der næsten Intet mere tilbage at tale om — det skulde da 
være Rankheden, som dog ogsaa genfindes i langt videre Omfang end i disse Landes Kunst. 
Den gennemgaaende Regel, at det netop er venstre Fod som sættes frem, synes sikkert 
nok at tyde paa en vis Skolesammenhæng i Grækernes Kunstøvelse; om den ogsaa, som 
man har ment, betegner et Fællesskab med Ægypternes, tør vi ikke benægte: men i hvert 
Fald har dette Træk jo ikke det mindste at betyde for Figurens Karakter.

Denne Stillingstype har været almindelig benyttet i lang Tid, sikkert over et Aar- 
hundrede, rimeligvis endog meget længer. Men naar vi gennemgaa Statuerne af denne 
Type og sammenligne dem med de ældre Kulturfolks, saa viser der sig allerede i dem, 
indenfor de Hovedtræk, vi have beskrevet, i Figurernes Formgivning, Proportioner, ja endog 
i Stillingens finere Nuancer, det som vi ellers allevegne have savnet, nemlig en Udvikling, 
Fremskridt fra det L’fuldkomnere til det Fuldkomnere. Vi begynde med Statuer, som afgjort 
staa langt tilbage for de babyloniske og ægyptiske fra ældgamle Tider; men inden Enden 
er naaet, har Forstaaelsen og Gengivelsen af Menneskeskikkelsen naaet et Trin, som ligger 
højere end alt, hvad andre Folkeslag havde frembragt. Og derfra gaar da Grækernes Ud
vikling videre frem til helt ubetraadte Baner.

Hvad der bærer Udviklingen frem, beror allevegne paa en vis individuel kunst
nerisk Frihed: lige fra første Færd af begynde Kunstnerne at indsætte deres personlige 
Blik paa Naturen og Erfaringer om den i deres Behandling af den almene Type. Uden at 
denne endnu omdannes eller dens Begrænsning sprænges, fuldkommengøres den gennem 
mange mindre Fremskridt i det Enkelte. En kommer med én ny Iagttagelse, en anden med 
en anden, saaledes at en Statue i visse Henseender eller i visse Partier kan være videre 
udviklet end en anden, medens den paa andre Punkter staar tilbage for den. Idet Frem
skridtet saaledes mere bestaar i mangfoldige individuelle Aktioner end i en fælles Frem
rykning af Kunsten over hele Linien, bliver det umuligt nøjere at ordne vor Statuerække 
efter Tidsfølgen. Selv om man kun gaar ud paa at fastsætte den relative Tidsfølge 
mellem Rækkens Led indbyrdes, uden al kræve noget som nærmer sig til bestemte Aarslal 
for de enkelte Statuers Udførelse, maa man dog lade sig nøje med et meget omtrentligt 
Facit. Man kan vel skønne, hvorledes de enkelte kunstneriske Resultater efterhaanden 
arbejde sig sammen til en fuldkomnere Opfattelse af Figurens Helhed; man kan nogenlunde 
se, hvad der er det tidligste og det seneste af Rækken; men paa Mellemvejen kan man 
i mange Tilfælde ikke sige, hvad der er det tidligere og hvad der er det senere.

Al Statuerne hidrøre fra de mest forskellige Punkter af den græske Kunsts Om- 
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raade — fra Øerne, fra det egentlige Hellas med dets mange Landskaber og Byer saa vel 
som fra italisk Grund — maa naturligvis paabyde os endnu større Tilbageholdenhed ved 
Bestemmelsen af den relative Tidsfølge: det forstaar sig af sig selv, at Udviklingen ikke 
kan have boldt lige Skridt over et saa stort Terrain. I de nyere Fremstillinger af den 
græske Kunsthistorie lægges der endog den største Vægt paa den lokale og geografiske 
Ordning af Monumenterne, i mine Tanker endog altfor megen Vægt. Vel er det Viden
skabens simple Pligt al føre nøjagtig Bog over ethvert Kunstværks Findested og at udnytte 
enhver Oplysning derom: man kan aldrig vide, hvad en faktisk Oplysning engang i Tiden 
kan tjene til, om den end i Øjeblikket maa henligge unyttet. Desuden har man i Oldtidens 
Litteratur nogle spredte Efterretninger om lokale Skoler paa forskellige Steder af den 
helleniske Verden, skønt ingensteds nogen fyldestgørende Oplysning om deres særegne 
Karakter. Lad den geografiske Inddeling af Stoffet derfor have sin Berettigelse i Videnskabens 
Katalogarbejde; men hvor det gælder om paa Grundlag af dette Arbejde at drage dens 
Resultater, giver en saadan Sønderdeling af den græske Kunst i lutter Lokalskoler kun 
magre og tvivlsomme Resultater og bringer Forvirring i Opfattelsen af Helheden. Ét er at 
vi kunde ønske at kende de enkelte Skolers Ejendommelighed; el andet, hvad vi faktisk 
have Midler til at kende i det Materiale, som foreligger til Studium. Det er saare langt 
fra, at vi have Nok tilbage fra de forskellige Lokaliteter til rigtig at afveje Forholdet mellem 
det Særlige og Lokale og det Fælles og Nationale. Man udsætter sig for rent falske og 
vildledende Slutninger ved at gaa ud fra, at kunstneriske Egenskaber, som man finder i et 
Værk fra en eller anden bestemt Plads, i Almindelighed have været karakteristiske netop 
for den derværende Skole. Undersøger man de bevarede Værker uden forudfattede Meninger, 
vil man finde klare Vidnesbyrd om Betydningen af Kunstnerindividernes Initiativ, medens 
Vidnesbyrdene om de lokale Skolers Betydning foreløbig ere tvivlsomme og dunkle. Her 
kun et bestemt Exempel. Enhver kan overbevise sig om, at der mellem to Statuer af den 
omtalte Række, begge fundne paa ét og samme Sted — vi tænke særlig paa to Figurer fra 
Aktion i Akarnanien — er lige saa stor indbyrdes Forskel i Behandlingen af den fælles 
Type som mellem Figurer fra vidt forskellige Steder; og dog synes der ikke at være syn
derlig Afstand mellem Tiden for disse Statuers Udførelse.

Den individuelle Frihed i Kunstnernes Forhold til Opgaven er i sig selv et hellenisk 
Nationaltræk i Modsætning til Orienten og Ægypten. Men Friheden maa paa ingen Maade 
opfattes som en vilkaarlig Stræben i alle mulige Retninger. Uden ydre Tvang var der dog 
det stærkeste nationale Sammenhold: et fælles Maal, en fælles Interesse, en enig Vilje til 
hvad Kunsten skulde udtrykke. I denne Retning, som del nu bliver vor Opgave at be
stemme nøjere, vare alle Hellas's Egne og Stammer allerede væsentlig sammenarbejdede 
til en Enhed.
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Mod alle de Forbehold, som følge af, hvad der ovenfor er udviklet om Kronologiens 
Mulighed og Betydning paa dette Omraade, meddele vi en Fortegnelse over de Marinorstatuer, der 
kunne anses for at høre til Rækken, i relativ og omtrentlig kronologisk Orden. De 
Numre, -som ere satte i Parenthes, ere Værker, som paa en eller anden Maade ikke svare nøje 
til de øvrige i Rækken, men dog i det væsentlige høre med til den. De, som ere betegnede med 
en Stjerne, ere de vigtigere for den kunsthistoriske Opfattelse.

1. Torso (o: næsten kun Kroppen) af en kolossal Figur fra Me gara. I Centralmuseet 
i Athen Nr. 13. Sign. Kavvadias’s Katalog (KaTÙÀofoç, too xevrpcxoo àp^aioXon’txoô Moooeloo, 
reo/oç A' xat B'. Ev A&qvaiç 1886—87). Afstøbning i École des Beaux-Arts i Paris. Annali 
dell’ inst, di corrisp. archeologica XXXIII, 79. — De urimelig langstrakte Proportioner og den 
flade Form af Kroppen, idet dens For- og Bagside støde sammen i en bestemt Kant, vise tydelig 
hen til et Begyndelsesstade i Udviklingen.

2. Torso (Krop med Arme og Ben indtil Knæene), lidt over naturlig Størrelse, fra 
Apollon Ptoos’s Helligdom i Bøotien. I Centralmuseet i Athen Nr. 12. — Figurens 
Fødder og Fodstykke ere senere fundne (i samme Museum 12 a). Bulletin de corresp. Hellen. 
1887, pl. VIII. Side 185.

(3. Lille Torso med Hoved af en skægget Mand; i Museet i Sparta. Afstøbnings
samlingen i Berlin Nr. 92, sign. Carl Friederichs Bausteine zur Geschichte der griech.-röm. Plastik, 
umbearbeitet von Paul Wolters (anføres herefter som: Frieder.- Wolt.) Nr. 57. — Mittheilungen 
des deutschen archäologischen Institutes zu Athen (anføres i det følgende som : Mitth. Ath.) II, 
S. 298. Figurens Overflade er saa stærkt forvitret, at man kun med Usikkerhed kan dømme om 
dens Plads i Rækken.)

(*4.  Gravmælet over Dermys og Kitylos, fundet i Tanagra; opbevares sammesteds. 
Tufsten. Figurerne noget under naturlig Størrelse. Afstøbn. i Berlin 92 H, og flere Steder; Frieder.- 
Wolt. 44. Mitth. Ath. Ill, Taf. XIV. Om Monumentets kunstneriske Form se ovenfor i Texten; 
uagtet Værket ikke er rent statuarisk og Figurernes Stillinger heller ikke i enhver Henseende 
svare til Statuernes, betragtes det dog bedst som Led i denne Række og maa henregnes til de 
vigtigste.)

5. En Figur funden paa Naxos, i Centralmuseet i Athen Nr. 14 (se ang. Litteraturen 
Kavvadias’ ovenanførte Katalog). Den er ufuldendt, kun behandlet med det spidse Jern; dens 
Plads i Rækken derfor særlig vanskelig at bestemme.

*6. Statue fra Orchomenos, i Centralmuseet i Athen Nr. 9. Naturlig Størrelse; 
Benene fra Knæene mangle. — Afstøbn. i Berlin Nr. 92 A, München Nr. 77; Frieder.- Wolt. 43. — 
Afbildninger iBull.de corresp. Hellénique 1880 pi. 4; Annali dell’ inst. di corresp. arch. 1861 pl. E.

7. Lille Torso, angives at være fra Magnesia i Thessalien, i Museet i Budapest. — 
Afst. i Berlin Nr. 92 F, Frieder.- Wolt. 233 (se navnlig Meddelelsen om Findestedet). — Mitth. 
Ath. VIII, Taf. 5.

*8. Statue fra Thera, Centralmuseet i Athen Nr. 8. Naturlig Størrelse; kun Benene 
fra Knæene mangle. Afstøbning i flere Museer, f. Ex. i Berlin Nr. 92 B. Frieder.- Wolt. Nr. 14; 
her gøres gældende, at Figuren fra Thera skulde være det ældste Exemplar af hele 
Rækken, en Mening, vi — som man ser — langt fra kunne dele. I denne Fortegnelse have 
vi endogsaa, som en Indrømmelse til andres Botragning, skudt den noget længere tilbage i Rækken.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd., 5 B. IV. 42
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end den efter vor egen Opfattelse egentlig burde staa. — Afbildning i Schöll: Arch. Mittheil, 
aus Griechenland, Taf. 4. — Mitth. Ath. IV, Taf. VI.

*9. Figur fra Apollon P to os’s Helligdom i Bøotien. Centralmuseet i Athen Nr. 10. 
Naturlig Størrelse ; kun Benene fra Knæene mangle. — Bulletin de corresp. Hellén. 1886, pl. IV.

*10. Torso fra Apollon Ptoos’s Helligdom i Bøotien. Centralmus. i Athen Nr. 11. 
Naturlig Størrelse; Hovedet og Benene fra Knæene mangle. Bulletin de corresp. Hellénique 1887.

11. Torso i det Britiske Museum (Fotografi af Mansell: „archaic male figure“). 
Hoved, Arme og Ben fra Knæene mangle. (Paa Grund af Omordning af de paagældende Dele 
af det Britiske Museum og de arkaiske Skulpturers absolute Utilgængelighed under mit sidste 
Besøg i London, December 1890, maa jeg bede om Undskyldning for Ufuldstændighed i Med
delelsen om dette Stykke og det nærmest følgende).

12. Figur i det Britiske Museum („Apollo, Greece“). Fra Athen. Arme og Ben 
fra Knæene mangle. Jfr. det foregaaonde Nummer. — A. S. Murray, A History of Greek Sculpture, 
pl. II, S. 107.

13—14. To Figurer, fundne 1867 af Champoiseau i Apollons Helligdom i Aktion i 
Akarnanien. Begge, omtrent i naturlig Størrelse, mangle Hovedet og Benene fra Knæene. I Louvre- 
Museet, Nr. 1 og 2; Nr. 1 synes at være ældst, i alt Fald ufuldkomnest. — Afbildninger i 
Gazette archéol. 1886, pi. 29. Nye Afstøbninger i Berlin og München.

*15. Statuen fra Tene a (ved Korinth), i Glyptotlieket i München. Under naturlig 
Størrelse. I det væsentlige fuldstændig bevaret, og saa vel derved som ved den flittige og nøj
agtige Udførelse et særlig mærkeligt Led af Rækken. — Afstøbninger i de fleste Museer: i vort 
Kunstakademis Samling Nr. 1; i Berlin Nr. 92 C. Frieder.-Wolt. 49. — Afbildning i Monumenti 
dell’ instituto di corrisp. arch. IV. Tav. 44. — Afbildning i nærværende Skrift af Figuren lige 
forfra set, som Exempel paa Frontalitetens Begreb, Fig. 2, S. 228.

*16. Figur i det Britiske Museum, den saakaldte „Apollo Strangford“. Under naturlig 
Størrelse; Arme og Ben fra Knæene mangle. Fra Øen Anaphe ved Thera? — Afstøbning nu i alle 
vel forsynede Samlinger, f. Ex. Berlin 92 D. Frieder.-Wolt. 89. — Afbildning (meget slet!) i 
Monumenti dell’ instituto IX, Tav. 41; derimod findes en meget smuk Afbildning i Rayet & 
Thomas, Milet et le golfe Latmique, pi. 28; derfra er vor nedenfor meddelte Afbildning laant; se 
ogsaa Murray, A History of Greek Sculpt., pl. II. — Fotografi af Mansell. — I kunstnerisk Hen
seende er denne Figur alle de andre langt overlegen.

17. Figur fra Apollon Ptoos’s Helligdom i Bøotien; Centralmus. i Athen Nr. 20. 
Lidt under naturlig Størrelse; Armene og noget af Benene mangle. Den ligner noget den ovenfor 
nævnte „Apollo Strangford“, men er noget større og af mindre udmærket Arbejde. — Bulletin de 
corresp. hellénique 1887, pi. 13—14.

18. Figur fra Gir gen ti. Afstøbning i Berlin 92 G. Frieder.- Wolt. 153.
19. Torso fra Athens Akropolis (havde 1887 i Akropolis-Museet Nr. 206). Afstøbn. 

i Berlin 216 R. Frieder.- Wolt. 492.
20. En temmelig lille „Torse archaïque“ i Louvre, Nr. 2110. (Virkelig arkaisk?)
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Uagtet netop Pigurernes Stilling er saa strængt typisk bunden, røber Premskridtet 
sig ogsaa her i smaa Ting, som man maa skærpe sit Blik for at se, men som man maa 
tilkende stor Betydning, naar de betragtes som Premskridt i Retning af en helt frigjort 
Opfattelse. De ældste Pigurer af Rækken, f. Ex. Dermys og Kitylos (se ovenstaaende For
tegnelse Nr. 4), have paa lignende Vis som de ægyptiske og de assyriske de ledig ned
hængende Arme ganske stivt strakte; i Albuerne (sign, ovenfor S. 257). Men 
efterhaanden gaar det tydeligere op for de græske Billedhuggere, at dette ikke er naturligt. 
Statuerne fra Orchomenos (Nr. 6) og Thera (Nr. 8) have endnu temmelig stive Albuer; 
mellem de to Pigurer fra Aktion (Nr. 13—14) er der i denne Henseende en ikke ringe 
Forskel, idet den ene, den yngre, har Albuerne mere bøjede, ligesom overhovedet smukt 
formede Arme. Fra det Standpunkt at regne, som betegnes ved Statuen fra Tenea (Nr. 15) 
synes den ældgamle Fejl endelig rettet: her have Armene ganske den lette Bøjning i 
Albuen, som den frit nedhængende Arm af sig selv antager, medens Hænderne 
endnu ere knyttede paa gammel Vis. Ret mærkelig forholder det sig paa dette Punkt 
med den ene af Figurerne fra Ptoon i Bøotien (Nr. 10): skønt den ellers synes at være 
ældre end den fra Tenea, har Kunstneren ikke alene iagttaget Albuens Bøjning, men endog 
overdrevet sin Iagttagelse, som det jo tidt gaar, naar man faar Blik for noget nyt. Desuden 
berøre Hænderne paa denne Statue ikke Hofterne, men ere frit udarbejdede og i en lille 
Afstand forbundne med Hofterne ved en Marmorstift. Hænderne ere vel som sædvanlig 
knyttede; men ogsaa i Opfattelsen af dem melder Kunstneren sig med en lille ny og selv
stændig Iagttagelse: Pegefingeren holdes ikke ganske jævnsides med de andre, men lidt 
løserex).

Ogsaa i de tronende, fuldt beklædte Figurer finder man Exempler paa Tilbøjelighed 
til Emancipation i Stillingen. I Reglen er den tronende Stilling behandlet fuldkommen 
regelmæssig og strængt, lige saa strængt som i ægyptiske Statuer: Ben og Fødder slutte 
parallelt og symmetrisk til hinanden; Armene holdes helt ind til Kroppen (saaledes f. Ex. 
paa de store Statuer fra den didymæiske Apollons Helligdom ved Milet, i det Britiske 
Museum, og paa de mindre, senere, siddende Figurer fra Milet, i Louvre). Men paa 
en tronende Pallas Athene fra Athens Akropolis ere Fødderne vendte noget udad, dog endnu 
symmetrisk; vi have iagttaget det samme Træk i Ægypten, blandt Statuetter; her som hist 
er det en ren Undtagelse. Et meget stærkere Exempel paa Frigørelse i Stillingen frem- 
byder en anden arkaisk, tronende Marmorstatue af Athene fra Akropolis, en højst betydelig 
Figur (den saakaldte »Endoioss Athene»). Medens venstre Ben holdes strængt i den sæd-

’) Den lille skæggede Mand fra Sparta (Nr. 3) har ogsaa paafaldende stærkt bøjede Albuer. Muligvis 
burde den af denne Grund rykkes noget længere ned i Rækken; men det er ikke sikkert, da et 
saadant enkelt Fremskridt meget vel kan indfinde sig paa et ellers primitivt Udviklingstrin.

42’ 



340 164

vanlige tronende Stilling, trækker Gudinden højre Fod noget tilbage, under Sædet, saaledes 
at Hælen løfter sig ikke lidt fra Jorden. I Forhold til Statuens Stil i det hele er dette 
Træk noget aldeles usædvanligt, det vækker endog Forestilling om en pludselig, øjeblikkelig 
Bevægelse, en Vilje til — eller i alt Fald en Mulighed for — at rejse sig. Den samme 
Figur holder ogsaa Overarmene lidt ud fra Kroppen, endog usymmetrisk, idet den højre 
er bøjet mest udad, desuden lidt bagud: i Llaanden har hun vistnok holdt Lansen. Men 
saa betydningsfulde disse Træk end ere som Vidnesbyrd om kunstnerisk Frihedstrang, bør 
det dog fremhæves, at de ikke betegne noget egentligt Brud paa Frontalitetens strænge 
Kegel, som Statuen endnu ganske er undergiven. De betegne maaske ikke engang, al 
Værket hidrører fra Indledningsperiodens allersidste Tid, skønt i hvert Fald vel nok fra den 
senere. Men Kunstneren har som Individ været en livlig Aand, en Fremskridtsmand — 
noget af en Rubens — og har derfor havt vanskeligt ved at indordne sig under Tidsalderens 
Disciplin: der er ogsaa noget ejendommelig djærvt og mægtigt ved Figurens Legemsbygning 
(Skinnebenets kraftige Krumning!).

i vor Fremstilling af de ældre Kulturfolks Kunst have vi omtalt, at Statuernes, 
særlig Stenfigurernes, hele Tilsnit havde en vis stereometrisk Karakter, idet Kunsten 
ikke helt opfattede Figuren som organisk Skikkelse, men mere som Masseform og 
Rum s tørrelse. Saaledes forholder det sig ogsaa i Begyndelsen med de græske Statuer. 
Næsten lige saa længe som Frontaliteten vedbliver at være Statuens Grundlov, kan man 
ogsaa iagttage, at Statuen ikke ganske udføres som «rund Figur», men endnu har Noget 
af en firsidet Pille ved sig. De udad vendte Flader af Arme og Hænder ere temmelig 
plant afslebne; de vandrette Snit, som man kunde tænke sig lagte gennem Figurens for
skellige Partier, ikke mindst Hovederne, vilde i Sammenligning med Naturen vise sig for 
firkantede (retvinklede). Endnu paa en Statue som den fra Tenea (Nr. 15) er Formen, 
især af Hovedet, af Bagdelen og Laarene saa kantet, at det vilde være ganske uforklarligt, 
naar man betragtede denne Statue for sig, uden Sammenhæng med de forud gaaende, ældre; 
og her tale vi endda kun om Fænomener, som ere iøjnefaldende for en grovere Opfattelse, 
medens det vinklede Snit i Virkeligheden trænger sig ind til de finere Træk af Form
givningen, som ikke længere kunne skildres tydelig med Ord. Den her omhandlede Egen
skab har ganske vist ogsaa havt Betydning for Figurfremstillingen i Reliefferne. Det kommer 
især tydelig for Dagen i den paafaldende Ejendommelighed ved de fra Lakonien hidrørende 
Relieffer, at Figurerne hæve sig temmelig stærkt og med ganske skarptkantet, efter en ret 
Vinkel afskaaret Omrids frem fra Grundfladen. Den lakoniske Reliefstii er i denne Hen
seende kun en noget raa Overdrivelse af Tidsalderens almindelige; man finder allevegne 
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en mere eller mindre, skarp Afskæring af Omridset. L)et kan forklares fra liere Synspunkter; 
men saa meget synes dog sikkert, at hvis man ikke havde været fortrolig med den ret
vinklede Opfattelse af Formen overhovedet og været vant til ogsaa al lægge den til Grund 
for Behandlingen af Statuen, vilde man umulig have fundet sig tilfreds ved en saadan Stil 
i Ilelieffet.

Paa andre Maader viser den oprindelige Opfattelse af Figuren som regelmæssig 
Masseform sig i de ældste Marmorstatuer af staaende Kvindeskikkelser i lange 
Klæder. Hele Figurens nederste, af Klædebonnet dækkede Del er undertiden formet som 
en flad Planke eller Bræt med lidt afrundede Hjørner, naturligvis i Følge en umiddelbar 
Eftervirkning af primitiv Træskulptur («Xoanonfigurer»). Mærkelige Exempler derpaa har 
man i en meget gammel Marmorfigur (Artemis) fra Delos og et Par andre fra Ptoon i 
Bøotien, alle i Centralmuseet i Athen1). Undertiden er ogsaa Figurens nederste Parti — 
baade i Bronze og Marmor — formet som en glat og regelmæssig cylindrisk Søjle, paa 
hvis Overflade der vel kan være angivet Enkeltheder til Karakteristik af Klædebonnet, medens 
der lige saa lidt som i de plankeformede Figurer er noget som helst plastisk Udtryk for 
den menneskelige Form under Klæderne; kun Føddernes Tæer stikke frem for neden. 
Anselige Statuer af denne Art er den store og omhyggelig udførte Marmorfigur fra Samos, 
indviet af Cheramys til Hera, i Eouvremuseet, og en lignende fra Athens Akropolis2). Det 
rent plankeformede eller rent søjleformede Tilsnit af Figurens Underdel findes vel kun i. 
meget gamle Statuer; men Eftervirkninger af denne gamle Stil kunne endnu meget tydelig 
spores i Værker, der maa henregnes til Indledningsperiodens senere Tid, navnlig i andre 
af de paa Athens Akropolis fundne kvindelige Marmorstatuer.

]) Se Kavvadias’s ovenanførte Katalog, de første Numere, med gode Karakteristiker og kunsthistoriske 
Bemærkninger. Sign. Bulletin de corresp. hellénique 1879, pi. I., 1886 pl. VII. — Afstøbning af 
Figuren fra Delos i flere Museer.

2) figuren fra Samos er afbildet i Bulletin de corresp. hellen. 1880, pl. XIII, XIV. — Jfr. med Hensyn til 
det ovenfor omhandlede Æmne: G. .1 ørgen sen, Kvindefigurer i den archaiske græske Kunst o. s. v., 
Københ. 1888, hvor et rigt Materiale af Beskrivelser er samlet, dog behandlet fra andre Synspunkter 
end det, jeg gør gældende.

Alt sligt er kun at betragte som Udslag af en almindelig Tilbøjelighed til llegel- 
mæssighed i Tilsnittet, der forefindes hos Grækere lige saa vel som hos Assyrere og 
Ægyptere; men det kan ikke henføres til bestemt Paavirkning af fremmed Kunst. Derimod 
kan der i et enkelt Monument paavises en mere positiv Indflydelse af ægyptisk Stil i 
den Maade, hvorpaa Menneskefiguren er sat i Forbindelse med den arkitektoniske Masse; 
og det er endda et Værk midt inde fra el rent hellenisk Landskab, nemlig del oven om
talte Gravmæle over Dermys og Kitylos fra Tanagra (Nr. 4).

Det er meget gammelt og Udførelsen er raa. 1 flere Henseender bærer det allerede 
et tydelig græsk Præg: Figurerne ere paa græsk Vis fremstillede nøgne, og deres Legems
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bygning er karakteristisk hellenisk. Men Billedhuggeren maa dog paa første eller anden 
Haand have dannet sig efter ægyptiske Forbilleder; det kan man alene se paa Figurernes 
lange Haar, der har faaet en ualmindelig og paafaldende Lighed med ægyptiske Parykker. 
Og hele Fremstillingsformen er ugræsk; den svarer nærmest til den, som forekommer i 
ægyptisk Kunst, og som man efter Behag kan kalde Statuegruppe eller højt Relief (sign, 
ovenfor S. 259). Figurerne ere statuarisk udførte, men staa, symmetrisk sammenstillede, 
med Ryggen mod en fælles Baggrundsflade; ubeskrivelig naiv er den Maade, hvorpaa det 
er udtrykt, at enhver af dem lægger Armen om den andens Skulder. Idet enhver af dem 
tillige sætter den ene Fod frem i et Skridt — den ene den højre, den anden den venstre —, 
medens det Ben, som holdes tilbage, støtter mere lodret mod Jorden, mindes vi om den 
gamle ægyptiske Fejl, at de to Ben blive ulige lange: kun er Fejlen i det gammelgræske 
Værk mindre tydelig, da Skridtet er kort og Udførelsen lidet exakt. At Benene ikke ere 
frit udarbejdede, men indbyrdes forbundne ved Stenplader ligesom Legemerne selv med 
Baggrundsfladen, viser ogsaa en mærkelig Overensstemmelse med ægyptisk Teknik.

Men ellers er det netop en ejendommelig Modsætning mellem de græske og de 
ægyptiske Stenfigurer, at Grækerne fra en tidlig Tid af, da de endnu langt fra havde naaet 
Ægypterne i teknisk Herredømme over Stenen, aldeles bortkastede alt det, som havde gjort 
Statuen til et Stykke plastisk Arkitektur: Rygpiller, Forbindelsesplader o. s. v. Idet man 

•altsaa lader Figuren støttes udelukkende paa sine egne Ben — uden at forstærke eller 
støtte disses Masse i Statuen — rettes efterhaanden en gammel Fejl. Paa Dermys og 
Kitylos, ligesom paa ægyptiske Statuer, ere Benenes Midtaxer opfattede altfor meget som 
rette Linier, der, naar Benene holdtes sammen, vilde være altfor parallele gennem hele 
deres Længde. Men ved Figuren fra Tenea, hvis líen ere fuldkommen frit udhuggede af 
Marmoret — og endnu fuldstændig bevarede, om end sammensatte af Brudstykker — er 
det rigtig iagttaget, at Skinnebenet krummer sig udad, og at Benenes Axer løbe kendelig 
sammen nedadtil. Her er altsaa Hensynet til arkitektonisk Regelrelhed veget for den natur
sande Iagttagelse af Formen.

Men ikke alene slige Enkeltheder rettes: at Statuen fremstilles aldeles 
befriet for alt, som ikke er den menneskelige Skikkelse selv, betegner et 
nyt Synspunkt, et nyt Princip. Ved saaledes at udløses fra alt direkte Mellemværende 
.med Arkitekturen fik Figuren en Betingelse for Frihed i Motiv og Bevægelse, endog før 
Frihedens Aand var indblæst i dens Indre. Der ligger heri en Interesse for den menneske
lige Skikkelse som den er i sig selv, der gaar langt ud over det ægyptiske Standpunkt, et 
Løfte om helt at gennemarbejde den, forvandle den kantede Pille til en bevægelig organisk Figur.

At man havde et bestemt Maal for Øje, idet man fremstillede Skikkelsen ganske 
frit, at det var Noget, man netop vilde, bevises deraf, at man havde en ikke ringe materiel 
Vanskelighed at overvinde, hvor Skikkelsen — det vil sige: den mandlige — skulde frem
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stilles helt nøgen. At lade en saadan Marmorflgur staa ganske alene paa sine egne Ben, 
der i visse Parlier ere spinkle nok, uden nogen Forstærkning af Marmorets Masse, røber 
en teknisk Uforsagthed, som er ret betydningsfuld i Tider, der ellers i mange Ting kunde 
være meget ubehjælpsomme.

Og at Grækerne overhovedet uden Sky fremstillede den menneskelige Skikkelse — 
navnlig den voxne, mandlige — fuldkomment nøgen og i Livet selv indrømmede den 
nøgne Skikkelse en højt hædret Plads, det var atter noget rent ejendommeligt for dem, 
Noget som de vare alene om blandt alle Oldtidens Kulturfolk; og for saa vidt som det ikke 
alene gælder Kunsten, men ogsaa det virkelige Liv, indtage de endnu i denne Henseende 
en enestaaende Plads i hele Kulturhistorien. Det beroede hos Grækerne ikke paa nogen 
fra en «Naturtilstand» nedarvet og stadig fortsat Vane; det var tværtimod Noget, som de 
havde indført — ikke fra Fremmede, men af egen national Tilskyndelse — i den histo
riske Tid, til Trods for gammel Skik og Fordom. Saa megen Forskel der end ellers 
kunde være mellem Grækerne i den ældste, homeriske Tid og de asiatiske Kulturfolk som 
Lydere og Assyrere, var der dog allevegne Enighed om, at fuldkommen Nøgenhed ikke 
kunde taales i del værdigere Samfundsliv. Derom vidner ogsaa den ældste Billedkunst i 
Grækenland, for saa vidt som dens Vidnesbyrd ellers ere uomtvistelige og tydelige. 
Figurerne fra den mykeniske Periode have tilhyllede Lænder1); det samme gælder endnu 
om lierosfigurerne paa de ældste Metoper fra Selinunl (henimod Aar 600 f. Kr.)2). Det er 
først fra denne Tid at regne — altsaa omtrent fra den Tid, da den her fremhævede Bække 
af mandlige Statuer tager sin Begyndelse —, al det bliver almindeligt i Skulptur og Maleri 
al fremstille den unge Mand uden noget Dække over Underliv, Kønsdele og Laar: det var 
jo disse Partier, som den gamle Tids Fordom galdt, medens en nøgen Overkrop eller 
Arme eller Ben under Knæet aldrig havde vakt Anstød. Men selv om Spørgsmaalet kun 
gælder en Del af Figuren, fik det alligevel en overordentlig Betydning — dels for Samfunds
livets Principer, dels for Kunstens Udvikling — at Alt fjernedes, som ikke hørte Menneske
skikkelsen selv til.

Livet var herved gaaet forud for Kunsten. Allerede i den 15de Olympiade (720

’) Se vor Afbildning længere fremme i dette Afsnit. — Om de bekendte smaa og raa Stenfigurer fra 
Amorgos og andre græske Øer se Noten ovenfor, S. 303, i Forbindelse med Indholdet af det Stykke, 
hvortil den hører. Om Kvindefigurer (eller Satyrer) tale vi forovrigt ikke her.

a) O. Benndorf: Die Metopen von Selinunt, Berlin 1873, Taf. 1—II, p. 45 ff. Paa Perseus, der hals
hugger Medusa, hænger der tydelig et Klædningsstykke fra Bæltet ned over .Lænderne. Om Herakles 
(med Kerkoperne) paa den anden Metope siger Benndorf: Bekleidung ist nirgends plastisch zu er
kennen. Üe Folder, der ere angivne paa Figurens Underkrop paa Tafel II, ere altsaa malede. Selv 
har jeg ikke havt Lejlighed til at undersøge Original-Reliefferne (nu i Palermo).
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f. Kr.) havde Orsippos fra den doriske By Megara deltaget ganske nøgen i Væddeløbet ved 
de olympiske Lege og sejret, medens tidligere alle Athleter, som optraadte ved Legene, 
havde havt tilhyllede Lænder. I Øjeblikket selv var det kun en lille Begivenhed; og det 
karakteristiske ved den var ikke saa meget, at en Løber tabte sit Klædebon eller lod det 
falde, som at Hellanodikerne ikke tilretteviste eller revsede ham derfor. Thi det kunde jo 
allevegne og til enhver Tid hændes, at en Mand i et Øjeblik tilfældig blev set nøgen; men 
at en Mand i det samlede græske Folks Paasyn bejlede nøgen til de olympiske Leges Pris, 
Zeus’s hellige Olivenkrans, det betød, at Nøgenhedens Skam var bortfalden, og at den var 
Guder og Mennesker til Behag; og det var dette som fik vidtrækkende Virkninger for Tænke- 
maaden og Kunsten. Orsippos’s Exempel blev, som det synes, strax fulgt af andre Løbere 
af dorisk Stamme; efterhaanden blev Nøgenheden ogsaa indført som fast Skik i de andre 
Kamparter og blandt de øvrige græske Stammer. Men det forstaas let, at Forandringen 
ogsaa maatte møde Modstand , og at det varede en rum Tid inden den blev fuldt gennem
ført. Endnu i Slutningen af det 5te Aarhundrede kunde en Historiker (Thukydides, 1, 6) 
bruge det Udtryk, at «det ikke var mange Aar siden, at den Skik hørte op, at 
Athleterne kæmpede i Olympia med tilhyllede Lænder» ; ja endnu senere kunde Platon 
(Bepubl. V, 452) sige, at «det ikke var længe siden, at det forekom Hellenerne — lige
som endnu de fleste Barbarer — forargeligt og latterligt xai feXoia} at se Mænd
nøgne»1). Disse Udtalelser fra to store Forfattere ere mærkelige Vidnesbyrd om, at Grækerne 
endnu paa deres Kulturs Højdepunkt vare sig vel bevidste, at den athletiske Nøgenhed ikke 
hørte med til deres ældste Samfundsskik; men altfor bogstavelig bør man heller ikke tage 
dem, da Kunstens Værker give Hundreder og atter Hundreder af Vidnesbyrd om, at Grækerne 
dengang næsten i et Par hundrede Aar have været fuldkomment fortrolige med Nøgenheden 
paa det athletiske Omraade.

Det er altsaa alene Athletiken, som har ført Nøgenheden ind i græsk Liv og 
Kunst. Idet Pausanias (1, 44, I) fortæller om Orsippos’s Sejr i Væddeløbet, fremsætter han 
tillige den Formodning, at denne Løber med Vilje lod sit Klædebon falde, da han 
vidste, at en nøgen Mand løber lettere end en med ombundne Lænder. I hvert Fald 
er det rimeligt at antage, at Nøgenheden oprindelig har havt en praktisk Foranled
ning: ethvert Klædebon maatte jo være til Hinder for Gymnastiken. Ogsaa Platon siger 
(anf. Sted), at «først efter at Erfaringen havde lært Hellenerne, at det under Legems-

’) De litterære Efterretninger om Nøgenhedens Indførelse blandt Grækerne ere udførlig samlede og 
analyserede af A. Böckh i Corpus inscriptionum Græcarum, Pars III, p. 554 IT. Jfr. ogsaa Beckers 
Charikles, udg. af K. F. Hermann, II. — Angaaende Stedet i Platons Republik bør det vel ikke lades 
ude af Betragtning, at det forekommer i afgjort polemisk Sammenhæng, idet Filosoffen for at 
forsvare sin Idé om, at ogsaa Kvinder burde kæmpe nøgne paa Palæstraen, mod dem der gjorde 
den latterlig (vel særlig Aristófanes), fremhæver, hvor let Tænkemaaden om slige Ting skifter om. 
Men i det Væsentlige har Platons historiske Opfattelse dog sikkert været rigtig.
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øvelser var bedre at være afklædt end bedækket, maalte Hensynet til, hvad der var latterligt 
at se paa, vige for det, som for Overvejelsen viste sig at være det bedste». Iler er det 
ligefrem udtalt, at det oprindelige Motiv ikke var det æsthetiske, og at man netop fra 
æsthetisk Side havde Noget at overvinde ved Forandringen. Men den dybere Grund for det 
Hele laa alligevel mere i det æsthetiske end i det praktiske; og saa meget lettere forstaas 
det, at Nøgenheden i Følge Konsekvensens Magt snart fik den højeste æsthetiske Værdi.

Thi Gymnastiken og Athletiken selv havde fra første Færd ikke noget rent praktisk 
Øjemed for Grækerne. Den udviklede vel den enkelte Mands Kraft og Herredømme over 
sit Legeme; der siges om den med almindelige Udtryk, at den gik ud paa Mod og Mandig
hed {åvdpia}, paa Evne til mandig Daad at den gav Sundhed og Styrke1); men
havde man ikke sigtet til Andet, end hvad der kunde faa direkte Anvendelse paa Livets 
Gerning i Krig og i Fred, saa havde man aldrig drevet Gymnastik paa den Maade og i det 
Omfang, hvori man gjorde det, og især ikke — fra ældgammel Tid — gjort den gymniske 
Væddckamp til Nationalfest. Nej det var Sport, det var Leg for en frisk og kraftig Ungdom, 
for en Manddom, der vilde bevare sin Ungdom , ja endnu — som der vidnes om — for 
den fremrykkede Alder, naar den — om end rynket i Huden og uskøn at se til — vilde 
leve sin Ungdom om igen. 1 en ungdommelig og livsglad Nation, for hvilken Begreberne 
om Leg og Arbejde stille sig ganske anderledes end for os moderne Mennesker, en Nation, 
som overhovedet ikke betragter det som værdigt for højsindede og fribaarne Mennesker 
at stræbe efter det blot Nyttige (Aristoteles), gaar Legen over til at blive omtrent det vig
tigste Led i Opdragelsen og organiseres paa alle Maader som en Nationalsag af den største 
Betydning. Og det især i den ældre Tid, da man endnu skatter den legemlige Side af 
Mennesket højest og ved Mennesket nærmest forstaar Legemet, det, som kan opfattes med 
Sanserne. For en saadan Betragtning gaar Gymnastiken jo lige ud paa den højeste 
menneskelige Fuldkommenhed, Livets ypperste Blomst, hvormed man kunde hædre Guderne. 
Den udviklede Præm ie m e nnes k e r ; og var Prisen vunden for det samlede helleniske 
Folks Øjne, ved de store Festlege, saa var det en Hæder fremfor al anden.

Paa dette Punkt se vi tydeligst Modsætningen mellem Kunstens Opgave i Orienten 
og i Grækenland. Uagtet den helleniske Nationalitet voxede op jævnsides med de store 
Monarkier, og uagtet Grækenland, især i gammel Tid, meget vel kendte til mægtige Ene
herskere, baade Konger og Tyranner, er der dog i den græske Kunst Intet, der svarer til 
Monarkens eneraadende, toneangivende Plads i ægyptisk, assyrisk eller persisk Kunst. Hvad 
enten Grækerne gjorde Billeder af Guder eller af Mennesker, saa tilhørte deres Kunst fuldt

h Aristoteles’s Politik, VIII. Bog, de første Kapitler, navnlig det tredje, giver den klareste Fremstilling 
af Grækernes Betragtning af Gymnastiken som Opdragelsesmiddel.

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, historisk og philosophisk Afd, 5 B. IV. 43
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ud Folket. Men Sejr og Triumf forkyndte den paa sin Vis lige saa vel som den orien
talske; og paa menneskeligt Omraade hædrede den først og fremmest Athleten, som havde 
sejret i Væddekampen. Intet har været mere karakteristisk græsk end den Ilær af Billed
støtter, der efterhaanden samlede sig i Zeus’s Altis i Olympia, Æresstatnerne af de sejrende 
Athleler; senere uddannede der sig egne kunstneriske Motiver til Betegnelse af Athletens 
Sejr, navnlig at han hinder Baandet (l)iademel) om sit Hoved. 1 Sammenligning med de 
orientalske Monarkers knusende Triumfer var det en beskeden, en uskyldig — man kunde 
næsten sige: en barnagtig — Sejr. Det galdt her alene om folkelig Ære, ikke om Magt eller 
Bytte. En simpel Olivenkrans eller sligt var Sejrens hele Løn. Grækerne vidste nok, al 
det var noget, som gik langt over Barbarernes Forstand, al de gad underkaste sig al den 
Møje for en saa ringe Løn; og de goltede sig derover i Følelsen af deres egen Betragtnings 
Overlegenhed1). 1 Virkeligheden var Kransen jo ogsaa en Løn for menneskelig Fuld
kommenhed, og der var mere indre Sandhed i den græske Athlets Triumf end i den orien
talske Monarks: den var prøvet i den frie Konkurrences Ild, og den gik alene ud paa, 
hvad det enkelte Menneske var i sig selv, i Følge Afstamning og erhvervede For
trin, hvad han fuldt ud kunde kalde sit, hans egen Person. Delte og Intet mere. Derfor 
maalte Nøgenheden, naar Alt kom til Alt, være det skønneste for Kunsten som for Livet. 
Den var den sande Æresdragt.

Grækerne viste derved, at de havde en sandere Filosofi om Menneskets Væsen end 
Orientalerne med deres Brammen med Dekorationer og Distinktioner. Al Fremstilling at 
Menneskeskikkelsen er i og for sig en Ytring af menneskelig Selvbevidsthed; men i Frem
stillingen af det nøgne Menneske tager Bevidstheden skarpest Sigte paa det alene Menneske
lige. Med dette afgørende Fremskridt i Betragtningen gjordes den første Begyndelse ikke 
alene til den græske, men til hele den evropæiske Kunst, der gennem Aartusinders Forløb 
har bevist og stadig beviser sin sejrrige Overlegenhed over al Jordens øvrige (sign, ovenfor 
S. 221). Dog er dette selvfølgelig ikke alene gjort med Nøgenheden, der kun er et blandt 
flere Kendetegn paa det dybere Blik for det rent og alment menneskelige, for hvilket efter
haanden alle Kulturens Paafund maa vige. Ved Nøgenheden begyndte Grækerne saa at 
sige forfra paa Historien, med Udgangspunktet for Menneskehedens Tilværelse. Dog maa den 
græske Nøgenhed paa ingen Maade forvexles med <• Bousseau»ske Forsøg paa at drømme 
sig tilbage til en «Naturtilstands» Ynder og Behageligheder, heller ikke opfattes som Noget, 
der ligner vore Dages Naturalisme. Vel deklareredes der ved Nøgenheden et godt og tillids
fuldt Forhold til Menneskets Natur; men den opfattedes ikke naturalistisk, men ethisk og

’) Sc den smukke Fortælling hos llo.rodol (VIII, 26) og Anacharsis’s Raisonnement hos Lukian (Ana 
charsis 13; lide, dette Skrift er som bekendt af største, Betydning for det her omhandlede Æmne). 
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politisk1). Det var ikke en vildt voxende eller forvildet, men tværtimod en gen nem
ku I ti veret Natur, som her blev Kunstens Æinne.

Var Livet oprindelig gaaet forud for Kunsten ved Indførelsen af Nøgenheden , saa 
blev det senere omvendt, for saa vidt som Kunsten anvendte den i langt videre Omfang 
end Livet og indførte den i Forhold, hvor den i Virkeligheden aldeles ikke hørte hjemme. 
Naar vi f. Ex. i Æginatemplets Gavlgrupper eller paa samtidige Vasebilleder finde Heltene 
kæmpende nøgne paa Valpladsen, saa kommer del kun af, al Kunsten — og dens Publikum 
— fandt mere Behag i den athletiske Nøgenhed end i den krigerske Rustning: Kunstnerne 
have jo ellers nok vidst, at den troiske Krigs Helte ikke gik nøgne i Kampen, lige saa lidt 
som deres egen Samtids Krigere.

Athletiken var Folkenydelse, og Kunsten var det græske Folks Øje: den tilsteder 
os endnu brudstykkevis at se, hvad Folket saa. Først og fremmest saa man langt mere 
paa den menneskelige Skikkelse og saa den mere frit og uhindret end Verden hidtil havde 
gjort. Man fik af idelig gentagen Erfaring indprænlet, hvorledes Formens Relief traadte 
frem paa den nøgne Overflade. Ved Brugen og Betragtningen fik man Indsigt i, hvad hver 
enkelt Del af Legemet duede til, og hvordan den skulde være for at fungere bedst til 
enhver Art af Sport. Paa hele Legemsbygningen og paa den Form, der spillede paa Over
fladen, beroede jo hin attraaværdige Evne til at vinde Prisen. Man trængte til den pla
stiske Genfremstilling for at fastholde disse Erfaringer: Kunstnernes Værksteder bleve Skoler 
for Indsigt i Menneskeskikkelsen, Arnesteder for Interessen for den nøgne Form. Over
hovedet svarer Plastik til Gymnastik som en Handske til en Haand. Plastiken er det eneste 
fuldt kongruente Udtryk for den Interesse for Mennesket, som var særlig ejendommelig for 
det gamle Grækenland.

x) Jeg bruger med vel beiaad Hu Ordet et li i sk, uagtet jeg ikke glemmer, at man tidt har givet Nøgen
heden den største Del af Skylden for det mest uethiske Træk i det græske Liv. Men Spørgsmaalet 
er for Kunsthistorien ikke direkte om Menneskene, men om Menneske bi 1 leder n e; og af dem 
krævede Grækerne i deres ældre Tid, ja i Grunden hele deres Historie igennem, om de end selv 
vare syndige Mennesker, en overvejende ethisk Karakter. De gennemarbejdede den menneskelige 
Skikkelse kunstnerisk i ethisk Aand mere end noget andet Folk har gjort det, hvilket dog utvivlsomt 
viser baade AnliÉg og Vilje til det Ethiske og kan regnes for en Fortjeneste Ira ethisk Side. At 
forresten Livets Gang, endog dets Fremskridt, halter, og at Godt har Ondt i Følge, er en gammel 
Erfaring, som ogsaa bekræfter sig i vore Tider og som Grækerne visselig heller ikke vare hævede over.

Naar man vil vurdere Nøgenhedens Følger for Grækerne, kommer man i Henhold til 
Nutidens Erfaringer om Naturfolkenes Liv vistnok til det Kesultat, at Ulykken — Forstyrrelsen eller 
Forvexlingen af Kønnenes naturlige Forhold — egentlig ikke havde sin Grund i selve Nøgenheden, 
men deri, at Livet dog kun gennemførte denne ensidig, alene i del mandlige Køn. Platon tik jo 
ikke gennemført sin «Stat«; og kun i Lakedæmon vare Kønnene i denne Henseende mere lige
stillede, skønt ingenlunde ganske.

43*
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Al Kunsten af al Magt har brugt sine Øjne til Studiet af Virkeligheden, er der 
ikke mindste Tvivl om: det var alene det, som bar den frem og som medførte Udviklingen. 
Men hvorledes benyttede den disse Studier til sin Produktion? Den virkelige Menneskehed 
bestaar jo af lutter Individer, som hver i ét og alt har sit ejendommelige Præg: kan man 
da antage, at Kunstens Billeder, f. Ex. den Række Statuer, vi her særlig have fremdraget, 
ere — eller dog skulle gælde for — Gengivelser af virkelige Personer? Eller gælder det 
om nogle af dem, om andre ikke? Har man overhovedet i hin gamle Tid gjort Forsøg 
paa al fremstille virkelige Individer, det vil sige: gøre Portrætter? Hvor stort et Raade- 
rum have slige Forsøg havi? Og hvor dybt er man i de enkelte Tilfælde gaaet ind paa 
Gengivelsen af del Individuelle?

Ved Løsningen af disse Problemer have vi at kæmpe med alleslags Vanskeligheder, 
ikke mindst med en vis unøjagtig og ukritisk Brug af Ordene, ikke alene hos Oldtidens 
Forfattere — for saa vidt som de overhovedet tale om slige Ting —, men ogsaa hos
Nutidens Lærde. Om Sagen i Almindelighed maa vi først og fremmest henvise til vort
Indledningskapitel om Figuren og dens Navn. Vi have der godtgjort, at det i kunstnerisk
og kunsthistorisk Henseende alene kommer an paa, i hvilken Aand og Mening Kunsten
fremstiller Menneskeskikkelsen, om den skaber almindelige Idealer, eller den — realistisk 
og trofast — gengiver det enkelte Menneskes individuelle Udseende; men at man intet 
sikkert kan lære derom af den Omstændighed, at der tillægges Figuren et individuelt Navn, 
et Egennavn. Vi kunne her atter benytte Monumentet over Dermys og Kitylos til Exempel: 
vi vide af Indskrifterne, at Figurerne virkelig forestille disse Mennesker, vi vide endog 
hvilken af dem der skal være Dermys og hvilken Kitylos. Men dermed er ikke givet det 
mindste om, hvor vidt Figurerne i kunstnerisk Betydning ere Portrætter, Gengivelser af de 
to Ynglinges individuelle Karakterer. Vi have ikke meget at vente i denne Henseende af 
et saa naivt og ufuldkomment Værk. Men vi kunne ikke engang vide, om der fra Billed
huggerens Side er gjort noget som helst Forsøg paa portrætagtig Fremstilling af de to 
Individer. Vi have al Opfordring til ogsaa at tvivle derom, naar vi se hen til de græske 
Gravmæler fra Kunstens ypperste Periode, det femte og fjerde Aarhundrede, hvor Figurerne 
ligesom her ere betegnede med Egennavne, medens de dog — som alle indrømme — i 
Henseende til kunstnerisk Opfattelse maa betragtes som almindelige Idealfigurer. Intet 
faldt Grækerne — især i den ældre Tid — mere naturligt, og Intet er mere karakteristisk 
for deres Begreb om Mennesket, end at lade en ideal Skikkelse repræsentere et bestemt 
navngivet Individ. Derfor burde man omgaas noget varsommere end man i Virkeligheden 
gør med Brugen af Ordet Portræt paa dette Omraade. Efter gældende Sprogbrug kræves 
der nemlig en Forening af to Ting for at man med Rette kan kalde en kunstnerisk 
fremstillet Figur et Portræt, nemlig I) at Figuren skal repræsentere (forestille) et bestemt 
menneskeligt Individ, og 2) at den ogsaa gengiver det samme Individs virkelige Udseende 
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(om end i mere eller mindre tro og vel truffet fremstilling). En figur, som er en tro og 
nøjagtig Gengivelse af et virkeligt Menneskes (en «Models») Udseende, men som i Kunst
værket skal forestille f. Ex. en af de lire og tyve Ældste i Johannes’s Aabenbaring, kalde 
vi ikke et Portræt; og en figur, der paa den sikrest dokumenterede Maade vides at fore
stille et bestemt Menneske og nævnes med dets Navn, medens den i Grunden er en 
fri fantasi, der slet ikke svarer til dette Menneskes virkelige Ansigt og Skikkelse, kalde vi 
heller ikke et Portræt. Men det hændes tidt nok, at der tales om Portræt, naar man blot 
har den ene af disse lo Ting givet, idet man da uden nøjere Undersøgelse forudsætter, at 
det ene maa trække det andet efter sig1). Og dog gælder det her om Modsætninger af 
den mest gennemgribende Betydning for den rette Opfattelse af Kunstens Karakter.

h Se f. Ex. Overbeck, Geschichte der griechischen Plastik, I, dritte Auflage, p. 102, eller Schrift
quellen zur Gesell, der bild. Künste bei den Griechen, p. 67.

