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Den af Ba echan tinderne undertvungne Lykurg,
\ . 1 ' '

En Bas-relief paa Facaden af en Sarkophag, som sees i den 
mindre Hauge ved det Borghesiske Palais, og omtrent 
er otte Palmer lang,

Ï*  abien om Lykurg er en af de ældste og beromteste fra den 
Bacchiske Fabel-Cyklus , besjungen af Grækernes og Pioiner- 
nes Digtere, fra Homer af og nedad indtil Nonnus, optegnet 
af deres Historieskrivere, og med forskjellig Skarpsindighed 
forklaret af deres Grammatici. Aeschylus bragte den paa Skue 
pladsen1) og den synes endog ofte at have övet Kunstnerne 

*) Schob Soph. XÛÀ. 706 Schob Aristoph. ÍX7T. J147. Athen

10, 14, p. 447. Longin. ^‘4* I5)l3-Hesych. Äj/^rrt-Töf,

Aristoph. 141.
VU. Seit. Skr. Ill Del, 1 Hafte, p
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som ogsaa Pausanias2) iblandt Malerierne i Bacclii Tempel i 
det Atheniensiske Landskab Tripodes anförer Lykurg, straffet 
for sin Uforskammenhed mod denne Guddom. Med alt dette 
kjender jeg intet af de Værker Oldtidens Kunst har efterladt 
os, som saa nöyagtigen og tydeligen fremstiller os denne Helts 
ulykkelige Skjæbne, som nærværende af Alderdoms-Forskerne 
hidtil forsömte Sarkophag. Vel har man den samme Fabel 
forestillet paa en Alexandiinsk, Medaille af Antonins Pius, men 
allene med tre Figurer, s som endda ere afslidte, og vanskelige 
at kjende fra hinanden : med een eneste Figur har jeg fundet 
den berört paa en Gemme i det florentinske Museum3).

Bacchi Rival sees afbildet paa Marmorets Midte, stærk og 
trodsende, nogen, paa en om ham flyvende Chlamys nær, som 
fra den höjre Skulder af bojer sig ned imod Hofterne, be
dækker en liden Deel af samme, og ligeledes flagrende omgiver 
den venstre Arm» Hans Aasyns stærke og vilde Træk, hans

") Pausan, i, 20. p. 46. Hsvôsvç xcct AvXX&yOf > Sí AlOVUTÓV vßgl- 

er nv didofliç Jbcotfe

3) Gori Mus. Florent. T. 1. Tab. 92, 9. Efter at nærværende Afhand
ling var oplæst, erfarede jeg af en lærd og opmærksom Reisende, 
Hr. Wi'h. U liden, at der i Portici, paa det derværende Museum, 
gjemmes et gammelt mosaik Arbeide, hvorpaa ved Födderne af Ly
kurg, afbildet paa lidet nær, som paa den her omtalte Bas-relief, og 
ligeledes angreben af Pantherdyret, ligger Amhrosia, med en Viin- 
ranke i den ene Haand, som udstrækker sine Grene imellem Heltens 
Been, med den anden Haand oploftet i en Stilling, der tilkjendegi- 
ver Bestyrtelse. Ved Siden af ham staaer Bacchus i sanrth« Stilling, 
som paa Bas-reliefen, men ganske beklædt med en Underkjortel (Tu
nica) med Ærmer og en viid Overkjortel (Peplum).
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lange Skjæg, hans tykke, opadstaaende Haar, give ham en 
Lighed med Pluto Proserpina’s ¡Rover; og medens den hele 
Figur fuldkommen svarer til det af Homer4) ham givne Epi
theton avtyoQovoç, (Manddraberen,) og til den Beskrivelse, som 
Forfatteren af Dionysiaca*)  giver os om denne skrækkelige Helt,