2) End sige da oni en Statue, soin den af Phalaris i Agrigent, udfort af Polystratos fra Ambrakia, og 
omtalt af Tatianus adv. Græcos 271 (Migue, Patrología Grama, VI).

3) Effigies hominum non solebant exprimí, nisi aliqua illustri causa perpetuitatem merentium, primo 
sacrorum eertaminum victoria, maximeque Olympiæ: ubi omnium, qui vicissent, statuas dicari mos 
erat. Eorum vero, qui ter ibi superavissent, ex membris ipsorum similitudine expressa, quas 
¡cónicas vocant.

Ved Gravmælet over de to Brødre fra Tanagra have vi baade Navnene og Skik
kelserne tilbage, og det samme gælder om flere andre Gravmæler fra den ældre Periode. 
Naar vi alligevel ikke med nogen Sikkerhed kunne antage i dem at have virkelige Por
trætter, hvor meget mindre da i dem, som vi alene kende gennem en eller anden litterær 
Efterretning, f. Ex. de to Statuer af de gode Sønner Kleobis og Biton, som Argeierne op
stillede i Delphi (Herodot I, 31)1 Ikke engang om Antenors Statuer af Harmodios og 
Aristogeiton gives der os i denne Henseende mindste Vejledning, omendskønt de omtales 
af adskillige forfattere2); om de senere Statuer af Tyranmorderne, af Krilios og Nesiotes, 
kunne vi endda med største Sandsynlighed sige, al de ikke kunde være Portrætter i 
egentlig Betydning.

Paa nogle Steder melder den gamle Litteratur dog virkelig om, at der kunde kræves og 
opnaas egentlig Portrætlighed, og at Menneskeskildringen altsaa fik en mere realistisk Karakter. 
Det gælder da især om Plinius’s bekendte Ord (Nat. Hist. XXXIV, 4), at man (i den ældre 
Tid) ikke gjorde Billeder af Mennesker, med mindre de af en eller anden berømmelig 
Grund havde gjort sig fortjent til et varigt Minde, i Begyndelsen ved en Sejr i de hellige 
Lege, især i Olympia, hvor det var Skik at der indviedes Statuer af Alle, som havde sejret. 
Af dem som havde sejret tre Gange ved Legene der, blev der opstillet Statuer, som vare 
Gengivelser af selve Personernes Legemsformer, hvilket man kalder ikoniske Statuer 
(Portrætter)3). Det er en Efterretning, som man maatte tilskrive den allerstørste Betydning, 
naar man blot vidste, hvorledes den skulde forstaas. Naar de Athleter, som havde vundet 
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tre Sejre, hædredes med Portrætstaluer, der gave et nøjagtigt Billede af deres Ydre, hvor
ledes vare da Statuerne af de øvrige, som kun havde sejret en eller to Gange? Del 
er ikke nok at vide, at de ikke lignede de Personer, hvis Navne de bare; vi maa spørge, 
hvad de da lignede, hvad de skulde forestille. Portrætter af andre Individer kan det dog 
umulig have været; det eneste, man kan tænke paa, er hvad vi kalde ideale Figurer. Men 
saa komme vi til den besynderlige Slutning, at Idealiteten i disse — langt hyppigere — 
Tilfælde skulde betegne den ringere Ære, og den realistiske, portrætagtige Fremstilling 
den højere. Og dog synes det at ligge i Begrebet af det Ideale, al Kunstneren derved gaar 
ud paa at give den højest mulige Fuldkommenhed i en eller anden Retning: Idealisme er 
jo Kunstens og Fantasiens Offer til Guderne. En Idealisme, der hæmmer sin egen Flugt 
og med Forsæt kun gaar ud paa det Næstbedste, tror jeg ikke, al man kender.

I Følge Ordenes Sammenhæng synes det at være Plinius’s .Mening, at den omtalle 
Skik stammede fra gamle Tider; men som bekendt har han ingen Indsigt paa første Haand 
i de kunsthistoriske Æmner, han skriver om, hvorfor hans Opfattelse af dem er usikker. 
Det forekommer mig, at man kun faar en rimelig Mening ud af hans Ord, naar man hen
fører Sagen til langt senere Tider, der laa Forfatterens egen nærmere. I Perioden efter 
Alexander den Store havde Interessen for det Realistiske og Portrætagtige sat sig i Høj
sædet, og der opnaaedes glimrende Resultater i denne Retning, som man bl. a. kan se af 
del aldeles fortrinlige Bronzehoved af en olympisk Sejrvinder — en Nævekæmper eller Pan- 
kraliast —, som kom for Dagen ved 'Lyskernes Udgravninger i Altis, el Portræt saa skarpt 
realistisk som et Maleri af Albrecht Durer. Og paa den anden Side havde man dengang 
til Raadighed fra tidligere Tider en hel Mængde idealistiske Skikkelser og Motiver fra del 
athleliske Omraade, af hvilke der i Bronzestøbernes og Billedhuggernes Værksteder udførtes 
den ene Gentagelse efter den anden : ogsaa derpaa har man i Olympias Altis fundet et 
Exempel, et Idealhoved af Marmor, i meget nær Slægt med Praxiteles’s Hermes, kun lidt 
mere Herakles-agtigt i Karakteren1). I denne Periode, da det athleliske Liv og alt, hvad 
der knyttede sig til det, indtog en mindre høj og ærefuld Plads i Samfundslivet i Sammen
ligning med gamle Dage, kunde det ligge nær nok at benytte tidligere brugte, endog 
noget forslidte Motiver af Fortidens idealistiske Kunst til Monumenter for Athleter af lavere 
Rang, medens man lod Skikkelsen af den Athlet, som havde vundet de fleste Sejre, i og 
for sig gælde for det rette Ideal af en Athlet, selv om denne Skikkelse ikke i alle Hen
seender var fuldkommen og dens Ansigt maaske var grimt som en Ulykke. Men det kan 
umulig have slemt med Alhlelikens Aand og Mening i det sjette eller femte Aarhundrede. 
Vi paastaa ikke forud, at Idealismen dengang har været eneraadende, men den kan i hvert 

1) Sign. G.Treu’s Meddelelse i Achäologische Zeitung, 1881, p. 114.
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Fald endnu ikke være gaael paa Aftægt. Ben var ung og frisk og hellig, og den havde 
en Verden af uløste Opgaver liggende foran sig1).

Nu er der ved den tyske Expeditions Udgravninger i Olympia virkelig ogsaa fundet 
et Par meget gamle Hoveder — hidrørende endnu fra det sjette Aarhundrede eller i alt 
Fald fra den første Begyndelse af det femte —, som man har henført til Prisvindernes 
Monumenter-, af det bedst udførte og bedst bevarede meddele vi her en Gengivelse (Fig. 46).
Da delte Hoved blev fundet, antoges 
del almindelig for at være et egent
ligt Portræt og gælder vel endnu 
for del meste derfor. Der var 
ogsaa ved det umiddelbare Indtryk 
af det Noget, som kunde tale for, 
at det var et bestemt Individs Træk, 
som her vare gengivne: de store, 
runde, aabne, tæt ved hinanden 
siddende Øjne, de brede, fyldige 
Kinder og alt del andet former sig 
til et Hele, som man ellers ikke 
kendte nøjere Sidestykker til i den 
arkaiske Kunst. Men saa har man 
senere i Olympias Altis fundet et 
andet Hoved, hvis Type, om den 
end er mindre vel gengivet, dog 
lydelig svarer til dettes. Man har 
da gættet paa, at de have hørt til 
ét og samme Kunstværk: en Gruppe 
af to Mænd i Kamp med hinanden. 
Men det kan da ikke have været 
en Fremstilling af en bestemt virke
lig Person, der var i Kamp med sig 
selv, næppe heller med sin Broder 
Ligheden imellem de to Hoveder kan

Fig. 46. Marmorhoved fra Olympia. (Haarets spiralformede Lokker 
have til Dels været udførte af særlige Marmorstykker og indsatte 

i Huller. Øjenhaar af Bronze. Øjne af finere Stenarter).

eller et andet Medlem af sin Familie. Med andre Ord: 
vanskelig forenes med Tanken om egentlig Portrætlighed.

]) I Anledning af det ovenanførte Sted hos Plinius har man mindet om en af Lukian (pro Imagg. 11) 
citeret Bestemmelse om, at de olympiske Prisvinderes Billedstøtter ikke maatte over
skride den virkelige Legemsstørrelse, hvilket skal være overholdt meget strængt. Unægtelig 
er der hos de to Forfattere Tale om rent forskellige Ting: hos Lukian om Statuernes Dimensioner, 
hos Plinius om deres Portrætlighed. Om der alligevel muligvis kunde tænkes en Sammenhæng 
mellem disse to Ting, er et Spørgsmaal, der ikke har kendelig Interesse for vor Opgave.
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Hvad enten de have hørt til samme Kunstværk eller ikke, maa deres indbyrdes Lighed 
sandsynligvis forklares af, at de begge ere Udtryk for en enkelt Kunstners eller Kunstskoles 
mandig-athletiske Ideal, som har været anvendt ved alle forefaldende Opgaver af lignende 
Art. Kunstneren kan for dette Ideal have lagt virkelige Menneskers Udseende til Grund — 
en enkelt Persons eller i Almindelighed sin Hjemstavns Type —; men han har behandlet 
det frit uden at have stillet sig den Opgave at gengive et individuelt Physiognomi med 
objektiv Troskab, som det gælder om ved et Portræt1).

Og saaledes forholder Sagen sig sikkert nok i mange Tilfælde af hele den græske 
Kunst fra denne Periode. Intet er almindeligere i den nyeste Videnskab end at man paa- 
staar, at et eller andet Hoved er Portræt — at det særlig gælder Hovederne, kommer ikke 
deraf, at Krop og Lemmer ikke lige saa vel kunne være porlrætagtig fremstillede, men alene 
af, at vi moderne Mennesker have lettest ved at opfatte Hovedets ejendommelige Karakter. 
Slige Paastande bevises ikke, men henstaa som Orakelsprog. Og i Følge Sagens Natur 
maa det indrømmes, at egentlige Beviser ikke kunne føres paa dette Omraade; men til 
Grund for Paastanden ligger der dog en Tankegang, hvad enten man er sig den klart be
vidst eller ikke. Man tænker nemlig som saa: Det Individuelle er altid noget enestaaende; 
ethvert virkeligt Menneskes Udseende er Noget, hvortil der ellers ikke findes nøjagtig Mage. 
Naar man nu finder et Hoved, hvis Physiognomi er enestaaende blandt det som man kender 
af den Kunst, hvortil det hører, er man foreløbig tilbøjelig til at anse det for et Portræt af 
et Individ. Men som det let ses, er denne Tankebevægelses Gyldighed aldeles afhængig af, 
hvad og hvormeget man ellers kender. Jo rigere en Kunstperiode er repræsenteret gennem 
efterladte Værker, des sikrere kan man ogsaa dømme om det enkelte; jo sparsommere, des 
mere usikker bliver Opfattelsen ; og da den ældste Periode altid er mangelfuldest overleveret, 
bevæger man sig ogsaa her mest paa gyngende Grund. Det hjælper ikke, at man ved en 
vis Intuition ser noget særlig «individuelt» i et gammelt græsk Hoved: Spørgsmaalet er 
nemlig bestandig, om dette Individuelle skal henføres til et fremstillet Individ, og altsaa kan 
gælde for Vidnesbyrd om et Portræt — hvad der aldrig kan hæves over det uvisse —, eller 
om det bør henføres til den fremstillende Kunstner, der i hvert Fald har været et Individ 
og gjort sin Individualitet gældende i sit Værk.

Vi kende fra den arkaiske Kunst i Grækenland en hel Mængde indbyrdes temmelig 
forskellige Typer, hyppig meget friske, levende, slaaende, om end aldrig efter moderne Be
greber fuldkomment skønne. Kende vi en Type gennem flere Exemplarer, kunne vi med 
Sandsynlighed slutte, at den maa opfattes som et Ideal, der har havt en i Tid og Hum

’) Vor Afbildning er laant fra: Die Ausgrabungen zu Olympia, V, herausgegeben von E. Curtius, 
F. Adler, G. Treu und W. Dörpfeld, Berlin 1881, Taf. XVIII (sign. Taf. XIX). — Om det andet Hoved 
sign. G. Treu i Arch. Zeitung 1882, p. 75. Jeg skylder at bemærke, at Treu efter Fundet af det 
andet Hoved anerkender, at. Tanken om et egentligt Portræt maa opgives.
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begrænset kunsthistorisk Gyldighed; kende vi den kun i et enkelt, kommer den altfor let 
til at gælde for Portræt af et Individ. Det vilde her føre os for vidt at analysere alle 
forekommende Exempler: her kun et enkelt. Det smukke Marmorhoved (fra Ægina eller 
Athen) som er gengivet i vor Kigur 47, er af de anseteste Forskere uden mindste Forbehold 
erklæret for Portræt. I sin Fortegnelse over de antike Skulpturer i Museet i Berlin siger 
Conze, at Hovedet er mærkeligt som et af de ældste, maaske endnu fra det sjette Aar- 
hundrede hidrørende, græske Forsøg 
i sit Værk over Sabouroff-Samlingen 
uden videre: «archaischer Portrait- 
kopf« , og omtaler det udførlig fra 
dette Synspunkt. Men mærkelig nok 
paaviser han selv Typens nære kunst
historiske Slægtskab med andre, 
særlig attiske Hoveder, uden at det 
forstyrrer hans Opfattelse af det som 
Fremstilling af et bestemt Individ. 
Og dertil maa vi føje, hvad han ikke 
berører, at det har en udpræget Lig
hed med den almindelige mandlige 
Type paa attiske Vasemalerier 
med sorte Figurer. Derfor kunne 
vi aldeles ikke slaa os til Ko med 
Paastanden om, at vi her have et 
virkeligt Portræt for os.

Med alt dette skal det paa 
ingen Maade være paastaaet, at Græ
kerne i det sjette Aarhundrede slet 
ikke skulde have forsøgt sig paa det 
egentlige Portræt, den realistiske 
Gengivelse af den virkelige, individuelle Skikkelse. Den navnkundige Theodoros fra Samos 
— han som byggede Labyrinten paa Lemnos — gjorde et støbt Malmbillede af sig selv, 
der var højt berømt for sin Ligheds Skyld2). Sagnet fortalte ogsaa, at Brødrene 
Bupalos og Athenis paa Chios udførte et Spotbillede af den grimme Digter Hipponax og

') Die Sammlung Sabouroif, etc., herausgegeben von A. Furtwängler i, Berlin 1883—87. Taf. Ill—IV. 
Herfra er vor Afbildning laant.

’) Plin. Nat. Hist XXXIV, 83. Theodorus------ ipse se ex aere fudit, præter simil ¡t udi n is mira-
bilem famam magna subtilitate celebratus etc. — Et andet Selvportræt af en Kunstner, Chciriso- 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 44 

paa Portrætfremstilling; og Furtwängler benævner det

Fig. 47. Marmorhoved i Museet i Berlin, 
fra den Sabouroffske Samling.
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opstillede det til Latter for Mængden; herved maa da i alt Fald niere lænkes paa karikatur 
end paa Ideal og vel i hvert Fald paa en Art Gengivelse af Personens grimme Træk. Det 
forekommer mig ikke, at der er tilstrækkelig Grund for Kritiken til helt at erklære slige 
Beretninger for ugyldige. Heller ikke bør den være for stræng mod den gamle Historie om 
den korinthiske Pige, som tegnede el Skyggerids paa Væggen — altsaa et Portræt — af 
sin bortrejsende Elsker: mellem en hel Nations Mennesker vil Sligt i Løbet af el Aar- 
hundrede sandsynligvis forekomme. Der sker saa mange 'Ping i Verden , og Menneskenes 
Naturgaver ere saa forskellige: til enhver Tid vil der findes nogle af den Slags Folk, som 
have Anlæg for en tro Afskrivning af Virkeligheden, og andre, hvem det næsten er umuligt 
at gengive den uden Omskrivning og Omdigtning.

Men alligevel har denne Periodes græske Kunst været grundforskellig f. Ex. fra den 
ældste ægyptiske, som overvejende var en Portrætkunst, der rolig tog de Opgaver, som 
Virkeligheden bød den. I Grækenland har en rent idealistisk Vilje været forude som en 
skarplbygget Forstavn paa Skibet, der ogsaa har sejlet hurtigere fremad. Og navnlig har 
Idealismen aldeles behersket Fremstillingen af den unge mandlige Figur, fordi dennes Byg
ning og Form var den vigtigste Nationalsag for Grækerne.

Hvorledes Kunsten benyttede Virkelighedens Forbilleder i idealistisk Retning, 
derom findes i Oldtidens Litteratur et Par Udtalelser, der væsentlig gaa ud paa ét og det 
samme. Den ældste og betydningsfuldeste af dem er Sokrates’s Ord til Parrhasiosx) : Naar 

phos, omtales af Pausanias (VIH, 53,8). Han henføres af Brunn og Overbeck ogsaa til denne Periode, 
hvilket dog kun er en Gisning, da Pausanias, den eneste Forfatter, som omtaler ham, udtrykkelig 
siger, at hans Levetid ikke kendes.

’i Xenophon Memorab. 111, 10,2 Kat prp> rå pz xaXà står] àç>op.ototjpreç, èizsttty ob pádtov èvt àv&panup 
nepnu/etv äpepma navra è'^ovrc, ¿x noÅÅcbv auvapapovreç rà àê èxàarot) xàWtara^ oStojç ÍÍÁa rà 
aûtpara xaÀà nocecre tpaiveaflai; — Ilotoàpsv pàp^ etpxj [Uappâatoç], o tirai ç. — I den bekendte, af 
flere antike Forfattere meddelte Historie om Zeuxis, der malede sin Helena til Kroton efter fem ud
valgte unge Piger af god Familie der fra Staden, er der vel Noget, som i kulturhistorisk Hen
seende er karakteristisk for Tænkemaade og Sæder netop paa Zeuxis’s Tid, hvorimod det kunstneriske 
og æsthetiske Princip, der nøjagtig er det samme som det i Sokrates’s Replik frem
satte, ligesom dette har havt sin Gyldighed ogsaa for ældre Tider. Cicero (de Inv. II, 1,1) udtrykker 
Principet saaledes: Meque — putavit [Zeuxis] omnia, quæ quæreret ad venustatem, uno se in corpore 
reperire posse ideo, quod nihil simplici in genere omnibus ex partibus perfectum natura expolivit 
Itaque, tanquam ceteris non sit habitura quod largiatur, si uni cuneta concesserit, aliud alii com- 
modi aliquo adjuncto incommodo muneratur. — Dionysius Halic. de prise, scr. cens. 1: èx iroÅÅwv 
pepàiv auÅÅoptaavTt auv&hjxev ré'/_vr¡ réÀstov xaÀov. — Plin. Nat. Hist. XXXV, 64: — — quinque 
[virgines] elegerit, ut quod in quaque laudatum esset pictura redderet.

Gennem Historien om Zeuxis er denne antike Tankegang ledel over i den moderne Kunsts 
Theori og Filosofi og har spillet en ret betydelig Rolle i den. Rafaels bekendte Ord til Hald. 
Castiglione (— dico che per dipingere una bella, mi bisogneria veder più belle con questa condi- 
zione che V. S. si trovasse meco a fare scelta del meglio. Ma essendo carestía e di buoni giudici e 
di belle donne, io mi servo di certa idea che mi viene in mente —) bør dog vistnok ikke tages 
altfor filosofisk: Ordene have mere Klang af Verdensmandens lette Spøg. Vigtigere er, hvad der 
berettes om, at Bernini ansaa Historien om Zeuxis’s Helena for en Fabel, »da et smukt Øje af én 
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del gælder urn at fremstille skønne Skikkelser — og da del ikke er let at 
finde et enkelt Menneske, hos hvem alt er dadelfrit, samle I da saa ikke 
sammen fra mange, hvad der er skønnest hos hver enkelt, for p a a denne 
Ma ade at lade Skikkelserne helt og holdent frem træde skønne? — Hvortil 
den berømte Maler da svarer: Jo, saa I ed es bære vi os ad. Vel føres Samtalen her 
mellem en Filosof og en Maler fra Slutningen af det 5te Aarhundtede, altsaa under Forhold, 
der i mange Ting vare forandrede; men i Følge hele Sammenhængen gælder den frem
hævede Ytring mindre Kunstens daværende øjeblikkelige Tilstand end hvad der mellem 
Kunsten og dens Publikum var anerkendt for at være dens almindelige Princip. Vi tage 
ikke i Betænkning al lage dette til Indtægt ogsaa med Hensyn til den ældre Periode.

imod den Grundsætning, som her opstilles, har man ikke uden Føje indvendt, at 
den gaar ud paa en Sammenstykning af Idealet, som umuligt kan føre til noget skønt 
Besultat. Man kan ikke tage en smuk Arm fra en Person og hænge den paa en smuk 
Krop, som man finder hos en anden, og dermed forbinde smukke Ben fra en tredie uden 
at faa et Monstrum ud af del Hele. Indvendingen vilde være helt rigtig, naar man — for at 
sætte Sagen paa Spidsen — tænkte sig del som skulde gælde for Idealet sammensat af nøj
agtige Kopier eller f. Ex. Afstøbninger af forskellige Legemsdele, tagne hver fra sit virkelige 
Individ. Men man bør herved vistnok regne med en vis Naivetet — Grovhed, kunde man 
sige — i de antike Tænkeres og Kunstneres æsthetiske Udtryksmaade : deres Ord gælde 
ligefrem kun den ideale Fremstillings reale Bestanddele, hvorimod de underforstaa hele den 
subjektive Side af Sagen, den kunstneriske Tilegnelse, der gennem Erindring og Bearbejdelse 
af Indtrykkenes Mangfoldighed sammensmelter hine Bestanddele til en virkelig ideal Enhed. 
Dog har der ogsaa i Sagen selv været en stor Forskel mellem den antike Idealisme og den 
nyere Kunsts, f. Ex. den italienske Renaissances. Der ligger vel en vis Enlhusiasme til 
Grund for dem begge: hist som her var Eros Kunstens egentlige og første bevægende 
Magt. Men i den ældre Tid i Grækenland slumrer Guden endnu; han er ikke vaagnet til 
Bevidsthed om sin Magt over Kunsten, der aldeles overvejende maa opfattes som en Sam
fundssag. Skønhedens nærmere Hvorledes var endnu ikke voldgivet den enkelte Kunst
ners Følelse, om det end stillede Krav til hans Arbejde. Hver Mand i Folket interesserede 
sig for og kunde tale med om, hvorledes en Nævefægters Skuldre eller en Løbers Ben 
skulde være for at være fuldkomnest. Saaledes reguleredes Kunstens Arbejde Punkt for

Kvinde ikke passer godt til et smukt Ansigt af en anden, og ligeledes en smuk Mund o s v.» (Fil. 
Baldinucci, Vita del Cavalier Bernino, Notizie de’ Professori del Disegno XX, Firenze 1774). — 
Winkelmann benyttede det Foreliggende til for Antikens Vedkommende al erklære en vis apriorisk 
Idealisme, som netop ikke ligger i de antike Udtalelser (»de græske Kunstnere dannede sig almindelige 
Begreber om Skønheden, som skulde hæve sig over Naturen selv; deres Urbillede var en bioti deres 
Intelligens fordannet aandelig Natur» o. s v ). Winkelmanns Werke, herausgeg. von Fernow 1, p. 20. 
— Om Idealisationens Psychologi handler for en Del mit Skrift Om Kunstværdi (København 1876).

44*



356 180

Fig. 48. Figur fra Bøotien.
(Se Listen S 338, Nr. 9). Efter Bulletin de corr. hellen.

Punkt af almene Erkendelser og Erfaringer: deraf ogsaa en vis Afkøling af den subjektive 
Følelse, et vist besindigt Overlæg i den kunstneriske Udtalelse. Der var et folkeligt Ansvar.

Det Individuelle og Virkelige var altsaa bestandig det Erfarings-Grundlag, hvorpaa 
der byggedes; men selv hvor det var fuldkomnest, var det dog kun en Anvisning i Retning 

af det endnu fuldkomnere, Ønskernes 
Maal (Idealet). Gennem Athletiken 
arbejdede den virkelige , levende 
Menneskeskikkelse sig selv op til at 
blive et gennemført plastisk Kunst
værk; men endog ved det lykkeligst 
udviklede Menneske klæbede der 
Mangler; og dem har Kunsten ingen
lunde betragtet det som sin Opgave 
at genfremstille. Den gav Livets 
egen Plastik den sidste Re
touche.

Fremstillinger
At Statuerne

Aar- 
ath-

en-
hele

I Henhold til denne Udvikling 
betragte vi den Række Statuer, Talen 
nærmest er om, som 
af det athletiske Ideal,
for en umiddelbar moderne Betragtning 
ikke just tage sig ud som Billeder af 
ideal Skønhed, kan ikke vildlede os: 
Begrebet Ideal er rent historisk; 
hver Tid har sit i Følge dens 
Opfattelse af Mennesket.

Vi vide, at der i det sjette 
hundrede rejstes Æresstøtter for
leliske Prisvindere i samme Stilling 
som disse Statuer. Pausanias (VIII, 
40,1) saa paa Torvet i Figalia en 
Stenfigur af Pankratiasten Arrachion 

(fra henved Aar 560 f. Kr.), som havde vundet to Sejre i Olympia: «Statuen var i alle Hen
seender gammeldags og ikke mindst i Henseende til Stillingen: Fødderne vare adskilte ved 
et kort Skridt og Hænderne hang ned langs Siderne indtil Hofterne». Men da der ved denne 
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Stilling ikke er del mindste Træk af nogen særlig Aktion og Meningen ined den kun er 
hvad man kunde kalde en Forevisning af Figuren til Beskuelse og Beundring, passer den 
lige godt for Skikkelser af enhver Art, Guder saa vel som Mennesker. Det har ogsaa 
været meget almindeligt — og det forsvares endnu af enkelte Arkæologer — at opfatte 
disse Statuer som A p o 11 o n - Billeder : den antike Litteratur giver virkelig en Beskrivelse af 
en Apollonstatue i lignende Stilling1).

Spørgsmaalet, om det er Apollon’er eller Athleter, angaar nøjere set mere Figurernes 
Findested eller andre underordnede Omstændigheder ved dem end deres egentlig kunst
neriske Karakter. Vi mene vel rent personlig, at en allerede gammel og forhastet Antagelse 
om, at en eller et Par af disse Figurer skulde forestille Guder, har bredet sig altfor meget 
og havt uheldige Eftervirkninger for Videnskaben. Men lige meget! For os kunne de
gerne allesammen være Apollon’er, eller saa mange af dem det skal 
være; det er ikke det, som det her kommer an paa. Kunsthistorien 
spørger ikke om, hvilke religiøse Forestillinger eller Ceremonier der 
knyttedes til en Statue, men kun om hvad der kunstnerisk er udtrykt 
og fremstillet i den. Og i denne Periode, da Fremstillingen af 
Menneskeskikkelsen i det Hele havde et saa snævert Omfang og saa 
ringe indre Mangfoldighed, fremstillede man ogsaa Apollon 
som en at h letisk Skikkelse: det kunne vi overbevise os om 
i de Tilfælde, hvor Skikkelsen ved Atlributer eller paa anden Maade 
lydelig er belegnet som denne Glid, f. Ex. paa arkaiske Mynter fra 
Kaulonia eller paa den her afbildede Sølvmynt fra Tarent, den 
ældste kendte Mynt fra denne. By (Fig. 49). Det alhletiske Ideal 

Fig. 49. Apollon paa en 
gammel Sølvmynt fra Tarent. 
(Friedländer & Sallet: Das 
königl. Münzkabinet, Berlin 

1873, Nr. 463).

var nemlig det, hvorover al den græske Menneskefremstilling op
rindelig udviklede sig; det var del, hvori Kunsten havde hele sin Skole og Indøvelse, del 
eneste, som man i Helheden og Enkelthederne ret forstod sig paa. Det saa man op til, 
og med det hædrede man Guder saa vel som Mennesker. Tidsalderens almindelige menneskelige 
Hu og Tænkemaade, der var rettet mod legemlig Daadkraft, var ogsaa bestemmende for 
Fantasien, hvor det galdt overmenneskelige Forestillinger. I den ældste Tid gælder det 
athletiske Ideal endog for Skildringen af Satyrer, Silener, Kentaurer og slige Vildmænd, 
uagtet de jo netop ikke vare delagtige i Athletikens opdragende Betydning for det ordnede 
Stadliv. Deres Natur forraader sig vel ved uanstændige Stillinger og kaade Bevægelser; 
desuden knyttedes der til deres Skikkelse særlige Kendetegn: hel Hestekrop, eller Heste- 
Bagkrop, eller kun Hesteben eller Hove, Hestehale, høje spidse Hesteører, et maskeagtigl 
Ansigt med Braknæse, hvilket altsammen tydelig skiller dem fra Menneskenes Slægt. Men

9 Diodor I, 98, sign, ovenfor S. 280—81. 
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betragter man nøjere deres menneskelige Krop og Lemmer, vil man tinde dem gennem
førte aldeles i samme Stil som (Suders, Heroers og Athleters: aldrig fremstilles de i den 
ældre Tid f. Ex. med en tyk Mave eller med lignende varige Følger af et sanseligt 
¡Nydelsesliv.

Man tinder i den arkaiske Kunst det athletiske Ideal undertiden mere mildt og 
almindelig ndtrykt, undertiden mere skarpt og overdrevent. Men disse Gradsforskelle rette 
sig tydelig nok mere efter, hvilken Kunstner eller Knnstskole der i det givne Tilfælde har 
havt Idealet under Behandling, end efter den Person og Karakter Figuren skal forestille. 
I Karakterskildringen er der stor Ensformighed. Endog Herakles, der altid gælder for 
Kraftmanden fremfor alle andre, er i den ældste Kunst en athletisk Skikkelse som enhver 
anden; saaledes endnu i Æginaternplets østlige Gavlgruppe. Hvor Herakles paa arkaiske 
Vasemalerier optræder sammen med sin Følgesvend lolaos, ere de to Skikkelser aldeles 
ens karakteriserede. • Derimod er man vistnok allerede meget tidlig gaaet ud paa al gen
give finere Afskygninger af Idealet efter de forskellige Arter af Idræt, hvori 
Legemet særlig indøvedes. Vi kunne atter her anvende Ord af Sokrates, efter Xeno
phons Beretning, om Kunsten i dens Indledningsperiode1). Han sagde til Billedhuggeren 
Kleiton: Jeg ser og ved, at Du i dine Figurer gør Forskel mellem Løbere, 
Brydere, Nævefægtere og Pankratiaster. Ja en Græker i det 6te eller 5 te A århundrede 
havde vistnok let ved at gøre den Slags Forskelle; men for Nutiden er Diagnosen rigtignok 
vanskeligere. Et eller andet enkelt Træk lader sig vel opstille til Vejledning; men paa 
dette Omraade faar man dog allermest at føle den uhyre Forskel mellem Oldtidens og 
Nutidens Liv; dertil kommer endnu de store Mangler ved Overleveringen af Oldtidens Kunst.

Vi maa derfor væsentlig lade os nøje med de for alle særlige Idrætter fælles og 
almindelige Træk af det athletiske Ideal, som man faar indpræntet i Hundreder af Exem- 
plarer af denne Periodes Kunst (Statuer, Relieffer, Vasemalerier). Over hele det græske 
Omraade har der hersket en gennemgaaende Enighed om Idealets Grundtræk; der er heri 
aabenbart endog noget meget doktrinært: man ved allevegne i Hovedsagen, hvordan det 
skal være. Derfor kunde man ved Studiet og Skildringen af disse Grundtræk paa en Maade 
holde sig til Periodens sidste og fuldkomnest udviklede Figurer, blandt de ovenanførte Statuer 
til Figuren fra Tenea (Fig. 2, S. 228), som er fuldstændig bevaret, eller endnu bedre, til 
den Strangfordske Figur (Fig. 49), der i sig ligesom indesluttet' de tidligere Bestræbelsers 
hele Sum og angiver del Maal, hvorefter Kunsten i over et Aarhundrede havde arbejdet sig 
frem. Dog har det ogsaa sin store Interesse at følge den fremadskridende Udvikling 
gennem de ældre, ufuldkomnere Exemplaren

h Memorab. Ilt, 10 6. — — oti — — dÀÀoiooç irotecç dpopets re xac naÀaccrràç xac mjxrag xac itay- 
xparcaarâç ôpû> re xac olâa.
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Del Ejendommelige ved del 
gammelgræske Ideal bestaar i, al 
Legemets Lede mod især paa 
Benene (Knæ og Ankel) skulde 
være overmaade fint byggede 
og tynde, hvorimod de musku
løse Partier imellem dem (Læg 
og navnlig La ar o. s. v. ) skulde 
være kraftig udviklede, svul
mende i stramme Buer, tildels 
endog overdrevent stærke. 
Ligeledes skulde Midi en være 
ganske tynd i Modsætning til 
de brede Skuldre. Som Hel
hed faar Skikkelsen saaledes 
et vist leddyragtigt Præg med 
en «Vepsemidie».

Betydningen af denne Ejen
dommelighed bestaar alter deri, at 
det som gør Skikkelsen athlelisk due
lig og derfor værdig til at ses og 
beundres, er Udviklingen af alt det i 
Legemet, som giver det aktiv Kraft, 
hvorimod alt det passive, det som 
hæmmer Kraften eller ikke positivt 
tjener den, skulde drives ud. Dette 
er udtalt af Lukian (Anacharsis 25), 
rigtignok en sen Forfatter, men med 
god Forstand paa gamle græske Til

Fig. 50. Den Strangfordske Figur (se Listen S. 338, Nr. 16).
Efter Rayet el Thomas, Milet etc.

stande. I Modsætning til Folk med yppige, hvide Legemer ere — siger han — vore unge 
Mænd, som ere udviklede i Gymnasierne, “rødlige og mørktfarvede af Solens Brand, man
dige at se til; de have rigelig af all hvad der er levende, varmt og kraftigt og se derfor 
godt ud, idet de hverken ere magre og tørre eller tynges af Fylde, men deres Legems 
Omrids holder den rette Midte. Det unyttige og overflødige af Legemets Stof have de 
drevet ud med Sveden; men det som giver Kraft og Spændighed er blevet tilbage ublandet 
med all daariigt Stof, og det bevare de af al Magt. Gymnasierne gøre Legemet den samme 
Nytte, som man gør ved al kaste Hveden : Skaller og Avner blæses bort, men den rene Kærne 
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udskilles og opsamles»1)- Af slige Grundsætninger forstaar man, at Lakedæmonierne i 
deres borgerlige Liv overhovedet ikke taalte, at en enkelt Mand udviklede stærk Fedme: 
det var en Beskæmmelse for Sparla og dets Love. Lukians gyldne Ord passe vel til de 
athleliske Skikkelser gennem hele den græske Kunsts Historie, men dog til ingen saa lige
frem som dem fra den ældste Periode. De ere, som man siger, strængest i Stilen; og 
«Strængheden» maa her opfattes i sædvanlig moralsk Betydning. Intet er indrømmet 
Nydelseslivel, Alt gaar ud paa at fremstille den fuldkomne alhletiske Indøvelse og Funktions
evne. Omridslinien er her snævrest draget og Formen knappest, fostret fra en i Sammen
ligning med senere Tiders karrig Husholdning2). Vil man have et fuldkomment Billede af 
en vel gennemrenset Form, hvor kun Kærnen er blevet tilbage, saa finder man det i hele 
Verdens øvrige Kunst næppe saa godt soin i den Strangfordske Figur.

h — — outoi âè üxépuÿpoi èç to p.&i.ávTepov bito too rp.iou xe/paiffpévot xai àppevwitoi, itoÅb 
to %p<J>u/ov xai fteppov xai àvôp&Ssg èm^aivovTsç^ ToaaÔTijç sùeÇtaç àitoÀaùo>T£ç, outs ptxvoi 
xai xaTsaxÂTjxÔTeç oott itsptithfisïç èç fiâpoç, àÀÀà êç to .aóppeTpov it£piye.fpappévoi^ to pèv 
à/psîov T(bu oapx&v xai itsptTTov toiç ïSp&aiv è^avaÀioxÔTeç, b âè la/bv xai tovov itapeîyev, 
àptf'èç tou ipaôXoo iteptkeÀeippévov èppwpévwç tpukdTTomç. bitep yàp dij oí ÀixpàtvTeç tov itupåv, 
toùto fyj.ïv xai tu yupvàaia èpfàZ^Tai èv tocç aiópaat. Tyv pkv a^rj'x xai toùç àiïépaç d.itotpoaüvTa^ 
xaftapov âè tov xapitov ôteuxpivoùvTa xai itpo<TO<opeùovTa.

2) i Aristofanes’s »Plutos» ¡558 ÍF.) roser »Fattigdommen» sig af at skabe bedre Mænd end Rigdommen, 
baade af Karakter og af Udseende. Hos Rigdommens Gud lide de af Podagra og faa tykke Maver og 
tykke Ben og fraadse sig fede; hos hende selv — Fattigdommen — blive de tætbyggede og 
veps efor mede {la/voi xai <T<p7]x<úbetg\ og farlige for deres Fjender.

En anden, ældre Forfatter, Hippokrates, har givet en Skizze af den nationale 
helleniske Karakters legemlige og sjælelige Væsen. Som Naturalist henfører han dens 
væsentlige Karaktertræk til Luftens, Vandets og de stedlige Forholds Indflydelse (Skriftet: 
De aere, locis, aquis, Slutning) og taler her ikke ligefrem om Athletiken , der dog histo
risk maa underforstaas som fremhævende og forstærkende disse Karaktertræk. Han om
taler Asiens Folk som vel nærede, smukke og store: det kommer af det yppige Land og 
af Aarstidernes ringe Afvexling. Af samme Grund ere de ogsaa forholdsvis blide og jævne 
af Sind og nydelseslystne. Derimod giver den stærke Afvexling af Aarstiderne i Evropa 
modige Karakterer. Hvor Landet er bart og aabent og bjergfuldt, hvor det trykkes af 
Vinteren og er gennembræudt af Solen, der ere Folkene haarde og tørt byggede; de have 
tydelig artikulerede L e d e m o d {dcqpftpatpévoi) og ere spændstige og stærkt behaarede. 
I en saadan Natur ligger der en stor Arbejdsdygtighed og Aarvaagenhed ; og af Karakter 
og Sindelag ere de stolte og egenraadige, snarere vilde end tamme. Og til Kunsterne ere 
de mere skarpsindige og kløgtige, og man vil finde dem bedre egnede til Krigsvæsen. — 
De som bo i bløde, fugtige Egne ere kødfulde og have ikke tydelige Ledemod 
(avapllpoi} ; de ere for del meste svampede, magelige, fejge.

Her se vi alter, at del bløde, svampede Kød saa vel som den dertil svarende 
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hvide Hudfarve var i Ringeagt blandt Hellenerne. Den atldetiske Skikkelse udmærkede sig 
ved sin dybe, brunrode Lod. Det er en Sag, som ikke alene vedkommer Maleriet 
eller Relieffet, men ogsaa Statuen. Uden her al indlade os paa Spørgsmaalet om den 
græske Skulpturs Polykromi i Almindelighed — et Spørgsmaal, hvorpaa der overhovedet 
næppe kan gives noget almindeligt Svar — ville vi blot fremhæve, at der iblandt Statuerne 
af den anførte Række findes et Par -— nemlig de to Figurer fra Aktion i Louvre (se For
tegnelsen S. 338, Nr. 13—14), hvis Overflade endnu har bevaret en oprindelig brunrod 
Maling. Hvor megen Vægt den ældre Tids Grækere lagde paa den mørke Farve som 
Karaktertræk for Manden, fremgaar allertydeligst af Vasebillederne fra denne Periode, paa 
hvilke de mandlige Skikkelser staa sorte mod den gulrøde Grund, medens Kvindernes 
Hudfarve er hvid: stærkere kan Modsætningen ikke fremhæves. Og naar Bronzen i den 
ældre Tid var det hyppigst benyttede Materiale for Statuen af den nøgne Mand, saa har 
Metallets mørke 'Lone herved havt sin Betydning, om den end i Reglen ikke var ment 
som en naturtro Gengivelse af Hudfarven 1). Senere kan Forestillingen om den ideale Hud
farve være mildnet noget; og dog bevise Levningerne af den udviklede Malerkunst fra 
Oldtidens senere Periode, al man endnu bestandig satte Pris paa den dybe, solbrændte 
Lød for alle egentlig mandige Skikkelser: i Henseende til Farven vedbliver Antiken at 
gøre en Forskel mellem mandligt og kvindeligt, som er ganske fremmed for al senere 
Kunst. Men dette viser atter, i hvor høj Grad Athletiken og den deraf medførte Nøgenhed 
var Grundlaget for hele den ideale Opfattelse af den mandlige Figur: det var jo alene den, 
som Mændene skyldte deres solbrændte Farve. Mangfoldige ere ogsaa Udtalelserne fra 
Oldtidens Litteratur om den mørke Hud som Kendetegn for den ægle helleniske Mand i 
Modsætning til Barbarer, Kvinder eller umandige Stuemennesker2).

’) Dion Chrysost. Or. 28,531. Der tales om en skøn Yngling, der øver sig paa Palæstraen. «Han 
lignede de godt (skarpt) udførte Statuer, og hans Lød lignede lila nd et Bronze.»

2) Udførligere har jeg fremstillet denne Sag i en Afhandling om den antike Malerkunsts Levninger i 
Nordisk Tidskrift for Filologi, VI

45

Det græske Ideal er meget forskelligt fra det assyriske, især del ældre, mere 
karakteristiske fra Assurnazirpals Tid (se ovenfor S. 193 ff.l, hvor Ledemod og Lemmer ere 
lige overdrevent lykke og hvor alt er lagt an paa det tunge og knusende — ogsaa et 
Kraft-Ideal, men mere raat. Der findes vel enkelte mere tungt og kort byggede græske 
Figurer, der nærme sig til den assyriske Type, som Herakles og Perseus — især den sidst
nævnte — paa de gamle Metoperelieffer fra Selinunt; dog have ogsaa de den særlig græske, 
ligesom indsnærede Legemsbygning. Med Ægypterne have Grækerne i det Hele den 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og pliilosophisk Afd., 5 B. IV.
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lettere Bygning tilfælles; men de græske Skikkelser ere mindre langstrakte og slanke end 
det hyppig findes hos Ægypterne: i Sammenligning med dem er Grækernes Særkende 
atter Modsætningen mellem Ledernodenes Skarphed og de muskuløse Geles mere svulmende 
Førlighed; deraf kommer et stærkere Udtryk af Spændighed. Endnu i de nyeste og dyg
tigste kunsthistoriske Skrifter (f. Ex. Frieder. - Wolt. p. Il) findes den Mening fremsat, at 
det smalle Underliv i Modsætning til de brede Skuldre skulde være Noget, som Grækerne 
havde modlaget fra den ægyptiske Kunst: «Noget, som et Folk, der udviklede sig frit af 
sig selv, dog næppe vilde falde paa for anden Gang». Herved maa vi dog for del første 
minde om, al Ægypterne ikke havde saa ensidig en Forkærlighed for det smalle Underliv 
som Grækerne: de taalte langt bedre de tykke Maver. Paa ægyptiske Statuer endog af 
mere athlelisk Karakter bliver Midien vistnok heller aldrig saa smal som den hyppig er

Fig. 51. Fra Mykenæ. Indlagte Guldfigurer paa en Dolkklinge.

paa de græske fra det 6te Aarhundrede. Paa ægyptiske Fladebilleder kan Modsætningen 
mellem Skuldre og Midie vel tage sig noget stærkere ud; men det kommer af, at Skul
drene ere udfoldede i hele deres Bredde, medens Underlivet ses i Profil. Vi tør ikke be
nægte, at dette 'l'ræk — formodentlig overleveret gennem fønikiske Billeder — kan have 
havt Betydning for den forgræske, mykeniske Kunst, af hvilken vi her gengive det mest 
karakteristiske Stykke: en Dolkklinge med indlagte Guldfigurer (Fig. 5111). Disse og andre 
mykeniske Menneskeskikkelser (Inkrustation eller Intaglio i Guld og Sten) have ogsaa 
Vepsemidier og meget fine Ledemod; den overdrevne Slankhed og urolige Bøjelighed og de 
langt udhalende Bevægelser ere ganske særlig mykeniske Træk, baade i Dyre- og Menneske
skikkelser. Ogsaa paa aldeles naive Vasetegninger fra den græske Kunsts utilregnelige 
Barndom kan man allerede finde Hovedtrækket af den særlig helleniske Legemsbygning

) Afbildningen er laant fra Bulletin de corresp. hellen. 1886, pi. 11.
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fremhævet indtil Overdrivelse1). Med andre Ord: naar man af det sjette Aarhundredes 
Statuer og Fladefigurer har lært det gammelgræske Ideal sikkert at kende, vil man kunne 
forfølge dets Grundtræk langt tilbage i den græske Kunsts tidligste Udvikling; og her er 
der da maaske et Punkt, hvor man møder en oprindelig Indflydelse fra Ægvplen. Man 
kan undertiden faa det Indtryk, at Grækerne med Hensyn til Legemsbygningen have mod
taget Forestillinger, som de endnu ikke selv ret have tilegnet sig: paa Bermys og 
Kitylos f. Ex. ere Kroppene formede næsten som afstumpede, omvendte Pyramider, der

’) Sign. f. Ex. Monumenti dell’ Inst. 1872, vol VIII, tav. XXXIX og Annali for samme Aar med G. Hirsch
felds Afhandling.

2) Afbildningen er laant fra Gerhards Auserlesene Vasenbilder, vol. IV.

Eig. 52. Græske Athleten Fra et Vasemaleri.

med den smalle Ende ere stukne ned mellem de stærke Laar. Paa denne Maade bliver 
ogsaa Midien meget tynd, og Formen peger tydelig hen imod det senere Ideal; men her 
skønner man endnu ikke nogen tydelig Bevidsthed om dets Mening. Senere vilde de 
netop have det saaledes i Følge deres ejendommelige nationale Mening med Figuren: det 
er aabenbart et Resultat, som de vilde være komne til af sig selv, ogsaa uden Ægypternes 
Hjælp (Fig. 52)2).

45'
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Etrusker ne optoge fra Grækerne de nøgne Legemsøvelser, der dog aldrig lik en 
saadan Betydning for dem , som de havde havt i Grækenland selv. De indførte ogsaa en 
Mængde Kunst fra Grækenland, saa at man paa deres Jordbund linder Værker, der tale 
del reneste og skønneste helleniske Formsprog; og i deres egen Fremstilling af Menneske
skikkelsen ere de for det meste Grækernes Efterlignere. El selvstændigt alhletisk Ideal 
linder man i det Hele ikke hos dem; kun sjældnere træffer man paa Figurer, der kunne 
antages at gengive deres egen nationale Type, som i Virkeligheden vistnok har afvegel 
meget fra den græske. Det tydeligste Exempel herpaa er, saavidt mig bekendt, det her 
afbildede Vægmaleri fra tomba degli auguri ved Corneto1) (Fig. 53), især Gruppen af de to

Fig. 53. Etruskiske Athleter. Fra et Vægmaleri.

Brydere. I Henseende til Kompositionen er denne Gruppe et fra græske Fladebilleder (Mynter,
Vasemalerier) vel kendt Motiv; til Sammenligning hidsætte vi en Afbildning af en lignende

Fig. 54. Græske Athleter. Fra et Vasemaleri.

Gruppe fra et græsk — forøvrigt temme
lig dygtigt — Vasemaleri (Fig. 54; Nikosthe- 
nes’s Kylix i Museet i Berlin2)). Saa meget 
des tydeligere viser det sig, at Stilen i 
Figurerne fra Corneto virkelig i Hovedsagen 
er ugræsk: Ansigtstrækkene ere saa store, 
allermest Næsen ; Lemmerne ere svære og 
mangle de fine græske Ledføjninger. Disse

*) Afbildningen er laant fra Monumenti dell’ lust. XI, tav. XXV.
2) Afbildet efter Gerhards Trinkschalen etc., Taf. 1.
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Allileler ere kraftige, men plumpe af Bygning; de gøre Indtryk af al være vel mæskede og 
svare for saa vidt godt til de romerske Digteres drillende Ord om Etruskerne: pingues, 
obesi1). Heller ikke Farven vilde have fundet Bifald blandt Hellenerne: de etruskiske 
Athleter have en lys, rødlig Hud.

Uagtet Etruskerne kendte baade græsk Kunst og græsk Athletik, vare de dog ikke 
delagtige i del Forhold mellem det athieliske Liv og Kunsten, som i Grækenland var den 
oprindelig drivende Kraft i dennes Udvikling. Det gik her, som det tiere er gaaet i Kunst
historien : det ene Folk optager fra det andet Kunstens Resultater og benytter dem i 
sit eget Arbejde, medens det Liv, der skaber Udviklingen, pulserer andensteds. Deraf 
fulgte ikke alene en raaere eller tørrere og aandløsere Behandling, men ogsaa en maniereret 
Huline, idet Kunsten kom i et fjernere, mere andenhaands Forhold til Livets Forbilleder. 
Dog kan Manierismen forbindes med megen Elegance og Pyntelighed. Disse Egenskaber 
ere karakteristiske for de anseligste bevarede Værker af egentlig etrurisk Plastik fra den 
ældre Periode: de lo Gravgrupper af (malet) Terrakotta fra Cære, af hvilke den ene er 
kommet til Louvre, den anden til det Britiske Museum. Gruppen i Louvre, som især er 
et elegant Arbejde, er helt igennem behandlet med den mest rutinerede Sikkerhed og virker 
i dekorativ Henseende fortræffelig; men Formerne have langtfra den græske Plastiks friske 
Liv: det er mere som store og vel udførte Dukker end det er kunstnerisk fremstillede 
Menneskeskikkelser. 1 den anden Gruppe ere Hovederne — skønt Udtrykket ikke mangler 
Liv — dog paafaldende maniererede i Formen og vise megen Mangel paa Forstaaelse af 
menneskelige Hoveders Bygning; men mærkværdigt nok ere i den samme Gruppe andre af 
Legemsformerne baade paa Mandens og Konens Figur — aldrende og ufriske Former — 
gengivne med en umiddelbar Natursandhed af den Art, at man kommer til at tænke paa 
Afstøbninger over virkelige Legemer — eller maaske snarere Lig. Saadanne Træk af en 
ganske ubearbejdet Realisme i Behandlingen af enkelte Former træffer man ogsaa andensteds 
i etrurisk Kunst baade fra tidligere og senere Tider, medens de ere helt fremmede for 
den græske Kunst, især den ældre. Denne Ujævnhed og Famlen mellem Modsætninger er 
betegnende for et Folk, som selv ikke har nogen bestemt Vilje eller Mening med Kunsten.

Efter denne Parenthes vende vi tilbage til det græske athletiske Ideal for at be
tragte det noget nøjere i Enkelthederne.

’) Jeg er ikke uopmærksom for, at det i det nyeste større Værk over etruskisk Kunst (Jules Martha: 
L’art étrusque, Paris 1889) erklæres for at være «rene Indbildninger«, at disse Adjektiver skulde 
have svaret til Etruskernes virkelige Legemsform. Men jeg kan ikke føle mig overbevist af For
fatterens Udvikling, der især gaar ud fra, at Typen paa et stort Antal etruskiske Billedværker er 
forholdsvis fin og slank. Det ligger jo nemlig overmaade nær — og er uden Tvivl rigtigt — at 
forklare dette af Indflydelse fra græsk Kunst.
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Hovedet er — som det naturlig hører til ved et Ideal af fysisk Duelighed — lille; 
og det bæres paa en kori og bred Hals, saa at Tindingernes og Kæbernes Bredde under
tiden ikke er større end Halsens. Ansigtet er temmelig kort og bredt, Næse og Hage frem- 
staaende, spidse. Profillinien gennem Pande og Næseryg gaar ud i Ét, uden Afbrydelse, 
og skraat tilbage fra Næsespidsen opad mod Issen. Hjernekassen bliver saaledes temmelig 
lille med en afrundet Profil af Issen; i Etrurien er Kraniet hyppig mere toppet og lang
strakt bagud til. Den rette Linie gennem Pande og Næseryg, som man for det meste be
nævner «den græske Profil«, er almindelig i Statuer og Relieffer; derimod finder man 
paa atheniensiske Vasemalerier Næser af en ganske anden Art: større, mere fremstaaendc 
og krumme, uagtet Personerne utvivlsomt ere mente som Hellenere. Et ret vel bevaret 
mandligt Lig fra Oldtiden , som man har fundet i Kerameikos-Gravene ved Athen, vidner 
ogsaa imod, at Virkelighedens Profiler skulde have svaret til Statuernes. Den græske Profil 
maa forklares i Sammenhæng med den almindelige Tilbøjelighed til regelmæssigt arkitek
tonisk Tilsnit af Formen (se ovenfor S. 340); men den overholdes endnu i Tider, da de 
øvrige Træk af denne Art ere forsvundne.

Om Hovedets firkantede Form i Tværsnittet have vi ovenfor talt. I Overensstemmelse 
med den er Øret i den ældre Tids Skulpturer trykket tæt og fladt ind imod Siden af Hovedet 
med en meget stor Lap forneden. Muligvis have Ørerne paa samtidige Bronzefigurer mere 
lignet Naturens og været mere udstaaende Del blive de efterhaanden ogsaa i Marmor
figurerne: Øret faar en smuk, fast og pyntelig Form med afrundede Linier. Ligesom i 
Ægypten kan der i den ældste græske Kunst være Usikkerhed med Hensyn til dets Plads: 
det sidder undertiden for højt. Dog er det ingenlunde altid Tilfældet; og da det overhovedet 
er et Begyndelsesstades Særkende, at man endnu famler sig usikkert frem, er der aldeles 
ingen Grund til i dette Træk al se et Bevis for Indflydelse fra ægyptisk Kunst. I Form
ningen af Øret — eller af Kraniet, der i den ældre Tid i Grækenland aldrig er helt skallet, 
i Reglen fuldt haarbevoxet — naar den græske Kunst næppe nogensinde en saa fuldendt 
Finhed og Grundighed som den ægyptiske i enkelte fremragende Værker fra de ældste 
Dynastier eller den saïtiske Periode. Grækerne udviklede overhovedet aldrig deres Blik til 
en saa skarp Opfattelse af et Volumens Begrænsningsflade, som Ægypterne i nogle af deres 
ypperste Værker lægge for Dagen; men de havde mere Sans for det Liv, der boede i 
Formen og bestemte dens Bevægelse.

Munden er lille, Læberne for det meste smallere end paa de ægyptiske Hoveder. 
Mundvigene ere ogsaa her, ligesom i asiatisk og ægyptisk Kunst, trukne opad mod Siderne, 
smilende; og paa de mere udviklede Exemplarer (se f. Ex. S. 351, Fig. 46) er Smilet gennem
ført smukt og med kunstnerisk Bevidsthed i Kindernes Form. Ligesom Mundens trække 
ogsaa Øjets Linier sig skraat opad imod Tindingerne. Øjet er hyppigst stærkt aabnet, 
Blikket skinnende og gloende; Udtrykket heraf forstærkes endnu derved, al Øjet ligger helt 
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fremme imod Hovedets totale Overflade, saa at der ikke falder nogen kraftig Skygge under 
Pandebenet, idet Brynet kun tegner sig som en svagt fremtrædende, buet Kant. Paa de 
ældste Hoveder gengives aldeles ikke Pandebenets Band over Øjet, under hvilken Laaget 
trækker sig ind, naar Øjet er aabenl: Fladen mellem Brynets Linie foroven og Øjenhaarenes 
forneden er kun svagt og flovt indadbuet; et Exempel — skønt ikke det tydeligste — herpaa 
er det ovenfor afbildede Sabouroffske Hoved iFig. 47, S. 353). Det er el konventionelt Træk, 
hvortil der forøvrigt ogsaa findes noget tilsvarende i Ægypten, men rigtignok ogsaa andre 
Steder i Verdens mere primitive Kunst (f. Ex. i Indien). Al Øjet paa Fladebilledernes Profil
hoveder ses i hel Udfoldning, er jo en almindelig Fejl i Indledningskunsten; men i gammel 
græsk og italisk Kunst forekommer det ogsaa, at Øjet paa statuariske Hoveder, sete i Profil, 
vise sig helt udfoldede, eller i alt Fald med utilstrækkelig Forkortning: det formader en 
mindre slræng og fast Indøvelse i de evropæiske Skoler end i den assyriske og ægyptiske. 
Fejlen er dog i græske Værker meget sjælden (et Exempel paa den har man i Statuen i 
det Britiske Museum, Fortegnelsen S. 338 Nr. 12, som længere fremme lindes gengivet); 
derimod er den i etruskiske meget hyppig; den findes — endog i overdreven Grad — i 
begge de ovennævnte betydelige Gravgrupper fra Gære1)-

Ansigtets skinnende Udtryk i Forbindelse med Legemets fuldkomment ranke Hold
ning meddeler hele Skikkelsen en Aand af naivt Livsmod, Glæde ved Tilværelsen, Stolthed 
over sig selv, men tillige af en vis Enfold og psykologisk Fladbed, som kan være paa
faldende nok, naar man tænker paa, hvad Grækerne allerede dengang havde lært af deres 
ældste store Skjalde, Homer og Hesiodos. Men af Billedkunsten krævede den græske 
Nation en Opfattelse af Mennesket, som var langt ensidigere end den, der tillodes Digte
kunsten. En gymnastisk Prisvinder eller overhovedet en Person, som agledes værdig til en 
Statue, skulde opfattes som den, der med beskeden Stolthed fremviste sin nøgne Skikkelse 
for Folkets Øjne, for at det kunde beundre den Kraft og Duelighed, som var udtrykt i den, 
Form for Form: saaiedes kronede og sammenfattede det selvtilfredse Udtryk hele Skikkelsen. 
Det var desuden græsk Livsvisdom, og især blandt Dorerne en Doktrin, som gennemførtes 
med den værste Strænghed, at man aldrig maalte stryge Stollhedens og Glædens Flag, end ikke 
under de største Pinsler. Artemis Orthia i Sparta krævede Menneskeblod, og ved hendes Alter 
piskedes de iakedæmoniske Ynglinge til Blods engang om Aaret: det kostede engang imellem 
en af dem Livet; men der var den højeste Ære for den, der holdt længst ud med glad og 
munter Mine, uden Smerteskrig. I Følge en saadan Tænkemaade forstaa vi det ensformige 
Smil over hele den gammel-græske Kunst : om dette glade Udtryk end ikke allevegne er 
fremhævet lige stærkt, saa indøvede Billedkunsten egentlig intet andet. I de æginetiske

') Om den ganske særegne Tegning nf Ojet paa arkaiske Vasebilleder med sorte Figurer se længere 
fremme.
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Gavlgrupper smile de saarede og faldne Helte lige saa vel som de sejrende: det forhindrer 
ikke, al Kunstneren kan have tilsigtet og maaske troet at udtrykke noget forskelligt efter 
enhver Persons Situation og Karakter; men Omfanget af hans Udtryksmidler er saa uendelig 
snævert: han kredser bestandig om de høje og lyse Følelser og de mørke eller nedstemte 
vil han paa ingen Maade stige ned til. At Guddommen er fro ved sin Hæder, Athleten og 
Helten ved sin Sejr, al Rigmanden gotter sig over sin Velstand, del er de Følelser, som 
Kunsten tolker, og som paa mange Maader flyde over i hverandre. Der er ingen Skygge 
over Øjet. I det forfærdeligste, mest skræmmende og truende som den græske Fantasi kendte: 
Gorgonens Hoved, er del sædvanlige Smil overdrevet til et glubende, angribende Grin af 
Glæde over at kunne jage hele Verden i et Musehul; og dets skærende Glans formørkes 
end ikke det mindste i det Øjeblik, da Perseus hugger Hovedet fra dets Krop.

Den samme Aand som i Aasyn og Holdning var det ogsaa Grækernes Mening at 
udtrykke ved Figurernes Ha ar, skønt Udtrykket her beror paa mere vilkaarlig Vedtægt og 
ikke taler umiddelbart til os moderne Mennesker. I den ældre Tid, vi her tale om, lade 
frie Mænd og Ynglinge i Reglen Haaret voxe langt, og man lagde den største Vægt 
paa dets omhyggelige Ordning. Begge Dele galdi nemlig som Tegn paa Velmagt, 
Lykke, Højtidelighed, hvorimod det kort afskaarne eller uordnede Haar betydede Sorg, ned- 
trykt Tilstand. Denne Betragtning har afsat sil Spor i Sproget: det græske Udsagnsord 
xo(iå(o^ som egentlig betyder at have langt, stort Haar, gaar over til ogsaa al betyde at 
være stolt, fornem, bryste sig af Noget.

Historien fortæller karakteristiske Træk om Grækernes Opfattelse af Haarets Betyd
ning. Den Spejder, som Xerxes udsendte for al iagttage Lakedæmoniernes Færd, da de 
ventede Perserhæren ved Thermopylæ, iagttog blandt andet, at de kæmmede deres lange 
Haar; «thi det er« — som Demaralos forklarede — «Skik iblandt dem, at naar de ville 
sætte Livet paa Spil, saa smykke de deres Hoved». Man skulde gaa i Kampen som til en 
Fest; først efter et Nederlag slog Stemningen om. Ved Midten af det 6te Aarhundrede 
afgjordes en hidsig Trælle mellem Lakedæmonierne og Argeierne ved en fuldstændig Sejr 
for de første: de overvundne Argeiere, som tidligere havde haaret langt Haar, lode det nu 
afskære og vilde ikke lade det voxe igen — heller ikke tillade deres Kvinder at bære Guld
smykker —, før Nederlaget var genoprettet. De sejrrige Lakedæmoniere derimod lode nu 
deres Haar voxe langt, medens de tidligere havde haaret det kort. Saaledes fortæller Herodol 
(I, 82); men det sidste Led af hans Beretning, at Lakedæmonierne tidligere havde gaaet 
med kort skaaret Haar, ser ud som om del af ham eller hans Hjemrnelsmænd var tilsat 
for Symmetriens Skyld. Imod dette Punkt af llerodots Fortælling har ogsaa Plutarch 
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(Lysander, Kap. 1) gjort Indsigelse: han vil ikke indrømme, at det først skulde have været i 
Anledning af Sejren over Argeierne eller af andre forholdsvis sene Begivenheder, at Lake- 
dæmonierne havde indført at gaa med langt Haar: det var Noget, som allerede skrev sig fra 
Lykurg, hvem man tillægger det Ord, at den store Haarvæxt gør de skønne Mennesker 
endnu prægtigere at se til og de grimme mere frygtindgydende. Dog kan man heller ikke 
lade det bero ved Plutarchs Fremstilling af Sagen : den smager altfor meget af Grækernes 
almindelige Tilbøjelighed til at henføre ethvert Træk af græsk Kultur til en eller anden Op
finder eller Indstifter indenfor Grækenlands egne Grænser. Det er ogsaa allerede fremhævet 
fra filologisk Side1), at Skikken er ældre end Lykurg; desuden viser en sammenlignende 
Betragtning af de ældste Kulturfolks Billedkunst klart nok, at Forkærligheden for det lange 
Haar og Opfattelsen af dets Betydning slet ikke er noget for Grækerne særligt, men har 
havt sin Gyldighed i langt større Omfang. Mere ejendommeligt for Grækerne er det tvært
imod, at de senere indførte det kortskaarne Haar for den athletiske Ungdom. Det er el 
Træk af lignende Art som Nøgenheden, græsk som den og ligesom den indført af praktiske 
Hensyn til Athletiken til Trods for ældre Tiders Smag. Men det kom som almindelig Skik først 
langt senere — i Begyndelsen af det 5te Aarhundrede — og tilhører altsaa ikke den Periode, 
vi her nærmest tale om. Der findes vel ogsaa i Kunsten fra denne Periode Exempler paa 
kort skaaret Haar (Fig. 47, S. 353); men det er tydeligt nok Undtagelser, som hver for sig 
maa antages at have havt sin bestemte Foranledning (f. Ex. Hentydning til Sorg og Grav).

Forøvrigt er det lange Haar ogsaa i Kunsten det almindelige. En nøjere Beskrivelse 
af de mange mindre Forskelligheder i Maaden, hvorpaa Haaret bæres og kunstnerisk ud
føres, anse vi ikke for at høre med til vor Opgave, uagtet det maa anerkendes, at disse i 
og for sig mindre vigtige Enkeltheder, under Forudsætning af, at de bleve alsidig og fuld
stændig, planmæssig og nøjagtig efterforskede, kunde have særlig Betydning for Kunstens 
Geografi og Kronologi. I denne Henseende er Behandlingen af Haaret et af de vigtigste 
stilistiske Kendetegn ikke alene for en enkelt Periodes Vedkommende, men for hele den 
græske Kunsthistories, saa meget mere som det er en Sag, der kan opfattes og studeres 
saa temmelig for sig uden at kræve synderlig kunstnerisk Dannelse i andre Retninger. 
Her indskrænke vi os til at fremhæve, at de allerfleste af Statuerne i vor Række og alle 
de ældre (endnu indbefattet Figuren fra Tenea, se Listen S. 337—38) saa vel som de øvrige 
samtidige Figurer ikke alene have langt Haar, men ogsaa vise det i hele dets Længde: 
det sammenholdes hyppig med et Baand rundt om Issen og falder i samlet Masse ned

p
over Ryggen; undertiden hænger mindre Partier eller enkelte lange Lokker ned over Skuldrenes 
Forsider. Det er den almindelige Skik i det sjette Aarhundrede. Saa indfører man at flette 
det i Piske, som lægges stramt tværs over Nakken, eller at binde det paa anden Maade op

’) Beckers Charikles, 2te Aufl. von K. F. Hermann, III, S. 234.

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 46
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i Nakken, idet Hensynet til hvad der var praktisk ved Athletik og anden mandig Færd faar 
Overhaand over den gamle æsthetiske Betragtning af det lange Haar, inden man endnu be
slutter sig til at skære det kort af. Endnu et godt Stykke ind i det 5te Aarhundrede 
kunde man se ældre og gammeldags velhavende Mænd i Athen, som gik med langt Haar, 
opbundet og fastgjort med Guldhaarnaale i Form af Græshopper (Thukydides I, 6).

Hvad den plastiske Behandling angaar, ere Haarets bredere, glatte eller bølgende 
Masser undertiden furede med Rifler paa langs og paa tværs, hyppigere alene paa langs, 
som om Kammen nys var gaaet igennem dem; de frit nedhængende Lokker udføres i Form 
af Tresser eller Flammer; i Bronzen have de vel hyppigst været helt spiralformede. Korte 
Lokker anordnede i Kredse uden om Pande og Tindinger og udførte i Sneglehus-Form — 
i mærkelig Overensstemmelse med assyrisk og persisk Kunst — blive først almindelige ved 
Overgangen fra denne Periode til den følgende, Tiden ved Aar 500 eller nærmest derefter 
(den Strangfordske Figur; Hovedet fra Olympia Fig. 46, S. 351; Æginelerne o. s. v.). Men 
i hvert Fald hersker der i alle Partier fuldkommen Regelmæssighed, som om hver enkelt 
Lok eller Haar havde sin fast anviste Plads. Hovedhaaret opfattes nemlig i den ældre Tid 
som en Slags arkitektonisk Prydelse, der kroner hele Skikkelsen. Og det 
ikke alene hvor Skikkelsen forholder sig rolig, men ogsaa hvor den føres ind i bevægede 
Situationer. Saaledes f. Ex. endnu paa de æginetiske Statuer. Paa en af de slagne, liggende 
Figurer fra Æginatemplets Vestgavl falder Haaret ikke lodret ned efter Tyngdens Love, men 
har endnu halvvejs det Fald, som det vilde faa, hvis Figuren stod lige oprejst: det følger 
saa at sige Diagonalen i to stridende Kræfters — den gamle og den nye Kunsts — Parallelo
gram. I Henseende til det plastiske Princip gælde de samme Love for Behandlingen af 
Haaret og af Klædebonnet, hvis Foldekast anordnes regelmæssig som pyntelige parallele 
eller konvergerende Læg i bestemte og klare Skemaer alene efter Hensyn til det geometriske 
Liniespil uden nogen Indrømmelse til Virkelighedens Luner og Tilfældigheder.

Ogsaa Skægget formes paa de modnere Mænds Skikkelser ganske regelmæssig 
som en tæt samlet, bestemt tilskaaret og tilkantet Masse. Kindskæggets forreste Rand 
danner en efter Kindbenets Form krummet Linie; under Hagen er Skægget fremstaaende, 
tilspidset. Ingen Del af Skægget afrages ganske; men det Hele holdes under Saxen og 
faar ikke Lov til at voxe langt som de assyriske og persiske Kongers. Det meget langt 
nedfaldende Skæg er ogsaa i senere Tider for Grækerne et Kendetegn paa asiatisk Karakter 
(Dionysos). Især bære Grækerne Overskægget kort skaaret, saa at det ikke hænger ud over 
Læberne som Skik var blandt Barbarer (Gallerne). I Sparta, hvor alt gik saa strængt til, 
paabød Eforerne strax efter Tiltrædelsen af deres Embede, «at Borgerne skulde klippe deres 
Overskæg og adlyde Lovene« x).

J) Plutarchs Cleomenes 9, anført efter Aristoteles. Ilvad Overskægget angik, skal i Følge Plutarch 
Meningen have været den, at de unge Mænd endog i de' mindste Ting skulde vænnes til Lydighed.
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Vi skulle her ikke fordybe os i Sporgsmaalet om, hvilken Farve af Haaret der i 
Virkeligheden har været den almindelige i den græske Nation, men blot fremhæve, at meget 
tyder paa, at Grækernes æsthetiske Betragtning har foretrukket den blonde. Paa sorte Vase
figurer fremstilles undertiden hele Haarvæxtcn med Rødt.

Vi have ovenfor udviklet, hvorledes den græske Statue træder ud af direkte For
bindelse med Arkitekturen og bliver et Billede af Menneskeskikkelsen alene ; men i den 
ældre Tid opfattes endnu Menneskeskikkelsen selv som en Slags arkitektonisk Kunstværk. 
I den frontale Figur abstraheres der jo helt fra Liv og Aktion og ses alene hen til Legems
bygningens Karakter og indre Harmoni. Skulpturens Stil stemmer ogsaa overens med den 
samtidige Arkitekturs deri, at de begge i høj Grad underordne Enkelthederne under Helheden. 
Man aner vel og vinder efterhaanden sand Indsigt i Muskulaturens Betydning for Kraftens Ud
ladning; men foreløbig interesserer man sig mere for et heldigt og tjenligt Forhold mellem 
Legemets Hoveddele indbyrdes end for et mægtigt Spil af de indre Organer. For saa vidt 
som Legemets indre Struktur træder tydelig frem paa Overfladen, gengives den dog med 
strængt Maadehold, i ganske lavt og fladt Relief i Forhold til den Formkærne, som bærer 
den. Samtidig er Opmærksomheden aabenbart stærkt henvendt paa Legemets Proportioner, 
en Sag der jo netop henhører under Legemet betragtet som Bygningsværk. I Begyndelsen er 
der heri vel megen Usikkerhed og Famlen — enkelte underordnede Værker som de lakoniske 
Relieffer vise endog barbariske Fejl —; men i den større og senere Del af vor Statuerække 
skønner man allerede en klar Bevidsthed om, hvorledes det athletiske Ideal i Hovedsagen 
skulde være med Hensyn til de forskellige Legemsdeles indbyrdes Maalforhold1).

Ogsaa i Henseende til det plastiske Studium af Legemets enkelte Partier arbejder

Nogle have forstaaet Plutarchs Ord: xeipeø&at tov puaraxa som om Overskægget helt skulde aftages, 
hvad dog næppe er rimeligt. Paa Vasebilleder o. desl. kan det vel undertiden se ud som om Over
skægget var aftaget, medens Kind- og Hageskæg er blevet staaende; men det turde komme af en 
flygtig Udførelse. Plastiske Hoveder af god gammel Kunst frembyde næppe Exempler derpaa.

*) En gennemført og omhyggelig Maaling af Proportionerne i hele denne Statuerække vilde være meget 
lønnende for Videnskaben, men er, saavidt jeg ser, endnu ikke præsteret; og jeg beklager, at jeg 
heller ikke selv kan udfylde Manglen. Saa vel Kunsthistorikeren som Kunstneren kan vel rent sub
jektivt skærpe sit Blik for Proportionernes Karakter ved Sammenligning af den ene Figur med den 
anden uden Brug af Passer; men Videnskaben kan i Længden ikke lade sig nøje med mindre end 
nøjagtige i Tal udtrykte Maal. Det er dog maaske ikke overflødigt at gøre opmærksom paa, at 
Maalingens Teknik er meget vanskelig og aldeles ikke kan betros Begyndere: at vide nøjagtig i hvert 
Tilfælde, hvor Passerspidsen skal sættes paa Figurens Overflade for at det tilsigtede Maal kan tages, 
kræver en meget speciel kunstnerisk Dannelse.

For flere vigtige arkaiske Hoveders Vedkommende har F. Winter leveret detaillerede 
Maalinger i Jahrb. d. kais. deutschen arch. Instituts, Il («Zur altattischen Kunst«). 

46*
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man sig frem gennem Fejl og Ufuldkommenheder, indtil man ved Udgangen af denne 
Periode endelig er kommet paa det klare med Hensyn til det hele Formsystem, som det
er saa længe som Legemet holder sig fuldkomment i Ro. Heri naar man til en 

Stil, som er uovergaaelig i Hen-

Fig. 55. Statue i det Britiske Museum. 
Se Listen S. 338, Nr. 12.

seende til Præcision, Renlighed, Klar
hed i Gengivelsen af Formen.

I Formen af Kroppen begynde 
Grækerne med den selv samme Fejl 
som Ægyptere og Asiatere — iblandt 
dem ogsaa medregnet Østasiaterne 
(Inderne) — nemlig at Bryst- 
kassensSiderere hulede indad. 
Dertil komme ogsaa andre Fejl, som 
de ældre, store Kulturfolk med deres 
fastere kunstneriske Disciplin og Tra
dition vare hævede over, og som 
vise i hvor høj Grad den græske 
Kunstner var overladt til sig selv 
med sin Iagttagelse og sin Kamp for 
Fremskridt. Paa Statuen fra Orcho- 
menos (Nr. 6) er Brystkassens nedersle 
Rand trukket saa højt op, at Hjærle- 
kulen næsten sidder mellem Skul
drene; ogsaa Ryggen er altfor tlad 
og Skulderbladene for lidt frem- 
slaaende; men Figuren er i det hele 
et meget ufuldkomment Arbejde, der 
i mange Partier ser ud som om den 
var tilhugget med en Øxe af en Træ
blok. Flere Statuer fra et kendelig 
højere kunstnerisk Udviklingstrin som 
den fra Bøotien, der er gengivet oven
for S. 356 (Fig. 48) eller den i det

britiske Museum (Nr. 12, S. 338), som her er afbildet (Fig. 55), afgive endnu tydelige Exempter 
paa den indadtrukne Brystkasse; derimod er Statuen fra Thera (Nr. 8, Fig. 56 9)

*) Figurerne 55 og 56 ere her gengivne efter H. Brunns store fototypiske Afbildningsværk: Denkmäler 
griech. uud rom. Skulptur (München, Bruckmann) Nr. 77 b og 77 c. I samme Værk (Nr. 76) lindes 
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maaske den ældste græske vi have tilbage, i hvilken det rigtig er iagttaget,
at Brystkassen skal hvælve sig konvext ud til Siderne: den kan endelig trække 
Vejret. Deraf følger ogsaa, baade for den og de efterfølgende Statuer, f. Ex. den fra Tenea 
og den Strangfordske, en ny og 
sandere Form af Kroppen som Hel
hed, idet Modsætningen mellem det 
brede, rummelige Bryst og den 
smalle Midie er stærkt fremhævet, 
medens tidligere Bryst og Underliv 
vare løbne altfor meget over i hin
anden. Om end Alting endnu ikke 
er kommet ganske i Orden, idet 
Ribbenskassen er trukket for langt 
ned til begge Sider, saa er Over
kroppen dog nu bragt i den Skik
kelse, som anses for at stemme 
bedst med det athletiske Ideal : Halsen 
er kort og fast, Skuldrene staa stærkt 
ud til Siderne, om de end under
tiden , som paa Figuren fra Tenea, 
skraane meget nedad; Brystet er 
fremskudt og Brystmusklernes Rande 
skarpt accentuerede. Paa den Strang
fordske Figur er endelig ogsaa Saug- 
musklen rigtig opfattet, medens der 
paa de tidligere knap nok var Op
mærksomhed for den. Formen af 
Ryggen er i det Hele det som lang
somst kommer med: endnu paa Fi
guren fra Tenea er den altfor flad 
og flov; men ogsaa heri skønner man 
et stort og beundringsværdigt Frem

lag. 56. Statuen fra Thera. 
Se Listen S. 337, Nr. 8.

skridt paa den Strangfordske Figur:
her ere Ryggens Flader komne i det rette Leje og hele Kroppens Volumen, dens Snit i alle 
Retninger ere rigtig bestemte.

ogsaa gode Afbildninger af de to Aktionsfigurer, hvilket kunde være bemærket i vor Fortegnelse 
S. 338, Fig. 13—14.
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Med Hensyn til Underlivets Former havde Grækerne i deres Kunsts Barndom aldeles 
ingen Tradition fra andre Folkeslag at rette sig efter: her maatte de, efter en Gang at have 
indført Underlivets Nøgenhed, prøve sig frem paa egen Haand. Paa Orchomenosfiguren er 
der lagt an paa at give Mavens Overflade en musknløs Karakter ved nogle fremstaaende 
Tværpartier; noget lignende kan man ogsaa iagttage paa Vasebilleder; men det vidner 
ingensteds om virkelig Forstaaelse af Formen. Ogsaa paa saadanne Figurer er Underlivet 
dog meget smalt, indadtrukket i Siderne og tyndt mellem Ryg- og Forside; og paa de fleste 
andre er Maven saa liad og Hofterne saa knappe, som om hele Figuren havde Snørliv paa. 
Af Vasemalerier synes at fremgaa, at Løbet var den Idræt, som krævede eller medførte de 
allersmallesle Vepsemidier (se ovenfor Fig. 52), og at Nævekæmpernes Diæt tilstedte mere 
Fylde; men Forskellen er ikke stor. Hvor forlegne Billedhuggerne have været ved den nye 
Opgave at gengive Mavens blødere Former, skønner man tydelig paa Statuerne af den Tørhed 
og Ængstelighed, hvormed de ere paamejslede — mere ridsede eller skrevne paa Marmorets 
Overflade end virkelig plastisk udformede. Paa den Strangfordske Figur er Underlivet det 
af alle de bevarede Partier som er længst tilbage i Udviklingen; det er endnu meget ængsteligt 
behandlet. Dog er ogsaa det bedre end paa de øvrige Statuer. Her er den regelmæssige 
Inddeling af Formerne paa Mavens Flade antydet med størst Klarhed (Fig. 50, S. 359), saa- 
ledes som den efterfølgende græske Kunst bestandig bibeholdt den; ligeledes er Randen 
af den store Skraamuskel over Hoften, som paa Figuren fra Tenea endnu slet ikke er 
iagttaget, bestemt angivet som en fin, smal, indadbøjet Flade. Ogsaa dette Træk beholdt 
den senere græske Plastik, og det er et af dens ejendommeligste Karaktermærker i Sammen
ligning med alle andre Folkeslags; men det blev rigtignok ogsaa langt eftertrykkeligere 
fremhævet, hyppig stærkt overdrevet. Særligt for den ældre Periode (se navnlig den Strang
fordske Figur) er det, at Hofteskaalernes forreste Kant (spina ilei anterior et superior) er 
stærkt fremskudt til begge Sider af den flade Mave : det giver Underlivet bestemt kantede Hjørner.

Det sjette Aarhundredes Statuer have et Par Menneskealdre senere været Genstand 
for en egen Slags Beundring fra Aristofanes’s Side. Saa lattermild som han var, har han 
uden Tvivl fundet dem uendelig snurrige; men gennem dem har han dog faaet et tydeligt 
Indtryk af en Slægt af Mennesker, som indgød ham langt mere Agtelse end hans egne Sam
tidige. Hvor han i »Skyerne» tegner et Billede af den gode gamle Tids athletiske Ynglinge, 
fremhæver han deres prægtige Bryst, deres glinsende Hud, store Bagdele og smaa Køns
dele, hvorimod hans egen Tids vanartede Ungdom havde gusten Hud, smaa Skuldre og 
smalt Bryst, stor — det vil sige: snakkesalig, uforskammet — Tunge, lille Bagdel og store Køns
dele1)- De ideale Træk af denne Skildring, som fremhæves til Pris for den ældre Slægt,

h Nubes 980 ff.
dixatoç Àôyoç (3: den konservative Aand) siger til Ynglingen: 
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illustreres godt af de bevarede arkaiske Figurer. Paa dem alle er Bagdelen stærkt ud
trædende og fast formet — derimod ikke bred — og forbinder sig med overmaade stærke 
og muskuløse Laar, der især fra Siden — ogsaa paa Vasemaleriernes Figurprofiler — vise 
sig mægtig brede og med kraftig krummet Sving af den bageste Omridslinie. Især paa en 
Figur som den fra Tenea, der dog som Helhed afgjort maa kaldes fint og let bygget, ere 
disse vældige Laar paafaldende som det eneste Træk af Overdrivelse i Retning af Muskel
kraft. Paa den Strangfordske Figur er Overdrivelsen allerede mildnet; men derfor ere 
Laarene ikke blevet mindre kraftige; de give tværtimod et aldeles uovertræffeligt Billede 
af den sundeste, strammeste Elasticitet, den mest energiske Springkraft i Musklerne. Ned
efter tilspidses Laarene mod de fine Knæ; overhovedet tilspidser Benet som Helhed sig 
meget nedadtil, da Læggens Muskler, om de end ere rundt og smukt udviklede, dog langtfra 
ere overdrevne som Laarets og Anklen er ganske tynd og Fødderne smalle. Saaledes paa 
Figuren fra Tenea, der blandt Statuerne er den eneste, hvis Ben ere fuldstændig bevarede; 
de stemme i Karakteren ganske overens med Figurerne paa Relieffer og Vasemalerier. Paa 
denne Statue ere Skinneben, Lægge og Fødder vel noget tørre, men dog alt i alt de Partier 
af hele Skikkelsen, som nærme sig mest til at være fuldendte Gengivelser af Naturen. Selve 
Knæet er mere mangelfuldt i Formen. Ved Knæ og Albuer kan man i hele den arkaiske 
Kunst iagttage den Særegenhed, at de, hvor de ere stærkt bøjede, tegnes eller formes altfor 
spidst. Deraf faar Figurernes Bevægelser paa Vasemalerierne noget yderlig haardt og kantet; 
og del samme gælder endnu om de senere, friere bevægede Statuer, f. Ex. nogle af de 
æginetiske.

Den arkaiske Stils Fod har endnu paa meget gamle Exemplarer det samme regel
mæssige, men ikke natursande Tilsnit som i ægyptisk og asiatisk Kunst: den rette Afskæring 
af Saalen og af hele Tæernes Række, den flade Tilslutning af hele Saalen til Grundfladen 
(sign, ovenfor S. 269). Efterhaanden udvikler der sig en Opfattelse af Foden, som svarer 
langt bedre til Natur og Virkelighed, men alligevel er udelukkende ejendommelig for 
ældre græsk Stil og let genkendelig mellem andre. Tæernes ulige Længde iagttages rigtig 
saa vel som Fodsaalens Hulning og uregelmæssig krummede Omrids, om det end drages 
noget vel stramt. Derimod ere Tæerne i deres Stilling til hverandre indbyrdes endnu for 
parallele: den forskellige Retning af Tommeltaaen, de tre Mellemtæer og Lilletaaen iagttages 
først i senere Værker overensstemmende med Naturen. Tæerne ere lange og kraftige, paa 

raÙTa -oirp, àyù)
xai npoç roÛTOtç Tipoaé/yç rov yoùv, 
ëÇstç aise errvjâoç Àmapov,
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pkÜTTav ßatav, Ttu>fr¡v psyákrjv 
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Vasebilleder endog overdrevent; Mellemfodens Knogler angives mer eller mindre skarpt paa 
Fodens øvre Flade. Det ejendommeligste ved Fodens Form er dog, at den udtrykker en 
let Holdning af hele Legemet: den er aldeles ikke udtraadt. Det viser sig især ved 
Hælen, hvis bagtil stærkest udtrædende Punkt altid sidder højere oppe end det er sædvanligt; 
derfra skraaner saa Hælens Profillinie nedad mod Saalen. Ellers er jo — baade i den 
sædvanlige Natur og i Kunstens Gengivelser — Hælens blødere Del som en brugt Sko, 
der efterbaanden har taget Form af Legemets tunge Vægt; men her er der intet saadant: 
det er som om denne Fod var kommet frisk og ny ud fra Naturens Værksted1).

Armene ere kraftige og ret muskuløse og deres Form vel opfattet; men mærkeligt 
er det, at Grækerne, uagtet de optage hele Skikkelsens Form til ny Iagttagelse og selv
stændig Behandling, dog stemme overens med hele den forudgaaende Kunst i den forholds
vis svage Behandling af Haanden og Haandleddet. I disse Partier ere de i det sjette Aar- 
hundrede endnu langt fra en sand Gengivelse af Naturen og lade sig hyppig nøje med 
ganske konventionelle Resultater. Og ikke alene det; men deres konventionelle Manerer i 
Tegningen af Haanden paa Fladebilleder kunne minde paafaldende baade, om Ægypteres og 
Assyreres : hos dem allesammen kan man finde Haanden tegnet i Form af en Slags Tang, 
saaledes som ovenfor beskrevet (S. 270 og 298). I de æginetiske Statuer har Kunsten vel 
opnaaet Sikkerhed i den plastiske Opfattelse af Haanden, dog er den endnu her behandlet 
mindre interessant, med mindre Finhed og Liv end Foden.

Haanden fremstilles i hele den antike Kunst, fra først til sidst, med brede, bløde, 
lidt udadbøjede Fingerender, med kort og lige afskaarne Negle.

Den idealistiske Retning i den ældre græske Kunst viser sig ikke alene i Skikkelsernes 
hele Formation, som‘vi her have skildret den, men ogsaa i Omfanget af de Opgaver, som 
Kunsten behandler. Dens Hovedæmne er Ynglingen eller den unge, skæggede Mand i den 
lykkeligste athletiske Udvikling. Fantasien havde vel ikke saa megen Tilbøjelighed, som den 
ellers tidt har havt i idealistiske Perioder, til at forestille sig alle Skikkelser saa vidt muligt 
som unge. Man havde barnlig Ærefrygt for Guder og Heroer; og Ærefrygten forestiller 
sig snarere et Væsen, den ser op til, som ældre end som ganske ungt. Saaledes tænkte 
man sig i denne Periode f. Ex. Hermes eller Achilleus som skæggede Mænd, hvorimod de 
senere almindelig fremstilles som skægløse. Men det gør — netop med Undtagelse af 
Skægget — ingen videre Forskel i Gennemførelsen af Formerne: en natursand og konse-

Det er meget paafaldende, at Fødderne paa Monumentet over Dermys og Kitylos ikke have den 
ældste Form, men den her beskrevne, rigtignok i en raa og summarisk Gengivelse, hvor Tæerne 
ikke engang ere enkeltvis udarbejdede, men dog karakteristisk og tydelig.
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kvent gennemført Karakteristik af den fremrykkede Alder kendes ikke fra denne Periode og 
har maaske neppe existeret. Alt var ungt og friskt. Barneskikkelsen forekommer saare 
sjældent, og den er da, ligesom hos de ældre Kulturfolk, behandlet som en voxen Figur i 
lille Maalestok. En Genstand for alvorlig Opmærksomhed fra Kunstens Side blev Mennesket 
i dels Udvikling først, naar det kunde betragtes fra det athletiske Synspunkt; fra henimod 
Aar 600 indførtes det jo ogsaa, at Drenge kunde vinde Prisen ved Legene.

1 den ældre Periode vise Grækerne langt mindre Interesse for Kvindens Skikkelse 
end for Mandens. I det athletiske Liv, hvori Kunsten havde sine Rødder, deltog Kvinden 
jo ikke, eller i alt Fald — som i Sparta — kun i underordnet Grad. Der fattedes et 
ejendommeligt idealistisk Program for Opfattelsen af Kvindeskikkelsen, 
der kunde svare til det, som Athletiken var for den mandlige Figur; og det er derfor vel 
muligt, at Kvindebillederne snarere end Mandsbillederne frembyde Exemplar paa virkelig 
portrætagtig Fremstilling, navnlig af Hovedet — dog indenfor Grænserne af det friske og 
ungdommelige. Den bekendte Række af arkaiske og frontale Marmorstatuer af Kvinder, 
som i den senere Tid er udgravet paa Athens Akropolis, omfatter et helt Galleri af ind
byrdes forskellige Hovedtyper, saa at der vistnok her er mere Opfordring end ellers til at 
tænke paa Afbildning af Individer; dog maa det indrømmes, at Problemet heller ikke i 
dette Tilfælde kan hæves over det subjektive Indtryk.

Samfundslivets ethiske Vedtægter, som endnu paa dette Udviklingsstade beherskede 
Kunsten ogsaa ved dens Fremstilling af ideale Æmner, gave ingen regelmæssig Anledning 
til al fremstille Kvinden nøgen; det almene, borgerlige Liv havde ingen Interesse for den 
nøgne Kvindeskikkelse, medens den nøgne Mand havde en saa overordentlig Betydning for 
det. Dette forhindrede vel ikke ganske, at Kunsten kunde fremstille Kvinden nøgen; Vase
malere gjorde Smaabilleder af nøgne Kvinder, der tage Bad, Toreuter kunde udføre Skaftet 
til et Haandspejl i Skikkelse af en nøgen Kvinde o. desk; men i større Billedværker, især 
Statuer, forekommer den nøgne Kvindeskikkelse kun som en yderst sjælden Undtagelse, der 
da i Modsætning til Billederne af den nøgne Mand virkelig peger tilbage til «Naturtilstande». 
Reglen er, at Kvinden fremtræder ikke alene fuldstændig beklædt, men endog omhyggelig 
pyntet; det gælder lige meget om Gudinder og om dødelige Kvinder. Hvilken Karakter end 
Mythen og Poesien tillagde en Gudinde, gik Kunsten endnu ud fra Opfattelsen af hende 
som sin Helligdoms Frue, der gjorde Krav paa Ærefrygt fra Menneskets Side, og fremstillede 
hende derfor ikke i nogen Skikkelse, der gjorde Brud paa det højere Samfundslivs Værdighed.

De arkaiske Kvindebilleder vise gennemgaaende, at Kunsten — uagtet den natur
ligvis ikke glemte at gengive de vigtigste Kendemærker for Kvindekønnet, særlig i Brystets 
Form, og, som vi have set, gjorde stor Forskel paa Kvindens og Mandens Hudfarve — dog 
langt fra havde tilstrækkelig Opmærksomhed for det særlig kvindelige i Figurens hele 
Legemsform og Holdning. Deraf maalte ganske naturlig følge, at man til en vis Grad over- 

47 Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd., 5 B. IV.
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førte den legemlige Karakter, som man havde næsten udelukkende Interesse for, og som 
det var den plastiske Skoles Hovedopgave at studere, nemlig den mandig-athletiske, ogsaa 
paa Kvindeskikkelsen. Den er paa dette Udviklingstrin i det Hele meget mandig, med 
stærke Skuldre og føre, muskuløse Lemmer og synes mere anlagt til Kamp eller legemlig 
Idræt end til at øve erotisk Tillokkelse over Manden. 1 mindre Billeder, f. Ex. paa Mynter, 
kan man vel finde Motiver af en meget djærv og uforbeholden Sanselighed i Forholdet 
mellem Kvinde og Mand ; men dette har ingen Indflydelse paa Tildannelsen af Kvindeskikkelsens 
Karakter, der her som allevegne er mere mandig end kvindelig.

Om den ethiske og plastiske Betydning «af Adjektivet zezpá-paivoQ. Jeg anmoder Læserne 
af den følgende Bemærkning om forud at gennemlæse, livad der ovenfor (S. 340) er udviklet om 
det firkantede (retvinklede) Snit af Indledningskunstens Statuer og om Betydningen af dette 
Karaktertræk. Som Kendsgerning er Fænomenet ingen Tvivl underkastet: det vil kunne prøves i 
enhver større Afstøbningssamling. Det har vistnok ikke været Genstand for saa megen Opmærk
somhed som det fortjener; dog findes det omtalt i en saa udbredt og benyttet Bog som Friederichs- 
Wolters Bausteine, hvor det (S. 10) i Anledning af den Statuerække, vi ovenfor særlig have 
behandlet, hedder: Das kantig Abgeschnittene der Formen im alten Stil, wo man später die Natur 
nachahmend Rundungen bildete, ist an diesen Figuren noch sehr merklich. Man betrachte z. B. 
die Seitenfläche der Hinterbacken, oder die Ferse. (Bemærkningen er her nærmest knyttet til 
Figuren fra Thera).

Naar man nu med denne Ejendommelighed ved Statuerne (og Relieffigurerne) for Øje 
erindrer, hvorledes Ordet „firkantet“ (T£T/)ayiWkoç) bruges af Simonides i hans af Platon (Protag. 
344a) anførte Vers: „Det er vanskeligt i Sandhed at blive en dygtig Mand, firkantet 
paa Hænder og Fødder og af Tænkemaade, et daddelløst Værk“1), saa synes det 
dog at ligge nær at antage, at der her er en Forbindelse mellem Sprogbrugen og Kunstens Stil 
i Fremstillingen af Menneskeskikkelsen. I Statuerne, der fremstillede det athletiske Ideal (paa 
græsk: ayqp d-pa&ÓQ), har man jo Billeder af Mennesker, som i ret egentlig Forstand ere fir
kantede paa Hænder og Fødder og overhovedet i den legemlige Form. Begrebet af det 
firkantede tilhører oprindelig i hvert Fald det legemliges eller sanseliges Verden og kan kun fra 
denne metaforisk overføres paa den aandelige. Karakteriseres det fuldkomne Legeme som fir
kantet, saa er der efter gammelgræsk Tankegang intet forunderligt i, at der ogsaa i rosende Be
tydning tales om at være firkantet paa Sjælen. Legemet er det første for Betragtningen ; men 
Sjælen opfattes ikke i Modsætning til Legemet; derfor er ogsaa Plastik og Ethik inderlig sammen
knyttede. Hvad Plastiken formede, havde en etliisk Mening, og hvad Ethiken lærte, havde et 
plastisk Udtryk. Simonides taler jo ogsaa, i karakteristisk græsk Betydning, om den fuldkomne 
Mand som et Produkt af en Slags kunstnerisk Tildannelse (apeo ÿôfot) zertjypiévov)". han 
taler om Manden næsten som om en Statue.

b — ”Avdp’ àyaiïov psv àÀaâéwç yevéerdat yaAenov yspaiv te zod itoat xat yóu> zezpáyajvov, ave» ÿôyou 
zezufpévov.
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Den Tid, da Simonides digtede, falder sammen med Indledningsperiodens Slutning i græsk 
Kunst og den følgende Periodes Begyndelse. Han maa have taget Indledningsperiodens Tanke
gang og dens Udtryksmaade i Arv og været fuldkomment fortrolig med det firkantede Snit af 
Plastikens Menneskefigurer. At dette i sin Tid har været noget mere end en Fejltagelse, frem- 
gaaet af Ubehjælpsomhed; at det har været Noget, som man vilde have saaledes og som man 
har havt sin Mening med, er rimeligt at antage, naar man ser, hvilken Bolle det spiller i den 
gamle Plastik. Det modbevises heller ikke af, at man efterhaanden søgte at frigøre sig derfor 
og til sidst helt fjernede det: den gammeldags Opfattelse af det atliletiske Ideal blev jo over
hovedet i alle Henseender omstøbt; men paa dens egen Tid var den sikkert fuldt ud ment i 
alle dens Træk. Den ene Mening og det ene Ideal afløser det andét. Og Ordet rerpápaivoQ 
selv, i den Betydning, hvori Simonides tager det, blev snart en ren Arkaisme, som senere Tider 
ikke umiddelbart forstode.

Hvad her er udtalt, har jog for nogle Aar siden (1889) udførligere meddelt i vort 
filologisk-historiske Samfund (se: Kort Udsigt over Samfundets Virksomhed, S. 180). En sproglig 
Undersøgelse vilde ellers ligge udenfor mit videnskabelige Baaderum; men ved en udmærket 
Filologs Hjælp var jeg blevet sat i Stand til at gennemgaa det litterære Materiale med Hensyn 
til Ordet Terpá/covoQ og havde deri Intet fundet, som forekom mig at afkræfte min Opfattelse af 
dets Betydning. Filologerne hørte mig med Opmærksomhed, men syntes, for saa vidt som de ud
talte sig om Sagen, most tilbøjelige til at fastholde den tidligere vedtagne Forklaring, som er 
givet ved Ordets særegne Betydning i den pythagoræiske Filosofi, hvor det „firkantede“ (o: Kva
draten) i Følge en mathematisk-spekulativ Tankegang i Almindelighed er Symbol for den absolute 
Fuldkommenhed. Men — ja jeg haaber ikke, at det skal blive opfattet som Mangel paa Begreb 
om Filologiens Kæmpegerninger — jeg tror, at Filologerne hyppig ere noget ensidig boglærde 
og tilbøjelige til at mene, at enhver Forklaring af Sproget og Litteraturen ogsaa skal være givet 
i Sproget og Litteraturen. For saa vidt have Nutidens Filologer netop overmaade ringe Lighed 
med Oldtidens Grækere, der i deres Liv bleve paavirkede af Indskydelser fra alle Kanter, ikke 
mindst af den umiddelbare Anskuelse af Livet og denne Anskuelses Tolk : Billedkunsten. Grækerne 
vare jo ikke inddelte i Læsemennesker og Kunstdyrkere: de læste ikke en Hundredendedel af 
hvad en moderne Filolog læser; men de saa hundrede Gange mere paa Kunst og forstode sig 
hundrede Gange bedre paa den.

At se en Hentydning til noget Plastisk, noget der angaar den menneskelige Skikkelse, 
i Ordet TSTpúfawoq, er forøvrigt ikke nyt: man har allerede sat det i Forbindelse med Udtrykket 
statura quadrata, som de romerske Forfattere, naturligvis med græsk Hjemmel, bruge som Karak
teristik af det P oly kl etiske Ideal. Hvad der skal forstaas ved det sidstnævnte Udtryk, er 
tydeligt og utvivlsomt: det er Modsætningen til corpora graciliora siccioraque, per quæ proceritas 
signorum major videbatur (Plin. II. N. 34, 65), som Lysippos indførte. Ordet quadratus angaar altsaa 
Legemets Proportioner i dets lodrette Projektion og betyder firskaaren, undersætsig, 
en Betydning, som meget godt illustreres ved de bevarede Exemplarer af Doryphoros og Diadu- 
menos, som man henfører til Polyklet. Men dette Ord passer lige saa lidt til de ældre 
(arkaiske) Figurer som til de senere (Lysippiske). Om den karakteristiske statura 
quadrata end begynder at udvikle sig noget før Polyklet, saa kunne Simonides’s Forestillinger om 
den ideale Skikkelse umulig have formet sig over dette Begreb. Derfor maa Ordet TerpáycovoQ 
i hans Vers forstaas i en rent forskellig Betydning. Det har ikke angaaet Legemets lodrette

47*
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Maal i Forhold til Bredden, men Tværsnittet af Legemet og dets enkelte Dele. For en nøjere 
Betragtning ligger jo ogsaa Forestillingen om en Skikkelse, der er „firkantet paa Hænder og Fødder“ 
aldeles fjernt fra Forestillingen om en firskaaren, lavstammet Skikkelse : Det ene angaar Formens 
Karakter, det andet Legemets Proportioner. Dermed er dog ikke udelukket, at disse Begreber 
allerede i Oldtiden undertiden kunne være noget sammcnblandedc.

Den knælende Stilling. i'ødselsguddomine. Nøgenhed. Weicker har ved en Afhandling 
„ Sntbindungii af 1833, optrykt i hans Kleine Schriften III p. 185 ff., fremdraget Vidnesbyrd om, 
at den knælende Stilling i gammel græsk Kunst har været anvendt ved Fremstillingen af 
den fødende Kvinde — og derefter af Fødselsgudinder —, idet han ogsaa med Rette 
har mindet om, at Fødslen blandt Naturfolk hyppig foregaar, idet Barselkvindcn knæler. Dertil 
kunde føjes, at der ogsaa i Naturfolkenes Kunst forekommer Exempter paa, at denne Stilling 
betegner Barnefødsel; jeg har i Mus. f. Völkerkunde i Berlin lagt Mærke til en saadan Figur, hidrørende 
fra Folket paa Loango-Kysten i Afrika. I den videre Udførelse af sin Betragtning tror jeg dog, 
at Weicker gaar meget for vidt, idet han er altfor tilbøjelig til i den knælende Stilling, hvor som 
helst den forekommer i antik Kunst, at se Hentydning til Barnefødsel og ikke er tilstrækkelig 
opmærksom for, at denne Stilling i gammel græsk ligesom i ægyptisk og asiatisk 
Kunst har en meget videre Anvendelse og derfor en mindre speciel Betydning 
end i udviklet græsk eller senere europæisk Kunst. Dette er nu mindre forunderligt 
i en saa gammel Afhandling, der ligger helt forud for de store asiatiske Fund; men det samme 
gælder endnu til en vis Grad om en Afhandling fra 1885 af Friedrich Marx i Mittheil. 
Athen. X, p. 177 ff.

Efter gentagne Gange at have gennemgaaet, hvad der er fremdraget om denne Sag, og 
efter at have udtalt mig om den i et Foredrag i det Kgl. d. Videnskabernes Selskab i Foraaret 1889 
skal jeg sammenfatte mit Resultat i den korteste Form med særligt Hensyn til et Par Momenter 
i Sagen, som efter min Mening trænge til at ses i et andet Lys end i de anførte Afhandlinger.

Forestillingen om den fødende Kvinde i knælende Stilling hidrører for Grækenlands Vedkom
mende aldeles fra de forhistoriske Tilstande og hører egentlig kun hjemme i dem. Det samme 
gælder om de Billedtyper, som udtrykke denne Forestilling, om end mange Exemplarer af slige 
Typer forefandtes ogsaa i historisk Tid, og Typerne i Følge religiøs Tradition og Vedtægt ogsaa kunde 
gentages i senere Tider. Men i den historiske Tid forstode Grækerne selv ikke ret Sagens Mening, 
selv hvor den knælende Stilling oprindelig blot har havt Betydning af Barnefødsel, underlagde 
man den andre, særlige Betydninger, idet man var vant til at forestille sig Fødslen foregaaende 
paa en anden Maade. Dette skønnes klart af de Steder i den antike Litteratur, hvor Sagen omtales, 
saaledes allerede af den første Homeriske Hymne, der fortæller om, hvorledes Leto fødte Apollon 
paa Delos. Hymnen bevarer ganske rigtig en Tradition om, at Leto fødte sit Barn knælende: 
A/upi âè (potvtxt irfyse, youva d'epetaev Aetp.d)Vt [lafaxcp. Men vel at mærke: Hymnen 
fremhæver ogsaa, at Fødslen foregik under usædvanlige, uregelmæssige Forhold. 
Leto flakkede frugtsommelig om fra Sted til Sted : men intet Land og ingen 0 vilde unde hende 
Ly, før hun kom til Delos; Eileithyia indfandt sig først i det Øjeblik, da det var for sent 
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at yde den Fødende Hjælp. Leto fødte saa at sige soin en ulykkelig Tjenestepige, der overraskes 
af sin Nedkomst ved en Vejkant.