Iliad. VI. 130-T40.
O'jJe yAO ¿¿¿fe Apvav]cç ¿ios Kgajtooç AvKooçyoç

Ayv qy, oç pa S’íoíff’íP etrygAviaisiv 

Oí f¿AkV!>[A£VW) A¡ü)Vt)70l0 TkQqVAÇ

"Xídí xctl 7}yotôeov Nurtrtiiov' aí apa ttatai

QvÁÁA %A[AAk Xaji%£vAV , V7T AVdÇcÇcvoio AvXXÇy% 

Oíivo^vai ßx7rA>jyi. Aiavu^oç Jk <^û/3^0esç

AuTîÔ AAoÇ Ka]a H'J/AA- QëTlÇ V7T£&Za]o X-oAtT'j) 

AéíJ^CÍ-, XgCtjëOOÇ yAO TgSfAOÇ AvtyoÇ C^OXAn.

Ta UâX S7T£ij OdUff'Av'lo S'SOk ÇülA

Kaî jUjy TvtftAoy eSyxs Kflova iTA'.ç' xiï Af t~i fyv

ÜVj eyrsi A$AVA¡0l71y A^fjXÔ'tjo 7TA71 ô'iG^kV,

5)

11

/

\

Nonn. À'.OWtr, 20, 149.
Ej'S’cî. tiç A££oç At/AA [¿lAitpovoç anew AVfjÇ 

H&ezri fiiy£¿Ayan<rkV tx&y f¿i[zy[¿A tojcssç, 

O^ÉJiíí A/Aë&UO'OÇ A^ti^ipiAÇ £lÇ JAOdCy 

AlVOfAAVtfÇ AuKOû^VS^. A7T0>^AJA£VAy <?£ O"k^^M 

'Eçg^ëy A'.'^ytëaisiy éty 7tvAíava kaoijçqiç, 

V. 167.
HoAÀaxii £V Toi&dokcriy AÀqfAûvaç ÀvddAÇ oJîtaç 

A*!< taç ùi oopov siâxêx’ eyvAÀiœ as tok^i

F 2
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Synes bans Aasyn os at bebude noget overmenneskeligt og la
der os i ham gjenkjende hin af Araberne og Thracierne tilbe
dede Mars-Bacchus, hvis afskyelige ved Menneskeblod besmit
tede Dyrkelse Nonnus6) omtaler, og om hvilken Strabo0*)  læ
rer os, at han i en vis Henseende blev forvexlet med Bacchus 
selv. Homer siger, at Bacchantinderne fra Nysa, som han (Ly
kurg) slog med sin ßa7rÄ'^ [hvilket Ord ligesaavel kan betyde 
et Instrument (en Pig) til at styre Oxerne, som en Öxe til at 
slagte dem med] paa Flugten kastede deres Tliyrser (Bacchistave) 
fra sig, og at Bacchus selv, forskrækket ved hans Trudsler, tog 
sin Tilflugt til Nereiderne. Fremdeles beskriver Nonnus ham,, 
som en, der myrdede de Reisende, da han plejede at opsnap
pe dem fra1 de alfare Veje, for at offre dem til Mars, sin 
Stamfader, gjöre sig et Maaltid af deres Kjöd og ophænge de
res Lemmer og Hovedskaller i sin Forgaard ; derefter afmaler 
han ham som vild og rasende, da han fölte sig omsnoet og

ïsfjsvt. paxuitf
A&fiajv £7Tuxcc^e.

V. 174.

llaga TrgoTuÂasa A'jxxgw
TFoJûdi' xai e7njü)^vjo öavcvjuv»

**) Strabo. X Pag. 722. (See den 60de Note.)
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indviklet af Ambrosias Ranke. Paa Bas-reliefen sees hans he(e 
Figur dreven af en hæitig Bevægelse 5 den aander heelt igjén- 
nem liiin naturlige Vildhed, som er en stærk og paa sin Styr
ke pukkende Mand egen, naar han seer sig bunden og forhin
dret af sinaa A arsager, dem han ellers foragter.’) Hans Fod
der stampe mod Jorden med rasende Utaalmodighed j begge 
Arme, oplöftede over Hovedet, svinge med forenede Kræfter 
en tveægget Oxe, som sees paa Grunden af Marmoret, paa 
den höyre Side af Hovedet, bag hvilket Hænderne ere skjulte. 
Lykurgs som Homers Fortolkere8) have tillagt for-

•) Eustalh.. ad II. Z. p. 629.
S) àWVf. 20, 186. 3l5- 344.
’ °) Metamorph- 4, 22.