I kunsthistorisk Henseende har Pausanias’s Beretning (VIII, 48, 7) om Auge-Eileithyia 
i Tcgea i Arkadien størst Betydning for denne Sag. For at forstaa den ret maa man mindes, at 
ethvert Landskab og enhver Stamme i Grækenland havde en Gudinde, som paakaldtes af Kvinder 
i Barnsnød. Grækerne vare vante til at benævne alle slige Gudinder med Fællesnavnet Eileithyia, 
uagtet det paa hvert enkelt Sted var en egen mythologisk Skikkelse, som havde sin særlige Plads 
i Stedets ældgamle religiøse Traditioner. I Tegea ligesom paa flere andre Steder var det Moderen 
til Landets lokale Heros (oprindelig vel til dets Gud): for hende som Moder — eller med 
andre Ord : for Heroens eller Gudens Fødsel — var der en egen Helligdom, hvor hun ogsaa paa
kaldtes som Eileithyia, aabenbart fordi Landets vordende Mødre saa op til hende som Forbilledet 
paa den fødende Kvinde. Om den arkadiske Kongedatter Auge fortælles, at hun ved Herakles var 
Moder til Telefos. I sin Egenskab af Eileithyia kaldtes hun év póvaow (Auge paa Knæ), 
hvad der beviser, at hendes Billede var fremstillet i knælende Stilling: oprindelig uden Tvivl blot 
for at betegne hende som den fødende. Men de stedlige Sagn i historisk Tid gave alligevel en 
yderligere Forklaring af den knælende Stilling, idet man ikke har vidst, at den allerede var til
strækkelig motiveret ved Fødslen. Man fortalte, at Auges Fader, Kong Aleos, i sin Fortørnelse 
over Datterens Svangerskab havde befalet, at hun skulde føres bort og styrtes i Havet. Da man 
nu slæbte afsted med hende, faldt hun paa Knæ — altsaa for at bede om Skaansel — 
og fødte i denne Stilling sit Barn paa det Sted, hvor Helligdommen senere var. Dette minder 
om det Folkesagn, som Herodot (V, 86) fortæller om de gamle Træbilleder af Damia og Auxesia 
paa Ægina: Athenerne havde med Vold villet slæbe dem bort; men da havde Træfigurerne kastet 
sig paa Knæ og vare senere forblevne i denne Stilling. Weicker formoder, at Herodot og 
Pausanias, der ogsaa omtaler disse Skikkelser (II, 30, 5 ; 32, 2) vel have kendt den rette Forklaring 
af deres knælende Stilling, nemlig at det var Fødselsgudinder; men at de fortie den. Det fore
kommer mig at være en meget dristig Formodning eæ silentio. For dot første vides det ikke om 
Damia og Auxesia, at de netop vare Fødselsgudinder: det er Noget, som Weicker i Følge en 
Misbrug af Analogien slutter af deres knælende Stilling. Og selv om de virkelig vare det — 
hvad der ikke er umuligt —, saa er det dog ikke rimeligt, at Herodot og Pausanias, eller overhovedet 
Grækere fra den historiske Tid have kendt den oprindelige Sammenhæng mellem Barnefødsel og 
knælende Stilling.

Man ser, hvor fremmed og gaadefuld denne Stilling var blevet for Grækerne, og hvorledes 
den, naar den forefandtes i ældgamle Billedtyper, æggede Fantasien til Forsøg paa Forklaringer. 
Kun i én Betydning var man ret fortrolig med den, nemlig som Bøn om Naade; og denne Be
tydning lagde man da til Grund for Forklaringerne.

Den oprindelige Betydning var dog ingenlunde alene Barnefødsel, og Weicker — og 
efter ham Marx — gaa virkelig noget vel vidt i at fremhæve denne Betydning, naar de endog 
ville lade den gælde for mandlige knælende Skikkelser. Der tales nemlig om tre mandlige 
Guddomme, fremstillede knælende, som Romerne kaldte di nixi, og hvis Hjælp paakaldtes af Kvinder 
i Barnsnød. Efter et af Felttogene mod Østen i det andet Aarhundrede før Kr. havde Romerne 
indført disse Guders Dyrkelse og givet deres Billeder Plads paa Kapitol. Naar Festus (S. 174) 
siger: Nixi di appellantur in Capitolio tria signa ante cellam Minervæ, genibus nixa, velut præsidentes 
parientium nixibus, saa er dette tydelig et Spil med Ord, som formodentlig ikke skyldes netop 
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denne Forfatter, men snarere har været almindelig gængs i Kom: Verbet nitor (at stemme, trykke, 
trænge sin Kraft mod Noget) og Substantivet nixus bruges nemlig baade om at knæle og at 
være i Barnsnød, dog uden mindste Hensyn til at Kvinder i Barnsnød i ældgamle Tider have 
knælet1). I et saadant Ordspil kan man naturligvis ikke søge den oprindelige Mening med de tre 
Gudebilleders Stilling, saa meget mindre som disse Guddomme jo ikke vare romerske, men indførte 
udenlandsfra, medens Ordspillet alene tilhører det latinske Sprog. At Weicker ogsaa søger 
Forklaringen i Romernes Mythologi og Sprog, er lidet logisk; selv om hans Forklaring ellers 
var heldig, maatte den alene af denne Grund forkastes. Heri følger Marx ham heller ikke. Marx 
mener, at „den knælende Stilling var saa karakteristisk for Forløsningens Akt, at man i Lighed 
med Eileithyia-Auge endog fremstillede mandlige Guddomme, som stode den fødende Kvinde bi i 
Nedkomstens Time, i knælende Stilling“. Jeg tilstaar, at jeg ikke formaar at følge med denne 
Anvendelse af Analogien. En mandlig Skikkelse i Stilling af en fødende Kvinde!! 
Der gives Forestillinger, som endog meget uciviliserede og naive Folkeslag vilde finde altfor op
rørske mod sund Menneskeforstand, og som kun synes at være tilgængelige for den højeste Lærdom.

I en saa lidet oplyst Sag vil der næppe være Haab om at naa til nogen præcis og sikker 
Forklaring: kun rent hypothetisk vil jeg tillade mig at antyde, i hvilken Retning Forklaringen 
kunde søges. 7U nixi, som skulle være bragte til Rom enten eftei- Korinths Erobring eller efter 
Sejren over Antiochus den Store, have mulig været af gammel græsk, men snarere dog af orien
talsk Oprindelse. Paa asiatiske Monumenter finder man undertiden — se f. Ex. Raoul Rochette : 
Hercule Assyrien VI, 14, Archäol. Zeit. Jahrg. XII Taf. LXIII, 3 — en mandlig mythologisk 
Skikkelse i knælende Stilling : den holder Dyr eller er omgivet af Dyr og synes saaledes at være 
betegnet som en vældig Hersker over den levende Natur, Herre over Skabningernes Liv og Død. 
I Følge en saadan mythologisk Karakter vilde den ogsaa kunne paakaldes af Kvinder under 
Fødslen. Men den knælende Stilling vedkommer her aldeles ikke den fødende Kvindes Stilling: 
den skiller sig i Betydning ikke væsentlig fra en staaende. Kunsten anvender paa dette Udvik
lingsstade staaende og jordbundne Stillinger omtrent i Flæng. Hvorfor er f. Ex. Apollon paa den 
ovenfor (S. 357) afbildede Mynt fra Tarent fremstillet knælende? Vistnok af rent ydre Grunde: 
for at Figuren bedre kunde udfylde Rammen. Her er endnu et ligegyldigt og frit Valg mellem 
Stillingerne, hvorimod man senere paa ingen Maade vilde have fremstillet Apollon knælende. 
Romerne kendte ogsaa en mandlig Stjernebilled-Figur — uden Tvivl af orientalsk Oprindelse — 
i knælende Stilling, uden at Stillingen her synes at være sat i nogen Forbindelse med Barnefødsel. 
Naar nu en fremmed Naturguddom optoges i det romerske Pantheon, kunde dens Betydning let 
blive mere speciel og underordnet end den oprindelig havde været: under Polytheismens Udvikling 
og Skæbner foregaar der jo efterhaanden en Deling af det mythologiske Arbejde. Saaledes kunde 
slige Naturguder faa særligt Ry for Magt over Fødsler, medens Fødsels hj æ 1 p i Reglen ansaas for 
at være Kvindekønnets Sag. Forklaringen af deres usædvanlige Stilling kunde spekulative Hoveder 
søge i et Ordspil, hvad der jo synes at vise, at man i Oldtiden ikke faldt paa at drage nogen 
Parallel mellem deres Stilling og fødende Kvinders, ikke engang mellem deres Stilling og Fødsels
hjælperskers.

En meget gammel Marmorgruppe, funden ved Maguía i Lakonien, nu i Museet i Sparta

B At Festus's Sætning er at betragte som et Ordspil, har J. N. Madvig bekræftet for mig, da jeg 
(mundtlig) raadspurgte ham om Sagen.
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(Dressel & Milchhöfer, Katalog: Nr. 1; jfr. den ovenomtalte Afhandling af Marx i Mitth. 
Athen.) synes blandt alle efterladte Værker af antik Kunst at være det, som tydeligst bevarer 
Mindet om den ældgamle Tilstand, da Kvinden knælede under Forløsningen.

Gruppen bestaar af en kvindelig Skikkelse i lidt under naturlig Størrelse; til hver af 
hendes Sider slutter sig tæt en mandlig Skikkelse i langt mindre Maalestok. Paa Grund af den 
kvindelige Hovedfigurs mangelfulde Bevaring har dens Stilling været utydelig og unøjagtig opfattet; 
men Marx har allerede rigtig paavist, at den knæler, dog lidt mere oprejst end det er alminde
ligt blandt ægyptiske Figurer, der sidde paa deres Hæle. Da desuden de kvindelige Genitalia ere 
paafaldende stærkt fremhævede, kan der — som ogsaa Marx gør gældende — ikke være Tvivl 
om, at Kvinden her er fremstillet som den fødende, eller dog med særligt Hensyn til Fødslen. 
Hun er fuldstændig nøgen, hvilket, som vi have set, er ganske ualmindeligt ved en Kvindeskik
kelse i Indledningskunsten. I dette Tilfælde peger Nøgenheden tilbage til „Naturtilstande“ og 
staar ikke i nogen Forbindelse med den senere almindelige Nøgenhed i græsk Kunst. (Dog fore
kommer der i senere Kunst Gentagelser af en formodentlig ældgammel Type af en nøgen knælende 
Kvindeskikkelse mellem aabnede Muslingskaller, rimeligvis ogsaa en Hentydning til Fødselsakten).

I en Gruppe fra Indledningsperioden •— næppe engang fra dens senere Del — maa 
man blot ikke tænke sig nogen naturtro Fremstilling af Kvindens Forløsning: sligt vilde aldeles 
ikke høre hjemme paa dette Udviklingstrin. Det er en rolig og typisk Fremstilling, hvor enhver 
Ting paa sin Vis skal minde om Fødslen, men uden at det Hele er samlet til en aktuel Gen
givelse af den. De tekniske Vilkaar og de kunstneriske Regler for en Marmorgruppes Kompo
sition raaatte f. Ex. kræve, at Kvindens Ben ikke fremstilledes adskilte, men samlede, og stillede 
ogsaa bestemte Fordringer til de underordnede Figurers Forening med Hovedfiguren. Derfor 
forekommer det mig ogsaa naturligst at opfatte de to smaa staaende Figurer ved Kvindens Side 
som hendes Børn, nemlig de Børn, hun føder. At deres Holdning, Form og Haarvæxt ikke 
svarer til nyfødte Børns, kan herved ikke volde Betænkelighed, da Barneskikkelsen i denne 
Udviklingsperiode allevegne gengives som en lille voxen Figur. Den ene af dem stikker 
tydelig Fingrene i Munden, hvad der leder Tanken over til den ægyptiske Kunsts sædvanlige 
Kendetegn paa den spæde Alder. I Gruppens hele Komposition er der ogsaa Noget, som minder 
om (smaa) ægyptiske Grupper af den knælende Moder med Barnet, skønt Overensstemmelsen med 
ægyptisk Kunst ingenlunde er gennemført eller nøjagtig.

Marx har forstaaet Gruppen som en under Forløsningen knælende Kvinde, omgivet af to 
hjælpende Dæmoner; han anser den for en Votivgave, som en eller anden Kvinde har indviet til 
Tak for lykkelig Forløsning. Men det forekommer mig dog mindre rimeligt, at et efter gammel
lakonisk Maalestok ikke uanseligt Værk skulde have en rent privat Betydning, eller at en Kvinde 
skulde have ladet gøre en temmelig stor Figur af sig selv med guddommelige Væsener i lille Maalestok 
ved sin Side. Er det ikke snarere en lakedæmonisk Leda-Eileithyia, vi her se, i Lighed med den 
arkadiske Auge-Eileithyia (Atjpy év fóvaaiv)? Sidefigurerne vilde da være Ledas Tvillingsønner, 
Dioskurerne Kastor og Pollux (hvilket forresten Marx ogsaa anser for „ikke usandsynligt“, uagtet 
han opfatter den kvindelige Figur som et virkeligt Menneske). Har Leda i denne Skikkelse havt 
en lignende Plads i Lakonien som Auge i Arkadien, saa kunde Sønnerne vel karakteriseres som 
Amanuenses ved hendes heldbringende Praxis: derpaa kunde ogsaa den enes Bevægelse tyde, idet 
den synes at være en typisk Betegnelse for Fødselshjælp.
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Overgaiigsstil i Grækenland. Frontaliteten opløses.

I det foregaaendc have vi allerede benyttet Figurer fra Relieffer og Vasemalerier 
til at udfylde det Billede af Menneskeskikkelsen, som Statuen viser os. her er Mere at 
tilføje om selve den Maade, hvorpaa Figuren eller Sammenstillingen af Figurer udfolder sig 
paa Fladen i de Fladebilleder, som ere samtidige med de frontale Statuer. Men det vil 
være tjenligst at opsætte Omtalen heraf for at følge Statuens Udvikling endnu et Skridt videre 
og derefter vende tilbage til den arkaiske Kunsts Fladefremstilling.

Vi staa nu ved det Grænseskel, der paa en Maade er det vigtigste i hele Billed
kunstens Historie, nemlig Grænsen mellem Indledningsperioden og den fuldt udviklede Kunst. 
I den Forandring, der nu foregaar, bestaar det vigtigste Træk deri, af Statuens frontale 
Holdning opløses: den statuarisk fremstillede Figur begynder at bøje, vende og dreje 
sig til højre og venstre i Hals og Underliv. Deraf følger da ogsaa efterhaanden de vigtigste 
Forandringer i Fremstillingen af Figuren paa Fladen, overhovedet en fuldkommen Omvæltning 
i Fremstillingsformerne. I Løbet af kort Tid blive Statue, Relief og Maleri til noget helt 
andet end de i Aartusinder havde været.

Forandringen af Statueformen gennemførtes naturligvis ikke med ét Slag, men ud
vikler sig Skridt for Skridt i Løbet af en Overgangsperiode, inden den staar som et fuldt 
færdigt Resultat. Der kan ikke være Tvivl om, at der har været en Aarrække, i hvilken 
nogle Statuer fremstilledes ganske efter det gamle frontale Skema, samtidig med at der 
i andre gjordes Forsøg paa at fremstille Figuren i friere Bevægelse. Saaledes gaar det jo 
altid med historisk Udvikling: Udviklingstrinenes Grænser tværdele ikke Historien som rette 
og stramme Linier, men de tidligere Tilstande strække paa mange Maader deres Udløbere 
ind i de senere. I de fleste Henseender er der en aldeles flydende Overgang mellem Ind
ledningsperioden og den nye Tid: endog hvor Frontaliteten er opløst, finder man endnu foreløbig 
den gammeldags Behandling af Klædebon og llaar; Smilet over Ansigtet og Figurens hele 
ethiske Udtryk opfattes væsentlig som tidligere. Ogsaa om Gennemførelsen af det athletiske 
Ideal gælder foreløbig den samme Karakteristik som for Indledningskunsten: heri staar 
den Figur, som vi have betragtet som Endepunktet af de frontale Statuers Række (den 
Strangfordske), saa nær ved nogle af de ældste friere bevægede (de æginetiske), at man endog 
deraf har villet slutte, at de hidrørte fra samme Skole. Ikke desto mindre fastholde vi be- 
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stemt, at det er Gennembruddet af Frontaliteten, som betegner det store Grænseskel; og 
at vi lægge en saadan Vægt netop paa dette Træk, retfærdiggøres af vor hele foregaaende 
Betragtning ikke alene af den græske Kunst, men ogsaa af alle de øvrige Folks. Hvad 
Grækerne angaar, havde de under lndiedningskunsten opdyrket Figurens Formsystem, medens 
den holdtes i Ro, og gjort den Sag færdig; det plastiske Billede af den unge Mandsskikkelse 
havde fuldendt sin Skolegang; nu skulde Skikkelsen ud og røre sig i Livet.

Vi have i et foregaaende Kapitel (se S. 223) henpeget paa Perserkrigene som den 
store historiske Begivenhed, der betegner Grænsen mellem Indledningskunsten og den nye 
Udvikling af Kunsten i Grækenland. Siden den Tid da disse Ord bleve nedskrevne, har 
Arkæologien, især i Følge nye Fund paa Athens Akropolis, forandret sin Opfattelse af Tids
bestemmelserne netop for Kunstværkerne fra den Periode, som vi her sysle med. Talen 
er ikke om store Forskelle: gennemgaaende bør de tidligere anlagne kronologiske Bestem
melser efter de fleste Kyndiges Mening rykkes et Par Tiaar tilbage i Tiden. Saaledes vilde 
Begyndelsen af det, vi kalde Overgangsperioden, nu kunne sættes til omtr. Aar 510 f. Kr., 
Slutningen til omtr. Aar 460, i all Fald for Statuens Vedkommende. I Henseende til den 
rette Forstaaelse af den kunsthistoriske Udviklings Sammenhæng med den nationale og poli
tiske Historie have disse Problemer en indgribende Betydning og overordentlig Interesse: 
det gælder herved navnlig om al forstaa, hvilke Virkninger for den aandelige Udvikling der 
medførtes af Demokratiets Sejr i Athen i Slutningen af det 6te Aarhundrede, og hvilke 
Virkninger der skyldtes den store nationale Rystelse og Rejsning ved Perserkrigene, dels 
deres første Akt (Slaget ved Marathon), dels deres anden Akt (Xerxes’s Invasion). Naar 
Spørgsmaalet derimod er om selve den kunsthistoriske Udviklings Forløb, om hvorledes 
Udviklingens Momenter følge efter hverandre og af hverandre, om hvad der er det ældre 
og hvad der er det senere af de bevarede Værker, altsaa om den relative Kronologi, da 
maa vi anerkende, at vi nu som før væsentlig ere henviste til det sammenlignende Studium 
af Kunstværkernes egen Stil. Det er disse sidste Spørgsmaal, som for os alene foreligge 
til Behandling. Det gælder for os — her som i det Foregaaende — kun om en skarp og 
sand Redegørelse for de væsentlige Momenter i Udviklingen.

Der gaves, som allerede ovenfor antydet (S. 333), allerede i Indledningskunsten 
selv Exempler paa Statuer, hvis Holdning ikke er frontal. Om end Frontaliteten 
som Regel er lige saa tydelig i Grækenland i den ældre Tid som noget andet Sted, ere 
Undtagelserne her dog betydningsfuldere end f. Ex. i Ægypten, dels fordi de ere noget 
hyppigere, dels fordi Undtagelsen blev Fremtidens Regel. Det er ikke her Stedet til at op
regne ethvert muligt forekommende Fænomen; jeg anfører kun de vigtigste og tidligste 

Vidensk. Selsk. Skr., 5te Række, historisk og philosophisk Afd. 5. B. IV. 48
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Exempler paa Afvigelser i Statuer fra den frontale Holdning. Og disse Afvigelser lade sig 
mærkelig nok samle under bestemte Typer lige saa vel som de Stillinger, der over
holde Heglen.

1. Saa vel fra Grækenlands forskellige Egne som fra Italien har man smaa Figurer 
af Bronze eller Terrakotta, af hvilke nogle, f. Ex. en lille Bronze i Olympia, sikkert ikke ere 
yngre end det 6te Aarhundrede og ellers slet ikke bære Præg af nogen Overgangsstil, og 
som ere fremstillede liggende paa den ene Side med Overkroppen noget rejst 
i Vejret, idet Albuen støtter sig til et Hynde1). Der er altsaa en ikke ubetydelig 
Sidebøjning af Kroppen. At dette Motiv havde sin særegne Plads i græsk Kunst fra 
en tidlig Tid, kom vel af Livets Skik at ligge til Bords Men især fik det Betydning i 
Etrurien, hvor det almindelig anvendtes paa Gravmæler af Terrakotta, saaledes paa de lo 
ovenfor (S. 365) omtalte Grupper fra Gære, især den i Louvre2), hvor Mand og Hustru ligge 
sammen ovenpaa Sarkofagen, nydende Livet ligesom ved Gildebordet. Medens man paa de 
smaa og ældre Exempler paa Motivet skønner en vis Fladbed i Anlægget af Figuren, der 
nærmer den til at være en udskaaret Relieffigur, ere Grupperne fra Gære allerede helt statuarisk 
gennemførte, men kunne vel heller ikke ganske henregnes til Indledningskunsten. Men paa 
alle Figurer af delte Motiv ere Underkroppen og Benene tiihyllede, hvorved Kunstneren er 
blevet sparet for den Vanskelighed at gennemføre Bøjningen af Legemet i Kroppens Former.

2. Til en anden Type høre visse ilende eller flyvende Skikkelser (Nike, 
Harpy el. desk). Det er egentlig en Fladefigur, som fra Relief eller Maleri er gaaet over til 
at behandles statuarisk. Benenes Bevægelse er gengivet omtrent som om Figuren knælede 
paa det ene Knæ og saaledes løb lavt og hurtig gennem Luften. Paa de ældre Exempler 
ses Benene aldeles i Profil, Overkrop og Hoved derimod lige forfra, altsaa i en Retning, 
der danner en ret Vinkel med Benenes; Armene ere udbredte til Siderne i samme Plan som 
det, hvorpaa Benene ere udfoldede3). Med begge Hænder tager Figuren fat i Klædebonnet, 
for at det ikke skal hæmme Løbet eller Flugten. Denne Stilling viser en Dobbelthed i 
Meningen med Fremstillingen: Benenes Retning udtrykker hvad Skikkelsen vil, dens Stræben 
henimod et Maal; men Krop og Hoved følge ikke denne Bevægelse, men henvende sig lige 
til Beskueren. Det værdifuldeste rent arkaiske Exempel paa dette Motiv er den bekendte 
flyvende «Nike» af Marmor, funden paa Delos 1877, nu i Centralmuseet i Athen4). Efter- 
haanden — i Overgangstiden — udjævnes det skarpe Brud i Bevægelsen: Overkroppen 
drejer sig lidt mere hen i den Retning, hvori Benene bévæge sig, Hovedet atter noget

h Se ovenfor S. 242 om dette Motiv hos andre Folkeslag.
2) Paa Gruppen i Brit. Museum ligger Konen i sidebøjet Stilling, Manden derimod baglænds — en i 

den ældre Kunst usædvanlig, men strængl frontal Stilling.
3) Hovedet kan ogsaa være drejet om i modsat Retning af Benene. El etruskisk Exempel i Brit. Museum.
4) Kavvadias’s Katalog 1886—87, Nr. 21 ; Bull.de corresp. hellén. 1879 pl. VI—VII; Mittheil. 1886, Taf. XI. 
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mere. Men det gælder om denne Type som om den foregaaende, at den Intet bidrager til 
Udviklingen af Vendingens egentlige plastiske Gennemførelse i Kroppens Former, eftersom 
de ere dækkede af Klædebonnet.

Nær til denne Type slutte sig andre ilende (egentlig knælende), men ikke svæ
vende Skikkelser, navnlig Silener, i Bronzestatuetter. De ere nøgne. Men Maaleslokken 
er for lille og Bevaringen for det meste for mangelfuld til at man tydelig kan skønne nogen 
kunstnerisk Udvikling i dem.

3. Et særdeles almindeligt statuarisk Motiv fra de allerældste Tider af er den 
staaende Stilling med højre Arm løftet, idet Haanden holder et Vaaben til 
Angreb, saaledes Krigere eller Pallas Athene Lansen, Zeus Lynilden o. s. v. Uden Tvivl 
have mange Tempelstatuer og Gudebilleder overhovedet været fremstillede paa denne Maade. 
Der findes Bronzestatuetter af denne Art, som ere aldeles frontale: her er der da ikke 
udtrykt nogen virkelig aktuel Bevægelse, nogen egentlig Udslyngning af Vaabenet: den løftede 
Haand med Vaabenet minder kun om Skikkelsens krigerske eller angribende Karakter. Derefter 
kan man — ligeledes gennem Rækker af Bronzestatuetter — forfølge en gradvis Overgang 
(som ogsaa synes at henhøre til hvad vi kalde Overgangsperioden) til det rigtige Udtryk for Be
vægelsen, der nødvendig maatte medføre en Afvigelse fra Frontaliteten, fordi Figurens 
højre og venstre Side ved dette Motiv fungere paa saa forskellig Maade. For at slynge en 
Genstand frem med Kraft maa man jo først bevæge den tilbage. Altsaa maa højre Arm 
og Skulder bøjes bagud; men Betingelsen herfor er en mere eller mindre slærk Vending 
højre om af Kroppen. Denne Vending kan imidlertid atter til en vis Grad udjævnes derved, 
at højre Fod og Ben strækkes skraat bagud, medens venstre Fod sættes djærvt frem. I 
Halsen foregaar en tilsvarende Vending venstre om, idet Ansigtet ikke holdes i samme 
Retning som Kroppens Forside, men drejes om imod det Maal, der skal rammes med Vaabenet. 
Den fuldt natursande Gengivelse af denne Bevægelse faldt vanskelig nok og har krævet en 
Mængde ufuldkomne Forsøg. Men uagtet man, som sagt, ved denne Opgave kan forfølge 
Overgangen fra absolut Frontalitet til fuldstændig Opløsning af Frontaliteten, finder man 
ogsaa blandt Terrakotter fra ældgamle Grave i Attika (i Polytechnikon i Athen) Exempler 
paa Figurer af denne Type, i hvilke den skæve Stilling, der ellers tilhører Overgangstiden, 
allerede er foregrebet, om end i smaa og aldeles raa Antydninger.

En ejendommelig Modsætning mellem højre og venstre Sides Funktion medførtes af 
Bueskydningen, særlig Spændingen af Buen. Slige Motiver ere benyttede i Bronze
statuetter af ridende asiatiske Bueskytter, til Smykker for Randen af større Bronzekar 
(italiske Fund, særlig i det Britiske Museum); det forekommer endog, at Bueskytten vender 
sig om og afskyder Pilen bagud. Men her ere vi uden Tvivl helt inde i Overgangsperioden, 
skønt Figurerne ellers have en rent arkaisk Karakter.

48:
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En Ting bidrog dog fremfor alt til Statuens Frigørelse, nemlig at den ikke blot blev 
en Fremstilling af Menneskikkelserne hver for sig, men ogsaa et Udtryk for Mennesket i 
levende og virksomt Samkvem med andre. I hele Indledningskunsten havde Samkvemmet 
mellem Menneskene alene været gengivet paa Fladebillederne, medens Statuegrupperne, som 
vi have set, aldrig kom ud over at være mere udvortes Sammenstillinger af enkelte statuariske 
Figurer. Paa Fladebillederne havde man jo ogsaa gengivet Skikkelsernes Bøjninger og 
Vendinger til Siden, om end paa ufuldkommen Maade. Naar der nu tilvejebragtes en særegen 
Overgang fra Fladebilledet til den statuariske Fremstilling, saa vilde dette ogsaa medføre et 
Krav fra Kunsten til at gennemføre den friere Holdning og Bevægelse i Statuerne. En 
saadan Overgang foregik i den græske Billedhuggerkunst i Følge den Opgave, som Arkitekturen 
stillede til Plastiken ved Kompositionen af Gavl grupp erne. Man har fra gammel Tid 
Exempter paa slige Grupper, udførte som Relief (Herakles’s Kamp med Hydra paa Athens 
Akropolis, Gigantkampen paa Megarernes Skatkammer i Olympia); men i den Periode, vi 
nu betragte, udførtes de som frie Statuer, opstillede i Gavlfeltet med dets trekantede Flade 
til Baggrund og dets stærkt udladende Kranslister til Ramme. Statuegruppen var her altsaa 
det allerhøjeste Relief, et Superlativ af Relief; men alligevel udførte en stræng og sin Opgave 
hengiven Kunst hver enkelt Figur virkelig statuarisk, endog med ikke mindre Omhu for 
dens indad mod Grundfladen vendte Side end for dens Forside. Dertil kom endnu, at Gavl
feltets lave Trekant af sig selv krævede betydelig Afvexling i Figurernes Stillinger: staaende 
Figurer i Midten, liggende ude i Hjørnerne, og i begge Fløje en gradvis Overgang derimellem. 
Man kan sikkert antage, at Grækerne ogsaa uden slige ydre Foranledninger vilde have frigjort 
Statuens Bevægelse: Grunden laa dybere, i hele deres Aands og Kunsts Retning; men alt 
i Verden skal jo ikke alene have sine Grunde, men ogsaa sine Anledninger.

Saaledes som den græske Kunst er os overleveret, er intet Værk endnu saa vigtigt 
til at skønne den første Overgang til den frigjorte Statue som Gavlgrupperne fra 
Ægina. Der findes paa Athens Akropolis Levninger af en stor Gruppe, maaske en Gavl
gruppe, af Athene og Giganterne, som i denne Henseende ogsaa vilde have været meget 
lærerig, naar der blot havde været flere og større Brudstykker bevaret af den; og hvis vi 
havde Alt tilbage fra Overgangsperioden, vilde de æginetiske Skulpturer maaske ikke være 
dem, der gjorde Fordring paa den største Opmærksomhed. Men nu have de for os en 
kunsthistorisk Betydning af allerførste Rang som Mindesmærker fra den største og følgerigeste 
Vending i Billedkunstens Udvikling. De oplyse os netop om Vendepunktet, idet de endnu 
tydelig vise Forbindelsen med de gamle Tilstande og indenfor deres egne Grænser frembyde 
en hel Række Udviklingstrin henimod større og større Frigørelse. De kræve ogsaa fuld 
Opmærksomhed ved Arbejdets kunstneriske Værd: saa meget som der end er draget frem 
af Jordens Skød siden Fundet af dem, kender man dog endnu næppe Noget fra dette 
Udviklingstrin, som overgaar dem, og meget lidt som naar dem i Henseende til grundigt 
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Studium af Menneskefiguren, Nøjagtighed og Gediegenlied i Udførelsen af de enkelte Partier: 
Skuldre, Arme, Ben, Fødder. Der gives ikke mere exakt Plastik end denne: Intet, som 
giver tydeligere Besked om, hvad Kunsten paa el givet Udviklingstrin har kunnet og ikke 
kunnet. Som bekendt overgaar Figurerne fra den østlige Gavl ikke lidet dem fra den vestlige 
i Fylde og Fuldkommenhed; men ogsaa den vestlige — fuldstændigere bevarede — Gruppe 
er et saare agtværdigt og omhyggeligt Arbejde.

Sammenhængen med Indledningskunsten viser sig allerede deri; at der blandt Templets 
Skulpturer findes Exempler paa Statuer, der vel i Henseende til Formens Behandling ganske 
slutte sig til de øvrige fra samme Tempel og ere udførte af de samme Hænder, men som 
i strængeste Forstand ere frontale, nemlig de to smaa kvindelige Akroter i e figurer, 
der have havt deres Plads ovenover Gavlfeltets liamme. I udvortes, dekorativ Henseende 
udgøre de et Par og staa i et symmetrisk Forhold til hinanden ; men der er intet levende 
Samkvem udtrykt imellem dem, Intet, som af sig selv medførte en Forandring af Frem
stillingsformen.

Pallas Athenes Figur i Midten af det vestlige Gavlfelt — i det østlige er den 
tilsvarende Figur paa enkelte Brudstykker nær ikke bevaret — er vel ikke nogen frontal 
Skikkelse, men kan heller ikke kaldes frigjort med Hensyn til Stillingen: den er et stringent 
Bevis for, hvor mangelfulde Forestillingerne om Menneskeskikkelsens plastiske Sammenhæng 
her endnu vare, saa snart som man vovede sig et Skridt udenfor Frontaliteten. Gudinden 
staar midt imellem de to Partier af kæmpende Helte, lidt bagved dem, beskærmende 
Grækerne med sit Skjold, men usynlig for dem saa vel som for Troerne. Benene og 
Fødderne ses i Profil, naturligvis vendte henimod Fjenden, Troerne; Kroppen og Hovedet 
derimod, der rage frem mellem de Kæmpende, er vendt lige frem imod Beskueren, som en 
for ham synlig Aabenbaring i den Skikkelse, hvori han kendte Gudinden fra Billederne 
inde i Templerne. l)et er en umulig og unaturlig Vending, der ganske paa samme Maade 
som ved de ovenfor omtalte flyvende Nike-Figurer er anordnet af Kunstneren efter udvortes 
Hensyn og i Følge en dobbelt Tankegang hos ham. Skikkelsen er saaledes uorganisk 
sammensat af en Overkrop og en Underkrop; men Sammensætningen er ogsaa her skjult 
for Beskuerens Blik ved Gudindens lange Klædebon. Dog mærker man en Tilnærmelse til 
en rigtigere Opfattelse deri, at de to Ben og Fødder ikke ere indbyrdes parallele, ikke 
stillede lige meget i Profil: den Fod, som staar mest fremme i Gavlen, den højre, er drejet 
lidt mere udad end den venstre, som træder ud til Siden.

Det er i Gruppernes kæmpende og lidende Helteskikkelser at man først ret 
mærker Fremskridtet. De udtrykke, i Modsætning til ægyptiske og gammelgræske Statuer, 
en Handling efter et Formaal, en Vilje, som griber ud over Figuren selv, eller en lidende 
Situation, der peger tilbage paa Noget, som er hændet Personen. Deraf følger ogsaa en 
livligere Afvexling mellem forbigaaende Anstrængeise og forbigaaende Hvile i Legemets 
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enkelte Partier, end der kunde blive Tale om under den ældre Statueform. Og heri er der, 
især i Østgavlens Statuer, naaet udmærkede Resultater. Herakles’s venstre Arm, der strækker 
sig stramt ud med Buen for at spænde den, — sligt var en ny Opgave for Skulpturen, 
en Opgave, der krævede den fineste og skarpeste Iagttagelse af Organismens rige Formspil 
under Kraftudviklingen; og den er glimrende løst, saa meget des bedre, fordi der ikke er 
Spor af Overdrivelse. Det er den rene, fuldt lødige Sandhed.

Men sammenligner man Grupperne med saadanne digteriske Billeder af Kampen, 
som Homer udmaler, — og det er jo dem, Kunstneren har havt for Øje, og som angiver 
Maalestokken for, hvad han bar naaet, — saa mærker man, at der dog endnu er noget 
tilbage. Enhver af de handlende Figurer udtrykker en Vilje; men det er kun en enkelt 
Vilje, lige ud efter Formaalet, uden Hensyn til Noget til højre eller venstre eller bagved. 
Det hænder sig f. Ex. ikke, som det saa tidt fortælles hos Homer, og som Kampen jo saa 
naturlig fører det med sig, at en Kæmpende i Følelsen af Fare for sig selv eller andre 
vender sig om og paakalder en Landsmands Hjælp. Sligt vilde have hjulpet saa godt til 
at sammenflette hele Billedet af Kampen; nu er der noget fattigt og abstrakt over Kompo
sitionen. Der er endnu saa meget tilbage af den gamle Opfattelse af Statuen som en Figur for 
sig. Figurerne ere endnu opstillede for meget som Brikker imellem hverandre uden at 
være — to og to eller tre og tre — samlede til Grupper i Ordets snævrere Forstand. 
Allerede ved det første Blik paa Kompositionen faar man et Indtryk af en ufuldkommen 
kunstnerisk Syntax.

Det var et Karaktertræk for Indledningskunsten, som vi have fremhævet strax i vor 
Indledning til den, at Statuerne allevegne lade sig indordne under bestemte Typer med 
Hensyn til Stillingerne — et Træk af de engang givne Vaners Overmagt over Kunsten og 
over Livet. Dette Standpunkt er endnu ikke overvundet i de æginetiske Grupper til Trods 
for den nye Udvikling, de ere inde paa; og Intet hindrer mere end dette et frit og smidig 
flydende Udtryk for enhver Figurs øjeblikkelige Handling eller Situation; thi under en hidsig 
Kamp improviseres Situationen jo idelig fra nyt af, og et Excercer-Reglement kan ikke 
overholdes. I disse strængt beherskede Kompositioner kommer Kampens Lidenskab knap 
nok til Orde, og Stridens Hede er meget kølnet. Ikke alene ere de to Gavlgrupper indbyrdes 
væsentlig ens komponerede; men ogsaa de to Fløje af en og samme Gruppe frembyde de 
største Overensstemmelser i Figurernes Stillinger. Der er f. Ex. bevaret tre Statuer af 
Bueskytter, en fra hver af Vestgavlens to Fløje og en fra Østgavlen : de ere alle fremstillede 
netop i det Øjeblik, da de afskyde Pilen, og de knæle alle, væsentlig i den samme Stilling. 
Der er vel visse Forskelle mellem dem indbyrdes, ikke alene i Dragt og Vaaben, men ogsaa 
i Figurernes Linier, ja vel endog i Mine og Udtryk; men det er alligevel el og samme 
typisk uddannede Statuemotiv, som er varieret i dem. Til en anden Type hører de oprejst 
staaende Lansekæmpere i Vestgavlen. De ses fra forskellige Sider, idet den ene er Troernes, 
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den anden Grækernes Forkæmper; men Stillingen er i begge Figurer næsten ganske den 
samme: de sætte venstre Fod frem, højre tilbage, strække venstre Arm med Skjoldet frem 
og løfte højre Haand med Lansen. Det er væsentlig den samme Type, som vi ovenfor 
have betragtet i smaa Bronzestaluetter ; de æginetiske Figurer afvige dog deri, at venstre 
Knæ, og dermed hele Figuren, er bøjet lidt mere fremad. Blandt de bevarede Figurer fra 
Østgavlen er der ogsaa en, som slutter sig nær til denne Type, kun med den Forskel, at 
Lansen ikke er løftet, men sænket i højre Haand.

Det er overflødigt her nøjere at paavise de typiske Overensstemmelser i de øvrige 
Figurer: de knælende Lansekæmpere, de liggende, saarede Krigere o. s. v. I det Enkelte 
kan meget være uklart paa Grund af den mangelfulde Bevaring; og for Videnskaben er 
Uklarheden snarere forøget end afhjulpet ved Bestaurationerne. Men Gruppernes kunsthistoriske 
Stilling som Led i Udviklingen fra den typiske Opfattelse af Figuren til det frigjorte og 
levende Udtryk for Situationen er klar nok. Endnu er man ikke naaet til, at enhver Skikkelse 
helt lever sit eget Liv.

Vi efterse dernæst de æginetiske Statuer nøjere enkeltvis med Hensyn til, hvorledes 
de forholde sig til Frontalitetens Kegel, hvor vidt der foregaar nogen Bøjning eller Drejning 
af Figurernes Krop eller Hals, og hvorledes den er gennemført. Og herved har det den 
største Betydning, at Figurerne ere gennemførte i større Maalestok : de gamle Statuetters 
flygtigere Behandling af Opgaven kunne vi her ikke lade os nøje med. Det er da paafaldende 
nok, at der i Ægineterne endnu er saa meget tilbage af den gamle, frontale Opfattelse af 
Figuren, langt mere end man skulde tro det muligt i handlende, kæmpende Skikkelser. De 
nøgne Lansekæmpere, baade de oprejste og de knælende, strække venstre Arm med Skjoldet 
frem; derved skydes den venstre Skulder lidt mere frem end den' højre: der skulde altsaa 
være gennemført en Vending, noget højre om, i Kroppen. Men i Virkeligheden er Vendingen 
i dem alle overordentlig svag. Endnu paa dette Udviklingstrin var en Marmorstatue, som 
skulde gennemføres alvorlig, vistnok underkastet en strængere Disciplin end en lille Bronze 
eller Terrakotta. I Marmorfiguren kommer der lettere noget stivt, leddedukkeagtigt i Holdningen. 
Og for saa vidt som der er udtrykt en lille Vending, er den mangelfuldt gennemført: man 
føler Knækket i Overgangen. Eller den fremskudte Skulder forbinder sig ikke naturlig med 
Kroppen, men er udført for meget som et Parti for sig. Den rigtigst modellerede Torso 
er vel den unge Mands, som bøjer sig frem for at gribe fat i den faldne, i Østgavlen; 
uagtet begge Armene her strækkes fremad, medfører Benenes stærke Skridt dog ogsaa lidt 
af en Vending; men det er rigtignok kun yderst lidt. Bueskytterne, som strække den 
venstre Arm stivt frem med Buen og trække den højre tilbage med Strængen, vende Kroppen 
kraftigere højre om : det ser især paa Herakles og Paris ganske natursandt ud. Men da 
alle Bueskytterne ere fuldt beklædte, er Vendingen kun angivet i Kroppens Totalform, ikke 
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gennemført i Enkelthederne. En lille Drejning af Halsen er paa et Par af Østgavlens 
Figurer ganske vellykket.

Den faldne Helt i Midten af den vestlige Gruppe («Achilleus») er en af de Figurer, 
i hvilken man tydeligst føler en Hensigt hos Kunstneren til at udtrykke det Øjeblikkelige i 
Bevægelsen. Idet Helten rammes af Paris’s dødbringende Pil, falder han til Jorden, men 
støtter sig endnu med den højre Haand, der er skudt langt ud til Siden: Haanden glider, 
om et Øjeblik vil Kroppen falde vandret ned, men endnu ligger den lidt skraat. Dette 
medfører dog kun den allersvageste Sidebøjning af Kroppen, den mindst mulige Afvigelse 
fra den frontale Holdning. Det er her saa tydeligt, at man undgaar slige Afvigelser, saa 
vidt man kan. — En Mand i Østgavlen, der er faldet baglænds omkuld, holder ligeledes 
Kroppen væsentlig ret og frontalt; men den oprindelige Mening med denne Figur er 
mere tvivlsom.

De stærkeste og mærkeligste Afvigelser forekomme i Figurerne af de saarede 
og faldne Mænd yd erst i G a v 1 f e 11 e r n e s Hjørner. * De tre bevarede af dem ere 
alle nøgne og frembyde sig altsaa særlig til Undersøgelse af, hvorledes Opgaven plastisk er 
løst; dog er Overfladen paa den ene af dem fra Vestgavlen saa forvitret, at Formens 
Enkeltheder ere udslettede.

De to Figurer fra Vestgavlen hvile begge paa den ene Side og det ene Ben og 
bøje det andet Bens Knæ opad; Kroppen holdes lidt oprejst, idet den ene Albue og Underarm 
støtter mod Jorden. Der fremkommer derved en ret betydelig Sidebøjning af Kroppen, 
derimod næsten ingen Drejning. Paa den vel bevarede Figur — den i Gavlens nordlige 
Hjørne (Fig. 57) — er det mærkeligt at se, hvor aldeles urigtig Kroppens Former under 
denne Bøjning ere gengivne. Det fulgte jo af Billedkunstens hele foregaaende Udvikling, 
at den nye Opgave at modellere en nøgen, bøjet Krop i større Maalestok maatte falde 
vanskeligere end nogen anden: her var det kritiske Punkt i Overgangen fra det gamle til 
det nye. Efter vore Tiders Fremgangsmaade vilde man uvilkaarlig forudsætte, at Kunstneren 
vilde have lettet sig Vanskeligheden ved at raadføre sig med den levende, nøgne Model og 
saa ligefrem som muligt efterligne dens Former i den opgivne Stilling. Senere hen i 
Udviklingen vilde Grækerne selv vel ogsaa til en vis Grad have baaret sig saaledes ad. Men 
en saadan Benyttelse af Modellen hørte ikke hjemme paa dette Udviklingsstade af den 
græske Kunst. Slægt efter Slægt havde den ældre Kunst udviklet det athletiske Ideal i dets 
Helhed og dets Enkeltheder og indpræntet det i sin Bevidsthed: nu at gjøre et Spring 
over i en anden Methode, at bortkaste den indvundne Lærdom for at betro sig til et 
umiddelbart Syn paa Naturen, det formaaede den enkelte Kunstner ikke. Han har tværtimod 
havt hele sin Skolelærdom fra Indøvelsen i den frontale Figur i sin Erindring og saa har 
han forsøgt at bøje Systemet ind i en ny Form efter den nye Opgave, uagtet Kendskabet 
til Legemets virkelige Bygning herved ikke slog til. Saaledes er han faldet i de besynderligste
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Fejl. Paa Kroppens udad bøjede (convexe) Side har han trukket Brystkassen altfor langt 
ned og tilmed for neden trukket den ind imod Midten i et skarpt Hjørne, som Naturen 
ikke kender noget til. Underkroppen fortsætter næsten uforstyrret den Holdning af Legemet, 
som er givet ved Benenes Stilling, som om Figuren i dette Parti endnu var frontal og der 
slet ingen Bøjning var i Kroppen. Først i Partiet ovenover Navlen begynder Bøjningen, 
og her indfinder der sig altsaa den største [Jorden og Urigtighed i de enkelte Formers 
Beliggenhed til hverandre. Underkroppens Midtlinie, som kan drages fra Kønsdelene op 
til Navlen, maa fra denne føres videre opad i et skarpt Knæk for at komme i Forbindelse 
med Overkroppens Midtlinie, der betegnes ved Brystbenet.

Fig. 57. Fra Æginatemplets vestlige Gavl.

Paa den tilsvarende liggende Statue fra Østgavlen (Fig. 58) har Kunstneren — der 
sikkert ikke har været den samme, som har udført den vestlige Gruppe, men en mere 
begavet og fremskreden Aand — vovet sig i Kast med en Opgave, som var endnu mere 
ny og mærkelig: i denne Figur er der nemlig ikke alene en kraftig Sidebøjning, men 
ogsaa en stærk Drejning af Kroppen, venstre om. Statuen er i mange Henseender et 
aldeles beundringsværdigt Kunstværk: Formen f. Ex. af det langs Jorden hvilende venstre 
Ben og af Foden gengiver Naturen med fuldendt Mesterskab efter den ældre Skoles Ideal. 
Kun hvor det gælder Bøjningen og Vendingen af Legemet, mærker man atter, at Kunsten 
staar foran en Opgave, som den foreløbig er ganske uforberedt paa al løse, selv om den 
vel føler Lyst til at indlade sig paa den. Forsøget er mislykket i lige saa høj Grad som 
i Statuen i Vestgavlen, der ellers er et ringere Arbejde. Og Fejlen er væsentlig den samme 
her som hist: Underkroppen er i sin Forbindelse med Benene anlagt som paa en frontal 
Figur, og under Sidebevægelsen komme Overkrop og Underkrop i en umulig Stilling til 
hinanden, der medfører de største Urimeligheder i Partiet over Navlen, idet man lader hele

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 49 



394 218

Vendingen foregaa der. En udvortes Enkelthed, der rigtig er afluret Naturen: et Par 
Hudfolder over Maven, gør ikke Sagen klarere. Derimod er den fejlagtige Form af Bryst
kassen her undgaaet.

Det fremgaar af vor historiske Udvikling, lige fra dens første Begyndelse, at de 
plastiske Fejl, som vi her have analyseret, ingenlunde kunne betragtes som individuelle 
Fejl fra et Par æginetiske Kunstneres Side. Havde det været Tilfældet, skulde vi ikke have 
spildt et Ord paa dem i denne Sammenhæng. Den falske Modellering af Kroppen under 
Bøjning og Vending var et nødvendigt Gennemgangspunkt for Udviklingen ; den forefindes 
faktisk ogsaa allevegne i denne Periodes Kunst — des tydeligere naturligvis, jo stærkere

Fig 58, Fra Æginatemplets østlige Gavl.

Vendingen er — og kan maaske gælde for det mest karakteristiske Særkende for Overgangs
stilens Statuer (i Fladefigurer forekommer den jo ogsaa i Indledningskunsten). Den strækker 
sig endog enkeltvis længere frem i Tiden, til Værker, hvis Stil i andre Henseender knap 
nok kan regnes for arkaisk; saaledes er f. Ex. paa Haut-Relief-Figuren af Herakles, der 
kæmper med Tyren, paa Metopen fra Zeus-Templet i Olympia. Kroppens Midtlinie gennem 
Brystben, Navle o. s. v. meget tydelig knækket i en Vinkel ved Navlen og den stærke Vending 
af Kroppen overhovedet urigtig gengivet. Ja Fejlen er endnu ikke overvundet i Figurer som 
den smukke, slanke Ynglingetorso i Palazzo Valenlini i Rom x) eller i Myrons Diskoskaster. 
Vi kende denne i Oldtiden saa berømte Figur kun gennem senere Efterligninger, fra Tider, 
da Overgangsstilens Ufuldkommenheder vare forlængst tilbagelagte Stader: saa meget mere 
paafaldende er det, at man endnu i disse Efterligninger — ogsaa i den bedste af dem, i 
Palazzo Lancellotti i Rom (se Fig. 60, længere fremme) — lydelig skønner en Mangel paa

*) Clarac, Musée de Sculpture, pi. 830, No. 2085. 
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flydende og rigtig Overgang i Kroppens Former under dens meget stærke Drejning. Først 
i en Figur som den liggende Flodgud fra det nordlige Hjørne af 'Parthenons Vestgavl 
(Fig. 59) er Kroppens Bøjning fuldkomment natursandt opfattet.

Fig. 59. Fra Parthenons Vestgavl.

Et Værk, der umulig kan lades ude af Betragtning ved Skildringen af Overgangen 
i Statuens Form, er Gruppen afHarmodios ogAristogeiton, som udførtes til Minde 
om Drabet af Hipparchos, Peisistratos’s Søn (514). Lad os kortelig erindre om, hvorledes 
det gik til med denne Gruppe — saa bekendt som det end ellers er. Da Peisistratos’s 
anden Søn, Hippias, var jaget bort fra Athen 510, og Athen saaledes var blevet helt befriet 
fra Peisistratiderne, lod man Antenor udføre en Bronzegruppe af de to Tyranmordere, 
Martyrerne for Athens folkelige Frihed. Men den fordrevne Hippias var kommet i Yndest 
ved det persiske Hof; og derfor bortførte Xerxes, da Perserne 480 havde brændt Athen, 
Antenors Gruppe til en af sine Hovedstæder. Kort Tid derefter, da Athenerne atter vare 
i Besiddelse af deres By, lode de Kritios og Nesiotes udføre en anden Gruppe af Tyran
morderne til Erstatning for den tabte. Men Antenors gamle Gruppe kom efter lang Tids 
Forløb, da Persien var blevet erobret af Alexander den store, tilbage til Athen, saa at man 
der i den senere Del af Oldtiden saa begge Grupperne opstillede nær ved hinanden 
(Pausanias 1, 5, 8).

49'
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Som bekendt har C. Friederichs allerede 1859 eftervist, at to Marmorstatuer i 
Museet i Neapel ere senere Efterligninger af Gruppen af Tyranmorderne, der ogsaa findes 
afbildede i lille Maalestok, men komponerede i Overensstemmelse med Statuerne i Neapel, 
paa flere antike Fladebilleder. For saa vidt maa Friederichs’s Opdagelse anses for at staa 
fast. Derimod kan det endnu ikke betragtes som nogen afgjort Sag, om det er Antenors 
Gruppe eller Kritios’s og Nesiotes’s der er gengivet i de neapolitanske Figurer. Tidligere 
var man mest tilbøjelig til at anse dem for Kopier af den yngre Gruppe, men i Følge den 
ovenfor omtalte nye Bevægelse i den kunsthistoriske Kronologi henfører man dem nu 
snarere til den ældre, Antenors1)- Det er et Problem, der vilde kræve en udførlig mono
grafisk Behandling, som der ikke er Lejlighed til her. Vi ønske kun at fremhæve, hvad 
der i hvert Fald maa anses for sikkert i denne Sag, naar den betragtes fra det Synspunkt, 
vi gøre gældende.

Figurerne i Neapel ere fuldkomment inde paa den nye Statueform. Hovedpersonen, 
Harmodios, falder ud med Sværdet højt løftet i højre Haand, idet højre Ben træder kraftig 
frem med bøjet Knæ: det er en lignende Bevægelse som den vi ovenfor have betragtet i 
de smaa Bronzefigurer med løftet Vaaben eller i de æginetiske Lansekæmpere ; men den 
har i Harmodiosfiguren en mægtigere og livfuldere Karakter, en ejendommelig tyran
morderisk Aand. Aristogeiton ved hans Side træder frem med venstre Fod; han holder 
Sværdet sænket, ligesom i Reserve, og venstre Arm udstrakt; der hænger en Kappe over 
den. Om det nu end skulde være den yngre Gruppe, som her er gengivet, og om der 
end i mange Henseender har været betydelig Forskel mellem den ældre og den yngre — 
thi i Kunstens naive Ungdom og Opvæxt skaber man altid noget nyt ud af sin egen Tids 
Forestillinger om hvad der er bedst, for ej at tale om at en egentlig Efterligning vel i 
dette Tilfælde forbød sig af sig selv, da den ædre Gruppe jo var borte, før den nye sattes 
i Værk —, saa kan man ikke godt antage andet, end at ogsaa de ældre Statuer af Tyran
morderne vare til en vis Grad frigjorte i Bevægelsen og afvege fra den frontale Holdning. 
Thi i Følge Meningen med Gruppen galdt det jo her ikke om den rolige Fremstilling af 
Menneskeskikkelsen — det være sig som Portræt eller som Ideal af alhletisk Udvikling —; 
hele Vægten laa paa Forherligelsen af den enkelte Daad, Øjeblikkets Værk. Har
modios og Aristogeiton vare ellers ikke fremragende Personer i Athens Historie; det var 
kun Drabet af Hipparchos, som deres Berømmelse knyttede sig til — ligegyldigt, om denne 
Daad virkelig var saa berømmelig og følgesvanger, som Athenerne paa den Tid vilde gøre 
den til. Antenors Gruppe har vistnok været det ældste folkelig-politiske Monument i Verden,

*) Saaledes navnlig F. Studniczka i Jahrb. des kais. d. arch. Inst. Il, 1888; han paastaar at have 
Arkæologernes Flertal med sig paa sin Anskuelse. Jeg henleder dog Opmærksomheden paa, at 
Harmodios har kortlokket Haar, hvad der snarest tyder paa en senere Tid (det 5te Aarhundrede). 
Desværre ere Kopierne i Neapel kun mangelfulde Vidnesbyrd om Originalernes Stil. 
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som Plastiken har faaet at udføre. Og naar vi tage Hensyn til Tidspunktet og den historiske 
Anledning, er det slet ikke usandsynligt, at Antenors Tyranmordere blandt alle Statuer, 
hvorom Historien melder, har været de første — eller dog de første større og gennem
førte  i hvilke Frontaliteten blev gennembrudt, og den aktuelle, levende Handling 
trængte sig frem i Forgrunden som Plastikens egentlige Opgave. Hvis det har været Til
fældet, saa vilde Harmodios og Aristogeiton ikke have gjort deres Gerning forgæves — 
i alt Fald ikke for Kunstens Historie.

Om Myrons Diskoskaster 
(Fig. 60) endnu bør henregnes til det, vi 
kalde Overgangsperioden, kan unægtelig 
være et Spørgsmaal: det maatte da i alt 
Fald være Periodens sidste Grænse. Men 
vi have ovenfor paavist, .at den endnu 
bærer Spor af de uovervundne Vanskelig
heder, hvormed Kunsten særlig i dette 
Tidsrum havde at kæmpe, hvilket ogsaa 
stemmer med de kronologiske Bestem
melser for Myrons Virksomhed, som de 
i Almindelighed opfattes. Vi kunne ikke 
undvære denne Figur, naar vi skulle give 
en tydelig Forestilling om, i hvilken Ret
ning Udviklingen gik: den er i denne 
Henseende ganske særlig oplysende, fordi 
den selv er et Værk, som viser yderlig 
gaaende Tendenser.

Denne Diskoskaster (Fig. 60) skal 
just til at udslynge Skiven fra sin højre 
Haand: for at give den Fart, strækker han 
Armen stramt tilbage, endog lidt skraat 
opad. Men naar det gælder et alvorligt 
Kast, saa kaster man ikke alene med Arm 
og Haand, hele Legemets Kraft maa sam
mentrænges for at komme denne enkelte 
Bevægelse til Gode. Den højre Fod er 
da støttet fast mod Jorden, griber endog Fig. 60. Diskobol, efter Myron (Palazzo Lancellotti).
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i den med nedadbøjede Tæer; hele Skikkelsen sætter sig noget i Knæerne, som bøjes 
fremad, idet venstre Ben dog mere trækkes med, saa at Tæernes øverste Flade slæbes hen 
over Jorden. Ogsaa Krop og Hoved bøjer sig stærkt fremad; men den højre Arms tilbage
tvungne Stilling medfører tillige en stærk Vending højre om i Underlivet og endnu en yder
ligere Vending i samme Retning af Halsen. Venstre Arm hænger mere ledig ned, Haanden 
berører højre Knæ. Saaledes er Stillingen i den stilfuldeste antike Gentagelse, i Palazzo 
Lancellotti, hvis Hoved ogsaa er bevaret i Forbindelse med Legemet; i en lille antik 
Bronzekopi (i München) tager det sig mere ud, som om Ynglingen sprang fra Jorden, idet 
han udslynger Skiven.

Motivet er taget fra det athletiske Liv; men Figuren er ikke, som den ældre Tids 
Athletstatuer, blot en Forherligelse af Legemsbygn i n gen ; den er i højeste Grad et Udtryk 
for den aktuelle Kraftudvikling. Og hele den græske Statue-Verden frembyder ikke nogen 
stærkere Modsætning til Fortidens Frontalitet. Dette har været Oldtiden selv paafaldende, 
og det fremhæves med tydelige Ord af en antik Forfatter (Quintilian. Inst. orat. II, 13, S)1), 
lian minder om de gamle Figurer, som holde Legemet ret, vende Ansigtet lige 
frem, lade Armene hænge ned og holde Fødderne sammen — stive Skikkelser fra 
Top til Taa; han viser i Modsætning dertil, at Bøjning og Bevægelse tjener til 
at udtrykke Handling og Situation. Og blandt al den Rigdom af Forandring, som deraf 
følger, fremhæver han som Exempel netop Myrons Diskobol, et Værk, der karakteriseres 
som distortum et elaboratum, hvad der tyder paa, at Figurens anstrængte Vending endog 
har forekommet den romerske Forfatter søgt. Men det, mener han, vil den virkelig kunst
forstandige ikke dadle, fordi det er saa lidet ret, tværtimod bør dette nye og vanskelige 
ved den kunstneriske Opgave særlig roses. At Quintilian har Ret i at betragte dette som 
noget nyt — det vil sige noget, som endnu stod i lige saa nær Sammenhæng med som 
i stærk Modsætning til det gamle —, ses ikke alene af den mangelfulde Modellering af 
Underkroppen under Vendingen, men ogsaa deri, at Statuen med dens mangesidige Be
vægelse dog er udfoldet temmelig meget paa ét Plan ligesom en Relieffigur: det minder 
om de Tider, da Figurens Vending alene hørte hjemme paa Fladebilleder.

h — — expedit sæpe mutare ex illo constituto traditoque ordine aliqua et interim decet, ut in statuis 
atque picturis videmus variari habitus, voitus, status. Nam recti quidem corporis vel minima 
gratia est; nempe enim adversa sit facies et demissa bracchia el juncti pedes et a summis 
ad ima rigens opus, flexus ille et, ut sic dixerim, motus dat actum quendam et affectum, ideo 
nec ad unum rnodum formatæ manus et in voltu mille species, cursum habent quædam et impetum, 
sedent alia vel incumbunt; nuda hæc, illa velata sunt, quædam mixta ex utroque. Quid tam 
distortum et elaboratum, quam est discóbolos ille Myronis? Si quis tarnen ut parum rectum 
improbet opus, nonne ab intellectu artis abfuerit, in qua vel præcipue laudabilis est ipsa illa novitas 
et difficultas?
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Derimod synes Quintilian mindre at have Øje for, at dette nye og dristige Forsøg 
gik ud paa det koncentrerede Udtryk for det Øjeblikkelige i Bevægelsen; men at delte 
har været en Hovedsag for Kunstneren, fremgaar af en Jævnførelse med, hvad der meldes 
om den samme Kunstners Statue af Løberen Ladas. Under Væddeløbet i Olympia skal 
Ladas i den Grad have overanstrængt sig, at hans Sejr kostede ham Livet. Om Bronze
statuen sige antike Epigrammer, at Kunsten her var hurtigere end el Aandepust, at Aande- 
drætlet svævede over Læberne inde fra Legemets Hulning, at Fodstykket ikke kunde holde 
paa Statuen o. s. v. — Udtryk, der unægtelig tyde paa en umaadelig Forskel fra den ældre 
Tids Statuer. At der i Figuren af Ladas saaledes som i Diskoskasteren skulde have været 
gengivet en stærk Vending af Kroppen, er lidet sandsynligt, hvorimod Bevægelsens Fart 
har været lige saa stærkt eller endnu stærkere udtrykt. Dog bør man ganske sikkert ikke 
forestille sig, at der i Myrons Ladas har været noget pathologisk Udtryk af den Over- 
anstrængelse, som medførte Døden: det vilde hverken stemme med Periodens almindelige 
kunstneriske Karakter eller med hvad der særlig berettes om Myrons: det hedder nemlig, 
at han, saa interessant han end var i Behandlingen af det Legemlige, dog ikke udtrykte 
Sjælens Fornemmelser. 1 Diskobolen er det ogsaa den nye og — om ikke fejlfri, saa dog 
rige og skarpe Iagttagelse af Legemets Mekanik og den fine Følelse for Bevægelsen, der 
giver Statuen en saa ejendommelig fremhævet Plads i Udviklingen: Aasynets Udtryk, be
tragtet for sig, er en rolig Alvor, der væsentlig bliver sig selv lig og ikke afspejler nogen 
øjeblikkelig Bevægelse af Sjælen.

Vi have allerede i vor Indledning (S. 232) udtalt, at Statuen i den frontale Form er 
fremstillet udenfor Tidsbevægelse og kun med Hensyn til Skikkelsens blivende 
Karakter. Om en frontal Figur kan det ikke siges, at den giver noget enkelt Øjeblik af 
Personens Tilværelse; man maa snarere sige, at Personen er fremstillet i en forandringsløs 
Tid; men da Tiden jo er Forandringens Form, fører dette til en Abstraktion, der ligger 
udenfor Virkeligheden. Vi have nu set, hvorledes Tidens forhen spejlglatte Havflade har 
hævet sig ligesom for en Vind, der tager stærkere og stærkere Fart og lader Bølgernes 
Former skifte i idelig og øjeblikkelig Omvexling. Gennem den Form, som er fastholdt af 
Kunsten og fremstillet for vort Øje, forstaa vi Overgangen fra den nærmest foregaaende og 
til den nærmest efterfølgende. Dermed følger en anden Betragtning af Kunsten end før: 
det rolige opfattes med roligt Sind; det urolige, foranderlige medfører i Beskuerens Sind 
en uregelmæssig Spænding, en forbigaaende Forstærkning eller Stansning af Aandedraget. 
Og Kunstnerens Forhold til Opgaven bliver en hel anden, idet Frontaliteten opløses og -— 
hvad der egentlig kun er en anden Side af samme Sag — Tidsmomentel kommer ind i 
Figuren. Den frontale og rolige Figur er i umiddelbar Ligevægt, dens Masse til begge 
Sider af Midtplanet er lige stor og dens til hinanden svarende Dele ligge i lige Afstande 
fra Midtplanet. 1 den nye Figur ophæves denne Ligevægt, og der søges en ny, hastigere 
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eller langsommere forbigaaende, men altid forbigaaende Ligevægt. Dette kræver en 
aldeles ny Iagttagelse af den øjeblikkelige Samtidigbed af de enkelte Legems
deles Stilling til hverandre under enhver Bevægelse, der skal fremstilles.

Denne Iagttagelse kan dog umulig naa helt frem til en virkelig objektiv Opfattelse 
af den Samtidighed, der finder Sted mellem de enkelte Deles indbyrdes Stilling i den 
levende, naturlige Skikkelse under hastig Bevægelse. Kunstens Resultat kommer 
her aldrig ganske til at svare til Naturen og Virkeligheden; del svarer kun til en sub
jektiv — men for alle Mennesker fælles — Forestilling om Samtidigheden. Billedet af 
den stærke Bevægelse, hvad enten det er tegnet eller malet eller udført som Relief eller 
Statue, er en Ide om Bevægelsen, udgaaet fra Menneskets Sansning og Hjerne, og kun for 
saa vidt gyldig, som den godkendes af andre Menneskers Sansning og Hjerne.

Derom kunde Grækerne paa hin Tid Intet ane: de ere ganske sikkert gaaede tro
skyldig ud fra, at deres Forestilling om Bevægelsen svarede til Virkeligheden. Og det 
samme er Menneskeheden — Kunstnere saa vel som Kunstbetragtere — gaaet ud fra i alle 
følgende Tider, over 2000 Aar, lige indtil den nyeste Nutid. Det er først Øjebliks
fotografien, som har lært os, at den Virksomhed, vi kalde at se, er for langsom og 
sammensat til at gribe den virkelige Samtidighed af de enkelte Deles Stilling under hele 
Skikkelsens Bevægelse, og at vor Sansning kommer des mere til kort, jo hastigere Be
vægelsen er. Fotografien formaar nemlig selv at give os paalidelige Billeder af den be
vægede Skikkelse, som den former sig indenfor en uendelig lille Tidsdel; og disse Billeder 
afvige meget fra de kunstneriske. Efter denne Opdagelse have mange Kunstforstandige i 
vor Tid fattet den Mening, at hele den foregaaende Kunsts, Myrons og Fidias’s, Leonardos 
og Rafaels, Géricaults og Meissoniers Fremstillinger af Mennesker og Dyr i hastig Be
vægelse allesammen ere mangelfulde, fejlagtige, traditionelle og konventionelle: Fotografien 
havde jo nu afsløret, hvorledes det egentlig skulde være. Enhver har ogsaa bemærket, 
hvorledes dygtige Kunstnere blandt vore Samtidige have malet f. Ex. Heste i Firspring paa 
en Maade der aldeles afviger fra den tidligere Kunsts, og som tydelig nok er dannet efter 
Fotografien. Man bør jo følge med sin Tid.

Men den nye Theori og Praxis beroer paa en Misforstaaelse. Det er vel bevisligt, 
at Fotografiens Billeder gengive os den virkelige Samtidighed, som Fortidens Kunst aldrig 
gengiver os. Men vort Syn erklærer sig alligevel haardnakket uenig med Øjebliksfotografiens 
Gengivelse af Figurer i hastig Bevægelse. Vor Erfaring genkender ikke disse Stillinger: 
de forekomme os netop ikke bevægede, men stillestaaende, klæbede fast i Luften. Derimod 
bevæger Myrons Diskoskaster sig, og Parthenonsfrisens eller Meissonniers Heste fare rask 
afsted for vort Øje. Naar Billedet skal gøre et overbevisende og troværdigt Indtryk af 
Fart og Bevægelse paa vort Syn — og det er og bliver dog Formaalet —, saa maa man 
ogsaa lægge vort Syns Vilkaar til Grund for Fremstillingen, om det end ikke er hurtigt nok
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til at opfatte det Øjeblikkelige i stræng Forstand. At vor Sansning har Mangler, maalt med 
den rene Objektivitets Maalestok, deraf følger ikke, at det er en Mangel ved Kunsten at 
den arbejder paa Grundlag af vor Sansning; thi dette er jo den nødvendige Betingelse for 
at opnaa Illusion. Kunsten har derfor ikke i 2000 Aar taget fejl af sin Opgave, og der er 
intet ved dens Fremgangsmaade at rette. Sansningens psykologiske Proces forandrer ikke 
sin Natur og fremskyndes ikke ved Øjebliksfotografiens Resultater.

Efter Principel var den græske Statues Repertoire af Muligheder nu egentlig udvidet 
i det uendelige, eftersom det bøjede, drejede, vendte, skæve er ubegrænset mangfoldigt, 
medens det rette er ensartet. Det var virkelig fra nu af Kunstens Lov, at enhver Statue, 
overhovedet enhver enkelt Figur skulde leve sit eget Liv, udtrykke sit eget Øjeblik, 
kunde man sige. Men det er el mægtigt Princip, hvis Udvikling skrider videre og videre 
frem gennem hele Kunsthistorien: i Begyndelsen finde vi en Tilstand, som maalt med 
senere Tiders Maal endnu gør Indtryk af en vis Stivhed og Tilbageholdenhed, og som ikke 
maa bedømmes efter en Figur som Myrons Diskobol. Dog er det nye der alligevel paa 
ethvert Punkt.

1 Følge den græske Kunsts Forhold til Livet og Traditionerne vedblev det nu som 
før at være en Hovedsag for den at fremstille den rolig staaende eller rolig tro
nende Skikkelse for sig alene, uden noget fremhævet Udtryk af øjeblikkelig Handling 
eller Situation. Saaledes skulde for det meste Templernes Gudebilleder være, men ogsaa 
mangfoldige andre, iler vedblev det Program, som Livet skrev for Kunsten, at være det 
samme som ved Fortidens frontale Statuer. Men halvt umærkelig begyndte Kunsten ogsaa 
at tage disse Opgaver paa en ny Maade.

Der er uden Tvivl noget tilfældigt i, at der af rolig tronende Statuer fra Over
gangstiden er bevaret saa faa, at man maa lede om et godt Exempel. Det bedste, jeg 
kender, er en lille Apollon af Marmor i Vatikanet, Galleria delle statue Nr. 395 (Fig. 61)1); 
det er ikke engang noget originalt Værk fra denne Periode, men dog en omhyggelig og 
stiltro Kopi, som fortjener at paaagtes, ikke alene fra et mythologisk, men ogsaa fra et 
kunsthistorisk Synspunkt, langt mere end den i Reglen synes at blive. Guden bærer langt 
Klædebon; og den moderne Restauration, som lader ham støtte Lyren mod venstre Laar 
og strække højre Haand frem med Plektret, er vistnok rigtig, lian sidder ligesom den 
ældre Kunsts Figurer uden at samle Fødderne eller nærme dem til hinanden; men den 
venstre er strakt lidt fremad, den højre trukket lidt tilbage, saa at Hælen maa have løftet

b Afbildningen her er laant fra Gerhards Antike Bildwerke, Taf. 84.

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, historisk og philosophisk Afd. 5 B. IV. 50
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sig fra Jorden. De nuværende Fødder ere nye, men gengive vistnok i det væsentlige de 
oprindeliges Stilling. Saaledes kommer det ene Knæ til at ligge lidt højere oppe end det 
andet; mellem Knæerne danner Klædebonnet en skarp, bueliniet Kant. Kroppen holdes 
nogenlunde ret og lige; dog er den venstre Skulder skudt lidt højere op end den højre, 
og Ilals og Hoved er bøjet ganske lidt nedad mod den venstre Side, mod Lyren. Da

Fig. 61. Tronende Apollon. Vatikanet.

Klædebonnets Foldekast er fladt behandlet og dets Ilovedflader gennemførte med stor arki
tektonisk Bestemthed, faar Figurens Totalmasse noget af det samme skarpe geometriske 
Tilsnit, som Indledningskunstens tronende Statuer, f. Ex. de ægyptiske. Men Apollonstatuen 
er tilskaaret efter en højere og vanskeligere Stereometri, idet de vigtigste Punkter — Knæ, 
Skulder o. s. v. — paa den ene Side ligge højere eller lavere end de tilsvarende paa den 
anden. Til delte Overgangstrin i Holdningens Udvikling svarer ogsaa alle Formernes Karakter
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Meget talrigere ere de rolig staaende Statuer, som enten virkelig hidrøre fra 
Overgangstiden eller tydelig gengive dens Stil, om de end ere udførte langt senere. I dem 
have vi altsaa en umiddelbar Fortsættelse af den Række frontale Statuer, der tjente os til 
Grundlag for Skildringen af Indledningsperiodens Stil i Grækenland. Lad det her med det 
samme være sagt, at det netop er den statuariske Fremstilling af den rolig staaende, 
nøgne Ynglingeskikkelse, som i den antike Kunst, ogsaa i senere Tider, er Billed
kunstens mest centrale Opgave; det er den, som i snævrere Forstand er Statuen, Billed
støtten. Ordner man de Statuer, vi have tilbage af denne Art, i historisk Følge, saa har 
man i dem den kunsthistoriske Udviklings «røde Traad».

Overgangen til det nye viser sig strax deri, at man fremstiller Skikkelsen saaledes, 
at Legemets Vægt falder mest over den ene af Fødderne, medens den anden 
støtter lettere mod Jorden og mindre tjener til at bære Legemet end til at sikre Stillingens 
Ligevægt. Knæet paa det fastere støttende Ben bliver strakt og dets Plads ligger højere 
end det andet Knæs, som er bøjet. Paa det strakte Knæs Side bliver ogsaa Hoften skudt 
stærkere i Vejret og mere udad end paa den anden Side. Deraf følger, at Kroppens Sym
metri ophæves og dens Midtplan bøjes. Linien fra Kønsdelene til Navlen kommer til 
at ligge skraat, og denne skraa Stilling af Underlivet maa for Ligevægtens Skyld atter op
hæves ved Holdningen af Overkroppen, der maa rejse sig mere lodret eller endog hælde 
lidt skraat til den modsatte Side. Saaledes danner den ene Side af Kroppen, over det 
stærkere støttende Ben, en konkav Linie, den anden en mere udfoldet konvex.

Dette er Hovedtrækket i Forandringen fra den frontale Figur. Det er denne 
gennemførte usymmetriske Modsætning mellem Legemets to Sider, for hvilken det italienske 
Kunstsprog har Ordet Contraposto. Sagen omtales ogsaa i den antike Litteratur, af Plinius 
(H. N. 34, 56), hvor han siger, at del var en Ejendommelighed for Polyklet at have ud
tænkt, at Statuerne skulde hvile paa det ene Ben {uno erure ut insisterent signa). At Motivet 
dog er ældre end Polyklets Tid, er for længst anerkendt. Men fordi han ikke er Opfinder 
af det, er det dog ikke nogen Fejl af Plinius al sætte del i særlig Forbindelse med hans 
Navn. Det var uden Tvivl fremfor alle ham, som baade i Theori og Praxis, baade som 
Forfatter og Kunstner, gennemførte Motivet i dets hele Konsekvents og satte Kronen 
paa Værket.

Jeg tænker mig, skønt jeg tilstaar, at jeg ikke tilstrækkelig kan dokumentere det, 
at en Forandring som denne fra Begyndelsen af maa have kostet en haard Meningskamp 
mellem den yngre og den ældre Slægt. Sagen var vigtig nok dertil. Det fejler næppe, al 
det er gaaet dengang som saa tidt ellers i Historien, at det som senere er blevet anerkendt 
som et mægtigt Fremskridt i Udviklingen, en storartet Udvidelse af Menneskeaandens Virk
somhed, i sin egen Tid af de konservative Aander er blevet betragtet som en Nedværdigelse, 
en Indrømmelse til det holdningsløse, upaalidelige, slette ved Mennesket. At man nu skulde 

50’
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opgive den gamle, strunke og stramme Holdning for en skæv og krum *),  den gamle ufor
styrrede Ro for Udtrykket af det forbigaaende, øjeblikkelige! Thi det maa ikke overses, at 
uagtet Figuren vedbliver forholdsvis at være i Ro, medfører Benenes ulige Funktion og 
Ophævelsen af Kroppens Symmetri nødvendigvis alligevel et Indtryk af noget Omskiftende, 
en Forestilling om Tidsforandring. At et staaende Menneske overvejende hviler paa det 
ene Ben, vil jo nemlig sige, at han Tid efter anden skifter med Benene: han bliver ikke 
bestandig ved at hvile paa det samme. Endog ved en Gudeskikkeise i et Tempel fornemmer 
man saaledes Tidens Vexlen : man føler, hvorledes han er kommet i denne Stilling, og kan 
forudse, at han atter vil ombytte denne med en ny.

Hvad var da egentlig Meningen med Forandringen? Hvis det blot galdt om et 
udvortes Arrangement af Menneskeskikkelsen, saa er det et Spørgsmaal, om man egentlig 
vandt Noget ved den. Nej del galdt om en Indrømmelse til Sandheden, til Erfaringen om 
det virkelige Liv. Kunsten forlangte umiddelbar Adgang til en hel Verden af virkelig 
Skønhed, som man vel maa have havt Øje for, men som man havde været udelukket fra 
at gengive. I Aarhundreder havde Øjet nydt Ungdommens athletiske Færden med dens frie, 
naturlige Holdning og dens uendelige Rigdom af Bevægelse, saa at Nydelsen nu var moden 
til at sætte Frugt i Kunsten; derimod havde Øjet i Virkeligheden aldrig set nogen Athlet 
staa saaledes som de gamle, frontale Athletstatuer staa. Fra de haarde, abstrakte, dok
trinære Postulater maatte Kunsten kaste sig ud i Livet, den maatte blive modtagende, 
iagttagende, aflurende. Der er heri et Træk af menneskeligt Frisind: Lad Skikkelsen være 
helt fri og være sig selv! Lad den have Lov til at staa, som den for sin egen Skyld

h Den ældre Slægt i Grækenland har uden Tvivl tillagt Frontaliteten en ethisk Kvalitet, der paa det 
nærmeste har svaret til, hvad man karakteriserede ved Adjektivet lOtiç, der bruges baade om Personer 
og om Handlinger i Betydningen lige, ligefrem, ikke vendende sig eller seende til højre eller venstre, 
derfor ethisk sikker og klar. (Om Ordets ethiske Betydning se Leopold Schmidt: Die Ethik 
der alten Griechen, Berlin 1882, p. 309 IT.)

Her kan ogsaa anføres Theognis 535:

Oli nors douÅetT] xeyaÅi] Ideta izé<puxsv^ 
aiei (TxoÅiy, xauyéva

I dette Vers er del Ethiske og det Plastiske sete fuldstændig i Et. "lOtiç (om den lige, den «frontale», 
Holdning) er Kendemærket paa den fribaarne, ædle Mand; dets Modsætning axoÀiôç (det skæve, 
krumme, drejede, vendte) passer sig for Slaver \áouÁeín¡ xs<pai.r¡ — doûÀoç), der ikke kunne se Folk 
lige i øjnene. Om disse Modsætninger har Striden staaet i det Øjeblik i Knnsthistorien, da man 
gik over fra den frontale Holdning til den frie (jfr. ovenfor om ægyptisk Kunst S. 266). Paa et Sted 
hos Strabon (XIV p. 640) sættes axoÅiå Ipya i Modsætning til àpyatà Çôava-. axoÀtôç bruges her
altsaa uden videre som Betegnelse for den nye Stil, der afløste den archaiske og dannede Modsæt
ningen til den; men oprindelig har axoÀtôç vistnok været brugt af den ældre og konservative Slægt 
som et Haansord eller øgenavn om de nye Figurer, der ikke holdt sig frontalt. (Uagtet alle Haand- 
skrifter paa dette Sted hos Strabon have Ordet axoÂtoç, have Filologer, der ikke forstode Ordets
Betydning i denne Sammenhæng, taget sig den utrolige Frihed at «forbedre« Texten ved at slette

- Ordet ud og sætte Genitiven Hxóna i Stedet for det.) 
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liar Lyst til at staa! Øv ikke Tvang over Livet, luk ikke Hjertet for Glæden over det, 
saaledes som det er! Del er en Tankegang, som det lønner sig at følge, og som har 
indvundet et uhyre Terrain for den kunstneriske Virksomhed.

Hvilken Verden for Iagttagelsen er der ikke alene i den Maade, hvorpaa en Figur 
staar! Den umiddelbare Ligevægt mellem Legemets to Halvdele er atter her ophævet; men 
for at Figuren skal kunne staae, maa Ligevægten være genoprettet paa en ny Maade, der 
er mere indviklet at opfatte. Der aabenbarer sig i Naturen for hvert enkelt Tilfælde en 
fuldendt Konsekvents i den indbyrdes Modsætning mellem Figurens Halvdele: en lille For
andring i Føddernes Stilling medfører Forandring gennem alle Legemets Linier: en lille 
Forskydning af et Parti opad, nedad, til Siden, kræver Modvægt fra andre Partier. Og denne 
Konsekvents føles umiddelbart af Øjet, som overskuer Figuren: det fører et strængt Degn
skab med den og føler sig ilde berørt endog af den mindste Synd imod den. Af Liniernes 
Gang kræver det en vis musikalsk Samstemning, Eurytlimi. Skikkelsen i dens Helhed 
bliver som en Melodi, der paa tusende forskellige Maader er forskellig stemt efter den lettere 
eller tungere, stivere eller blødere Holdning. Hvad Antiken i Behandlingen af slige Opgaver 
krævede og opnaaejle i Ketning af Finhed, Sikkerhed, Natursandhed, det skønner man bedst 
ved en Sammenligning med Middelalderen og Renaissancen: endog ringere antike Arbejder 
ere heri langt sikrere end store moderne Mesteres Figurer. Grunden til, at Antiken tog 
det saa alvorlig med denne Sag, laa vel i alt Fald til Dels i, at den oprindelig havde 
gennemført Ligevægten umiddelbart, med roligt Midtplan; da den saa kom ind paa den 
friere Holdning, maatle den strax føle Nødvendigheden af at gennemføre denne saaledes, at 
de nye Figurer ikke skulde staa til Skamme for de gamle. Desuden beholdt Ligevægten i 
Figuren bestandig en vis ethisk Betydning, der under Statuens nye Form var dybere og 
sandere, fordi den stemmede overens med Naturen * l).

1) Jfr. mil Skrift Serget og Thorvaldsen S. 187 11.
2) Medens de Æginetiske Gavlgrupper jo ellers have brudt med Frontalitetens Princip, viser Athena- 

Figuren i Vestgavlen temmelig tydelig, at man paa dette Udviklingstrin endnu ikke drømte om uno 
erure insistere. Paa den anden Side oplyser Furtwängler, al Motivet allerede har været benyttet
i Athen i mandlige Statuer før Xerxes’s Invasion (Winckelmannsprogramm 1890, p. 151 : Dass es 
auf der Burg von Athen schon vor 480 männliche Statuen mit einem entlastet zur Seite gesetzten 
Bein gab, beweist eine aus dem Perserschutt stammende Plinthe, darauf zwei Füsse von Marmor
erhalten sind; die Statue hatte rechtes Standbein, und das linke war seitwärts aufgesetzt.)

Motivet uno erure insistere synes at fremtræde forholdsvis sent blandt Overgangs
periodens store Forandringer2); og til den gradvise Udvikling af sine Konsekventser (indtil 
Polyklet) brugte det mere end halvhundrede Aar: i saa lang Tid var denne Udvikling et 
Fællesarbejde for de græske Kunstnere og Kunstskoler. Her var der heller ingen saadan 
Opfordring til at forcere Fremskridtet, tage Opgaven med Storm, som hvor det galdt om 
Udtrykket for den hastige, øjeblikkelige Bevægelse.
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Udviklingen gaar for sig gennem en Række enkelte Træk, der naturligvis ikke altid 
følge i given Række efter hverandre, men i hvilke Motivets egentlige Mening dog efter- 
haanden udfolder sig til en Helhed.

I Begyndelsen lader man begge Figurens Fødder træde med hele Saalen paa Jorden, 
hvad enten den mere hvilende Fod sættes jævnsides den mere bærende — men mere 
udad —, eller lidt fremad eller lidt tilbage for den. Legemets Vægt er endnu ikke meget 
ulige fordelt over de to Ben, dermed følger en stivere Holdning af Kroppen, i hvilken man 
foreløbig kun vover sig til meget ringe Afvigelser fra Frontaliteten. Tillige ligge begge 
Skuldre væsentlig i samme Højde, saa at Linien igennem dem er vandret, Hovedet bærer 
sig desuden rankt og ret som paa gamle Figurer; Overarmene holdes gerne lodret langs 
Kroppens Sider. — Paa dette Udviklingstrin finde vi Motivet navnlig i visse Statuer (f. Ex. 
den prægtige Ynglingefigur fra Dionysostheatret i Athen, som kaldes «Omphalos-Apollon» — 
se nedenfor —, eller i Figurerne fra Zeustemplets Gavle i Olympia) — Statuer, der ere 
meget karakteristiske for Tiden under eller nærmest efter Perserkrigene, Typer fra den fri- 
baarne Helteslægt i det endnu halvt aristokratiske Grækenland, Stormænd og Stormænds 
Sønner. De have brede, kantede Skuldre, fyldig udviklet, højt hvælvet og fremskudt Bryst 
og stærkt svajet Ryg; i Holdningen af Kroppen og Overarmene, der slutte kraftig ind til 
Siderne, bære de en vis soldateragtig Karakter til Skue.

Man kan sige, at Motivet her endnu ikke er helt gennemført efter sit Væsen: der 
er ikke saa lidt af de gamle Dages Stivhed tilbage. Men det er en Stivhed, som vi knap 
nok vilde undvære: den medfører et ethisk Udtryk af mandig Stolthed og Friskhed, af 
krigersk, daadkraftig Aand. Den fuldkomne og absolute Rankhed i de frontale Figurer fra 
gamle Dage er her vel ophævet; og vi have tidligere udviklet, at denne Rankhed ganske 
vist havde sin ethiske Betydning, der gælder for Grækenland saa vel som for Ægypten og 
Asien. I selve Motivet uno erure insistere ligger der, lige fra det Øjeblik, da det kommer 
ind i Kunsten, Spiren til en anden Aand: idet Skikkelsen ikke benytter sig fuldt ud af sin 
største Højde, men synker lidt sammen i sig selv, giver den med det samme ligesom Afkald 
paa noget af den doktrinært ubøjelige Menneskestolthed, der besjælede de gamle Figurer. 
Men denne Spire er her endnu ikke kommet til Udfoldning; navnlig saa længe Skikkelsens 
øverste Del: Bryst, Hals og Hoved bevarer sin ranke Holdning, aander hele Figuren allige
vel Stolthed, og det saa meget udtryksfuldere, som den er frigjort og selvstændig i sin 
Holdning.

Men jo mere Motivets Konsekventser udvikle sig, des lydeligere fremtræder der en 
Forandring i Figurens ethiske Væsen.

Efterhaanden lader man den ledigere Fod træde mere ud til Siden, saa al den kun 
hviler paa Jorden med Underfladen af de inderste Tæer og den nærmeste Del af Saalen, 
medens Hælen løfter sig: i de tidligere Exempler er Fodens Bøjning endnu meget for stiv, 
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først sent bliver den helt naturtro og elastisk. Med det samme maa den anden Fod, der 
nu aldeles overvejende bærer Legemets Vægt, trækkes mere ind under dettes Midte: heraf 
følger en noget mere balancerende og omskiftende Holdning. Heraf følger tillige et stærkere 
kontrasterende Spil i alle Linier: Knæernes og Hofternes Højde bliver mere ulige, og Linien 
gennem’Skuldrene kommer til at ligge skraat, i modsat 
Retning af Linien gennem Hofterne, idet Skulderen 
sænker sig paa samme Side som Hoften hæver sig, og 
omvendt. Herved har man først ret naaet Indtrykket af 
den frie, bøjelige og ledige Holdning, som fra Be
gyndelsen af ligger i Motivets Mening: alt hvad der 
var spændt og tvungent i de ældre Figurer skulde 
fjærnes. Saaledes er væsentlig Holdningen i den poly- 
kletiske Doryphoros: den er fuldkomment frigjort og 
naturlig, men endnu fast, frisk, mandig. Men der var 
et Træk endnu al føje til, for at Linierne kunde komme 
helt i fri og bølgende Strømning: Hovedet burde ikke 
holdes ret i Vejret, men sænkes mere eller mindre 
nedad og drejes lidt til Siden: den samme Side, hvor 
Skuldren var sænket. Saaledes er det paa den poly- 
kietiske Diadurnenos *),  paa den saakaldte «Idolino» og 
flere andre Figurer, som bære den polykletiske Stils 
Kendemærker. Men her ere vi da komne over til el 
Udtryk, som endog staar i en vis Modsætning til det 
gamle. Ikke at Menneskestoltheden egentlig er brudt; 
men der er vakt en Bevidsthed om, hvor kort den 
rækker. Figurerne ere omgivne af en helt ny aandelig 
Athmosfære.

Jævnsides med hele denne Forandring, lige fra 
dens Begyndelse af, følger ogsaa Udviklingen af en ny 
Mine i Aasynet. Dette vedkommer ikke alene de

Fig. 62. Hermes, Bronzestatuette af 
polykletisk Karakter i den kgl. Antik
samling i København. Højde 0m,i95. 

Synes at hidrøre fra Pompeji.

Figurer, der henhøre under Motivet uno erure insistere, men alle Figurer af Periodens Billed
kunst; men det staar alligevel i en tydelig Forbindelse med Udviklingen af hint Motiv. De

’) Mærk de hos Plinius (N. H. 34, 55) forekommende Udtryk: (Polyclitus) diadumenum fecit molliter 
juvenem — — — idem et doryphorum viriliter puerum fecit. — Da der i Henseende til den 
legemlige Habitus ikke er nogen mærkelig Forskel mellem de bevarede Exemplarer af Doryphoros og 
Exemplarerne af Diadumenos, maa Modsætningen mellem molliter og viriliter snarest angaa Udtrykket 
i Holdningen.
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gamle Tiders evig glade, skinnende Smil maatte forekomme den udviklede græske Livs
betragtning enfoldigt og barnagtigt ; det erstattes gennem en ret hurtig Overgang med Ud
trykket af en stolt og rolig Alvor, der undertiden næsten kan faa en Tilsætning af Vemod 
eller Bitterhed. Ansigtets Linier trækkes ikke længere skraat opad til Siderne: Mundvigerne 
og de ydre Øjenkroge sænkes. Bag disse vigtige Forandringer ligger den store Afregning, 
som den græske Livsvisdom havde gjort med den orientalske, og ved hvilken den var 
blevet helt og definitivt udløst fra denne. Det var naturligvis en Følge af Perserkrigene; 
men det fuldbyrdedes først ret af det Slægtled, som voxede op efter de store Kampe. 
Grækerne havde indset, at Mennesket skulde lære at bøje sit Hoved og vogte sig for Over
mod for ej at paadrage sig Gudernes Nid. Hvad var Menneskets Storhed og Lykke, at 
det saaledes evig skulde knejse og smile? Intet i Verden stod jo fast; og det som knejsede 
højest, kunde være sikrest paa al rammes af Zeus’s Lyn.

1 Tidernes Løb gik man da videre og videre i Forandringen af Figurens hele 
Stand — jeg mener dens Maade at staa paa —; man gjorde den efterhaanden saa 
hvilende som det var muligt i den frit staaende Stilling, eller lod den søge Sløtte til Et 
eller Andet ved dens Side. Det oprindelige Udtryk af frisk, daadkraftig Spændighed afløstes 
mere og mere af et blødere, drømmende Væsen, Aandens Ilensvnken i sig selv. Men her
ved se vi da langt ud over Grænserne af den Periode, vi endnu nærmest sysle med.

Alle de Forandringer i Figurernes Stillinger, som Overgangsperioden medførte, kunne 
til syvende og sidst sammenfattes i det Udtryk, at den ældre, frontale Statue havde frem
stillet en udvortes Opbygning af Menneskeskikkelsen: over et Par Fødder var der et Par 
Ben, over Benene en Krop, over Kroppen en Hals og et Hoved o. s. v., hvorimod den 
nye Statue er en Fremstilling af Mennesket, hvor Alt styres og bestemmes fra et indre 
Centrum, et Jeg.

Men ogsaa Figurernes blivende Karakter, deres legemlige Habitus blev 
samtidig noget omdannet. Vel er Idealet endnu foreløbig formet over den samme Grund
tanke som tidligere, det vedblev at være athletisk: lille Hoved, brede, endog paafaldende 
skarpe Skuldre, en maadeholden- kraftig Udvikling af alle Organer for aktiv Kraft. Man 
blev kun efterhaanden mindre doktrinær i Opfattelsen af det; man befriede Figuren for 
dens stramme Snørliv. Legemets Formkærne fremhæves ikke længer saa ensidig paa de 
enkelte muskuløse Partiers Bekostning, Kødet tiltager i Fylde og Belief: deraf kommer 
ogsaa et Indtryk af, at Personen friere end forhen nyder sin Tilværelse — atter et Træk 
af menneskelig Liberalitet. Dog opfattes Kødet bestandig fra den ethiske Side som Organ 
for Kraft og Daad. Ogsaa med Hensyn til Legemets Habitus gjorde Kunsten et Spring
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ud i Erfaringen : endog de bedst og mest athletisk udviklede Mennesker saa jo anderledes 
ud, end Fortidens Kunst havde forlangt, at de skulde se ud: saa smalle Midier og skarpe 
Ledemod hørte ingensteds hjemme — undtagen netop i Kunsten. Især gør man nu 
Midien, Hofterne bredere i Forhold til Brystet og arbejder hen i Retning af hin tungere, 
firskaarne Form af Kroppen som Helhed (statura quadrata], der senere blev et frem
trædende Karaktertræk for Polyklets Menneskeskikkelser; dog stræbte ogsaa de andre Skoler, 
ikke mindst den attiske, allerede tidlig i lignende Retning, om deres endelige Resultat end 
ikke blev saa udpræget — overdrevent, er man fristet til at sige — i denne Henseende 
som Polyklets.

1 Formen af Hovedet lader man ikke længere Profilens Linie trække sig skraat 
tilbage fra Næsespidsen til Issen, men giver den et mere lodret Fald: det vil med andre 
Ord sige, at man gør Hjærnekassen, især dens forreste Del, rummeligere. Hvorvidt dette 
skulde bero paa en vaagnende Erkendelse af Hjærnevirksomhedens Betydning for det intellek
tuelle Liv og altsaa gaa ud paa en stærkere Fremhævelse af Aandslivet, er del vel vanskeligt 
at sige noget bestemt om; men det maa anses for rimeligt, da man endog i længere Tid 
gaar videre og videre med Udvidelsen af Hjærnekassen. Om Forandringen i Hovedets Udtryk 
og Mine have vi nys talt: dermed følger ogsaa en Række Formforandringer. Øjet sænkes 
noget mere ind under Pandebenet, hvis nederste Rand rager som en skarp udladende Kant 
frem over det og kaster en kraftig Skygge inde ved Næsen. I den sidste Del af den Tid, 
da Smilet endnu hersker over Ansigtet, er Blikket hyppig kun halvaabent (lidt «missende»); 
det forandrer sig atter, da Minen bliver alvorlig: Øjet bliver stærkt aabnet, og den øvre 
Øjelaagsrand buer sig tæt op under Brynet. I de ældre Tiders Kunst havde det været en 
gennemgaaende og meget paafaldende Fejl, at Øjelaagenes Rande vare altfor tykke, og lige 
tykke i hele deres Bredde — ogsaa ud imod de ydre Øjenkroge —: det forandres nu, idet 
Laagene formes tyndere udad mod Krogene. Samtidig med, at Udtrykket bliver alvorligere, 
bliver ogsaa Hovedets hele Form solidere, kraftigere bygget: i den Maade, hvorpaa den 
brede, skarpkantede, lige Næseryg forbinder sig med Brynenes bredt svungne Linier og 
Pandens glatte, rene Flade, er der tidt en arkitektonisk Storladenhed, som minder om den 
græske Tempelbygning. Men en naturalistisk Gengivelse af Virkeligheden er det ikke.

I vort foregaaende Kapitel (S. 368 IT.) have vi allerede talt om de Forandringer, der 
i det 5te Aarhundrede, netop i det vi kalde Overgangsperioden, indførtes med Hensyn til 
Haaret. Den athletiske Ungdom bar det nu kort skaaret. Med det samme maa i Virke
ligheden ogsaa Kravet til en omhyggelig Ordning af det være bortfaldet. Men Kunsten, 
som endnu ikke forslaar at søge Skønheden i det lunefulde og tilfældige, former ogsaa de 
korte, krusede Lokker med en vis Regelmæssighed og lader dem gribe ind i hverandre efter 
et eller andet pynteligt, halv ornamentalt System. Som Helhed danner det korte Hovedhaar 
en tæt Masse, i hvilken Kraniets Form træder meget tydelig frem: paa denne Masse 

51 Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd., 5 B. IV.
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anlægges de enkelte Lokker i lavt og beskedent Relief. Undertiden, baade i Bronze og 
Marmor, ere Lokkerne ikke engang udmodellerede, men indridsede eller tegnede med Farve 
paa Haarmassens jævne Overflade, endog med aldeles konventionelle Linier1). De gamle 
Tiders lange Haarvæxt havde i Reglen været sammenholdt med et Haarbaand, der var nød
vendigt, naar en given Anordning af Haaret skulde bibeholdes uden Forstyrrelse. Det følger 
af sig selv, at Athleten, naar han hægede sin Person efter fuldendt Kamp eller Øvelse, atter 
maatte ombinde Ilaarbaandet. Da det kort skaarne Haar indførtes, maatte Baandel praktisk 
blive aldeles overflødigt, og det blev i Virkeligheden afskaffet: kun bibeholdtes det til særlig 
Betegnelse for den sejrrig overstandne Kamp: Tænien blev et Sejrslegn, og Ombindingen 
af den i denne Betydning blev et Motiv, som behandledes med Forkærlighed af de største 
Billedhuggere (Fidias, Polyklet).

’) Jvfr. Mltth. Rom, Vol. II, 1887, p. 103.
2) Den ældste større Fremstilling af den ganske nøgne Kvinde blandt den antike Kunsts Efterladenskab —

bortset fra et saadant Fænomen som den ovenfor omtalte fødende Kvinde fra Maguía — er vistnok
den i December 1874 paa Esquilinerbjerget fundne Marmorfigur, som har faaet Plads i det nye 
Museum i Conservatorernes Palads paa Kapitol — eller rettere sagt: Originalen til denne Figur, 
der selv kun kan anses for en sen og ikke just fortrinlig Kopi. Det er en Kvinde, som efter Badet — 
eller i alt Fald efter at have været afklædt — atter lægger sit Haar til Rette ved Hjælp af et Baand, 
som hun binder stramt om Hovedet. I en Artikel i den romerske Bullettino communale, som ikke 
har været mig tilgængelig, har Duhn for nylig ført denne Statue — naturligvis Originalen — tilbage 
til det 5te Aarhundrede, endog dets tidligere Del. At den virkelig hører hjemme i dette Aarhundrede, 
har længe staaet klart for mig; dog forekommer Stillingen mig for fint og for frit og overlegent opfattet 
til at den kunde hidrøre fra det jeg kalder Overgangstiden. Motivet uno erure insistere er her udviklet 
til den fuldendteste Konsekvents og Harmoni, og desuden med fint Blik for det særlig kvindelige i 
Holdningen. Figuren er i den kunsthistoriske Udvikling saa at sige en Søster til den Polykletiske 
Diadumenos og kan næppe anses for ældre end den.

Endnu i denne Periode er Fremstillingen af den mandlige Skikkelse aldeles i Spidsen 
for Udviklingen, og Kvindeskikkelsen følger først med i anden Linie. Der kan ikke 
tvivles om, at den frontale Holdning er bibeholdt længere Tid i Kvindestatuer end i mandlige. 
Der foreligger desuden endnu ikke noget sikkert Exempel, hverken fra bevarede Monu
menter eller fra Litteraturen, paa en Fremstilling i større Maalestok af den nøgne 
Kvinde, uagtet Kunstnerne vel maa have havt Adgang til at studere den nøgne kvindelige 
Form2). Derfor kan det ikke undre os, at det først er i Periodens senere Del (efter Perser
krigen) at Kunsten virkelig kom nøjere ind paa Gennemførelsen af det særlig kvindelige i 
Figurens hele Karakter.

Men ved Behandlingen af Kvinde d r a g ten finder man allerede tidligere et ejen
dommeligt Træk, som vidner om Lyst til ogsaa at fremstille den kvindelige Form nøgen, 
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uagtet Livets Sæd og Skik endnu paabød Tilbageholdenhed. I den almindelige Klædedragts
type ved Tiden omkring Aar 500, hvilken jeg anser for at være den, som Herodot (V, 87, 
88) kalder den doriske, men som efter hans udtrykkelige Udsagn i ældre Tid var den al
mindelig helleniske, er Underklædningen, der dækker Benene, af et meget fint og tyndt 
uldent Stof. Idet Kvinden med den ene llaand løfter dette Klædebon op og drager det til 
Side — et overmaade almindeligt Motiv blandt de senere frontale Kvindestatuer —, strammes 
det over Benene og lægger sig ganske tæt over deres Form og følger den nøje baade i 
dens mere fremad trædende og mere tilbagevigende Partier. Fra et rent plastisk Synspunkt 
er dette egentlig urigtigt; thi Klædebonnet kan umulig, og allermindst hvor det strammes 
ud, paa denne Maade følge Formens Belief; men for Øjet gør det Indtryk af, at Tøjet er 
halv gennemsigtigt og lader Benenes Form se bag det; og det har ogsaa været 
Billedhuggernes Mening at fremkalde dette Indtryk. Blandt mange Exempter herpaa kan 
fremhæves de smaa Akroteriefigurer fra Æginatemplet, hvor det er bedst og finest gennem
ført. Her er det ganske tydeligt, at Billedhuggeren ingenlunde har tilsigtet noget sanseligt 
Lefleri med den halvt skjulte kvindelige Nøgenhed; thi Formen af Benene er netop meget 
ukvindelig, meget mandig og athletisk. Det er kun en Ytring af den samme Forkærlighed 
hos de æginetiske Billedhuggere for den nøgne Form, der viser sig i, at de lade Krigere 
kæmpe paa Valpladsen uden Bustning.

Dette Træk forekommer ikke alene blandt Statuerne; det genfindes i Relieffer og 
især i Vasemalerier med lyse Figurer paa sort Grund, hvor Figurernes — undertiden ogsaa 
mandliges — nøgne Omrids er synligt gennem Klædebonnet. I nogle Tilfælde synes dette 
vel blot at være en kunstnerisk Forholdsregel for at varetage Figurens plastiske Sammen
hæng — ligesom en Maler ogsaa nu til Dags gerne tegner en Figur nøgen ud, om det 
end er hans Agt at fremstille den draperet —; men det forbinder sig dog hyppigere med 
en tydelig Stræben efter at karakterisere et fint og tyndt Stof i Klædedragten og gaar vel 
endog engang imellem ud paa et vist Koketteri. Det ligger i Sagens Natur, at dette Træk især 
maa have hørt hjemme i den højere Malerkunst, som virker med rigere tekniske Midler; og i 
den antike Litteraturs kunsthistoriske Efterretninger knytter det sig særlig til Polygnotos’s 
Navn: blandt de nye Ting, som han skal have indført i Malerkunsten, nævnes, at han 
malede Kvinder med gennemsigtigt Klædebon; dog gaar det vel her som i andre 
Tilfælde, at naar en højt berømt Kunstner nævnes som Opfinder og Begynder af en Ting, 
maa han i Virkeligheden snarere betragtes som den, der — i alt Fald foreløbig — har 
fuldendt den. I hvert Fald var Polygnotos’s Ry for hans Kvindeskikkelsers fine, tynde 
Klædebon udbredt over hele den gamle Verden1).

J) Polygnotus Thasius qui primus mulieres traducida, veste pinxit (Plinius N. H. 35, 58).------ tfiariojv
Àe7vrÔT7jTeç (Aelian). __-------notfaaro èç ro Åenrårarov è^etp-j'aa/j.évrjv (Lukian om Kassandra-

51*
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Dette staar vistnok i Forbindelse med, at netop han fremfor alle andre Kunstnere — 
Billedhuggere saa vel som Malere — har gjort Epoke ved at gennemføre Kvinde
skikkelsen i virkelig kvindelig Karakter. Flere af hans heroiske Kvindeskikkelser 
nævnes med særlig Berømmelse af Oldtidens senere Forfattere, endog saaledes at man 
mærker, at deres Skønhed bestandig udøvede en umiddelbart henrivende Magt og ikke be
høvede at ses i Kunsthistoriens Lys for at anerkendes. Og herved bør den Efterretning 
ikke foragtes, at en af dem1) skal have været et Billede af Kimons skønne Søster Elpinike, 
og at Elpinike skal bave været Polygnotos’s Elskerinde — hun synes i det Hele at have 
været en farlig Sirene. Det er en Antydning — maaske den første i hele Kunstens Historie — 
af den individuelle Eros som en Magt i Kunsten, en Magt til at skabe ideal Skønhed i ny 
Aand, over Indtryk fra Virkeligheden. Man mindes herved om, at den Maler, som i den 
tidlige Renaissancetid i Italien fremfor alle indførte Skildringen af det naturlig kvindelige i 
Modsætning til Middelalderens abstrakte Typer, nemlig Munken Fra Filippo Lippi, hvis 
Sagnet ikke lyver, var en stor Kvindeelsker, og at han i hvert Fald var Bortfører af en 
Nonne. Om Polygnotos’s Personlighed ved man ellers kun saare lidi, endnu mindre end 
om Fra Filippo’s, og hans malede Kvindeskikkelser ere vel for evig tabte; men hvad 
der foreligger om dem, tyder dog paa, at de ingenlunde have manglet Tiltræknings
kraft af erotisk og sanselig Art. Men at de tillige have været storladne og holdningsfulde 
i Stilen, fremgaar af andre Udtryk, der bruges om hans Kunst. Der var overhovedet en 
mægtig Alvor over alt hvad han skabte; og en frisk og stolt Sundhed er Kendemærket 
for hele Tidsalderens Kunst. Om den Aand, hvori Polygnotos fremstillede Kvinden, kan 
man nu snarest danne sig en Forestilling af nogle samtidige Vasemalerier — f. Ex. det her 
afbildede fra den skønne Vivenzio-Vase i Neapel (Fig. 63), der omtrent maa hidrøre fra den 
Tid, da Polygnotos begyndte sin Virksomhed — eller af Kvindestaluerne fra Zeustemplets 
Gavlgrupper i Olympia, der dog sikkert vilde have taget sig noget grove ud i Sammenligning 
med hans malede Figurer.