Pentheatu, venerande, bipenniferumqve Lycurgum 
Sacrilegos inactas

skjellige Betydninger, og som Nonnus antager for et mordersk 
Instrument, givet ham af Juno til at bekrige Guderne,5) er 
af vores Kunstner taget i samme Mening, som af Ovid, naar 
denne paa Lykurg anvender Epithetet : bipennifer1®} j hvorfor

Kann. AiCFuer. 21, 12S.

/z.&’Foy pxvsç

Z^í, no¡rnJ«cá;rg 'psj, XÖo>i,

. v« 55-
xÀotPotç ^í<r^6i(rty xa¡ct,rXíjos àygioç ay/fg 

A^ecyíuy &.TIVOCXT0Ç »ÁUXTOTTíJ'rKri 7TtTijÁúiyy 

Af*¿Pi7ra,yqs  ctÄaAötfsy a7reiÄei&v Aioyucra, 

OvJí tpvyeiv crS’îvoç èi%s, f¿afyy £ erivctra-ev ¿yayjej? 

O t// tao, y oi ç éAixiTri jrspiTTÅoxoy a,y&£geaya.
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han ogsaa har givet ham sin tveæggede Öxe, som især Ama
zonerne og de Thraciske Folkeslag bc Jente sig af i Striden; 
Folkeslag, hos hvilke Lykurg, efter de fleste gamle Skriben
ters Vidnersbyrd, skal have regjeret over Edonerne. Veel 
hans Fodder ligger Ambrosia, en af de Nympher, som opfo- 
strede Bacchus11); hendes Haar omgives af Viinrankens Bade 
og Druer; Armene og Figurens hele Overdeel ere nøgne, und
tagen den venstre Skulder, hvorfra hendes Overkjortel gaaer 
ned langs ved Siden og bedækker hende fra Underlivet indtil 
over Fodderne« Kunstneren har heri fulgt den Tradition, som 
vi hos Nonnus i hans Digt12) flnde fremsat i vidtløftige og pom
pöse Udtryk, og som Sophocles, ifald vi kunne troe hans

Jeg er endog overbeviet om at Nonnus har taget Ordet i samme Meniüg, 
uagtet han» Fortolker beständigen oversætter det ved stimulus bovi-

nus , da dog AfOFVC*.  21, 6l, har TTSÁíKuV A, og j ¿et 21
Vers, hvor der endnu læses : A¡A^p¡7ToÁü) ß^7TÄ>i,yit Jeg tvivlerin- 
gealnnde paa , at jo denne ingen sund Mening givende Læsemaade har 

sin Oprindelse af , ¿er fuldkommen nöje vilde

svare tilden tveæggede Oxe.— (ft*  kunde lettere gjöres til v, aptpiTrofai) 

til y som gav samme Mening. Oversætteren.)til , som gav samme Mening. Oversætteren.)

X1) Ej allene Nisa, Ippa og Leucothca, Gudinden over de stille Vande, 
ansees af Digteren, som denne Guds Fostermodre; men endog alle 
Nympher i Almindelighed, som Guddomme, der præsiderede over 
det vaade Element. Planternes og Dyrenes Vext kaldes i de Orphi- 
ske Sange : "Ba,x%oio Tfloipo;, re 0v^TQiø"t

<Pigiiira4. Hymn. Orph, 5o, 3. 15. Porphyr, de antro, pag cxvi, 
cxvii, Ed. Barnes.

ia) Aioyvtr. 121, 17.
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Scholiast, kun utydeligen bcrörer13); af Statius14) beskreven i 
ee eneste Vers, hvori Bacchantindcn fra Citliæcon, besyngen- 
d Bacchi Bedrifter, siger:

14) Theb, 4- 38Ó-)

Panipineumqve nemus jubes irreptare Lycurgo,

) Sophocl. Ayjiyov. 967.
ZiuX^ c? TXtç o Àçvcivjoç

'lÛqVtoV KSOTO^iOtç

Opyaiç ex Aiovvtra
Tííto^üíi xa] atóate] oç ev

'ovtcô fzayiaç <kivoy aTroç-afyi 

'Avûrooy ve x£i-

13

voç i7riyvu ¡¿avias,

■yavav tov ó¿cv év xîpts/vcichç yAutrrCLiç^

TLavtvxs ¡¿sv yap fyôea^

TWJUXaÇ ÉVl OV T£ 7rv^
QiAauÂxç T s^iÔiÇe [¿¿¿a-aç.
Fortolkerne ere ikke enige over Meningen af dette Sted. Den gamle 
Scholiast forklarer 7T£T^u^tL d¿r/¿to ved Tto J'îct/lim t^ç

ci/¿7F£Á&‘} men Triclinius vil heller have dette forstaaet om den Grotte, 
hvori han, efter Nogle, blev indsluttet af sine Fjender, hvilket uden. 
Tvivl stemmer bedre overetns med Ordenes bogstavelige Betydning, 

cg desuden n éd 'an xreuhangm i CLojret , hvoraf disse Vers ere tagne, 
cg hvor tvende andre Exempler anföres paa indsluttede Personer, med

ogsaa kan forstaaes om den S raf at smedes til en Klippe, bliver den 
Mening ej usandsynlig, at Tragikeren har havt en ligesaadan Tradi
tion i Tanker, sem den der forekommer hos Apollodorus. Mere oxn 

samme i ¿et folgende.
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Han forestiller Ambrosia i det Öjeblik, da hun fangen af Ly
kurg, og nær ved at ligge under for Huggene af hans tveæg
gede Öxe, bliver modtaget af hendes Moder Tellus, som hun 
paakalder, og paa ny fremkommer af det moderlige Skjöd i 
Skikkelse af den vidt sig udbredende Viinranke, Bacchi Ven
ners Forlystelse, hans Fjenders Straf. Ilendes ene Knæ er 
bciyet til Jorden, det andet Been, nemlig det lioyre, ligger 
udstrakt imellem Overvinderens Födder. Det Stive i Benenes 
Bevægelse tilkj endegiver, at deres Forvandling til Rödder har 
taget sin Begyndelse^ Armenes Udstrækning, at de snart skulle 
vorde Grene. Den höyre Haand holder hun op til Lykurgs 
venstre Side, og bag ved samme sees de med Druer besatte 
Grene, som hæve sig og begynde at vikle og snoe sig om Hel
ten. Hun seer paa ham med Foragt, stottende sig med sin 
venstre Haand paa Jorden ; en dem sædvanlig Stilling, der an- 
raabe de hævnende Gudinder.1 f)

Saalede« bunden anfaldes Lykurg af Eumeniderne (Furi
erne) eller, om man vil, af de til Eumenider forvandlede Bac
chantinder. De tvende Figurer, som han har ved Siderne, 
have n get af begge. — Begge have opadstaaende Haar og 
'Vinger paa Tindingerne, et bekiendt Attribut10) hos de Gud
inder, der ej tor nævnes;17) begge ere bevæbnede med Pla-

,s) F- I 564.
1 O) TTTSflCÎpOPÛl

HjTVlCtd'éÇ ííCO. E urip. OÇê<J~Tt 317.
Hurt ge som Tanken , efter Hymnedigterens Udtryk.