Vi have her kun henpeget paa et enkelt Punkt af denne store Malers Virksomhed, 
et Punkt, som har havt en overordentlig Værdi for Udviklingen af den antike Menneske
fremstilling. Forresten skulle vi afholde os fra Reflexioner og Fantasier over Polyxenas 
Øjenbryn eller Rødmen paa Kassandras Kinder. Til Polygnotos’s Kunst forholde vi os nu 
til Dags som En, der staar ude paa Gaden og læser Theaterplakaten — og højt regnet en

figuren paa Polygnots Maleri af Trojas Erobring i Leschen i Delphi).------ Jfr. Anthologien om hans
Figur af Polyxena, der skal ofres paa Achilleus’s Grav, i Pinakotheket i Propylæerne: — — ïd’ ¿><¡ 
~é~Àoio ^apévroç Tàv alôù) pupvà^ aúxppovt xpúitre 7t¿7tÁ<p. (Angaaende de nøjere Henvisninger se 
Overbecks Schriftquellen p. 202 ff.)

h Nemlig Laodike, der havde Ord for at være den skønneste af alle Priamos's Døtre, paa Maleriet af 
Trojas Erobring i Stoa poikile. Plutarch, Kimon, 4.
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Recension i Tilgift —, forholder sig til det prægtige Skuespil, der opføres indenfor, og som 
han (desværre!) ikke faar at se. Det er ret kuriøst at gennemgaa de af Benndorf i Wiener 
Vorlegeblätter 1888 meddelte tidligere moderne Forsøg paa Reproduktion af de store Malerier i 
Delphi efter Pausanias’s Beskrivelser: man kan deraf lære adskilligt om moderne Kunst og 
om Udviklingen af det nyere Europas Opfattelse af Antiken. Men til at genfremstille Polygnots 
Kunst naar man aldrig, selv om man sammenstykker Reproduktionen af lutter ægte antike 
Bestanddele. Det er dog en Tilnærmelse, kan man sige, — men hvad kan en Tilnærmelse 
nytte? Enhver stor Kunstner har sin Hemmelighed, sin Talisman, hvorpaa hele hans sejr
rige Magt og hans sande Værd som Kunstner beror. Om man flakker omkring en Mil fra 
den, eller nøjere ved, hvor Skatten ligger, og kun er en Alen fra den — det gør ingen 
virkelig Forskel, da man dog forud kan være sikker paa, at man aldrig faar Skatten i sin 
Haand. Men om Rammen og Inddelingen af Malerierne kan der jo altid diskuteres.

— 1 Løbet af den Periode, vi omtale, foregaar der en fuldkommen Forandring 
i Klædebonnets Stil. I Begyndelsen hersker endnu den ovenfor (S. 370) omtalte strænge, 
regelmæssige Anordning af Folderne som Læg, og den uddannes mere og mere i Retning 
af en vis fint beregnet geometrisk Pyntelighed. Allerede i denne Stil fremstilles Klædebonnet 
hyppig som gennemsigtigt saa vel i Skulptur — vi have ovenfor mindet om de æginetiske 
Akroteriefigurer —, som i Vasemaleri. Men derefter slaar man temmelig hurtig over i et 
modsat System, idel man studerer Virkeligheden som den er, og efterligner dens Former i 
Foldekastet. Det gælder da for Kunsten om at forene dette Studium med Kravet til Rythme 
i Linier og Former. I nogle Skulpturværker, der i det hele maaske kunne henføres til 
peloponnesisk Kunst, hersker der i Behandlingen af Klædebonnet en ligefrem, ærlig, noget 
tung Naturalisme, der lader sig nøje med store, brede Flader, faa og simple Linier. Exempler 
herpaa ere først og fremmest Skulpturerne fra Zeustemplet i Olympia, dernæst den saakaldte 
«Giustinianske Hestia» i Torlonia-Museet i Rom, endelig de skønne kvindelige Bronzestatuer 
fra Herculanum, i Museet i Neapel, som tydelig gengive Forbilleder fra det 5te Aarhundrede, 
dog først dets senere Halvdel. I andre (attiske?) Værker hersker der mere malerisk Rigdom 
i Foldekastets Spil; og her forekommer atter meget tydelige Exempler paa den vedvarende 
Tilbøjelighed til at fremkalde Indtryk af Tøjets Gennemsigtighed.



239 41 à

Uno erure insistere. Jeg har ovenfor i Texten foretrukket at gennemføre dette for den 
græske Plastiks Historie saa overordentlig vigtige Motivs Udvikling som Resultat af Studiet af 
de enkelte Værker, gennem hvilke vi kende Udviklingen, uden at henvise til Statuerne selv. Her 
lader jeg nu en Fortegnelse følge over de Statuer, der vise os Motivets ældste Historie indtil Polyklet. 
Denne Fortegnelse gør ingenlunde Fordring paa Fuldstændighed ; dog antager jeg, at intet be
tydningsfuldere Led i Rækken helt er uomtalt. Statuerne ere her opførte i Række fra de ældre 
til de yngre, i omtrentlig og relativ Tidsfølge, i lignende Mening og med lignende Forbehold, 
som jeg ovenfor har udviklet ved Rækken af de frontale Ynglingestatuer (S. 337 f., sign, de nær
mest foregaaende Sider): et og andet er ogsaa indordnet i Rækken, som man ellers ikke vil finde 
omtalt i denne Sammenhæng. Den efterfølgende Fortegnelse begynder altsaa, hvor den foregaaende 
slipper; kun maa jeg minde om, at begge Listerne ere begrænsede til enkelte Motiver for Figu
rernes Stilling, og at der altsaa ligger meget udenfor dem, som i andre Henseender kan have 
stor Betydning for Kunstens Udvikling.

Det er almindeligt i lærde Behandlinger af dette saa vel som af andre Partier af græsk 
Kunsthistorie forsøgsvis — og hyppig med en Del Paastaaelighed — at henføre de forskellige 
Figurer til forskellige Kunstnere, hvis Navne og Ry kendes fra den antike Litteratur. Jeg deltager 
ikke i denne Bestræbelse og har kun ringe Tiltro til dens Betydning. Ganske vist er der ad 
denne Vej opnaaet enkelte værdifulde Resultater, som jo ogsaa kunne give Haab om at opnaa 
flere. Men dertil kræves for hvert enkelt Tilfælde ganske specielle objektive Betingelser, noget 
af et Held; ellers udretter endog den største Flid, Kundskab og Dygtighed Intet i denne Ret
ning, men driver kun en ørkesløs videnskabelig Sport. Der gaar en umaadelig Mængde af 
Videnskabens Krudt til Spilde paa slige Hypotheser. Lad den ene Forsker nok saa meget „tænke 
paa Kalamis“ som Autor til en Figur, den anden paa Pythagoras, eller hvem det ellers kan 
være, saa blive slige Gisninger dog hængende aldeles løst udenpaa det egentlige Begreb om 
Udviklingen og give intet Bidrag til det. Et Motiv, som det vi her tale om, har været en Op
gave for en hel Nations Kunst, og en saadan Opgave er en levende Magt, som for at udfolde 
sig efter sit Væsen tager Individerne i sin Tjeneste. Motivets Udvikling udgjorde en stor Del af 
hvad der fyldte Alles Sind, hvad enhver af dem tænkte og arbejdede paa. Det er meget vig
tigere at studere Motivernes Historie end Individernes: det kan desuden gøres; men det kan det 
andet ikke.

Efter min Mening gaar den nyere Videnskab ogsaa noget videre end den kan staa ved 
i at henføre de enkelte bevarede Værker til de forskellige større Kunstskoler i Grækenland 
(navnlig den attiske og den argiviske). Dog begynder i den Periode, vi her tale om, disse Skolers 
kunstneriske Fysiognomi at træde ud fra hinanden med tydeligere Forskel.

1. Bronzestatue af en Efeb i Principe Sciarras Besiddelse i Rom, under naturlig 
Størrelse. Mittheil. Rom. Vol. II (1887). Taf. IV—V. F. Studniczka omtaler Figuren som 
„so viel ich weiss das älteste Exemplar der neueren Compositionsweise“ (o: uno erure insistere). 
Ogsaa mig forekommer Statuen at være den ældste i Rækken, i alt Fald blandt de nogenlunde 
helt bevarede. Den hviler mest paa venstre Fod, højre Ben sætter den lidt frem med ganske 
let bøjet Knæ; begge Fodsaaler slutte naturligvis helt til Jorden. Afvigelsen fra Frontaliteten i 
Krop, Hals og Hoved er yderst ringe.

2. Marmortorso af en mægtig bygget Mand (over naturlig Størrelse), fra Theaterbyg- 
ningen i Milet, nu i Louvre (Salle de Milet, 3163). Det er kun selve Kroppen og højre Laar, 
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som ere bevarede. Figuren har hvilet overvejende paa højre Fod, venstre Laar var lidt fremad- 
bøjet. Naar man ser Figuren forfra, iagttager man kun en overmaade ringe Forskydning af Tor
soens Linier og Afvigelse fra Symmetrien ; paa Rygsiden viser det nye Motiv sig tydeligere.

3. Stor Marmortorso, ligeledes af en mægtig bygget mandlig Skikkelse, i Central- 
Museet i Athen (havde i Foraaret 1887 Nr. 400). Saa vidt som jeg har bemærket, anses den 
i Museet ikke for at være saa gammel, som den Plads antyder, paa hvilken jeg sætter den. 
Men jeg tror, at Pladsen er den rette: Kroppens Holdning er endog saa stram, at den næsten 
maa kaldes helt frontal; i Halsen er Vendingen tydeligere. Desuden svarer Figurens Habitus 
nærmest til det arkaiske Ideal. Meget hvidt Marmor, meget fuldendt, net, renligt Arbejde. Over
fladen har en let Blankhed.

4. Apollon fra den Blundellske Samling i Ince. Friederichs - Wolters Nr. 499. Senere, 
men omhyggelig Kopi af en Statue fra Overganstiden. Som Led i Motivets Udvikling har den 
Betydning derved, at den sætter den mere ledige Fod fremad (Knæet bøjet).

5. Temmelig lille Marmortorso i Louvre (Nr. 54) af en Yngling med Kappe over begge 
Skuldrene. Henhører endnu til Motivets ældste Udviklingsstade.

6—9. Fire Statuer fra Zeustemplets Gavlgrupper i Olympia, nemlig den store Midt
figur („Apollon“) i Vestgavlen og de tre midterste staaende Figurer (Zeus, Pelops, Oinomaos) i 
Østgavlen. Af Benene paa alle fire Statuer er kun lidet bevaret; Kroppens Holdning er endnu 
forholdsvis stiv.

10. „Omphalos-Apollon“ (jeg benytter dette Navn, fordi det endnu er i almindelig 
Brug og derfor hurtig kan minde den Sagkyndige om, hvad Talen gælder, uagtet det med mathe- 
matisk Sikkerhed kan godtgøres, at den Omphalos, som blev fundet samtidig med Statuen i Dio- 
nysostheatret i Athen 1862, ikke har været Fodstykke for denne Figur, men for en anden, 
der altsaa har været en Apollon, medens det er aldeles tvivlsomt, om dette Navn passer ti) den 
bevarede Statue). I Central-Museet i Athen, Nr. 45. Friederichs - Wolters 219. Uden Tvivl et 
Arbejde, der virkelig hidrører fra den Tid, Stilen angiver, og et af de vigtigste Led i nærværende 
Række. Fødder og Underarme mangle. Fødderne have aabenbart sluttet helt med begge Saaler 
til Fodstykket. Dog hviler Figuren væsentlig paa højre Fod, og de deraf følgende Forskydninger 
ere rigtig og konsekvent iagttagne, skønt noget stivt gengivne, gennem hele Holdningen. Skuldrene 
ligge omtrent i samme Højde, dog er den højre en Smule sænket. Hovedet drejer sig lidt højre 
om, men sænkes ikke.

Om de senere antike Gentagelser af denne Type, der i denne Sammenhæng ikke have 
nogen Betydning, henviser jeg til Overbeck Griechische Kunstmythologie IV, p. 161 ff.

11. Den smukke Marmorfigur (under naturlig Størrelse) af en halvvoxen Dreng, fundet 
1866 paa Athens Akropolis. Det til Statuen hørende Hoved blev fundet over 20 Aar senere. 
Frieder. - Wolters 491. Han har sat højre Fod lidt fremad med bøjet Knæ og maa sikkert endnu 
have støttet helt paa begge Fodsaaler.

12. Den af Furtwängler i Winckelmannsprogramm 1890 („Eine argivische Bronze“) 
udgivne Bronzestatuette i Museet i Berlin. En kortbygget og temmelig plump lille Figur af ærlig 
og redelig naturalistisk Kunst, men mærkelig blottet for Ynde og Tække. For vort Kendskab til 
Udviklingen er den unægtelig i flere Henseender af stor Vigtighed. Den hviler helt paa begge 
Fodsaaler; højre Fod er sat lidt ud til Siden og drejet udad, men staar aldeles jævnsides med 
venstre, hverken frem eller tilbage for den. Venstre Knæ lidt bøjet. Forskydningen af Hofterne 
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er ikke ganske ringe, Skuldrene ligge noget mere i ens Højde, Hovedet holdes simpelt lige frem. 
Da Figuren er fundet i Argolis, er det ikke helt ubeføjet at henregne den til argivisk Skole; 
dermed stemmer ogsaa, at den er et meget tidligt — vistnok det tidligst kendte — Exempel 
paa en udpræget statura quadrata, idet Hofterne ere meget, brede i Sammenligning med Brystet. 
Furtwänglers Bestemmelse af Statuettens Forhold til andre Statuer, navnlig den saakaldte Ste- 
phanosfigur i Villa Albani og de med den nærmest beslægtede (se nedenfor), kan jeg ikke ret 
gaa ind paa. Mig forekommer Statuetten at repræsentere et noget ældre Udviklingstrin end det 
paa hvilket F. sætter den ; og den burde maaske rykkes længere tilbage i nærværende Fortegnelse, 
end dens Plads her angiver.

13. Apollon, Bronzefigur i omtrent naturlig Størrelse, fra Pompeji, i Museet i Neapel. 
Mon. dell’Inst. vol. V1IT, 1865, Tav. XIII. Det er en med fin kunstnerisk Følelse udført Gen
tagelse af et ældre græsk Værk. Støtter paa venstre Fod, sætter højre noget ud til Siden, begge 
Fodsaaler slutte helt til Jorden. Skuldrene holdes lige højt, Hovedet drejes lidt venstre om. 
Holdningen er sandt og smukt følt gennem hele Figuren, der er slank og fin af Bygning, af en 
egen primitiv Elegance. Skuldrene forholdsvis brede og skarpe og Hovedet snarere stort end 
lille. (Bronzen er paa flere Steder klemt og Stillingen derfor ikke i Alting bevaret ganske efter 
den oprindelige Mening.)

Til denne Figur slutter sig en Række andre Gentagelser af det samme oprindelige For
billede, som til Dels i senere antike Tider vilkaarlig ere anvendte i forskellige Betydninger. For
holdet er her ikke det samme som ved „Omphalos-Apollon“ (se ovenfor Nr. 10), der er saa over
legen over de øvrige Gentagelser af samme Motiv, at man for Erkendelsen af Udviklingen aldeles 
kan se bort fra disse. Her have flere af de andre Gentagelser en mere selvstændig Betydning, 
saa at det endog kun er med en vis Vilkaarlighed, at den ovennævnte Bronzefigur fra Pompeji 
sættes øverst. Idet jeg forøvrigt henviser til Litteraturen, f. Ex. Overbeck Griech. Kunstmythol. 
IV, p. 169 og den ovenfor, under Nr. 12 nævnte Afhandling af Furtwängler, nævner jeg de vig
tigste af denne Figurfamilie — kun de vigtigste:

a. Apollon, Marmorstatue i Museet i Mantua. Friedr.- Wolters Nr. 222.
b. Yngling, komponeret i en smuk Gruppe (Marmor) sammen med en anden Ynglingefigur 

(„Orestes og Pylades“), i Louvre.
c. Yngling, komponeret sammen med en Kvindefigur („Orestes og Elektra“). Marmor

gruppe i Museet i Neapel.
d. Ynglingestatue af Marmor, i Villa Albani, angivet ved en græsk Indskrift som e 

Arbejde af Stephanos, Pasiteles’s Elev. I denne, temmelig flovt behandlede, Figur 
holdes Skuldrene mere skraat, i modsat Retning af Hofterne. Hovedet er ganske 
ualmindelig lille. Friedr.-Wolters 225 (sign. 226).

O. s. V.
14. Eros-Torso af Marmor i Museet i Sparta. Friedr. - Wolters 218. Originalt græsk 

Arbejde. Figurens Midtlinie er fint svungen, dog endnu næppe ganske naturtro eller exakt. Den 
er i nær Familie med

a. Eros-Statue af Marmor i Eremitagen i St. Petersburg. Friedr.- Wo Iters Nr. 217.
15. Marmorstatue af en Yngling i Villa Albani (Nr. 44, Casinoets aabne Loggia ud 

imod Haven). En god og paa Armene nær godt bevaret Kopi af et græsk Værk fra Overgangs
tiden. Kortlokket Haar. Begge Fodsaaler træde endnu helt paa Jorden, uagtet Figuren hviler

Vidensk. Selsk. Skr., 5te Række, historisk og philosophisk Aid. 5. B. IV. 52
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af en vis

i

overvejende paa venstre Fod. 
forover, men ikke til Siden, 
ningen er præget

dommelige Motiv
Tindinger og en
fold er ret karakteristisk for Perioden omkring 470 
som‘ hele Figurens Overflade glat og flov og vidner om, 
en sen Tid.

af slagfærdig Udfordring.
temmelig flad Profil af Issen; dets Udtryk af en vis frisk, ungdommelig En- 

460. Desværre er dog Hovedets saa vel 
at den antike Marmorkopi er udført i

Begge Skuldrene omtrent i samme Højde, Hovedet bøjet en 
Det er en fin og i Formen indholdsrig Figur, der dog i 

Ængstelighed (o: Ængstelighed fra den fremstillende Kunstners

Kende 
Hold- 
Side).

16. (Fig. 64). Statue af en Nævefægter
i omtrent naturlig Størrelse. Denne Statue er i det 
Hele endnu ikke paaagtet af Videnskaben og hidtil 
kun udgivet af mig med en lille Afhandling og en 
altfor utilstrækkelig Afbildning i Tidskrift fór Vil
dånde konst och konstindustri, Stockholm 1875, og 
derefter i min Bog Billedkunst, København 1884. 
Den her meddelte Afbildning er ny og gengiver 
Figuren ret tro, skønt i en noget ængstelig Teg
ning. Hvor den antike (Marmor-)Statue findes, har 
jeg endnu ikke kunnet efterspore; en Afstøbning har 
længe været i vort Kunstakademis Eje; andre Af
støbningel' findes i Bcole des Beaux-Arts i Paris og 
i Chry stal-Palace ved London (i sidstnævnte Sam
ling endog 2 Exemplarer). Den i min Afhandling 
— forresten uden Paastaaelighed — fremsatte For
modning om, at vi i dette Værk have en senere 
Gentagelse af Ægineteren Glaukiass Statue i Olym
pias Altis af Nævefægteren Glaukos (Pausan. VI, 10) 
lægger jeg i Henhold til min ovenfor fremsatte Be
tragtning af slige Identifikationer ikke videre Vægt 
paa, uagtet der, saa vidt jeg skønner, ikke kan 
siges noget positivt imod den. Sikkert have vi i 
denne Statue en senere antik Gentagelse af en 
Bronzestatue fra Overgangstiden. Figuren hviler 
paa venstre Fod og trækker den højre lidt tilbage, 
saa at den kun berører Jorden med Tæerne; men 
Foden er temmelig stiv og Tæerne stærkt nedad- 
krummede (ligesom paa Myrons Diskobol): dette for 
Overgangsstilen karakteristiske Træk gør det sandsyn
ligt, at Foden virkelig er antik. Uagtet Forskyd
ningen af Hofterne ikke er ganske ringe, holdes 
Overkroppen dog stramt og ret, Skuldrene i omtrent 
ens Højde og Hovedet ligefrem, uden mindste Bøj
ning eller Vending — altsammen i Følge det ejen- 
Det smukke lille Hoved har korte Lokker, brede

Kobeiihavn.
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Figurens hele Højde er  1ra,58
Dette Højdemaal er saaledes fordelt paa do enkelte Partier:

Hovedet  O'n,225 
Halsen  0m,055 
Fra Halsgruben til Navlen  0m,33 
Fra Navlen til Begyndelsen af aldota  0m,16 
Fra Begyndelsen af aldota til Knæskallens mest udladende Punkt  0m,36 
Fra Knæskallen til Plinthen  0m,45

lm,58

Afstanden mellem Brystvorterne  0m,23 
Afstanden mellem IIoftebens-Tornene  0n,,21 
Fodens Længde  0m,22

Længden af venstre Øje ..................................................................................................... 0m,031
Længden af højre Øje  0m,033 
Fra den nederste Rand af Hagen til den nederste Rand af Næsefløjen  0m,057 
Fra den nederste Rand af Næsefløjen til den nederste Rand af Brynet  0m,060
Pandens største Højde  0m,039 
Fra Begyndelsen af Haaret over Panden til det øverste af Issen (lodret Højde) .... 0m,069 
Fra den nederste Rand af Hagen til den indre Øjenkrog  0m,098 
Fra Begyndelsen af Haaret over Panden til den nederste Rand af Næsefløjen  0m,099 
Fra Begyndelsen af Haaret over Panden til Midten af Munden  0m,1151)
Bredden af Munden (jfr. Højden af Panden, ovenfor)..................................................... 0m,040

Med Hensyn til alle disse Maal maa det naturligvis bestandig haves i Erindring, at vi 
kun kende Figuren i Gibsafstøbnlng og ikke vide noget sikkert om, hvor og hvorledes 
Mar mor statuen maatte være restaureret. Værdien af Maalene er yderligere betinget 
og indskrænket derved, at den ukendte Marmorstatue selv ikke er noget Originalarbejde fra det 
5te Aarhundrede, men en langt senere Kopi.

17. Bronzestatuette i Polytechnikon i Athen. Monumenti dell’ instituto 1868, vol. VIII, 
tav. LUI, Annali p. 336—350 (Kekulé). En Efeb. Begge Arme mangle, ellers Intet. Han hviler paa 
højre Fod og sætter venstre noget tilbage, ud til Siden, kun berørende Grundfladen med Spidsen af 
Foden, som er altfor stiv i Bøjningen. At den venstre Skulder holdes noget højere end den 
højre, er rigtigt, da det staar i Modsætning til Hofternes Holdning: derimod er det meget paa
faldende, at Hovedet hælder og drejer sig temmelig meget i Retning af den løftede Skulder. 
Dette harmonerer kun daarlig med hele Motivets Logik, som den ovenfor er udviklet, og gør ikke 
noget godt Indtryk: entet er det et forfejlet Forsøg eller ogsaa har det været foranlediget ved

1 Følge dette Maal, sammenholdt med de 2 foregaaende, som næsten ere indbyrdes lige, skulde — 
efter F. Winters, af Furtwängler bestridte Theori — denne Nævefægter henhøre til det attiske Pro- 
porlionssystem, i Modsætning til det «olympiske». — Bonner Studien S. f 49 f. Winckelmannsprogr.
1890, S. 143 f. — Maalene af Øjnenes Længde, sammenholdte med de 4 følgende, stemme nogen
lunde med Furtwänglers Iagttagelser over Proportions-Reglerne for Figurer fra det 5te Aarhundrede. 

52*
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et eller andet særligt Motiv, som ikke længer er klart, eftersom Armene mangle. Statuetten, som 
synes at være funden paa Peloponnes (Korinth? Sikyon?), staar i et meget nært Forhold til den 
Gruppe af bevarede Værker, som henføres til Polyklets Navn; men den er dog uden Tvivl ældre 
end de øvrige af disse Værker og kan derfor henregnes til Overgangstiden. Proportionerne ere 
korte: det er en udpræget statura quadrata. Hovedet er stort og dets Type ligner de bevarede 
Gentagelser af Doryphoros. Statuetten er et Originalarbejde fra Midten af det 5te Aarhundrede, 
men ikke egentlig fremragende i kunstnerisk Henseende.

Kekulé har med Rette gjort opmærksom paa dens Overensstemmelse med den Marmor
statue i Dresden, som er afbildet i Beckers Augusteum Taf. 88.

I den her anførte Række hører dog flere Figurer hjemme, som jeg ikke har havt Lejlig
hed til at lære saaledes at kende, at jeg kan udtale mig nøjere om deres Plads i Rækken. Jeg 
henviser med de færrest mulige Ord til dem: En „Eros“ fra Villa Massimi (Afstøbning i École des 
Beaux-Arts i Paris); to Marmortorsoer i Akropolis-Museet i Athen (paa den enes venstre Skulder 
ses Haanden af en anden Figur); to Marmortorsoer i Museet i Olympia (sign. Winckelmanns- 
programm 1890 S. 146 f.). I Museet i Cassel: „Jüngling, griechische Arbeit (Arme und Beine 
ergänzt)“, som dog paa mig ikke har gjort Indtryk af at være originalt græsk Arbejde; i samme 
Museum en stor Apollon. — Endelig i Villa Ludovisi den skønne Hermes Logios, fremstillet i 
samme Motiv som den desværre langt mere bekendte „Germanicus“ (o: Hermes med romersk 
Portræthoved) i Louvre.
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Græsk Kunst. Fremstilling af Figuren paa Fladen.

1 de ældre Kulturfolks Kunst havde der ikke været udviklet nogen Mellemform 
mellem den rene Fladefremstilling og Statuen. Relief og Maleri ere væsentlig det samme; 
og hvad man i ægyptisk Kunst kan kalde højt Relief, er egentlig Statuegruppe (se ovenfor 
S. 259 f., sign S. 341). 1 Grækenland derimod udløser det høje Relief sig efterhaanden som 
en virkelig særegen Fremstillingsform i Følge de Vilkaar, som Bygningskunsten ved visse 
Opgaver bød Skulpturen. 1 Gavlfelterne og i den doriske Frises Metoper havde man 
Flader med stærkt udladende arkitektoniske Indfatninger: naar de skulde fyldes med Relief, 
maatte Figurerne for at gøre sig kraftig gældende have en Udladning fra Grundfladen, der 
svarede til Rammens, det vil sige, at Relieffet maatte være højt. Saaledes er det ogsaa 
f. Ex. allerede paa de ældste Metoperelieffer fra Selinunt (Herakles med Kerkoperne, Perseus 
og Medusa o. s. v.). Men det er her endnu forholdsvis fladt Relief: uagtet Figurerne 
træde stærkt frem fra Baggrundsfladen, ere de dog udfoldede og deres forreste Flade er 
behandlet væsentlig efter det lave Reliefs Love. Alligevel er der nogen Forskel: alle 
Hovederne ere vendte lige fremad, hvad der i det egentlige lave Relief altid er en Und
tagelse; der er i det Hele en Tilbøjelighed til at bryde med Profilstillingen, der heller ikke 
egner sig ganske for denne Reliefhøjde. Metoperne fra den samme Bys senere Templer 
vise os dernæst, om end med store Spring i Tidsfølgen, den videre Udvikling af det høje 
Relief som særlig Kunstform lige indtil et Udviklingstrin, der ligger ganske nær ved Kun
stens højeste Tinde (Metoperne af Aktæon og Artemis, Zeus og Hera o. s. v.). Vi se, hvor
ledes Formerne behandles mere og mere rundt, altsaa statuarisk, medens Figurerne som 
Helheder dog bestandig udfoldes mere paa Baggrundsfladen, end man vilde se en Statue 
udfoldet eller et levende Menneske i tilsvarende Aktion; desuden boldes alle Relieffets 
Fremspring ligesom i Ave af et usynligt Plan — en «Retningsflade», kunde man kalde det 
— foran dem: i Udviklingens Løb lære de at bevæge sig frit indenfor denne Flade, men 
uden at sprænge den. Hvorledes man ved Udførelsen af Figurerne i det høje Relief be
handlede nogle Former rundere, mere voluminøst, andre forholdsvis fladere for at opnaa 
Egalitet, derom kan der ikke fastslaas almengældende Regler. Det er heller ikke en Sag, 
der egentlig angaar Grækernes Opfattelse af Menneskeskikkelsen, men en Opgave for det 
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dekorative Skøn og den kunstneriske Takt, som smidig føjer sig efter ethvert Hensyn til 
Plads, Belysning o. s. v.

Saaledes traadte den oprindelig flade Figur efterhaanden fyldigere og rundere frem. 
Men for Kesten, hvor der ikke var særlig Anledning til at forstærke Relieffet, gælder det 
ogsaa for den græske Kunst i dens ældre Tid, at Forskellen mellem Relief og Maleri er 
temmelig uvæsentlig: Relieffet er fladt og lavt, dets Figurer ere farvede og deres Omrids
linier skarpt fremhævede fra Grundfladen ; og Maleriet er her som hos andre Folk en Om- 
ridslegning udfyldt med ubrudte Farver. l’aa Gravmæler ser man ogsaa undertiden en 
malet Figur gøre Tjeneste for en Relieffigur.

Heri er der altsaa Lighed mellem del ældre græske Fladebillede og de andre 
Kulturfolks. Men i andre Henseender er der dog lige fra Begyndelsen af betydningsfulde 
Forskelle. Netop Fladebillederne give os de mest iøjnefaldende Beviser for, at den levende 
Menneskeskikkelse i langt højere Grad var Kunstens Øjemed hos Grækerne end hos Ori
entalerne. Hine vidtløftige Skildringer af Jordsmon, Bjerge, Floder, Træer, Bygninger o.s.v., 
som vi finde især i assyrisk, men ogsaa i ægyptisk Kunst, forekomme ikke i den græske. 
Dette staar i tydelig Forbindelse med, at den græske Kunstner ikke var i Tjeneste hos 
en Monark, hvis Krønike han skulde skrive i Billeder, men at det var hans Opgave at ud
trykke folkelige Ideer og Idealer. I den Homeriske Skildring af Achilleus’s Skjold (lliadens 
i 8de Sang) mindes vi vel endnu om Orientens Kunst ved det som fortælles om Vingaarden, 
der var afbildet paa Skjoldet med Ranker af Guld og sorte Druer, og ved flere lignende 
Træk; og dog er allerede her Kunstværkets væsentlige Indhold, de Livsbilleder, som Homer 
genfremsliller saa levende og dejlig, aldeles nationalt og folkelig græske. I meget gammel 
græsk Kunst, f. Ex. Billederne paa François-Vasen, finde vi endnu ret udførlige Redegørelser 
for Sceneri og Bygninger; men efterhaanden svinder alt sligt ind til de knappest mulige 
Antydninger. For det meste bliver der intet andet tilbage end de levende Skikkelser: 
Mennesker og Dyr; de døde Ting medtages kun for saa vidt som de ere ligefrem nødven
dige til at motivere Figurernes Stillinger og Bevægelser. 1 Vasemalerier er der endog Ex
empter paa, at det som en siddende Figur sidder paa, ikke er tegnet med: Kunsten over
lader til Beskueren at underforstaa det i Følge Figurens Stilling. Den græske Billedkunst 
er helt og holdent et Udtryk for Folkets Enthusiasme for den levende Skikkelse: dens 
Interesser skulle paa enhver Maade varetages, og Intet maa tvinge sig frem ved Siden af 
den. Det gælder lige meget om Statuen og om Fladebilledel: i' Statuen er Figuren udfør
ligere gennemarbejdet; men til Gengæld er den i Relief og Maleri fremstillet i mangesidig 
Bevægelse og i mangehaande Samkvem, i ældre Tid især af haandgribelig Art (Kamp, 
Legemsøvelser o. desk).

Naar der nu spørges nøjere om, hvorledes Menneskeskikkelserne, enkeltvis 
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betragtede, fremstilles paa Fladen, saa er der ikke den samme Grund til at gøre For
skel mellem Indlednings- og Overgangs-Kunst som ved Statuens Udvikling. Thi i Statuen 
danner Opløsningen af Frontaliteten et bestemt Grænseskel ; men denne Grænse føles ikke 
i Udviklingen af Fladefigurerne, fordi man i dem lige fra Begyndelsen af havde gengivet 
Sidebøjningen og Vendingen, men kun urigtig. Iler bestaar Udviklingen altsaa i, at man 
fra den urigtige, sammenstykkede Fremstilling af Figuren naar til en natursand og helt op
fattet — et Resultat, der endda først kunde naas, efter at Statuens Udvikling var fuldendt.

For at undersøge denne Udviklings historiske Forløb er det en stor Fordel, naar 
man mellem den overvældende Mængde af bevarede Kunstværker kan finde Rækker, der 
danne sammenhængende Udviklingstraade. Og for Relieffets Vedkommende har man slige 
Rækker i Mynterne fra de enkelte græske Steder. Paa dem ser man nemlig én og samme 
Figur, ét og samme Motiv, varieret i idelig nye Gengivelser, idet Programmet, der udenfra 
har været opgivet for Kunsten, i Tidernes Løb er vedblevet at være aldeles det samme, 
saa at altsaa de Forskelle, der kunne iagttages mellem Mynttyperne indbyrdes, maa opfattes 
som Vidnesbyrd om Fremskridtet i den rent kunstneriske 
Evne og om de forskellige Slægtleds Opfattelse af den 
samme Genstand. For vor Opgave have de Mynter for
trinlig Interesse, paa hvilke Figuren er fremstillet hel og 
nøgen, eller dog væsentlig nøgen. Dertil hører f. Ex. 
Mynterne fra nogle græske Kolonier i Syd-ltalien: fra 
Poseidonia (Pæstum) i Lukanien med Poseidons Billede, 
eller fra Kaulonia i Brullium med Apollons. Og af sær
lig Vigtighed med Hensyn til den arkaiske Stils Overgang 
stillingsform ere Mynterne fra Selinunt paa Sicilien med en Flodguds (Selinos’s eller Hyp- 
sas’s) Figur, saa meget mere som denne Myntrækkes Vidnesbyrd om Udviklingen udfylder 
det Billede af det høje Reliefs Udvikling, som er givet i Rækken af de selinunliske Metoper.

Paa Poseidonias Mynter (Fig. 65, 66) er Poseidon fremstillet, trædende stærkt frem 
med venstre Fod, løftende Treforken, stødende den frem som et Vaaben med den ene 
Haand, medens han strækker den anden Haand fremad; over de udstrakte Overarme hænger 
der en Kappe, som dog kun lidet dækker Figuren. Relieffet gengiver formodentlig Gudens 
Tempelstatue, der i Henseende til Stillingen omtrent har svaret til de tidligere (S. 387) om
talte Statuetter af Zens, der truer med Lynet, eller Pallas Athene, som løfter Lansen. 
Efter at vi ovenfor i Anledning af de æginetiske Gavlfigurer (S.392 f.) have analyseret, hvor 
fejlagtig Vendingen af Kroppen er fremstillet i de ældste Statuer, hvor den forekommer, 
kan det anses for overflødigt nøjere at udvikle Fejlene i disse Myntfigurer: medens Benene 
og Underkroppen ere fremstillede lige i Profil, ere Skuldrene og Brystet (eller det øverste 
af Ryggen) helt udfoldede paa Fladen; det er ogsaa her i Overgangen mellem Underkrop 
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og Overkrop at de aabenbare Urigtigheder findes. Opgaven søges løst paa forskellige 
Maader, men altid fejlagtig; og tilsvarende Fejl forefindes i alle Slags Fladebilleder af den 
arkaiske græske Kunst. Fremstillingsmaaden er endnu væsentlig den samme som paa as
syriske Relieffer, der ere 2—300 Aar ældre (sign ovenfor S. 243, Figg. 21,22), ikke fordi der 
lier findes nogen historisk Paavirkning fra Assyrien, men fordi Figurens Vending her lige 
saa lidt som hist er forstaaet ved forud al være indøvet i statuarisk Fremstilling. Ja 
Opfattelsen af Vendingen er endnu saa naiv og usikker, at Kunstneren løber sur i, hvad 
der er højre og hvad der er venstre, hvad der er for og hvad der er bag paa Figuren, 
uagtet denne ellers ingenlunde er skødesløst udført. Undertiden lader han Guden løfte 
Treforken med venstre Haand, hvad der dog umulig kan være hans egentlige Mening, og 
lader Kappen hænge ned foran Brystsiden, idet Rygsiden vendes frem mod Beskueren.

Fig. 67. Fig. 68. Fig. 69. Fig. 70.
Flodgud paa Mynter fra Selinunt. Tegninger af Tom Petersen (ligesom Figg. 65, 66).

Paa de ældre Exemplarer af Mynterne fra Selinunt (Fig. 67) ser man Flodguden, 
som er traadt hen imod et Alter og udgyder Drikoffer over det. Da han netop stanser 
sin Gang, støtter han lodret paa det ene Ben og sætter det andet med bøjet Knæ bagud, 
en Stilling, som ikke maa forvexles med Motivet uno erure insistere', han støtter lige meget 
paa begge Ben. Figuren ses lige i Profil, og Handlingen medfører ingen Vending af 
Kroppen. Men i Tegningen af Skuldre og Overkrop har Kunstneren endnu ikke ganske 
kunnet frigøre sig fra den gamle konventionelle Methode, som allerede kendes fra ægyptiske 
Fladebilleder, nemlig at Overkroppen udfoldes helt og Brystet vender lige frem mod Be
skueren, medens Ben og Underkrop saa vel som Hoved ere tegnede i Profil. Det skal 
ikke forestille nogen virkelig Vending af Legemet; men det stiller den samme Fordring til 
Kunsten som om Vendingen var virkelig. Og denne Fordring er endnu her ufuldkomment 
opfyldt, skønt der vel er et Fremskridt i Sammenligning med Mynterne fra Poseidonia. 
Flodgudens højre Skulder, som er længst borte^fra Beskueren, er rigtig tegnet, den venstre 
derimod, som er os nærmest, er tvunget kunstig tilbage, saa at den venstre Arm, der 
egentlig skulde ses nedhængende foran Figurens Side, hænger langt bagved den. Det gør 
endnu et usammenhængende Indtryk.
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Derefter vove de selinuntiske Stempelskærere et lille Spring i Udviklingen (Fig. 68): 
det tager sig her ud som noget nyt, hvad enten del har havt Forbilleder i anden Plastik 
og Tegnekunst eller ikke. Man fremstiller nemlig Flodguden saaledes, at Figuren som 
Helhed ses skraat, mest forfra, men dog noget fra dens venstre Side. Det var noget, 
som havde været aldeles fremmed for Indledningskunsten. Det medfører ogsaa, at Fød
derne fremstilles i Forkortning, hvilket tidligere ingensinde havde været Tilfældet. Kun 
Hovedet ses endnu i Profil, hvad der ganske naturlig følger af Situationen, eftersom Per
sonen har Alteret, hvorpaa han ofrer, staaende ved Siden af sig og vender Ansigtet i Ret
ning af del. Men der er endnu noget tvungent og stivt i Holdningen; man mærker, at 
Motivet uno erure insistere, hvis Udvikling i Statuen ganske sikkert var begyndt, endnu ikke 
ret har faaet Indpas i Relieffiguren, skønt der var god Anledning dertil. Figuren hviler 
omtrent lige meget paa begge Ben, idet den sætter Fødderne lidt fra hinanden.

Det næste Skridt i Udviklingen fører os allerede ind i en saa fuldendt Kunst, som 
der nogensinde har været kendt paa Jordens Overflade (Fig. 69). Paa et herligt og beundrings
værdigt Myntrelief, gengivet her efter en original Mynt i vor Kgl. Myntsamling, er Flod
gudens Figur saaledes gennemført, at vi ret føle, hvor megen Fordel Reliefkunsten har 
draget af Statuens fuldkomne Frigørelse. Alle Udviklingens Anstrængelser ere overstaaede, 
Kunsten er helt blevet til en Nydelse. Figuren ses ogsaa her skraat; men Motivet uno 
erure insistere er gennemført i hele dens Holdning med et Herredømme over Opgaven, som 
Intet lader tilbage at ønske. Den ene Fod ses i Forkortning, den anden mere i Profil. 
Det er overhovedet slet ikke længer den gamle Reliefkunst med dens strænge Fladhed og 
skarpe Udladning fra Grundfladen : nogle Partier som det bøjede venstre Knæ, venstre Side 
og Skulder, træde rundere frem, andre bøje sig mildere tilbage. Her ligge alle Relief
figurens Flader i forskelligt Leje i Forhold til Grundfladen; der er kommet et helt nyt 
Spil igennem dem, og Figuren er derved ganske løsnet fra Baggrunden; den er blevet fri 
og rund, og Baggrunden er blevet Luft. Kun gælder her det Samme, som vi ovenfor 
fremhævede ved det høje Relief: at Figuren udfolder sig noget mere paa en enkelt Flade 
end det vilde være Tilfældet med en Statue eller en virkelig Figur; og det gælder her 
endnu mere, fordi Relieffet er lavere. Og i Formen ere alle Dimensioner, som have deres 
Retning indad imod Grundfladen, mere eller mindre forkortede, medens de som ere paral
lele med Grundfladen, ere helt udfoldede. Vi have hermed angivet Karaktermærkerne for 
den fuldendte græske Reliefkunst, som hvad enten den benytter en stærkere eller en svagere 
Udladning fra Grundfladen, en større eller mindre «Højde» af Relieffet, dog opnaar at lade 
Figuren gøre den samme frie Virkning som Statuen, til Trods for de kunstneriske Midlers 
og Vilkaars Forskellighed.

Ogsaa i andre Henseender indbyder den selinuntiske Myntrække til et Indblik i en 
ny Tid. Paa det ældste af de Exemplarer, som vi have udvalgt til Repræsentanter for

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, historisk og philosophisk Afd., 5 B. IV. 53
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Overgangen, Fig. 67, er Flodguden endnu formet efter det gamle athletiske Ideal med den 
indsnærede Legemsbygning og den skarpe Fremhævelse af Musklerne som Kraftens Organer, 
der ikke maatte tilsløres af Fedt eller blødere Væv. Der er heller ingen tydelig Forskel i 
Legemsbygningen mellem disse Flodguder og Figuren af Herakles paa Reversen af nogle 
af de samme Mynter: det er Tidsalderens almindelige Ideal, som galdt for alle Opgaver. 
Men den nye Type, som vi sidst betragtede (Fig. 69) er, uagtet den vedblivende bærer 
Flodgudens Navn, et Ideal fra en ny Tid, fra en Slægt, som hellere vilde aande frit i 
Lykke og Fred end underkaste sig Fortidens strænge Tugt. Formerne ere bredere, med 
blødere Overgange, Holdningen friere og myndigere, hele Skikkelsen mere storladen og 
imponerende; Figuren fylder ogsaa Rummet mere indenfor Rammen. Dog er den endnu 
mandig af Karakter. Men hvor dette Omslag i Opfattelsen af Idealet bar hen, mærker man 
grant i de sidste Mynttyper fra Selinunts Frihedstid, som det væsentlig var ude med Aar 
410. Flodguden (Fig. 70) er her endnu fremstillet i selv samme Motiv som tidligere og 
med udmærket Kunst; men han er allerede blevet en ren Nydelsesfigur, en fin og blød 
Yngling. Denne Myntrække fører saaledes det klareste Bevis for, at det er de skiftende 
Slægters skiftende Hu og Sindelag med Hensyn til Menneskets Væsen overhovedet, som 
ogsaa er bestemmende for Fremstillingen af de mythologiske Skikkelser. Kun de smaa 
Tyrehorn i Panden gør den ideale Menneskefigur til en Flodgud.

I Vasemaleriets Udvikling er der givet et udvortes og iøjnefaldende Grænseskel mellem 
Indlednings- og Overgangskunst. Til den første svarer den ældre Stil med sorte Figurer 
paa lys Grnnd: saa længe den varer, beherskes Stilen i Figurerne i høj Grad af engang 
givne og nedarvede Vaner. Saa snart som der skiftes om til at lade Figurerne staa lyse 
paa sort Grund, kommer der Liv og Strømning i Udviklingen, og det ene Fremskridt følger 
efter det andet. Omskiftelsen er foregaaet i Athen nogen Tid før Aar 480. Jeg gennem- 
gaar her de væsentligere Forandringer, som fulgte efter den, i den Rækkefølge, hvori de 
efter Monumenternes egne Vidnesdyrd at slutte ere indførte.

1. Et tydeligt og for en nøjere Overvejelse virkelig forbausende Indtryk af den 
gamle Stils stillestaaende Manerer faar man af den aldeles vilkaarlige og konventionelle 
Fremstilling af Øjet. Paa de mandlige, sorte Figurer tegnedes det som en eller et Par 
koncentriske Ringe udenom en rund Prik, fra den yderste Ring udgaar der paa tværs til 
hver Side en lille Torn eller Streg og over det Hele er der ridset en Linie til Betegnelse af 
Brynet: EÜ (sign. Fig. 52, S. 363)1). Men i den samme Stil og paa de samme Vaser teg-

’) Paa et af Elfenbensfragmenterne, hidrørende fra de assyriske Fund, men aabenbart af fønikisk 
Kunst, i det Britiske Museum, er Øjet tegnet (Fig. 71) væsentlig paa samme Maade. Jeg minder dog
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nedes Øjet paa de kvindelige, hvide Figurer rent anderledes og meget mere i Overens
stemmelse med Naturen: Dette besynderlige System rettes i samme Øjeblik som man
gør Overgangen til de lyse, røde Figurer paa sort Grund. Der gives Vaser, som maa være 
udførte paa selve Omskiftelsens Tidspunkt, eftersom de paa den ene Side have Billeder i 
den gamle Stil med sorte Figurer paa lys Grund, paa den anden Side Billeder med den 
omvendte Anvendelse af Farverne. Paa en Amfora af denne Art i det Britiske Museum* 1) 
forestiller Billedet med de sorte Figurer Aias og Achilleus, som spille Tærninger, og der er 
Øjet paa begge Heltene endnu tegnet paa den ovenfor beskrevne vilkaarlige Maade. De 
lyse Figurer paa den anden Side forestille Herakles, der kæmper med Løven i Iolaos’s og 
Pallas Athenes Paasvn, og der have begge de mandlige Figurer faaet Øjne af en anden 
Slags, der svarer til Gudindens og til den ældre Stils kvindelige Figurers. Forøvrigt er 
der ikke nogen kendelig Forskel mellem Figurernes Stil paa Vasens to Billeder. Paa de 
ældre Vaser med røde Figurer vedbliver det nu at være saaledes, at Øjet paa alle Figurer 
— mandlige saa vel som kvindelige — tegnes ret naturtro, dog endnu med den for hele 
Indledningskunsten gældende Fejl, at det i Profilhoveder er helt udfoldet, som om det saas 
forfra. Her var altsaa endnu noget tilbage at rette; men det kom først senere.

tillige om, hvad jeg har anført ovenfor S. 270, at man blandt nordamerikanske Indianeres Kunst

virkning af gammel fønikisk Indflydelse. —
Jeg har i et tidligere Kapitel (se ovenfor S. 245) sagt, at den 

almindelige Regel, at Øjet tegnes helt udfoldet i Profilhoveder 
gælder lige op til det 5te Aarhundrede «maaske uden Und
tagelse«. Disse Ord give ikke nogen fejlagtig Forestilling om 
det virkelige Forhold. Dog har jeg, efter at de vare trykte, lagt 
Mærke til en Undtagelse — en eneste, men virkelig Undtagelse. 
Den forekommer paa en malet, arkaisk Terrakottasarkofag, fundet
i Camirus (Rhodos), nu i British Museum (first vase room). Blandt 
et Par menneskelige Profilhoveder paa denne Sarkofag, hvis De
koration ellers mest bestaar af Dyrefigurer, findes der ét, hvor 
Øjet er tegnet saaledes: — altsaa virkelig i Forkortning,
om end ufuldkomment nok. At Sarkofagen er meget gammel og 
perioden, kan ikke være tvivlsomt.
Second Vase Room No. 608, B. 254.

2. I Indledningskunsten havde Foden altid været tegnet i dens største Udfold- 
ning, fra en af Profilsiderne (i ægyptisk Kunst have vi ovenfor, S. 264, set Exempler paa, 
at den ogsaa kan fremstilles helt nedenfra, fra Saalen). Nu indføres det i det græske 
Vasemaleri at den, hvor Opgaven kræver det, ogsaa fremstilles forfra, sjældnere ogsaa 
bagfra. Det er et meget vigtigt Gennembrud af Indledningskunstens Begrænsning, da 
man herved giver sig i Kast med Forkortningens Vanskelighed, om end kun for en 
enkelt Legemsdels Vedkommende. Det er altsaa et Fremskridt ud i Retning af rige

ogsaa kan finde noget lignende. Men hos Grækerne er det vel snarest at anse for en sen Efter

Fig. 71. Fønikisk Elfenben.

aldeles henhører til Indlednings-

53
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Muligheder; men foreløbig indskrænker det sig dog til, at Foden, naar den overhovedet 
afviger fra Profllstillingen, fremstilles helt forfra (eller bagfra), ikke i Skraastilling for Øjet. 
Selvfølgelig tegnes da ogsaa hele Benet lige forfra eller bagfra. Dette giver et urigtigt og 
overdrevent Resultat i de ret hyppige Tilfælde, hvor en Figurs ene Ben ses helt forfra og 
det andet helt i Profil (Fig. 72). Der findes i Vasebilleder fra denne Periode ogsaa 
Exempler paa, at Foden fremstilles helt ovenfra, i fuld Udfoldning: det er LNoget, som

Fig. 72. Billede paa en Krater i den kgl. Antiksamling i København.

strængt taget ikke engang vilde have oversteget Indledningskunstens Kræfter, men som dog 
næppe forekommer paa Vaser med sorte Figurer. Overhovedet begynder man at røre sig 
friere med Hensyn til Figurtegningen: baade paa Vasemalerier og Relieffer (Mynter) findes 
Exempler paa Figurer som sidde paa Hug, og som ere fremstillede lige forfra; dog ere 
endnu Benenes to Hoveddele, som adskilles ved Knæet, hver for sig fremstillede for lodret, 
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alLsaa for meget udfoldede. Forkortning af andre Legemsdele end Foden hører overhovedet 
ikke hjemme i Vasebilleder fra denne Periode 1).

Det ovenfor afbildede Maleri paa Vivenziovasen af Kassandra, som knæler ved Alteret (Fig. 63, S. 413) 
giver et Exempel paa, hvorledes en talentfuld Vasemaler fra denne Periode snildt kunde omgaa 
Forkortningens Problem: det højre Ben under Knæet er tænkt, underforstaaet, i Forkortning, men 
det er skjult for Øjet.

2) Barclay V. Head, On the chronological sequence of the Coins of Syracuse, London 1874. Pl. Il, No. 1, 2, 
p. 9 ff.

3. Derefter følger den tidligere (S. 414), hvor Talen nærmest var om Statuens 
Udvikling, omtalte Forandring i Klædebonnets Stil: Overgangen fra den arkaiske, geo
metriske Stil til den mere naturalistiske. Om Forsøgene i Vasebilleder paa at give Klæde
bonnet Udseende af at være halvt gennemsigtigt (translúcida vestis) have vi ligeledes talt 
ovenfor; de forekomme enkeltvis allerede i Billeder med sorte Figurer, men høre dog 
først egentlig hjemme blandt de lyse Figurer.

4. Ansigtet havde forhen saa godt som altid været fremstillet i Profil, undtagen 
ved særlige Opgaver, f. Ex. Gorgonmasken, hvor del da saas lige forfra. Nu anvendes 
Fremstillingen lige forfra mere og mere hyppig uden at være begrænset til bestemte Per
soner. Men derfra gaar man da over til en Fremstilling af Ansigtet, som det ses halvt
fra Siden, en Mellemting mellem Profil og en face 
(Fig. 73). Dertil sigtes formodentlig ved det hos Pli
nius (N.H. XXXV, 53) forekommende Udtryk catagra- 
pha eller obliquæ imagines, som skal have været en 
Opfindelse af Maleren Kimon fra Kleonai, uagtet Pli
nius selv maaske ikke ret har forstaaet Meningen dermed.

5. Først paa denne Plads i Bækken kommer 
da den Forandring ved Tegningen af Øjet, at det i 
Pr of i 1 h o ve d er fremstilles rigtig i Forkort
ning. Inden Forandringen helt fuldbyrdes, kan man 
iagttage en Tilnærmelse til den, idet Øjets mørke 
Cirkel skydes mere og mere fremad imod Øjenkrogen. 
Dette betydningsfulde Fremskridt, som Verden længe 

Fig. 73. Obliqua imago. Fra en Vase.
Monum. dell* Instituto II, 1834. tav. XI.

havde ventet paa, indføres — for
modentlig paa samme Tid som i Vasemaleriet — ogsaa i Relieffet. Gennemgaar man den 
store Myntrække fra Syrakus, saaledes som den kronologisk er ordnet af Barclay V. Head, 
vil man finde, at Forandringen der indtræffer henimod Aar 4702). I Athen turde den da 
være kommet lidt tidligere. Den rigtige Tegning af Øjet er derefter Regel for hele Old
tidens Kunst lige indlil den senere romerske Kejsertid. Paa Diocletians Mynter begynder
Kunsten atter at gaa i Barndommen.
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6. Allersidst overvindes den store og i hele Udviklingen dybt begrundede Vanske
lighed at tegne Vendingen af Kroppen i rigtig Overgang mellem Formerne. Baade Vase
malerier med sorte Figurer og de tidligere blandt dem med lyse Figurer frembyde idelige 
Exempler paa de aabenbareste Fejl i Løsningen af denne Opgave.

For at forstaa Betydningen af denne Udvikling maa det erindres, at hvad vi lære 
af Vasebillederne, ikke alene har gældt om Tegnekunsten, hvor den netop anvendes til De
koration af Vaser, men om Tidsalderens Tegnekunst overhovedet i alle dens Anvendelser. 
For os er Vasemaleriet saa vigtigt, fordi det er den eneste Art af det rene Fladebillede, 
som er os levnet af ren græsk Kunst — endog levnet i stor Fylde —, og fordi vi af 
denne Grund maa tage dets Vidnesbyrd til Indtægt angaaende Udviklingen af den højere 
Malerkunst, af hvilke vi ikke have en eneste Levning tilbage fra Grækenland fra denne 
Periode. I denne Udvikling, som har havt en universel kunsthistorisk Betydning af første 
Rang, fordi den ledte Tegne- og Malerkunsten ind paa nye Baner, der førte til en egentlig 
europæisk Kunst, har det i Virkeligheden ganske sikkert været Væg- og Tavlemaleriet, 
som førte an : der bleve de nye Problemer først stillede og løste, medens Vasemaleriet fulgte 
med i anden Linie som en Afspejling af de indvundne Resultater. Men med Hensyn til 
den store græske Malerkunst, der maaske i Virkeligheden har været den mest indlagende 
og henrivende Aabenbarelse af Oldtidens Væsen, ere vi ladte tilbage i Vankundighedens 
Nat, hvor vi maa studere det Sollys, der har straalet paa Himlen, gennem dets Reflex i 
Maanelyset.

Det er ogsaa allerede med god Føje fremhævet af flere Forfattere, at Udviklingen 
af det ældste Vasemaleri med røde Figurer i alt Fald til Dels svarer til de «Opfindelser», 
der i den antike Litteratur, især hos Plinius, henføres til den ovennævnte Kimon fra Kleonai, 
der ikke selv kendes som Vasemaler1). Men at bygge Forestillingerne om den virkelige 
kunsthistoriske Udvikling paa en Fortolkning af Plinius’s Ord, anser jeg for en aldeles 
forfejlet Methode; og for mit Vedkommende har jeg ogsaa ved den ovenfor opstillede 

J) Plin. N. H. 35, 53. — — Clmonem Cleonæum, hic catagrapha invenit, hoc est obliquas imagines, 
et varie formare voltus, respicientis, suspicieutisve et despicientis. articulis membra distinxit, venas 
protulit, præterque in veste rugas et sinus invenit. — Jfr. navnlig Klein, Euphronios p. 45 ff. og 
Studniczka i Jahrb. d. kais. deutschen Inst. II, 1888 p. 156 ff. — Om Begrebet catagrapha s. obliquæ 
imagines har jeg talt ovenfor. Angaaende Ordene «respicientis, suspicientisve vel despicientis» tror 
jeg ikke, at Kleins af Studniczka tiltraadte Forklaring er rigtig. At lade et Ansigt se tilbage (nemlig 
ved en hel Drejning af Halsen) eller op eller ned i bogstavelig Forstand havde man forstaaet i hele 
Indledningskunsten. For saa vidt som der overhovedet er kunsthistorisk Mening i disse Ord, maa 
de forstaas mere almindelig om den friere Bevægelse af Hoved og Ansigt, især om Afvigelsen 
fra Profilen, til Udfyldning og Forklaring af hvad der er udtrykt ved «varie formare voltus».



255 431

Række af Fremskridt i Udviklingen alene raadført mig med de bevarede Vasemalerier selv. 
Hvad kan man vente af de enkelte Udtryk hos en Forfatter, som kompilerer og udskriver 
efter andre, hvad han selv ikke har virkelig Indsigt i? Det anses jo dog ellers for rigtig 
historisk Methode først og fremmest at vurdere sin Kilde, og naar den ikke kendes for god, 
da at vogte sig vel for at lægge den til Grund for den historiske Opfattelse. Fordi der 
her handles om meget vigtige Ting, som man i høj Grad maatte ønske at faa sand og klar 
Oplysning om, derfor bliver Kilden jo desværre ikke bedre; tværtimod bliver dens Util
strækkelighed des mere følelig. Ved at udpine Fortolkningen af dens Ord kan man ganske 
vist naa til saa subtilt tilspidsede Begreber som det skal være; men Spørgsmaalet bliver 
da kun, om disse Begreber have noget objektivt Værd i Forhold til den Virkelighed, vi 
ønske at lære at kjende. Og selv om vi havde de Forfattere tilbage, som Plinius udskriver, 
vilde de maaske heller ikke være de bedste Vejledere. De have ganske vist havt langt 
mere Adgang end vi til at kende den græske Kunsts Værker, Personer og Traditioner; 
men hvor der netop er Tale om en Udvikling, kan man da stole paa, at de have op
fattet den under de rette videnskabelige Synspunkter? Fordelene af en komparativ Betragtning 
kan man jo lige saa lidt vente sig af Grækernes Kunsthistorie som af deres Sproglære, 
deres Mythologi eller Arkæologi. I én Ting have vi Fortrinet for dem, nemlig i Overblik, 
i en større historisk Synskreds.

Det er umuligt at tilbageholde sørgmodige Betragtninger over vore Kundskabskilders • 
Utilstrækkelighed, saa snart som man kommer ind paa Æmner af den store antike Maler
kunst. Vel hører det til Videnskabens Væsen at trænge frem fra det Bekendte til det 
Ubekendte, at opklare det Skjulte, at bringe Lys i Mørket — pulchra sunt quæ videntur, 
pulchriora quæ intelliguntur, pulcherrima quæ ignorantur, som Steno skal have sagt — og 
hvem kunde have Lyst til at stække Videnskabens dristige Ørneflugt? Og dog gives der 
Omraader, hvor Resignation er en bydende Nødvendighed, og hvor man gør klogest i at 
blive sig ret klart bevidst, at tabt er tabt. Dette gælder i hvert Fald om vort Forhold til 
hele den forsvundne Fylde af Malerkunstens herlige Værker; thi Snak om Malerier kan 
aldrig i nogen Maade erstatte Malerier. Og selv om et eller andet vidunderligt Held endnu 
kunde drage en orginal Rest af den store græske Malerkunst frem for Lyset, saa vilde del 
dog kun blive som en Draabe af Havet.

Men ét er Malerierne selv, et andet er Udviklingen af Malerkunsten som Frem
stillingsform; og om den kan der med Sikkerhed vides og sluttes Noget. Det kan vel ikke 
hæves over det rent abstrakte, der bliver uendelig tørt og fattigt imod den levende, mang
foldige, farverige Virkelighed, som har baaret det frem; men vi kunne dog pege paa de 
Opgaver for Fremstillingsformerne, med hvilke Malerkunstens Mestere i denne store 
Udviklingstid have brudt deres Hoveder.

For saa vidt som Malerkunsten udtrykker en Opfattelse af Menneskeskikkelsens 
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ethiske Karakter og dens Form, maa vi antage, at dens Stil paa ethvert Udviklingstrin har 
svaret til Billedhuggerkunstens, som vi kende bedre. Naar f. Ex. Fidias’s Frænde Panænos 
malede Billeder paa Skrankerne af Zeuskolossens Trone i Olympia, medens Fidias selv 
udførte Gudestatuen og det øvrige Billedhuggerarbejde, saa have de malede og de plastiske 
Figurer sandsynligvis været ganske nær beslægtede i Stilen. Hvorledes Malerkunsten udviklede 
sig i Henseende til Omridstegningen, det have vi ovenfor lært af Vasemaleriet. I Indlednings
perioden havde der overhovedet ikke været nogen Malerkunst, som virkede med væsentlig 
rigere Midler end Vasemaleriet: alt Maleri var fladt, idet Farvetonerne ubrudte fyldte 
Mellemrummene mellem Omridsene. Med Vasemaleriet vedblev det at være saaledes, fordi 
Krumningen af Vasens Overflade i sig selv har en kunstnerisk Betydning og ikke bør 
forstyrres ved Indtrykket af Dybder og Fremspring. Kun i ganske enkelte af de hvide 
alheniske Lekyther fra en senere Tid (det 4de Aarh.) finde vi en let Aftoning af Figu
rernes Farve.

Men allerede tidlig i det 5te Aarhundrede havde man begyndt derpaa i Vægmaleriet; 
og det er, nøjere set, alene denne Sag, Farvens Aftoning, som er den egentlige 
Malerkunsts Bidrag til Menneskeskildringen.

Dette er Noget, som vi henregne til de elementæreste Begreber om Kunst, saa at 
det falder os vanskeligt at sætte os ret ind i, hvilket stort og dristigt Gennembrud der her 

» oprindelig var Tale om. Det er jo ogsaa Noget, som Grækerne selv længe før hin Tid 
maa have vidst paa deres Fingre, at den Del af et Legemes Overflade, som vender bort 
fra Lyset, fremstiller sig for Øjet med en anden og mørkere Farve end den som direkte 
modtager Lysets Straaler, og at der imellem det højeste Lys og den dybeste Skygge er en 
Overgang af Toner. Naar de ligesom andre Nationer gennem Aarhundreder konsekvent 
havde udelukket alt hvad der hedder Skygge af deres Malerkunst, saa beroede det paa 
nedarvede kunstneriske Traditioner, som gik ud paa at Skyggen som Noget, der hindrede 
Øjet i at se Genstanden klart efter dens egen Natur, ikke burde medtages af Kunsten 
(sign. S. 246). Saaledes var Kunsten ogsaa paa dette Punkt kommet i et falskt og fjernt 
Forhold til Livet; og først i denne Periode, da man følte sig fri lige over for Traditionerne, 
vovede Sandheden sig frem for at kræve sin Bel. Det var jo i Virkeligheden ikke blot 
Lokalfarven, den for Tingens Natur karakteristiske Farve, som gav den Indtryk af at være en 
selvstændig og voluminøs Genstand i Rummet: det var først Overgangen fra Lys til Skygge 
paa dens Overflade, som for Øjet gav den Rundingen. Med Erkendelsen af denne Sandhed 
fulgte da en hel Verden af Opgaver for den maleriske Iagttagelse og de tekniske Opfindelser. 
Det galdt om at studere Skyggens, Halvskyggens og Reflexernes Farver og at fremstille 
dem saaledes, at den skyggede Del af Overfladen, hvis man drejede den frem mod Lyset, 
vilde vise sig med en lignende Lokalfarve som den belyste Del. Dette har siden den Tid 
været Malerkunstens, særlig Figurmalingens, evige og vanskelige Opgave; dog stillede Sagen 
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sig ikke ganske for Grækerne som for den moderne Malerkunst, eftersom de græske Malere 
endnu i denne Periode udelukkende opererede med fire Farver: sort, hvidt, gult og rødt, 
og med et enkelt Farvestof for hver af disse Farver. Dem havde de i ældre Tider opsat 
ublandede ved Siden af hverandre; nu galdt det om ved Blanding og Sammensmeltning at 
runde Figurerne. Men de egentlig kolde Farver havde de altsaa ikke til Raadighed, om 
den sorte end kunde have en koldere Nuance1).

Hvorledes Overgangen fra det ganske flade Maleri til den fulde og fine Aftoning 
af Farveskalaen fra Lys til Skygge historisk er foregaaet, derom melder den bevarede antike 
Litteratur os ikke et Ord; den giver ikke engang noget Vink om, hvorledes en saa stor 
Maler som Polygnotos har forholdt sig til denne Udvikling2). Som sædvanlig fremhæve 
Forfatterne først den Kunstner, der fuldendte Opgavens Løsning, nemlig Apollodoros 
fra Athen, hvis kunstneriske Højdepunkt synes at kunne sættes ved Aarene 430—420. Om 
ham siger Plutarch (de glor. Athen. 2), al han først opfandt Skyggens Aftagen og Af
toning i Farven [(piïopàv xaï anó/pcoatv axiaç,} — en meget stor Sag, omtalt i faa 
Ord — og han nævnes flere Steder med Kendingsnavnet Skygge maleren (oxiaypatpoQ}. 
Vi maa herved ikke forestille os, at Apollodoros malede mørke Billeder — i Smag med 
Rembrandt, der jo fremfor alle kan kaldes en «Skyggemaler» — eller at han mere var en 
Maler af Skygge end af Lys3); men det er meget karakteristisk, at det Fremskridt, der 
skyldtes ham, fik Navn særlig efter Skyggen, fordi det jo virkelig var den, som var det nye 
i Malerkunsten. Der tænkes herved næppe paa Slagskyggen: den har vel ikke været 
udelukket; men man gjorde sikkert saa lidet Væsen af den som muligt. Hvad vi kende af 
den senere antike Malerkunst fra de campaniske Byer eller fra romerske Grave bekræfter 
ganske det af Quintilian (Inst. or. VIII, 5,26) opstillede Princip for Malerkunsten, at Figu
rerne skilles ved et Mellemrum, for at Slagskyggen af den ene Figur ikke skal falde over

’) Plin. N. 11. 33, 160: Sunt qui et vini fæcem siccatam excoquant adfirmentque, si ex bono vino facta 
fuerit, Indici speciem id atramentum præbere. Polygnotus et Micon celeberrimi pictores Athenis e 
vinaceis fecere, tryginon appellantes.

2) Blandt Vægmalerierne i de etruskiske og øvrige italiske Grave ere nogle ganske flade paa gammel 
Vis; andre have vel en let Anvendelse af Skyggen, der for en flygtigere Betragtning giver dem 
Udseende af at hidrøre fra Overgangstiden mellem det helt flade Maleri og det fuldt skyggede; men 
de synes alligevel gennemgaaende at være senere end Overgangsperioden i Grækenland og kunne 
derfor ikke tages til Indtægt som Vidnesbyrd om dennes Udvikling. — Blandt de flade Malerier 
kan fremhæves de fra Tarquinii (Monumenti dell Inst., 1, 1831, VII, 1863), fra Chiusi (V, 1850), 
fra Cære (nu i Louvre, se Longpérier, Musée Napoléon og Monum. VI, 1859) og nogle fra Corneto 
(Mon. VIII, 1870; XI, 1881, se ovenfor S. 364, Kig. 53; Supplemento 1891). — Blandt de let skyggede: 
de fra Vulci (Mon. VI, 1859) og fra Pæstum (i Museet i Neapel; Monum. VIII, 1865).

3) i Følge alt hvad vi kende af antik Malerkunst, bør vi vogte os meget for at forstaa de Ord, hvor
med Plinius (35,60) angiver Indholdet af et Maleri af Apollodoros: Aiax fulmine incensus, saaledes 
at Maleren her skulde have gengivet en Lynilds-Virkning paa virkelig malerisk Vis, som vi kunde 
vente det af den moderne Malerkunst.

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, historisk og philosophisk Afd. 5. B. IV. 54
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den anden: det kommer af Anlikens overvejede Interesse for den enkelte Figur, hvis Omrids 
og plastiske Karakter ikke maa gøres utydelig. Ved Ordet «Skyggemaler» sigtes der vistnok 
ikke til andet end netop den illusoriske Runding af Figuren ved Overgangen fra det højeste 
Lys til den dybeste Skygge: herved fængslede Apollodoros’s Billeder Beskuerens Øje i langt 
højere Grad end hans Forgængeres, og «ad den Dør som han havde aabnet, traadte de 
senere ind». For saa vidt synes hans Fortjenester af den græske Malerkunst at have havt 
nogen Lighed med Leonardo da Vincis af den italienske: Leonardo gjorde ogsaa Epoke 
ved at gennemføre Overgangen fra Lys til Skygge efter en udvidet og mere fintmærkende 
Skala end de tidligere. Den egentlige Solskinsvirkning, som Leonardo advarer stærkt 
imod og finder umalerisk, har Apollodoros sikkert heller ikke havt for Øje: den er haard 
og brutal, giver mørke, skarpe Slagskygger og fortærer de finere Mellemtoner. Solskinnet 
tiltager sig desuden altid, hvor man giver det indpas, en selvstændig æsthetisk Magt; men 
den kunde Grækerne ikke indrømme det, fordi de vilde, at alt skulde tjene Figuren. Lyset 
i deres Malerier var heller ikke nogen naturalistisk Gengivelse af Graavejr eller af Atelier
lys fra et Vindu: det sidste giver vel Figuren en kraftig plastisk Runding, men det passede 
ikke for Grækernes Liv og Sædvaner. De foretrak i deres Kunst det rolige, bredt om
strømmende Friluftslys, der giver de belyste Partierstørre Raaderum end de skyggede; men 
de behandlede det rent idealt, efter kunstneriske Formaal uden at underkaste sig den 
strænge Naturefterlignings Pligter.

Saa længe som Maleriet var fladt, var Paasætningen af Farven egentlig et 
Haandværksarbejde : det galdt kun om med Egalitet at anstryge et større eller mindre 
Fladestykke med en og samme Farveblanding. Men naar Figurens Overflade skulde frem
stilles helt igennem brudt og bøjet i Formen og paa hvert Sted under en ny Stilling til 
Lyset, saa at der ved Gengivelsen idelig maatte skiftes Farvetoner, da blev Farvens Paa- 
sætning en Kunst, en helt ny kunstnerisk Opgave. Men om denne Kunst var vanskelig, 
hvad enten Maleren valgte det mere sammensmeltende eller det friere toccerende Foredrag, 
saa kunde den ogsaa udvikles til den højeste æsthetiske Betydning og blive det virknings
fulde og veltalende Udtryk for Kunstnerens personlige Følelse for det, som han malede, 
et Udtryk for Genialitet. Først med «Skyggemaleriet» træder altsaa Penslens egentlige 
Kunst i Kraft, hvilket ogsaa er antydet i den antike Kunstlitteratur netop med Hensyn til 
Apollodoros *).

Men Navnet «Skyggemaleri» var sandsynligvis oprindelig langt mere ment til Spot 
end til Ros. At Apollodoros ved det Nye, som han indførte i Malerkunsten, havde sin 
Kamp at bestaa, antydes ved det Valgsprog, han skal have sat paa sine Arbejder: «Det er

h Plinius (35,60) om Apollodoros: Hic primus species exprimere instituit primusque gloriam 
penicillo jure contulit. — Brunn har allerede i Geschichte der griech. Künstler II, 1, p. 91 
(hvor Talen dog nærmest er om Zeuxis) fremhævet dette vigtige Punkt i Udviklingen.
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lettere at gøre Nar ad det end at gøre det efter» rtç paÅÅov ty [iititycsraí}. Det
er ikke vanskeligt at forstaa, at den ældre Slægt blandt de samtidige maalte se skævt til 
dette Skyggernaleri og betragte det som en Slags malerisk Urenlighcd. I den samme 
Periode indførte man ogsaa for første Gang i Verdenshistorien at afpasse den maleriske 
Fremstilling efter det beskuende Øje (Perspektiven) med den deraf følgende Formindskelse 
af Maalestokken efter Afstanden og Forskydning af alle virkelige Maalforhold; man naaede 
til Bevidsthed om, at Malerkunsten maatte gengive Fænomenet, medens man tidligere synes 
at have trot, at den kunde gengive Tingene selv. Men det gik heller ikke ben uden 
Modstand. Den samme store Filosof, Platon, der som vi tidligere have set (S. 272), roser 
de ægyptiske Statuer med deres faa, engang givne Stillinger paa Bekostning af de græske 
med deres frie og mangfoldige Bevægelighed, udtaler sig ogsaa yderst misbilligende om 
den nye Retning i Malerkunsten og betragter den som en Fjernelse fra Sandhedens Væsen, 
en Indrømmelse til den slette Del af Sjælen, som lader sig illudere. Hans strænge Hjerte 
synes ikke at have ladet sig formilde ved de herlige Værker, som denne Malerkunst havde 
frembragt. Her have vi el ligefremt Bevis for, at det, som Historien har anerkendt for 
mægtige og frugtbare I?remskridt, endog af de mest oplyste i Samtiden kan være blevet 
betragtet som en ren Nedværdigelse.

Fra nu af er det i Billedkunstens højere Virksomhed aldeles forbi med den gamle y
Modsætning mellem Statue og Fladebillede, som er saa betydningsfuld for Indledningskun
stens Væsen. Statuen fremstiller Figuren i fri Bevægelse lige saa vel som Maleri og Relief; 
og der er ikke længere noget Fladebillede paa gammel Vis ligesom med udklippede og 
paaklæbede Figurer: i Relieffet er Figuren traadt frit og rundt frem foran Fladen og i 
Maleriet frit og rundt ud bag Billedfladen. Alle Formerne for Fremstillingen af Menneske
skikkelsen har nu et fælles Maal: at give Billedet af Livet helt og ubeskaaret: det er kun 
Midlerne som ere forskellige. Imidlertid bortkastes de gamle Kunstformer ikke fuldstændig: 
der udføres ogsaa i den senere Del af Oldtiden frontale Statuer og Statuetter og rene 
Fladebilleder med ubrudte Farver indenfor Omridset; men begge Dele nedsættes udelukkende 
til dekorativ Anvendelse.
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Rettelser og Tilføjelser.

S. 111 (S. 287). Den — med al skyldig Forsigtighed — fremsatte Anskuelse, at det ægyptiske Basalt
hoved i den kgl. Antiksamling i København hidrører fra det ældste Riges Tid, maa tilbagekaldes. Hovedet 
maa i Følge Analogier snarere anses for at hidrøre fra den Saitiske Periode i den ægyptiske Kunsts Udvikling.

S. 182 (358), øverst, staar der om den arkaiske Stils Satyrer og Silener, al de aldrig fremstilles med 
tyk Mave. Ordet «aldrig« er en lille Overdrivelse, hvilket dog ikke griber mærkelig ind i Tankegangen paa 
det anførte Sted af Texten.

S. 191 (367). Linie 6 fra neden: «værste« læs: største.

S. 191 (367) jfr. S. 233 (409). Efter at hele den danske Text til mit Arbejde var trykt, fik jeg sendt 
den smukke Afhandling at A. Conze: Über Darstellung des menschlichen Auges in der antiken ¡Skulptur 
(Sitzungsberichte der königl. Preuss. Akad. der Wissensch. zu Berlin. Gesammtsitzung vom 4. Februar 1892). 
Conzey der paa faa Sider giver en Udvikling af Æmnet gennem hele den antike Kunsthistories Forløb, med
deler især interessante Iagttagelser over Farvens Anvendelse ved Fremstillingen af Øjet; i Henseende til den 
plastiske Behandling i den ældre Periode tror jeg, at min Fremstilling meddeler Et og Andet, som kan ud
fylde hans.
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Etude sur la représentation de la figure humaine dans l’art primitif 
jusqu’à l’art grec du Ve siècle av. J.-C.

Aux degrés primitifs du développement de l’art, certaines règles communes do

minent la manière de représenter la figure humaine chez tous les peuples du globe terrestre. 
On retrouve partout les mêmes traits d’imperfection et les mêmes limites étroites dans la 
résolution de ce problème. Il y a vingt ans que je me suis rendu compte de ces faits, 
spécialement par des études au Musée Britannique; depuis, j’ai appelé l’attention sur ce 
point dans des conférences et par des opuscules. Mais, comme la science me semble 
exiger des définitions claires et correctes de ces règles, j’essayerai de les développer dans 
ce qui suit.

Je rattache à «l’état primitif» du développement de l’art tout ce qui a été produit 
Io par les peuples non civilisés de toutes les parties du monde;
2° par les anciens peuples plus civilisés de l’Amérique avant l’immigration européenne;
3° par les Egyptiens durant l’antiquité tout entière;
4° par les peuples de l’Euphrate et du Tigre (Babyloniens et Assyriens), en outre 

par les Perses et les peuples de l’Asie occidentale avant la conquête d’Alexandre le Grand ;
5° par les Grecs et les peuples italiques jusque vers l’an 500 av. J.-C.
(Je ne parle donc pas des peuples de l’Asie orientale: l’Hindoustan et l’Indo-Chine, 

la Malaisie, la Chine et le Japon. Il n’y a pas de doute que ces peuples à l’état de civilisation 
primitive n’aient été soumis aux mêmes règles que tous les autres. Mais leur art, tel que
nous le connaissons à présent, n’en est plus à la phase du développement primitif. Quand
et comment s’est-il élevé au-dessus de ce niveau? C’est un point incertain. Peut-être
est-ce par suite de l’influence de la civilisation grecque après l’expédition d’Alexandre
dans l’Inde.)

Mais, à partir de l’an 500 environ, les artistes grecs, dans leur manière de re
présenter la figure humaine, rompirent avec ces règles primitives et créèrent un nouvel 
art plus riche et plus varié. Cette révolution fut uniquement l’œuvre des Grecs; mais son 
importance s’étendit sur tout le genre humain; car ce (fut le début de l’art européen 
proprement dit qui, plus tard, a conquis une grande partie du globe terrestre et l’a couvert 
d’une nouvelle couche de haute civilisation. Avant cette révolution, les Grecs suivaient les 
mêmes principes que le reste de l’humanité contemporaine ou antérieure à cette époque. 
A moins de considérer sous ce point de vue l’art grec de la période primitive (antérieure 
à l’an 500) on ne saisira pas les ressorts intérieurs de son développement, ni l’importance 
universelle de ce développement.
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L'art primitif, dans l’histoire de l’art, répond donc à ce que dans l’archéologie on 
appelle âge (l’âge de la pierre, l’âge du bronze, etc.) c’est-à-dire un état provisoire caractérisé 
par l’absence de ce qui, dans la suite, aura la plus grande importance. On pourrait 
également en établir le parallèle avec l'état primitif du développement des langues. Mais 
pour cet âge, on ne peut pas se servir de la division générale de l’art en «sculpture» et 
en -peinture» , basée sur des raisons techniques. On doit fonder cette division sur les 
dimensions, volume et étendue, éléments sur lesquels opère l’art. D'une part, nous 
avons la statue, c’est-à-dire, la représentation de la figure en volume, visible de tous 
côtés, d’autre part, la représentation sur un plan, soit que les figures soient des
sinées, tracées, peintes ou incrustées sur le plan, soit qu’elles s’en détachent un peu et 
constituent le bas-relief. La raison pour laquelle la peinture et le bas-relief doivent être 
envisagés ensemble par opposition à la statue, résultera de ce qui suit.

Assyrie.

Aux statues s’appliquent les règles suivantes:
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Elles peuvent représenter le corps dans 
un grand nombre de positions différentes: 
marchañt, arrêté, droit ou incliné en avant 
ou en arrière, assis sur un siège ou à 
terre, à cheval, agenouillé, couché sur le 
dos ou sur le ventre, etc.; mais, quelque 
position que prenne la figure, elle est sou
mise à celte règle, que le plan médian 
qu’on peut se figurer passant par le 
sommet de la tête, le nez, l’épine 
dorsale, le sternum, le nombril et, 
les organes sexuels, et qui partage 
le corps en deux moitiés symétriques, 
reste invariable, ne se courbant ni ne 
se tournant d’aucun côté. Une figure 
peut donc bien se courber en avant ou en ar
rière, le plan médian ne cesse pas pour cela 
d'être un plan, mais il ne se produit ni 
flexion ni torsion latérale soit dans le 
cou, soit dans l’abdomen. Les jambes 
ne sont pas toujours placées symétriquement; 
une figure peut, par exemple, avancer un

Égypte. Égypte. Égypte.
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pied plus que l’autre, s’agenouiller avec un genou à terre et l’autre relevé, etc.; mais
la position des jambes indique néanmoins la même direction de la figure que le tronc 
et la tête. La position des bras présente une diversité bien plus grande, mais qui 
cependant est étroitement limitée par l’attitude du reste de la figure.

Dans ce qui suit, je désignerai l'attitude ici décrite de la figure par le mol 
frontal. Cet adjectif et le substantif fron tali lé ne sont, il est vrai, pas entièrement
nouveaux dans la langue de l’art; 
et j’ai tout lieu de croire qu'il n’a pas

Égypte.

mais l’emploi en est rare, sporadique et isolé, 
encore été donné une définition exacte et précise 

de cette notion, bien qu’elle ait la plus 
grande importance pour caractériser les mo
numents les plus anciens de la statuaire. 
Il résulte de la définition que j’ai donnée 
plus haut qu’on a besoin pour cela d'un 
mot spécial, et que les notions de frontalité 
et de symétrie-, quoique ayant entre elles 
quelque analogie, ne sont pas cependant 
tellement semblables qu’on puisse se con
tenter du mot plus ordinaire symétrie.

La figure frontale est conçue essentielle
ment pour elle seule; en général, la sta
tuaire exclut toute représentation d’un rapport 
avec d’autres figures. Les statues peuvent 
bien être réunies en groupes; mais elles 
sont néanmoins, chacune prise à part, repré
sentées frontalement, et la frontalité empêche 
d'elle-même l’expression proprement dite d’un 
rapport. D’ailleurs, le groupement est lui- 
même aussi assujéti à des règles rigoureuses; 
les plans médians des figures groupées ont 
entre eux les rapports géométriques les plus 
simples. Ils sont ou parallèles, les figures 
groupées étant debout ou assises à côté les 
unes des autres en faisant front dans la 
même direction, comme des soldats dans un
rang, en sorte que les bras et les mains 

seuls peuvent amener une union plus étroite, ou se confondent en un seul et même 
plan, ou bien encore sont perpendiculaires l’un à l’autre. On a un exemple 
de ces deux derniers cas dans le groupe de la mère avec son enfant sur les genoux ou 
sur le dos, où l’enfant est représenté assis juste devant la mère, tourné dans la même 
direction qu’elle, ou à califourchon sur son dos, ou sur ses jambes, faisant face à elle,
ou bien en travers sur ses genoux. Les groupes de ce genre, composés quelquefois 
de la même manière, se trouvent chez des peuples aussi différents que les Égyptiens 
et les Indiens de l’île de Vancouver, sur la côte ouest de l’Amérique du Nord. Comme
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on le voit, ils sont loin de donner une expression vraie des rapports mutuels d'une 
mère et de son enfant, pas même au point de vue corporel, pour ne pas parler du côté 
moral. Je ne prétends pas avoir épuisé par là tous les groupements qui peuvent se pré
senter dans l’art des peuples primitifs, mais je maintiens qu’il y a toujours un rapport 
géométrique tout à fait simple entre les plans médians des figures frontales.

De la règle donnée plus haut pour la statue, il résulte en outre que l’homme est, 
dans cette forme, représenté essentiellement en dehors du cours du temps. Chaque 
moment semhle, pour la personne représentée, être le même que le suivant. Rien n’éveille 
l’idée qu’elle ait changé ou veuille changer son attitude. On peut bien quelquefois juger 
que l’artiste a voulu représenter une figure en mouvement et surtout qui marche; mais 
l’altitude frontale n’admet pas une expression vraiment naturelle du mouvement, et le 
mouvement lui-même est d’une nature simple et uniforme; si la figure marche, elle marche 
tout droit devant elle, d’un pas qui est toujours le même. Il ne saurait être question d'une 
situation particulière qui exigerait une attitude spéciale de la figure, et encore moins na
turellement d’exprimer un événement riche en conséquences et ayant une portée décisive 
pour la vie individuelle.

La limite étroite imposée à la représentation statuaire a en somme pour consé
quence que l’art se laisse contenter de types une fois trouvés et donnés, qu’il reproduit 
aussi souvent que c’est nécessaire. Cela n’empêche pas que l’art, là où il est mûr pour 
cette tâche, surtout chez les Égyptiens, n’entreprenne une véritable reproduction de la 
physionomie individuelle et ne fasse par conséquent des portraits; mais l’art primitif a cela 
de particulier, qu’il peut aussi disposer des portraits deux à deux ou en longues séries 
entièrement semblables par la position et l’attitude. C’est ce qu'on n’aurait jamais l’idée 
de faire dans l’art européen développé.

Les statues nous donnent ainsi une impression de l’empire de l’habitude, tant sur 
la vie humaine en général que sur l’art, qui se voit réduit à des répétitions continuelles 
des mêmes motifs. Dans les premiers degrés du développement de l’humanité, les exigences 
imposées à l’activité des hommes et à leur conduite, se formulent volontiers comme une cer
taine discipline à habitudes fixes qui peuvent se maintenir invariables pendant des milliers 
d’années. Les civilisations inférieures sont relativement stationnaires sous tous les rapports, 
et opposent aux changements une très grande résistance passive. Ce n’est pas sur l’attitude 
et les positions des membres que l’habitude exerce le moins son pouvoir. Comparés avec les 
Européens et les personnes élevées à l’européenne dans d'autres parties du monde, tous les 
autres hommes se distinguent encore aujourd’hui par une plus grande uniformité dans leur 
tenue; leurs notions plus ou moins développées sur la dignité et le maintien que demande 
la vie sociale, leur donnent une attitude qui rappelle celle des statues primitives. On s’en 
aperçoit surtout en voyant des Orientaux se présenter dans le monde en même temps que 
des Européens: ils marchent à la suite les uns des autres, s’asseyent à côté les uns des 
autres dans la même altitude compassée, etc. — en un mot, ils conservent dans leur 
manière d’être, non seulement quelque chose de la frontalité des statues, mais aussi des 
règles simples de la composition des groupes, telles qu’on les a mentionnées plus haut. 
Dans toute leur manière de se conduire, on remarque en général un manque de souplesse 
pour mettre en harmonie les positions d’une figure avec celles d’autres figures; ils ont 
une syntaxe plus simple dans les formes de leurs relations.
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Il y a en outre toute une série de postures qui sont ou qui ont été universelles 
chez tous les peuples d’une culture primitive, mais que les peuples plus civilisés, notamment 
les Grecs, les Romains, elc. ont bannies de leurs us et coutumes comme étant indignes 
d’une société bien élevée. Ce sont celles dont le caractère est que non seulement les 
pieds, mais aussi d’autres parties du corps (la région postérieure, les genoux) reposent 
sur la terre ou le plancher. Particulière surtout aux peuples peu civilisés est la coutume 
de s’asseoir directement par terre, c’est-à-dire sur la surface où les pieds reposent. Les 
peuples les plus incultes nous ont laissé des ligures qui sont assises à plat par terre avec 
les jambes étendues en avant; on pourrait en citer des exemples chez les anciens 
habitants du Nord de l’Amérique méridionale, comme aussi chez les peuplades qui vivent à 
l’embouchure de l’Amour; leurs jambes sont en outre très écartées. Beaucoup plus fré
quente cependant est la posture accroupie, les parties postérieures reposant sur le sol et 
les genoux relevés en l’air. On ne la trouve pas seulement chez les peuples primitifs, 
mais elle se rencontre aussi plus fréquemment que tout autre type de figure assise parmi 
les anciens peuples civilisés de l’Amérique, et en outre dans la Babylonie et l’Asie orien
tale; elle n’est même pas rare dans les statues égyptiennes. A côté de cette forme, c’est 
aussi une coutume assez générale au Mexique et parmi les Asiatiques orientaux — mais 
non en Égypte — de s’asseoir par terre avec un genou relevé et l’autre fortement rejeté 
sur le côté. Enfin s’asseoir par terre avec les deux genoux rejetés sur les côtés et les 
pieds ramenés en dedans vers le milieu du corps (posture des tailleurs), est une coutume 
qui semble occuper dans la civilisation un rang un peu plus élevé que les précédentes; 
elle est plus rare chez les peuples primitifs et les anciens Américains que la posture 
accroupie, et plus générale, au contraire, tant dans l’ancienne Égypte que dans l’Asie 
orientale; elle est aussi, comme on sait, une habitude des plus constantes chez tous les 
peuples mahométans. A ces postures de figures assises se rattache la posture agenouillée, 
qui dans l’art primitif — aussi en Égypte et dans l’Asie occidentale — est d’un usage bien 
plus répandu que dans l’Europe moderne, où elle a exclusivement la signification d’hom
mage, de soumission, de prière, surtout à la divinité.

Tous les peuples — même les peuples sauvages — peuvent certainement nous 
donner des figures assises sur un siège; mais cela ne devient plus général que dans les 
pays plus avancés en civilisation, en Égypte et en Mésopotamie. Chez les Grecs, le siège 
est déjà de très bonne heure une condition nécessaire pour qu'une figure assise puisse 
prétendre à la dignité du maintien (Odyssée, VIL 159 suiv.). En effet, toute civilisation 
a en vue le médiat, et vise à fournir aux fonctions de la vie toutes sortes de moyens, 
d’instruments et de meubles.

Les postures qui approchent le corps du sol et surtout la coutume de s’accroupir, 
dans ses différentes formes, tracent ainsi une limite assez tranchée entre la culture euro
péenne et les habitudes des peuples plus primitifs. A nos yeux, ces postures ont quelque 
chose de bestial, et ce n’est pas sans raison puisqu’elles sont communes à l’homme et 
aux singes, qui s’accroupissent et prennent la posture des tailleurs, etc. Sous ce rapport, 
l’humanité, dans les premiers degrés de son développement, continue immédiatement le 
monde animal, à proprement parler. Seule l’apparition des Grecs dans l’histoire de 
la civilisation a mis fin à cet état de choses; à partir de cette époque, l’homme 
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européen a pris une série de postures qui sont exclusivement particulières à l’homme. 
Même la posture debout, (pie l’art reproduit partout, a, dans sa forme la plus primitive, 
chez les peuples sauvages, quelque chose de 
bestial, l'homme étant représenté avec les genoux 
un peu ployés en avant (voir plus haut, p. 439); 
on trouve aussi des ligures avec des jambes 
grossièrement écartées.

Tout cela contribue beaucoup à donner 
aux figures de l’art primitif un caractère spécial. 
Et si nous ne trouvons pas que celte manière 
de les représenter debout ou assises leur donne 
un maintien convenable, cela n’empêche natu
rellement pas que ces postures, dans les pays où 
elles sont en usage, appartiennent réellement 
aux formes reçues d'une vie sociale. Nous avons 
vu plus haut que, même dans l’attitude frontale, 
qui est le trait commun de toutes les postures, 
il y a quelque chose de’ correspondant à ce qui 
se passe dans la vie réelle, à l’éthique de la vie 
humaine primitive, c’est-à-dire à l’ensemble de 
ses habitudes et de ses règles. L’éthique a, 
comme toute autre chose, son développement 
naturel et ses symptômes déterminés pour chaque 
phase de développement. II y a des traits qui 
sont si généraux chez tous les peuples de la 
terre, qu’ils semblent devoir reposer sur une 
convention mutuelle, et qui cependant ne peuvent’ 1 r 1 Jamaïque,
reposer sur cette base.

Mais la discipline de l’art est plus sévère que celle de la vie; l’attitude toute droite 
du plan médian du corps est et demeure, pour la figure humaine, une contrainte conven
tionnelle contre nature qu’il ne lui est possible de réaliser que par moments. Cela indique que 
la règle de la frontalité a aussi une autre cause complètement différente, qui correspond 
à un degré inférieur de développement intellectuel dans la manière de concevoir la forme 
d’un volume. La vue et l’imagination sont plus précoces à se rendre maîtres de la forme 
symétrique que de la forme dissymétrique. Et bien que la frontalité et la symétrie ne soient 
pas la même chose, elles sont cependant très voisines; suivant la règle de la frontalité, le 
tronc, le cou et la tête, considérés comme un tout, ont une forme symétrique: c’est l’attitude 
des membres qui peut rompre la symétrie. Cette cause de la frontalité peut être regardée 
comme la principale pour l’art dans son degré le plus bas de développement, chez les 
peuples les plus grossiers, dont la vie sociale n’est pas encore régularisée. En connexion 
avec elle est la coutume si répandue parmi les peuples primitifs de former la figure sur 
un objet qui, pour sa destination, doit plutôt avoir une forme régulière; c’est ainsi que, 
dans les pays les plus différents, on trouve des vases qu’on a plus ou moins transformés
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en une figure en y modelant un visage, des membres, etc. La frontalité, en pareil cas, 
résulte naturellement de la régularité de l’objet employé. Chez un peuple plus développé, 
comme les Egyptiens, la figure souvent est mise en rapport avec leur architecture monu
mentale, ce qui donne aussi une base normale pour la tailler d’une manière régulière. Il 
y a en général nue tendance primitive à façonner avec une régularité stéréométrique chaque 
masse qu’il s’agit de dégrossir, et, par conséquent, aussi la matière qui doit fournir une 
représentation statuaire de la ligure humaine.

Ne pourrait-on donc pas se contenter de cette dernière explication de la frontalité? 
Est-il vraiment nécessaire que l’éthique y intervienne aussi?

A cela il faut sans doute répondre que les causes dont il s’agit proviennent en 
réalité de deux sources. Si la tendance à la régularité stéréométrique a été à l’origine 
la cause plus efficace, la conception de la vie humaine et ce qu’on a exigé de ses formes,

Égypte.

ont certainement puissamment contribué à ce que la fron tal ¡té, dans la représentation sta
tuaire de la figure humaine, fût maintenue si obstinément pendant des milliers d’années 
sur toute la terre. C’est ce que confirment plusieurs faits sur lesquels nous reviendrons 
plus tard dans nos remarques sur l’art égyptien. Mais, dès à présent, nous relèverons 
ici ce phénomène très important, que les Égyptiens, qui, dans la représentation de la 
figure humaine, suivent la règle avec la plus grande rigueur, s’en affranchissent quelquefois 
complètement dans la représentation des animaux. Dans des statues de lions et d’autres 
félins, ils ont reproduit avec une entière fidélité la posture couchée qui est particulière 
à ces animaux, avec les deux pattes de derrière du même côté et le cou dressé et tourné, 
forme qui, pour tout le corps, s’écarte par conséquent de la frontalité et de la symétrie. 
Les exemples les plus remarquables de ce genre sont les grandes figures de Barkal, en 
Nubie, contemporaines de la 18e dynastie, que possède aujourd’hui le Musée Britannique, et 
qui sont de magnifiques productions d’une plastique entièrement libre. On voit donc que 
l’œil n’était en réalité nullement lié à la forme sléréomélriquement régulière, et si néanmoins
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elle fut conservée avec tant de soin dans les statues de l’homme, ce fut par des motifs 
dont l'importance de la vie humaine en opposition à celle des bêles était justement le 
principal, l/attitude frontale passait pour celle qui, pour l’homme, était la plus digne.

Cette liberté de conception, qui concède à la nature tous ses droits, et que nous 
constatons ici dans la reproduction des animaux, nous ne la trouvons en somme jamais dans 
la reproduction de la figure humaine pendant toute la période primitive de l'art statuaire. 
Les exceptions de ce genre à la règle ne se rencontrent pas. En général, on n’en trouve 
pas non plus d’une nature telle, qu’elles puissent laisser un doute sur la valeur de celte 
règle, ou faire hésiter à la reconnaître comme un phénomène aussi avéré qu’important 
dans l’histoire la plus ancienne du développement de l'humanité. Elle se confirme d’autant 

n’exclut pas non plus le talent, 
figure humaine, surtout parmi

Pérou. Spécimen de déviation.

Américains, on rencontre aussi quelques exemples d’une certaine déviation du plan médian, 
qui, à coup sûr, est intentionnelle et indique une tendance sporadique à s’affranchir de la règle. 
Mais cet affranchissement n'a pas été effectué, pas même pour une figure isolée, et encore 
moins est-on sorti de la règle de manière à faire entrer fart dans une nouvelle voie; c’est 
ce dont témoignent les nombreuses figures qui sont entièrement soumises à la loi générale.

Les exceptions à la règle, quand on en rencontre, consistent en une rotation — 
de 180° ou de 90° — ou une flexion latérale du cou plutôt que dans une posture con
tournée du tronc. On peut trouver des exemples isolés de la première de ces déviations 
dans les pays de la région méditerranéenne, comme aussi chez des peuples primitifs de 
l’Amérique; quant à la seconde, je n’en ai observé que des exemples extrêmement rares 
chez les Péruviens et les anciens Grecs et Italiens. Dans aucune circonstance, l’exécution 
de ces déviations n’est conforme à la nature. En tout cas, on se tromperait en croyant que la 
règle fondamentale devrait être limitée de manière à ne pas comprendre la tenue frontale du 

s qu on en voit un plus grand nombre d exemples. Elle 
Assez nombreuses sont les représentations statuaires de la 
celles de l’art égyptien ou de l’ancien art grec, qui sont 
exécutées avec une plastique si délicate, qu’en face de ces 
images on est exposé à oublier la règle sévère à laquelle 
elles sont aussi soumises, et que c’est seulement par un 
coup d’œil jeté sur leur ensemble qu’on reconnaît qu’en 
réalité elles n’y font pas exception. Telle est, par exemple, 
la petite statue égyptienne en bois d’une jeune fille nue, 
qui est représentée p. 238, fig. 18.

Dans d’autres cas, la règle peut aussi s’oblitérer 
et être moins facile à reconnaître. Comme elle consiste 
surtout dans l’exécution d’un plan (le plan médian du corps) 
qui n’est pas directement visible, elle demande, pour être 
rigoureusement observée, certaines notions de géométrie et 
une sûreté de main qu’on ne peut naturellement pas s’at
tendre à trouver chez les peuples les plus incultes, tandis 
que des peuples comme les Egyptiens et les Babyloniens 
ont résolu le problème avec une finesse et une précision 
bien plus grandes. Cà et là, notamment chez les anciens
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cou. Un relevé statistique fait pour tous les peuples et pour chaque peuple en particulier, 
donnerait une majorité écrasante aux cas dans lesquels la règle, telle que nous l’avons 
définie, est complètement observée. C’est le devoir de la science d’avoir l’œil sur les 
exceptions, et il est dans la nature d’une science consciencieuse et critique d’en faire 
plutôt, trop de cas que trop peu. Elle peut même tellement se perdre dans la con
templation des exceptions, qu’elle ne distingue plus ce qui est la règle. C’est en tout cas 
une grande faute, plus grande même que si elle ignorait complètement les exceptions; car 
celles-ci constituent des faits de bien moindre importance que la règle elle-même. Dans 
les remarques ci-jointes, je donnerai des renseignements plus précis sur les exceptions; 
seulement, je prierai qu’en les considérant on prenne pour base le souvenir constant de 
la règle. Que cette règle conserve force de loi, j’en atteste tous les musées qui renferment 
les produits de l’art élémentaire.

La ligure plane reproduit la figure humaine combinée avec d’autres, dans de nom
breuses scènes et situations; il y a donc plus de diversité et de richesse que dans la 
statue. C’est seulement dans les peintures et les bas-reliefs qu’on trouve la représentation 
de l'homme agissant ou souffrant. Quant à la reproduction des figures sur le plan, les 
règles suivantes sont en vigueur 1).

Io. La torsion du cou et de l’abdomen peut-être représentée; la pos
ture n’est pas limitée uniquement à la frontalité. Mais partout où la torsion ou la flexion 
est reproduite, on l’a interprétée entièrement à faux sans comprendre comment 
elle s’effectue en réalité. Par exemple, il n’est pas rare, spécialement dans les bas-reliefs 
assyriens ou dans les peintures grecques des vases archaïques, qu’une figure présente un 
profil d’un côté depuis les pieds jusqu’aux épaules, tandis que la tête et le cou se tordent 
en profil du côté opposé, comme s’il était possible au cou de l’homme de subir une 
torsion de 180°. Quant à l’abdomen, on avait des difficultés spéciales à l’observer de plus 
près, parce que la plupart des peuples moins sauvages regardaient comme contraire aux 
bonnes mœurs que surtout l’adulte se découvrît les hanches. C’est en vertu de cette cou
tume qu’en général l’art n’entreprend pas de représenter la forme nue de l’abdomen. Là 
où, à cause d’un cas particulier — celui d’un nageur, par exemple — le corps est repré
senté dans toute sa nudité et en même temps en mouvement, on voit que les formes sont 
mal comprises. La partie supérieure du corps, vue de face ou par derrière, est tout 
simplement jointe à la partie inférieure en plein profil. Ceci nous apprend, comme le 
confirme en général l'histoire de l’art, que sans pouvoir exprimer une idée sous la forme 
de la statue, ce même art peut bien l’essayer en plan, mais n’en saurait pas produire la 
vraie image sans l’avoir étudiée et essayée en volume. La figure plane présuppose la 
statue, qui lui sert, pour ainsi dire, d’apprentissage.

2°. Sur le plan, on reproduit la figure exclusivement comme elle s’étale sous les 
yeux dans sa plus grande dimension, elle n’est pas représentée en raccourci.

’) J’emploie l’expression plan, quoique le lecteur érudit comprenne facilement qu’il s'agit non seulement 
de surfaces planes, rigoureusement parlant, mais aussi de surfaces courbes.
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Par exemple, une figure couchée est dessinée dans toute son étendue comme vue de 
profil. Si on voulait la représenter telle qu’on la voit d’en haut ou d’en bas, on ren
contrerait la difficulté que la plus grande dimension devrait être raccourcie par rapport 
aux autres sans cesser de paraître la plus grande, l’image devant donner l’idée exacte des 
proportions réciproques entre les dimensions de la figure. C’est cette double tâche qui 
de tout temps a été la plus grande difficulté du dessin, l’écueil auquel échouent les com-

Assyrie.

mençants et les amateurs. Aux débuts de l’art, on ne se pose point du tout ce problème 
regardant comme le but de l’art graphique de tout représenter aussi simplement et aussi 
nettement que possible, tel que l’objet se déploie aux yeux dans sa plus grande ampleur. 
On reproduit les choses et les figures par leurs projections géométriques; on n’a pas encore 
reconnu les lois du phénomène, c’est-à-dire la manière dont l’œil voit les choses. Sans 
douté on aura remarqué que le phénomène altère les formes réelles, leurs dimensions et leurs

Assyrie.

proportions. Mais on n’a pas reconnu son importance au point de vue de l’esprit humain, 
n’ayant regardé le phénomène que du côté négatif et comme quelque chose de décevant 
et de trompeur qui défigure la vérité et la réalité. On a dû savoir qu'une figure paraît 
plus petite à 30 mètres qu’à une distance de 10 mètres; mais on a également su qu’en 
réalité les figures sont de même grandeur, et l’on a regardé comme indigne de l’art de se 
laisser induire en erreur par une illusion d’optique et de ne pas présenter les choses dans 

56 Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, historisk og philosophisk Aid. 5. B. IV.
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leur véritable état. Reproduire la diminution due à la perspective eût été regardé à cette 
époque comme la faute la plus puérile et la plus ridicule. Sur ce point aussi, ce que 
nous devons regarder comme les défauts et bornes de l’art primitif, a été maintenu par 
principe et avec ténacité.

Si donc l’œil voyait réellement en raccourci un objet, c’était le devoir de l’art de 
changer le point de vue de manière à donner l’idée la plus objective de la figure et 
des proportions de ses différentes dimensions. Tel était le cas, non seulement pour la 
reproduction de la figure en tant qu’ensemble, mais également pour la reproduction de 
ses différentes parties. On ne dessine ni un bras, ni une jambe, ni un pied en 
raccourci, comme étendus vers l’œil qui les regarde.