•A Je tø xôoyicti (poßsget,: >coga,i ct4OÂcp.cç(Ç)oi

Hpa¡, atpavsiç uKv^oofMoi Hymn. Orph. 68, 8.
17) Awvu/wi ûeai. Eurïp. IÇ?. £> Tavq, y5i.
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ge-B edsk aber ; Begge bære en kortere Peplus, der omgiver Le
gemet soin et Svob, bunden og sammenknyttet om Livet med 
Baand, der overlades til Vinden, et Costum, der ikke lettelig 
findes uden lios Hecate og hendes Selskabssöstre. Den ene 
til lodderne nedhængende og siirlig sammentrukne Underkjor
tel , og Panthedyret, som folger med den anden, opvække til
lige Forestillinger om Bacchi Veninder. Den paa venstre Side, 
hvor Ambrosia ligger, staaende Figur, ifört en Underkjortel 
med lange Ærmer, som med lige Folder falder siirligt ned til 
Födderne, der bedækkes af simple Skoe, bærer i sin venstre 
Haand, der holdes ned ad med Hoften, en Dolk, som ligger 
op til Armen, og med den Pidsk, hun holder i den opløftede 
höjre Haand, slaaer hun Lykurgs Hoved, hvilken efter Nonni 
Fortælling, blev pidsket af Bachhantinderne 18). Deu anden, 
hvis Klæder ere ophæftede, som Dianas, og hvis Födder, lige
som denne Gudindes, ere udrustede med Lübeskoe 
ligner desuden Jagt - Gudinden i sin Bevægelse 19). Hendes 
Gang er ikke rettet lige imod Gudsforagteren, men hun synes at 
svæve forbi ham, som et natligt Syn20) og ængste ham med

’oiJ àç J a ßa^o^ai. Eurip.
c
AS T^/zo/^iv Af-yen*

Käi 7rüt£eifjtfißofM(r&’ àQe^filaç

Soph. m. MCÅ, I27*

<s) Aww. 21 >

1 Endnu en Egenskab hos Furierne , som Sophocles, 
148. kalder <Tí JAVAS ifiyvvf TAVUTroJtÇf

2o) Som Einpusa eller Melinoes
ViJ. Seit, Skr. HIDcl, I Uvjtt, Q

✓
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al den Skræk, jsom Himmelens Hævn kan indjage. Hun vender 
Hovedet om, for at betragte ham, og den brændende Fakkel, 
som hun, med den opløftede venstre Haand, forer hans Ansigt 
nærmere, synes at sigte til Forliset af hans Syn, en Straf, som 
Jupiter paalagde ham, efter Homers Fortælling21) og tillige til 
de Lynstraaler, der, efter Nonnus22), geleidede af Jordskjelv, 
sloge ham til Jorden. Man kunde endnu antage, at Kunstne
ren, som forfærdigede denne Bas-relief, har derved villet til— 
kjendegive, hvorledes den Bacchiske Fakkel, som Lykurg, ef
ter Sophokles23), skal have vanhelliget, forvandlede sig mod 
liam til Furiens. I den höjre ned ad udstrakte Flaand, holder 
hun Pidsken , Furiernes sædvanlige Attribut. Bag ved hendes 
Been kommer et Pantherdyr, som stiller sig imod Lykurg, 
vender sin Strube mod hans höjre Knæ, og sætter Födderne 
til rette, ligesom beredt at udfore Bacchi Befaling, der af Hy- 
gin fortælles at have ladet sin Fjende sonderrive af Panther
dyr 24).

Det Övrige af Marmoret paa Lykurgs höjre Side indtage 
de tre Muser. Disse yndige Sostre, som i Overeensstcmmelse 
med den allerældste Tradition vare tre2f) i Tallet, efter den

H f'j'i/TÿÇ [¿CllVtl Q&yTO/Tpa/TW JfEglOKHV

’a^okotoiç TV7Toi> EMrgcQavxaW,
Hymn. Orph, 70.

31) See Anin. 4.
22) AfOFvcr. 2i, 89, is3.
a5)

24)

S. Anm. 13, 
Fab. 132. 
Pausan. 9, 29.
Nat. Deos. 3 , 

Tzctz. ad I,
21.

Serv, ad Æn. I, 8. Cíe. de-
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tredobbelte Inddeling, saavel af Tiden10), som af de fornuftige 
Væsener i Guder, Mennesker og