Mais on en arrive ainsi à quelque chose qui non seulement restreint l’art, mais 
donne une reproduction peu juste et peu naturelle; car en voyant, dans la réalité, une 
figure, on en voit nécessairement des parties raccourcies, bien qu’on la voie comme 
ensemble en toute son étendue. Plus le mouvement est libre et ample, plus on voit des 
détails s’écartant de l’œil. Si l’on ne peut pas représenter ces déplacements comme on 
les voit, le mouvement dans la reproduction de la figure paraîtra singulièrement dur et 
gauche. Il faut s’en souvenir quand on a sous les yeux les figures des vases archaïques 
grecs, et ne pas voir dans leurs mouvements durs et brusques une intention marquée de 
la part de l’artiste: ils sont dus à une représentation défectueuse. La manière de dessiner 
l’œil de l’homme est un exemple très frappant de cette impuissance à reproduire en 
raccourci les différentes parties de la forme humaine. Quoique, en général, on observe, 
dans les figures planes, la règle de tracer la tête en profil, on trouve toujours dans 1 art 
primitif jusqu’au Ve siècle l’œil dessiné de face — en tous cas trop de face — en sorte 
que ses lignes ne se raccordent pas naturellement avec les autres traits de visage. Un 
autre exemple c’est le dessin du pied humain. On le reproduit dans la plupart des 
cas tel qu’on le voit de côté, pourtant on le dessine également tel qu’on le voit en des
sous (p. ex. fig. 30, p. 264). Dans les deux cas, on évite de raccourcir la plus grande di
mension du pied. Par contre, on ne le dessine jamais vu par devant ni par derrière, 
parce que cela amènerait"un raccourcissement de la longueur.

3°. La figure, représentée sur un plan, comme du reste aussi la statue, est sou
vent teinte avec des couleurs correspondant aux teintes naturelles ou choisies pour des 
raisons décoratives ou symboliques. Dans l’emploi de la couleur, il n’y a pas non plus de 
différence entre la peinture et le bas-relief; on y observe les mêmes règles pour toutes les 
formes de reproduction. Mais ce qui est particulier à l’art primitif, c’est que la couleur 
n’a qu’une teinte unique et uniforme, sans égard pour les jeux de lumière et 
d’ombre sur le corps humain comme sur toute forme ronde et finie. Le ton choisi corres
pond à la couleur locale — vraie ou symbolique — du corps, comme on la ver
rait en pleine lumière: on exclut les demi-teintes et l’ombre, comme également les 
ombres portées. G’est le même principe qui fait éviter le raccourcissement: en effet, 
l'ombre rend les objets moins distincts et ne permet pas d’en voir la véritable couleur; 
c’est pourquoi l’art n’en tient compte. On met en évidence le côté le mieux éclairé, comme

J) Une exception extrêmement rare est mentionnée p. 427. Voir les figures de la note sous le texte. 
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on mel en évidence le côté qui s’étale le plus aux yeux. En effet, la rondeur de la forme, 
telle que la rendent les gradations de couleur et de lumière, tend à suivre les différentes 
inflexions de la surface relativement à l’œil du spectateur, lui présentant des variations 
d’étendues diminuantes jusqu’à disparition; mais c’est ce qu’on tente aussi peu à l’aide de 
la couleur que par le dessin.

4°. C’est ainsi que les contours de la figure s’enlèvent clairement et distincte
ment du fond, et sont de la plus grande importance pour la reproduction de celle-ci. Ceci 
n’est pas moins vrai pour la peinture que pour le bas-relief: c’est surtout par le contour 
qu’elle produit son effet. C’est pour cette raison que le bas-relief et la peinture doivent 
être regardés comme la même forme de reproduction, ce qui est confirmé par leur com
position et leur emploi. En donnant à la figure du bas-relief un peu de volume et en la 
faisant sortir du plan, on a seulement voulu manifester un contraste avec l’espace ambiant 
et la présenter comme un corps solide. Dans le bas-relief de l’art primitif, les grandes sur
faces de la figure sont laissées presque plates.

(L’art de quelques peuples sauvages présentent des exemples de compositions en 
relief, où toutes les figures, quoique reproduites dans de nombreuses positions différentes, 
sont complètement frontales comme des statues; elles sont également plus arrondies 
de modelé ayant une forte saillie du fond (p. ex. des bois sculptés provenant d’Eire sur le 
Niger, au Museum für Völkerkunde de Berlin). 11 est possible que ce soit là la forme la 
plus primitive du bas-relief, tandis que le bas-relief plat à figures nettement découpées de 
l’Egypte, de l’Assyrie, du Guatemala, de la Grèce, etc., ne doit être considéré que comme 
forme dérivée).

Si donc la ligne est le principal élément de représentation sur le plan, l’art doit 
tâcher de trouver la ligne la plus distincte et la plus caractéristique au moyen de laquelle 
la figure se dessine sur le fond. Isolée, on la représente parfois de face, surtout dans 
l’art des peuples sauvages. Mais infiniment plus souvent, on se sert de la ligne du 
profil, comme elle apparaît du côté droit ou gauche de la figure. La partie inférieure 
de la figure, pieds, jambes, abdomen jusqu’aux hanches, est presque toujours représentée 
en profil; dans la plupart des cas, il en est de même du cou et de la tête; pourtant la 
tête peut être tracée de face, mais non de trois quarts. Quant à la partie supérieure du 
tronc et aux épaules, la différence entre les usages des peuples est plus considérable. 
Les Assyriens préfèrent généralement le profil pur, tandis que les Égyptiens dessinent de 
préférence les épaules dans tout leur déploiement, c’est-à-dire comme si on les voyait de 
face, en se plaçant à une autre point de vue que celui d’où l’on voit la tête et les jambes, 
dessinées en profil. Ces figures ont l’air de se tourner à demi, l’abdomen d’un côté et 
le cou d’un autre, même quand la pose en réalité n’implique pas de mouvement, ni de 
torsion. Ce sont seulement des torsions apparentes, qui ne sont justifiées que par 
la façon dont la figure s’étale aux regards, bien qu’elles aient toute l’apparence de tor
sions réelles.

De ce que nous avons dit de l’emploi du contour accentué dans le dessin, nous 
comprenons mieux les particularités de la statue. En effet, les statues de l’art primitif 
ne répondent pas à ce que, dans d’autres époques, on appelle ronde bosse: elles portent 
toujours l’empreinte d’être comprises soit par devant (ou par derrière) soit des deux profils;

56*  
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la transition entre les quatre côtés est adoucie, il est vrai, mais n’est motivée par aucune 
gradation de pose.

Et bien que la représentation de la figure humaine sur le plan soit délimitée 
moins strictement que pour les statues, elle n’en résulte pas moins strictement des mêmes 
conditions de l’art et de la vie. Dans ses représentations planes, chaque peuple répète 
les mêmes figures d’après des motifs servant de types. De plus, on trouve à chaque pas 
une monotonie complète dans l’arrangement des figures, par ex. dans de longues rangées, 
dont l’art plus développé n’a nullement pu se contenter. On n’en est pas encore 
arrivé à exiger que toute figure reproduise une vie propre à elle.

Dans mon mémoire (texte danois), j’ai expliqué amplement comment les règles 
générales, ci-dessus exposées, dominent l’art des Égyptiens, des Babyloniens, des Assyriens, 
des Perses, des Grecs primitifs et des peuples d’Italie, tout en ayant regardé comme super
flu de démontrer l’application de ces mêmes règles chez les autres peuples dont les con
tributions à l’art sont moins indépendantes et moins importantes.

Les statuts de l’Académie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark n’ad
mettant la traduction complète d’aucun de ses mémoires, je me borne à reproduire, dans 
le présent résumé, les points essentiels de mon travail en supprimant tout ce que le 
lecteur érudit comprendra par lui-même.

Les règles générales renferment déjà une partie essentielle de ce qui caractérise 
les sculpture et peinture égyptiennes. Mais l’établissement de règles qui doivent faire loi 
aussi pour l’art égyptien, ne rentre pas dans la manière de voir généralement reçue depuis 
quelque temps. Au fur et à mesure que le monde immense de monuments antiques pro
venant de la vallée du Nil s’est ouvert à l’étude de nos jours; à mesure qu'on a vu s’éten
dre de plus en plus cet art et qu’on y a découvert de nouveaux phénomènes, surtout 
ceux de la période la plus ancienne, l’interprétation de cet art a perdu en certitude en 
même temps qu’il devenait plus riche. On l’a même mis au nombre des arts méconnus] 
on a voulu découvrir que, plus minutieusement examiné, il peut représenter la vie avec la 
même liberté et la même universalité que tout autre art.

MM. Perrot et Chipiez (Histoire de l'art dans l'antiquité 1. p. 662) parlent de cette 
collection de statuettes contemporaines du plus ancien empire, et que Mariette avait ap
portée à l’exposition universelle de Paris en 1878. «Toutes ces figures, disent-ils, ont 
vraiment frappé les archéologues et les artistes; c’est qu’il n’en est pas qui soient mieux 
faites pour avertir ceux qui savent voir et pour les mettre en garde contre de vieux pré
jugés. Quelle différence, on pourrait presque dire quel abîme, entre l’art égyptien tel 
qu’on le définissait encore il y a une trentaine d’années, et celui que nous révèlent toutes 
ces statuettes, où les attitudes sont si variées et où les mouvements les plus divers sont 
rendus avec tant de naturel et de liberté! Le mot de raideur était celui qui revenait le 
plus souvent sous la plume du critique, quand il voulait caractériser le style du sculpteur 
de Memphis et de Thèbes; or, n’y a-t-il pas au plus haut degré, dans toutes ces images, 
une qualité qui est le contraire même de ce défaut, une allure aisée, une flexibilité des 
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membres que les observateurs les plus pénétrants signalent aujourd’hui, chez les Égyptiens 
modernes, comme l’un des caractères physiques les plus originaux et les plus persistants 
de cette vieille race?»

MM. Perrot et Chipiez présentent à l’appui de ces paroles une série de reproduc
tions de ces statuettes ayant pour but de réhabiliter l’art égyptien et de faire voir quel 
tort immense la critique ancienne lui a fait subir. Or, toutes ces statuettes, sans 
exception aucune, et dans la force du terme, sont précisément frontales. 
Afin d’élucider l'idée même de frontalité, nous avons employé deux de ces figures 
prises parmi d’autres qui appartiennent à l’art des peuples les plus variés (voir, plus 
haut, p. 439 (263)) en signalant, au moyen d’une ligne ponctuée, tracée à travers 
chacune des deux figures égyptiennes, les traits fondamentaux de la règle: le maintien 
constant du plan médian de la figure. Du reste, les motifs de ces deux statuettes, comme 
de tout le reste de celles qu’ont citées MM. Perrot et Chipiez, sont en vérité relativement 
peu communs dans l’art égyptien et ont pu, pour cette raison, surprendre, lors de leur 
découverte, les connaisseurs; mais, à plus forte raison, viennent-ils confirmer l’universalité 
de notre règle en montrant son application à des cas jusqu’ici inconnus. Le malheur est 
qu’on n’a pas bien conçu ni défini avec précision en quoi consiste la règle, mais qu’on 
s’est contenté d’un mot vague tel que raideur, qui donne de la chose une idée inexacte 
et, en partie, contestable. C’est ainsi que ces phénomènes nouvellement découverts ont pu 
amener à l’idée qu’il n’y avait aucune règle, aucune limite, et que la statue égyptienne 
était apte à rendre d’une manière naturelle et aisée les mouvements les plus divers. Mais 
celte idée altère tout à fait la vraie image de toute l’évolution de l’art sur notre planète.

Ce qui embrouille encore cette conception, c’est qu’on ne distingue assez nette
ment entre la représentation de la figure en volume, en tant que statue, et sa représen
tation plane, bien que l’art primitif tout entier enjoigne la stricte observation de cette 
distinction.

Dans un mémoire (inséré aux Monuments de l'art antique, de O. Rayet, 1884) 
concernant la petite statue de Pehournowri, trouvée à Memphis et qu’on voit aujourd’hui 
au Louvre, M. Maspero dit: «On remarque partout, dans les bas-reliefs des temples ou 
des tombeaux, une variété de gestes et d’attitudes qui montre à quel point les sculpteurs et 
les peintres savaient rendre la forme humaine: le paysan se courbe sur la houe, le me
nuisier s’allonge sur l’établi, le scribe se penehe sur son papier, les danseuses et les bala
dins tordent et balancent leur corps, les soldats brandissent la lance ou emboîtent le pas 
avec tout le naturel imaginable. Et ces poses si différentes de celles qu’on est accoutumé 
à voir au Louvre, les sculpteurs pouvaient, s’ils voulaient, les donner même à des statues: 
la femme agenouillée qui écrase son grain, le boulanger qui brasse la pâte, l’esclave qui 
enduit une amphore de poix avant d'y verser le vin, le pleureur accroupi de Boulaq, sont 
composés et modelés avec une justesse de mouvement et un bonheur d’expression qui ne 
laissent subsister aucun doute sur l’habileté de l’artiste.»

Tous les exemples de poses de statue cités par M. Maspero sont à leur tour, ce 
qui est à noter, tirés de la même série de statuettes ci-dessus mentionnée, que M. Perrot, 
lui aussi, reproduit et met en saillie, et, comme nous venons de le dire, elles sont 
soumises à la règle de la frontalité. C’est qu’il faut bien se rappeler que cette règle 
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admet effectivement l’expression d’une certaine espèce d’attitudes d’action et de mouvement, 
c’est-à-dire toutes celles qui n’exigent aucune torsion ni aucune flexion latérale du corps : 
c’est là seulement que commence la limite. El, comme on l’a déjà vu, cette limite n’est 
pas applicable aux figures planes. Ceci posé, ce n’est pas sans étonnement qu’on se de
mande de quel droit un égyptologue tel que M. Maspero peut dire que les sculpteurs pou
vaient, s'ils voulaient, donner même à des statues ces poses de bas-relief. Il en faudrait 
d’autres exemples, d’autres preuves!

Je m’incline devant la pénétration des égyptologues, et je reconnais qu’ils doivent 
être nos maîtres et nos guides en tout ce qui se comprend et s’explique par la connais
sance des particularités des Egyptiens sous le rapport de la vie, de l’histoire, de la litté
rature, des mœurs et usages. Mais les Égyptiens étaient des hommes comme tout le 
monde, soumis aux conditions ordinaires de l’évolution de l’humanité. On voit des traits 
de ce fait dans leur civilisation, qu’on ne conçoit bien que par la comparaison entre leur 
civilisation et celle de tous les autres peuples de la terre.

Trouve-t-on, parmi les statues égyptiennes, des exceptions réelles à la règle rigou
reuse de la frontalité? Je n’ai jamais trouvé d’exception dans les statues de grande dimen
sion, et je n’ai aucune raison de croire qu’il y en ait: si la statue de Memnon tournait la 
tête ou se penchait de côté, ce serait bien plus merveilleux que les sons qu’elle produi
sait au lever du soleil! Au contraire, parmi les statues de moindre dimension ou toutes 
petites statuettes, on trouve quelques exceptions bien rares, toutefois là seulement où le 
problème a un cachet tout particulier qui lui assigne une place à la limite 
de la société égyptienne ou en dehors de cette limite:

Io. Le dieu Bès, type originairement étranger à l’Égypte et qui, sous tous les 
rapports, s’écarte du style égyptien, est généralement représenté de face comme une figure 
découpée et plane, qu’on ne saurait appeler proprement statue, mais qu’il faudrait consi
dérer comme bas-relief vu de face et par derrière. Le Musée de Berlin (n° 8238) renferme 
un Bès à une échelle qui n’est pas trop réduite; la pose de la tête et des épaules 
est oblique. (Ailleurs, mais rarement, des figures découpées, mais planes comme le 
Bès, et qui pour cette raison appartiennent à la catégorie du bas-relief plutôt qu’à celle de 
la statue, peuvent être représentées le corps en profil, mais la tête tournée de face comme 
un masque. Wilkinson, Manners and customs, sec. series, vol. I, p. 321, n° 452.)

2°. Dans le Musée Britannique, n° 257O, on voit une statuette d’un négrillon 
porteur d’une boîte à onguents: le corps se penche de côté (sans se tourner). Une atti
tude semblable se voit dans l’art gréco-romain postérieur; là, la pose, tout à fait naturelle, 
est reproduite à la perfection et avec une grande finesse, tandis que, dans l’ancienne 
Égypte, elle a le caractère d’un écart à la règle plutôt que celui d une émancipation réelle 
de l’art. J’ignore à quelle époque on doit rapporter cette statuette égyptienne; mais, à 
coup sûr, l’artiste égyptien a regardé le négrillon comme un jeune animal plutôt que 
comme une créature humaine. (Comparer, plus haut, p. 446.) M. A. Erman (Ägypten I. 
p. 56) dit à ce sujet: «Dans l’opinion des Égyptiens, il n’y avait qu’eux qui fussent de 
vrais hommes (romet)’, les autres peuples étaient nègres, Asiatiques ou Libyens — mais ce 
n’étaient pas des hommes«.

3°. Parmi les œuvres d’art recueillies par Johannes Demetriu, de Lemnos, et 
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incorporées aujourd’hui dans la collection de l’institut archéologique de Grèce dans le 
Polytechnicon d’Athènes, on trouve une série de statuettes et de groupes de statues égyp
tiennes de petite dimension et représentant des motifs obscènes qui déterminent 
des attitudes peu ordinaires dans l’art égyptien. Ici encore, néanmoins, les règles que je 
viens de donner plus haut sur la composition des groupes, sont applicables, comme aussi 
la règle de la frontalité concernant la figure considérée à part, à cela près toutefois que, 
dans plusieurs cas, la tête se tourne de côté. Je viens d’exposer que la fronta
lité des statues a quelque chose d’éthique et qu’elle est en partie basée sur les règles 
des convenances sociales. Aussi n’a-t-on pas trop de peine à expliquer que cette règle 
soit un peu enfreinte dans la représentation de poses qu’il faut classer dans un genre où, 
par opposition, le sens génésique a libre carrière: ce sont des caricatures clandestines de 
la décence.

4°. On trouve dans cette même collection du Polytechnicon d’Athènes (n° I 102) 
une statuette égyptienne en bronze d’un garçon, assis sur le sol et dans une 
pose que n’ont pas ordinairement les figures égyptiennes: il lient la main gauche placée 
sur le genou gauche relevé, et la tête repose sur la main. La tête se voit donc en 
biais sur le côté, tandis que le reste de la pose est frontal.

Quant aux attitudes, la statue égyptienne, depuis les temps les plus reculés 
jusqu’à la disparition définitive du style égyptien, n’a donc pas été susceptible de développe
ment. Non seulement elle se trouve soumise à la règle de la frontalité, quelles que soient 
les dimensions, colossales ou très petites; mais, quand les dimensions sont grandes, elle 
se limite à une petite série de types constamment répétés et déjà décrits par M. Maspero. 
Ces types, les voici:

Io. Figures entièrement debout,
a. soit debout, les pieds joints (femmes et enfants)
b. soit — debout ou marchant — le pied en avant pour marcher (hommes).

2°. Figures assises (trônant) sur un siège élevé;
3°. ou accroupies sur le sol;
4°. ou assises sur le sol, les genoux rejetés en dehors;
5°. ou agenouillées,

a. soit les deux genoux à terre,
b. soit d’un seul genou, l’autre relevé à angle aigu.

Évidemment, c’est tout d’abord cette petite série d’attitudes que Platon a en vue 
dans son fameux passage des Lois (li. 656), où il dit: «Il paraît que les Égyptiens seraient 
depuis longtemps arrivés à l’opinion que la jeunesse des cités devrait s’accoutumer à cul
tiver l’esthétique des poses (comme celle du chant). Après être arrivés à un ordre fixe 
sur la question de choisir et de définir ces attitudes, ils en exposèrent les modèles 
dans les temples. Et il ne fut permis, ni aux peintres, ni à d’autres artistes qui repré
sentent les attitudes et ce qui s’y rapporte, de rien innover ni d’ajouter leurs inventions 
aux traditions des ancêtres. Et aujourd’hui même, on n’a pas plus de latitude à ce sujet,
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et il en est de même en général dans tout ce qui concerne les beaux-arts En
regardant de plus près on trouvera que les peintures ou sculptures exécutées dans ce 
pays, il y a 1 0000 ans — et je ne me sers pas de cette expression au figuré, mais au 
propre, — ne sont ni plus belles ni plus laides, mais qu’elles sont exécutées avec le 
même art que celles qu’on exécute de nos jours.»

Platon ne s’exprime pas exactement et il a tort en plusieurs points. Il ne fait 
pas assez la distinction entre peinture et bas-relief d’un côté et de statue, de l’autre, en
regardant la règle rigoureuse des statues comme immédiatement applicable aux peintures,
elles aussi: c’est tout le contraire des égyptologues modernes, qui regardent la variation
plus grande des peintures comme applicable aux statues. C’est la grande uniformité des
statues qui a surpris Platon; il la confond avec l’uniformité moins grande des peintures. 
D’ailleurs, en appréciant l’art égyptien il attache une importance trop particulière aux 
attitudes: que des figures soient représentées dans les mêmes attitudes, cela n’empêche 
pas que, sous d’autres rapports, on n’ait pu les représenter avec un art bien différent. 
De même, il a tort, sans doute, de penser que les attitudes seraient fixées par des lois 
hiératiques et politiques: c’est par des mœurs nationales et des traditions artistiques 
qu’elles ont été déterminées.

Toutefois, la science moderne n’a pas le droit de rejeter l’opinion de Platon; car, 
abstraction faite de ces erreurs qui sont très explicables, elle renferme un noyau de vérité 
qui n'a point échappé à Platon, mais que la science de nos jours n’a que trop perdu de 
vue. L’ancien philosophe a trouvé très étrange qu’un art national, ayant produit depuis 
des milliers d’années un nombre infini de statues, fût et restât si complètement esclave 
de la tradition et qu’il reproduisit opiniâtrémenl, par milliers d’exemplaires, cette même 
série très limitée de poses, tandis que, dans son propre pays, où l’on vivait si vite, chaque 
limite typique antérieure était déjà forcée et où une infinité de possibilités s'ouvraient de 
toutes parts.

Un autre passage connu de la littérature grecque concerne justement ce que j’ai 
appelé la frontalité des statues égyptiennes; c’est dans Diodore I. 98. Cet auteur rap
porte que la statue d’Apollon Pythien fut sculptée en bois par Téléclès et Théodore de 
Samos; le premier en fit une moitié à Samos, et Théodore l’autre moitié à Éphèse. Lors
qu’on ajusta ces deux moitiés, elles se seraient adaptées si exactement qu’on eût dit la 
statue entière l’œuvre d un seul maître. — — «C’est que, d'après la manière égyptienne^ la 
figure doit être partagée, depuis le sommet de la tête, par le milieu du tronc, jusqu’aux 
parties génitales, en deux portions, parfaitement symétriques (Çôavov — xœcà tí¡v xopoyyv 
dt^oTopoopevov, diopl&iv too Çùoo to péaov pé/pt tüv aldolaw, taàÇov ôpotajç, éaoT(p náv- 
Todev). Sous d’autres rapports aussi, cette statue appartiendrait au type égyptien, car les 
mains étaient étendues et les pieds séparés pour la marche.»

Je ne pense point — pas plus qu’aucun autre de notre temps, — que ce récit 
soit une histoire véritable; car, qu’est-ce qui eût pu porter deux sculpteurs grecs à choisir 
un procédé aussi peu naturel que d’exécuter, chacun sa portion de la figure, en un lieu 
différent? Cependant, je pense que cette relation a sa valeur, parce qu’elle nous montre 
l’idée juste qu’avaient les Grecs du trait qui caractérisait le mieux la plus ancienne forme 
de statue, savoir que le plan médian de la figure, contenant le sommet de la 
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tête et les parties génitales, restait inaltéré. C’est bien là, en effet, la condition 
que les deux moitiés pussent en somme se raccorder: si le plan médian avait subi une 
flexion ou une torsion, le raccord devrait paraître impossible. A proprement dire, la statue 
n’était pas symétrique, car l’un des pieds s’avançait plus que l’autre; mais elle était fron
tale. Et tout en ne jugeant que d’après un spécimen du style grec le plus ancien, Dio- 
dore a dû convenir que cette qualité était commune à toutes les anciennes statues grec
ques et égyptiennes.

La relation de Diodore qui se trouve au même endroit concernant le système de 
proportions des Égyptiens, a été dûment réfutée par MM. Perrot, et Chipiez.

Quant aux règles des Égyptiens pour la représentation plane des figures humaines, 
je dois renvoyer à ce qui s’applique à l’art primitif en général. Voici les règles princi
pales telles quelles s’observent partout:

Io. La longueur de la portée du corps ne doit pas être raccourcie. Orr trouve le 
raccourcissement en longueur dans des figures d'animaux — p. ex d’un bœuf qu’on va abattre,
— mais dans aucune figure humaine.

2°. Point de raccourci non plus dans la plus grande portée d’une partie du corps. 
On trouve çà et là des torses dont le plan dorsal ou le plan pectoral est représenté en 
raccourci suivant la largeur] mais la longueur du torse n’est pas raccourcie. Pas davantage 
celle d’un bras ou d’une partie d’un bras, ni d’une jambe ou d’une partie d’une jambe, ni 
d’un doigt, ni d’aucune de ses phalanges.

Il faut, dans l’art du dessin égyptien, distinguer entre ces lois fondamentales que 
les Égyptiens ont de commun avec tous les peuples à l’état primitif, et tout un système 
de conventions et de manières, propres aux Égyptiens et qui donne à leur art son cachet 
national et tout spécial. Le conservatisme des Égyptiens favorisait, il est vrai, la fixité et 
la durée de pareilles habitudes; mais elles n’ont jamais pu acquérir un empire aussi absolu 
et aussi inviolable que les lois fondamentales et universelles. On a tort de croire que 
l’art du dessin égyptien, pour manquer de temps en temps à telle ou telle habitude, de
vienne par là un art libre', il reste toujours soumis à ces lois qui ne sont, en réalité, que 
des restrictions et des entraves insensées.

C’est avec une profonde connaissance de la manière de penser des Égyptiens que, 
s’appuyant sur une série d’exemples, M. Erman a mis en relief ce fait que les habitudes 
de l’art du dessin s’observent d’autant plus rigoureusement que les personnages représentés 
sont plus haut placés dans l’échelle sociale. C’est surtout la représentation du grand 
monde égyptien qui a un cachet stéréotype, parce que les règles de la bonne compagnie
— c’est-à-dire de la morale, ou peu s’en faut, — exigeaient l’uniformité. Quand, au con
traire, l’art doit représenter ceux qui n’appartiennent pas à la société, ouvriers, esclaves, 
baladins et danseuses, personnages lascifs ou barbares — et l’on peut ajouter, animaux,
— il donne à ses yeux plus de liberté et se montre plus susceptible d’impressions 
nouvelles et fraîches de la vie. Cependant il n’atteint jamais à l’art libre. Il n’est pas 
juste non plus de parler de genres divers ou de tendances différentes en fait de dessin 
égyptien. Le même dessinateur qui pouxait se plaire à un motif moins raide dans les 
mouvements d’une danseuse ou d’un artisan, pouvait, dans la même image, dépeindre le 
grand monde d’après les formules dont on s’était servi des centaines ou des milliers de

57 Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, historisk og philosophisk Afd. 5. B. IV.
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fois. Et le plus erroné serait de prétendre que la réforme religieuse d’Aménophis IV 
(Chuen-Aten) aurait amené une révolution dans l’art: à peine oserait-on parler d’un ébranle
ment faible et passager des habitudes superficielles de l’art du dessin.

Pour la part de l'Égypte, M. Erman [Ägypten, p. 530 et suiv.) a bien distingué 
entre les statues et les images planes. Suivant cette distinction, il pose deux lois géné
rales réglant le style, applicables toutefois aux images planes seulement, et non 
aux statues:

1°. Si un bras ou un pied doit être plus avancé que l’autre, ce doit être tou
jours celui qui esl le plus éloigné du spectateur.

2°. Il n’y a pas d’autre représentation correcte d’une figure que celle qui la donne 
en profil à droite, de façon qu’elle présente le côté droit au spectateur.

Selon M. Erman, ce sont ces règles qui auraient donné le cachet propre (ihre 
Eigenart} '’aux images égyptiennes. Ces règles se seraient développées dans un temps 
préhistorique; car elles s’observent inviolablement jusque sur les monuments les plus an
ciens, et elles ont dominé l’art égyptien aussi longtemps qu’il en a existé aucun.

C’est que, évidemment, l’illustre égyptologue allemand voit que les Égyptiens 
avaient, pour dessiner la figure humaine, des règles et des limites fixes, qu’il cherche à 
formuler. Cependant il a confondu ce qui ne constitue que des habitudes secondaires 
avec les conditions plus foncièrement motivées de la représentation. Aussi les règles qu’il 
pose, ne s’accordent-elles pas entièrement avec les faits. Il suffit de feuilleter les Denk
mäler de Lepsius pour y trouver des exceptions à chaque page. A la vérité, M. Erman 
convient qu’il y a des exceptions; il va même jusqu’à admettre que, à partir des dynasties 
de Thèbes, l’art a enfreint la première des lois qu’il a établies. Mais en face d’une telle 
relation existant entre l’exception et la règle, c’est vraiment à peine s’il peut être question 
de règle. Reste pourtant une importante observation, savoir que les dessinateurs égyp
tiens, ayant à détacher clairement sur le fond les lignes de la figure, préfèrent ordinaire
ment étaler davantage la partie de la figure qui s’éloigne du spectateur, ce qui leur fait 
le mieux éviter de dessiner un contour (p. ex. celui d’un bras étendu) en dedans de l'aire 
propre à la figure.

Je renonce à faire ressortir l’importance qu’ont les règles fondamentales dans l’art 
asiatique, et je passe immédiatement à préciser les traits les plus saillants de cette impor
tance pour l’art le plus ancien chez les Grecs et les peuples italiques. J’ai déjà, plus haut, 
indiqué la grande révolution que subit en Grèce, vers l’an 500 av. J.-C., la représentation 
de l'homme. Avant ce temps-là, la statue grecque est soumise à la loi de la fronlalilé, et 
les attitudes se bornent à un nombre restreint de types : debout ou trônant et — dans des 
cas rares — à cheval, agenouillé ou accroupi. C’est surtout dans les statues de marbre re
présentant des jeunes gens nus et debout que nous pouvons poursuivre le développement 
graduel de la manière dont la forme du corps était comprise, résultat des exercices gym
nastiques et athlétiques. Cette compréhension élève la plastique grecque à une perfection 
supérieure à celle des Asiatiques et des Égyptiens, avant même que les principes de la 
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frontalité soient forcés. Dans le texte danois, j’ai cherché à dépeindre cette évolution; 
ici, je me borne à donner ce qui concerne les altitudes des statues.

Cependant la période antérieure à la révolution nous fournil quelques rares exem
ples de types de statues à poses obliques et qui s’écartent de la fronlalilé. Ces types, 
les voici:

Io. Figures couchées sur un côté et le tronc dressé, tandis que le coude s’appuie 
sur un coussin, ce qui fait subir au corps une flexion latérale assez considérable. Une 
statuette en bronze, bien connue, qui affecte cette attitude et qu’on a trouvée à Olyrnpie, 
est sûrement de beaucoup antérieur à l’an 500; elle est encore assez plate et se rap
proche du type du bas-relief découpé. Un peu plus tard, cette attitude, représentée avec plus 
de perfection par le sculpteur, est très commune dans les figures de terre cuite des sarco
phages étrusques, p. ex. le magnifique sarcophage de Cære, au Louvre.

2°. Figures ailées qui volent (Niké, Harpie, Éos). A proprement dire, c’est un 
bas-relief qui, dès le VIe siècle, a passé dans le domaine de la statuaire. Le mouvement 
des jambes est représenté comme si la figure posait un genou et parcourait la terre ou 
l’air à grandes et rapides enjambées. Les plus anciens spécimens présentent les jambes 
en plein profil, mais le buste et la tête tout de face, par conséquent dans une direction 
qui fait un angle droit avec les jambes. Le bras et les ailes se déploient dans le même 
plan que celui où s’étendent les jambes. La direction des jambes exprime ainsi la ten
dance de la figure vers un but, tandis que le tronc et la tête s’adressent directement au 
spectateur. L’exemple le mieux connu est la figure de marbre trouvée à Delos en 1877 
(la «Niké d’Archermos»), au Musée central d’Athènes. — On trouve un motif analogue 
dans des statuettes en bronze représentant des figures courantes, sans ailes, surtout 
des silènes.

3°. Figures debout, le bras droit relevé et la main brandissant une arme (Zeus 
tenant le foudre, Pallas-Athéné ou des guerriers portant la lance). La grande majorité de 
ces figures sont, dans les temps anciens, tout à fait frontales, de sorte que ni l’action ni 
le mouvement ne sont représentés avec vérité; peu à peu, l’on voit s’accentuer plus forte
ment le contraste entre l’attitude des côtés droit et gauche. Cependant les tombeaux les 
plus anciens de l’Attique nous fournissent au moins un exemple — au Polytechnicon 
d’Athènes — d’une petite figure exécutée tout à fait grossièrement en terre cuite et où 
perce déjà l’attitude oblique. — Une période moins reculée nous fournit des statuettes 
représentant des archers à cheval qui tendent l’arc (art italique).

L’apparition de telles exceptions, à une période aussi primitive de l’art grec, a une 
importance spéciale, puisque cette exception est devenue règle avec le temps. Mais ceci 
n’empêche pas que, pendant toute la période archaïque, la frontalité ne fût entièrement la 
règle de la statue, en Grèce comme partout ailleurs. Cette règle domine dans la grande 
majorité des figures et dans la presque totalité de celles dont les dimensions et le fini 
sont plus grands; elle atteint même les œuvres d’art aussi parfaites que la statue Strang- 
ford ou les statues de femmes qu’on a trouvées sur l’Acropole d’Athènes. Sans doute 
aussi, les Grecs de la période archaïque ont attribué à la frontalité une certaine qualité 
morale répondant à l’acception de l’adjectif qui s’applique au maintien plastique du 
corps en même temps qu’au caractère moral de l’individu: c’est le maintien qui rendait 

57*  



460 281

tiïùç l’hornme libre el nuble, axoÁtÓQ l’esclave (Théognis, 535; voir la note de la page 404). 
L'idée n’avait pas encore surgi que l’attitude frontale n’était pas et ne saurait être l’expres
sion vraie de la vie humaine, soit des hommes libres ou des esclaves.

Toutefois ce sentiment s’éveilla enfin vers l’an 500, et se fit triomphalement jour 
dans la suite au point de transformer complètement la représentation de l’homme. C’est 
peut-être la révolution démocratique d’Athènes qui a commencé d’inspirer à l’art des prin
cipes nouveaux; ensuite le grand réveil national pendant les guerres mediques a encouragé 
les Grecs à rompre tout à fait avec les traditions qui avaient jusqu’alors dominé l’huma
nité. C’est alors que fut créé un art capable d’embrasser le mouvement libre de la vie 
et de contraster ainsi avec celui de l’Orient.

Alors on demanda à la statue de représenter l’homme dans son commerce vivant 
avec d’autres hommes cl, pour cela, momentanément, en action. Les groupes de fronton 
d’Egine sont du nombre des premières de ces tentatives. Mais il s’en faut de beaucoup 
que le but soit atteint. La figure de Pallas-Athéné, dans le fronton ouest, représente, il 
est vrai, une torsion du corps; mais les longues draperies de la déesse ne nous empê
chent pas de voir que celte torsion est imparfaitement comprise: on trouve ici la même 
faute que dans les figures de Niké dont je viens de parler, c’est qu’il n’y a pas de rela
tion vraie entre le buste et les jambes. L’altitude des héros combattants ne nous présente 
encore que des écarts très timides de la frontalité. En outre, ils rappellent la période 
ancienne, où tout motif de statue était typique et uniforme; car, en dedans d’un seul et 
même groupe, on retrouve les mêmes poses symétriquement répétées, et les deux groupes 
comprennent, en partie, les mêmes poses.

C’est aux coins extrêmes des frontons, dans les figures couchées représentant les 
combattants terrassés, qu’on observe les progrès les plus remarquables de l’évolution. 
Ces figures invitent à une analyse plus minutieuse.

Les deux figures du fronton ouest reposent l’une et l’autre sur le côté, une jambe 
étendue et le genou de l’autre relevé; le tronc se relève un peu, l’un des coudes et 
l’avant-bras s’appuyant sur le sol. Il en résulte que le corps subit une flexion latérale 
assez considérable, tandis qu’il n’a presque aucune torsion. Dans la figure bien con
servée que présente l’angle septentrional du fronton, il est remarquable que les formes 
données au corps par celte flexion sont tout à fait mal rendues. C’était une suite natu
relle de toute l’évolution que la sculpture avait subie précédemment, que le nouveau pro
blème de modeler à une grande échelle un corps nu et courbé devrait causer plus de 
difficulté que tout autre: c’était là le point critique du passage de l’ancien au nouveau. 
D’après les procédés suivis plus tard, on aurait involontairement supposé que le sculpteur 
avait cherché à se tirer d’affaire en consultant le modèle vivant et nu et en en copiant, 
aussi simplement que possible, les formes dans l’attitude donnée. Mais un pareil emploi 
du modèle n’était pas encore admis dans celle période du développement de l’art grec. 
Génération sur génération avait vu se développer et se fixer dans l’art ancien l’idéal athlé
tique, dont cet art s’était pénétré: quant à passer brusquement à une autre méthode, à 
mettre de côté les connaissances acquises pour se fier à une contemplation immédiate de 
la nature, l’artiste en était incapable isolément. Au contraire, il a conservé toutes les 
traditions de son école, à partir de l’application de la figure frontale; puis, il a cherché 
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à adapter ce système à une nouvelle forme d’après la tâche nouvelle, bien qu’il lui man
quât la connaissance suffisante de l’anatomie réelle. C’est ainsi qu’il est tombé dans les 
fautes les plus singulières. Sur le côté convexe du corps, il a trop allongé le thorax 
et lui a fait faire, vers le milieu du corps, un angle trop aigu, qu'on ne retrouve pas dans 
la nature. La partie du tronc au-dessous du nombril reproduit, presque sans changement, 
l’altitude du corps que représente la position des jambes, comme si, encore dans cette partie, 
la figure était frontale et le tronc sans flexion. Ce n’est que dans la région au-dessus du 
nombril que commencent les flexions, et c’est par conséquent là que se trouvent la plus forte 
irrégularité et la plus grande inexactitude dans la relation mutuelle des diverses formes. 
La médiane de l’abdomen qu’on peut tirer du pubis au nombril, va, à partir de ce dernier, 
se prolongeant vers le haut en un coude brusque pour venir se relier à la médiane du 
tronc, que caractérise le sternum.

Quant à la statue couchée correspondante qui fait partie du fronton est, l’artiste, 
certainement différent de celui qui a exécuté le groupe occidental, mais mieux doué et plus

avancé dans l’art, a osé attaquer une tâche encore plus nouvelle et plus remarquable: en 
effet, dans cette figure, il y a non seulement une forte flexion latérale, mais encore 
une torsion du corps vers la gauche. A beaucoup d’égards, celte statue est une œuvre 
tout à fait digne d’admiration: par exemple, la forme de la jambe gauche étendue sur le 
sol, ainsi que celle du pied, reproduisent la nature, comme l’eût fait un maître achevé, et 
d’après l’idéal de l’ancienne école. Seulement, là où il s’agit de la flexion et de la torsion 
du corps, on remarque que l’artiste se retrouve en face d’un problème à la solution du
quel il n’est provisoirement pas tout à fait préparé, bien qu’en lui perce le désir de l’entre
prendre. La tentative est aussi infructueuse que pour la statue du fronton ouest, statue 
qui, du reste, est une œuvre inférieure. Et, de part et d’autre, la faute est essentielle
ment la même: la relation de l’abdomen aux jambes est représentée comme pour une 
figure frontale, et le mouvement latéral fait prendre aux deux parties du tronc une position 
relative telle qu’il en résulte la plus grande absurdité en ce qui concerne la région au- 
dessus du nombril; car c’est là qu’on concentre la totalité de la torsion. Un détail ex- 
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térieiir qu'on a réellement bien copié sur la nature, un ou deux plis du ventre, ne rend 
point la chose plus claire. Ici, au contraire, on a évité le défaut de forme du thorax.

S’il n’était ici question que de fautes personnelles, commises par un ou deux 
artistes de l’école éginétique, je n’aurais pas fait les frais d’un seul mot à ce sujet. Mais 
il résulte de mon développement historique, pris au berceau même, que la faute de la 
plastique que j’ai scrutée ici, savoir le modelage défectueux du corps, 

•sous le rapport de la flexion cl de la torsion, était une transition néces
saire à l’évolution; en effet, ce modelage se retrouve partout, et c’est là 
le trait le plus caractéristique des statues de celle période de transition. 
On retrouve cette faute dans les œuvres produites quelques décades plus lard; c’est ainsi 
què, p. ex. dans la ligure en haut relief d’Héraclès qui combat le taureau, figure qui fait 
partie d'une des métopes du temple de Zeus à Olympic, la ligne qui passe par le sternum, le 
nombril et le pubis, est fortement brisée, et, vers le nombril, elle fait un angle, en même 
temps que la forte torsion du corps est généralement rendue sans exactitude. Même

Du temple d’Éginc. Fronton oriental.

dans des ligures telles que le beau torse élancé d'un jeune homme, de la collection du 
palais Valentini à Home (Clarac, Musée des sculpt., pl. 830, n° 2085), ou encore dans le 
Discobole de Myron, la faute n’est pas corrigée. Nous ne connaissons cette statue, si célèbre 
dans l’antiquité, que par des imitations postérieures qui datent d’époques où le style de 
transition et ses défauts n’étaient d’ailleurs que des étapes parcourues depuis longtemps. 
Il n’en est que plus surprenant que dans ces imitations — même dans la meilleure, celle 
du palais Lancellotti à Rome, — on constate encore un manque évident de naturel et 
de justesse dans le passage d’une forme à une autre durant cette torsion forcée du tronc. 
Le style de cette statue semble marquer une vraie révolution dans l’art; nous n’en pou
vons pas moins nous faire une idée des phases de transition qui la rattachaient à la pé
riode ancienne où aucun statuaire ne faisait le rêve de vouloir représenter une torsion aussi 
forte et un mouvement si brusque. C’est que, même dans la période archaïque, on avait 
cherché à représenter la torsion et le mouvement des figures, tant dessinées qu’en bas-relief, 
bien qu’on ne pùt jamais arriver à un bon résultat. En effet, les vases les plus anciens à 
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figures rouges présentent, comme on le sait, des exemples de Discoboles faisant le même 
mouvement et ils sont, à coup sûr, antérieurs à la statue de Myron. Le problème est donc 
donné d’avance, et ce qu’il y a de nouveau dans la figure de Myron, consiste à ce que ce 
problème a été résolu dans une statue, et une statue à grande échelle et exigeant plus 
de précision dans l’exécution de toutes les formes. En effet, on trouvera que, malgré la 
multiplicité de mouvement, la statue de Myron s’étale encore un peu trop sur un plan 
unique, comme le ferait un haut relief: elle n’est supposée vue que d’un côté1).

Ce n’est que dans une figure telle que le Fleuve couché du fronton occidental du
Parthenon, qu’on a compris la flexion du corps dans sa perfection naturelle.

La nouvelle lâche imposée à la statuaire de cette période de transition et carac
térisée par l’expression de Pline: uno erure insistere, implique aussi une flexion latérale du

Fleuve, du Parthenon, Ironton occidental.

corps, tout en indiquant que la statue fait pressentir que la pose représentée va se changer 
en une pose différente. Car qu'un homme debout repose principalement sur une jambe, 
cela revient à dire que, de temps à autre, il alterne: il ne continue pas ù reposer sur la 
même jambe. Le texte danois donne un compte rendu plus détaillé de l’évolution graduelle 
de celte attitude nouvelle dans les statues et du changement remarquable qui en est résulté 
pour l’expression de la figure.

J) Le passage bien connu de Quintilien (Instit. or. II. 13.8) concernant le Discobole de Myron traite 
précisément du contraste que celte statue fait avec les statues frontales de la période ancienne. 
D’un côté: rectum corjtus, adversa faciès, a summis ad ima rigens opus; de l’autre: flexus, motus, 
affectus, varíelas habitus, in voltu mille species. Le Discobole est distortus et elaboratus, parum 
rectum opus.
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L’ancienne statue frontale avait représenté une construction tout extérieure de la 
forme humaine: une paire de pieds était surmontée d’une paire de jambes; celles-ci, à 
leur tour, étaient surmontées d'un tronc se prolongeant dans un cou qui portait une tète, 
etc. La statue nouvelle, au contraire, est la représentation de l’homme où tout est dirigé 
et déterminé par un centre intérieur, le moz. Chaque figure dut être animée d’une vie 
qui lui est propre; c’est pourquoi l’on ne souffrit plus la reproduction uniforme d’une seule 
et même pose.

Après avoir rendu compte de l’évolution de la statue, je peux donner un exposé plus 
succinct de la représentation plane de la forme humaine dans l’ancien art grec. Dans la 
statue, la dissolution de la frontalilé accentue la démarcation entre la période archaïque et 
la période de transition. Mais celte limite n’est point sensible dans l’évolution du dessin 
et du bas-relief, parce que là on avait toujours eu la liberté de représenter la flexion et 
la torsion du tronc; seulement, on les avait représentées d’une manière incorrecte. Ici, 
par conséquent, l’évolution consiste à ce qu’on atteint successivement à la représentation 
conforme à la nature, résultat qu’on ne pouvait obtenir qu’après le développement achevé 
de la statue. Jusque vers le milieu du Ve siècle, on trouve constamment la faute de ne 
point relier d’une manière vraie le buste et l'abdomen; voir la série de ligures représentées 
sur des monnaies de Posidonie et de Sélinonte (fig. 65—70, pp. 423—424) et qui montrent 
très clairement comment on s’est peu à peu corrigé de ce défaut.

Les plus anciennes peintures sur les vases à figures rouges permettent de suivre d’autres 
progrès de l’évolution (voir les spécimens représentés aux pages 426—429). Dans les têtes 
d’homme, l’œil qui, sur les vases anciens à ligures noires, avait eu une forme tout à fait 
conventionnelle, se dessine alors plus naturellement. Pourtant il se passe encore un certain 
nombre de lustres, jusqu’en 470 à peu près, avant qu’on apprenne à bien dessiner l’œil 
en profil. Dès lors, le pied est quelquefois représenté en raccourci (fig. 72). Le visage 
est parfois dessiné comme si on le voyait moitié de face, moitié de côté {obliqua imago, 
fig. 73). A l’exception du pied et de l’œil, on évite avec soin de raccourcir les parties du 
corps; on en trouve un exemple dans la belle figure de Cassandre que présente le vase 
Vivenzio de Naples (fig. 63, p. 413): à partir du genou, la jambe droite est censée rac
courcie, mais elle est cachée au regard.

Les légères modifications de la peinture céramique en présagent de plus grandes 
dans la haute peinture (fresque et tableau), dont il ne nous reste pas même un vestige 
appartenant à cette période incomparable. Et c’est ici seulement que s’opéra ce grand 
changement d’introduire l’ombre dans la peinture, sans doute en dépit de la résistance 
sérieuse et des railleries de l’école ancienne, qui l’a regardée comme un élément impur. 
A proprement parler, il s’agit ici, non pas de l’ombre portée, mais du passage gradué de 
la lumière à l’ombre sur les surfaces courbes du corps {(p&opà xat ànôypaiaiq axtaq}. Ce 
fait fut accompagné d’une multitude de problèmes nouveaux pour l’observation et la repro
duction des effets lumineux en peinture et pour les inventions relatives à la technique de 
l’art. La question fut alors d’étudier l'ombre, les demi-teintes et les reflets sous le rapport 
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du coloris et de leur faire jouer un rôle tel, qu’en présentant diversement à la lumière la 
partie ombrée d’une surface, on y retrouvât la même couleur locale que dans la partie 
éclairée. Telle a été depuis lors l’éternelle et difficile tâche de l’art du peintre, surtout 
pour la représentation du nu. Pour les Grecs, toutefois, les conditions du problème diffé
raient de celles auxquelles doit satisfaire la peinture moderne; car, durant la période en 
question, les peintres grecs en étaient encore réduits à l’emploi exclusif de quatre cou
leurs, savoir: le noir, le blanc, le jaune et le rouge, ainsi qu’à un pigment simple pour 
chacune de ces couleurs. La période ancienne juxtaposant ces couleurs sans les mélanger, 
la question devint maintenant de modeler la surface en mêlant et en fusionnant les cou
leurs. Mais alors, ce qu’on n’avait point à sa disposition, c’étaient les couleurs froides 
proprement dites, bien que le noir fournît un ton assez froid.

La nature même de cette réforme la repousse à l’arrière-plan, et c’est, seulement 
dans la seconde moitié du Ve siècle qu’elle fut accomplie par Apollodore d’Athènes 
(ó

La plupart des spécimens reproduits dans ce livre, représentent des objets bien 
connus du lecteur initié. Il y en a pourtant quelques-uns d’inédits ou peu connus, savoir:

Fig. 27, p. 255. Statuette égyptienne en bois, représentant une femme nue et for
mant la poignée d’un article de toilette. Longueur, 0m,33. Collection Boyale des antiquités, 
Copenhague.

Fig. 32, p. 267. Tête de prêtre égyptien. Période saltique. Basalte noir. Hau
teur, 0m,12. Collect. Boy. des antiquités, Copenhague. Publication antérieure (journal 
artistique dit Kunstbladet' Copenhague 1888, p. 225, avec un mémoire par M. Johansen).

Fig. 62, p. 407. Hermès, statuette de bronze, ayant le cachet polyclélien. Hau
teur, 0m,195. Collect. Boy. des antiquités, Copenhague. Origine probable: Pompéi. Celte 
figure, qui se rapproche beaucoup du type du Doryphore par ses proportions et son 
exécution, mérite à un haut degré l'attention de l’historien de l’art.

Fig. 64, p. 418. Pugiliste; d’après un plâtre qui a été pendant longtemps dans 
la collection de l’Académie des Beaux-Arts à Copenhague. D’autres plâtres reproduisant 
celte même figure se trouvent à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris («atldète») et au Crystal 
Palace près Londres (ce dernier Musée en tient même exposés deux spécimens). Hau
teur, lm,58. En général cette statue n’a point encore fait l’objet de l’attention des savants, 
et jusqu’ici je suis le seul qui l’aie publiée; j’ai accompagné ce spécimen d’un article dans 
la Tidskrift für bildande konst och kunstindustri (Stockholm 1875) et je l’ai réimprimé

58Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, historisk og philosophisk Afd. 5. B. IV.
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dans mon livre intitulé Billedkunst (Copenhague 1884). Il m'a été jusqu'ici impossible
de découvrir où se trouve l’original en

Pugiliste.
Plâtre des musées de Copenhague, 

Paris, Crystal Palace etc.

marbre; en tout cas, l’on doit y voir une repro
duction postérieure d’une statue grecque en bronze, 
datant environ de l’an 470 ou 460 av. J.-C. 
Dans l’article précité, j’ai vaguement avancé que 
l’original pourrait bien être la statue de l’Eginète 
Glaukias, représentant, à Olympie, le pugiliste 
Glaucus (Pausanias VI. 10). La figure en question 
se rattache aux types antérieurs qui reposent sur 
une jambe (uno erure insistere}. Le pied droit est 
légèrement en retrait, et, par suite, les orteils 
seuls touchent le sol, mais le pied est assez raide 
et les orteils fortement baissés (comme dans le 
Discobole de Myron). Ce trait qui caractérise le 
style de la transition, rend vraisemblable que le 
pied est antique et n’a point été restauré à une 
époque moderne. Quoiqu’une des hanches s’élève 
notablement plus haut que l'autre, le tronc n’en 
reste pas moins raide et droit, les épaules à peu 
près de niveau et la tête de face — le tout ayant 
l’aspect particulier d’un lutteur prêt à l’action et 
tpii défie. La tête est petite et belle; le visage a 
un air de fraîcheur, de jeunesse et de simplicité; 
les boucles de la chevelure sont courtes, les tempes 
larges, le profil du sommet de la tête assez plat. 
Mais malheureusement la tête et non moins le 
corps entier présentent une surface lisse et d'un 
style banal qui témoigne de la postériorité de 
l’époque à laquelle a été faite la copie antique 
en marbre. Que le marbre antique n’ait point du 
tout été restauré par une main moderne, c’est peu 
vraisemblable; mais c’est à peine si celte restau
ration a altéré l’importance primitive de la figure.

l'ig. 72 (p. 428). Peinture sur un cratère alti- 
que à figures rouges. Coll. Hoy. de Copenhague.


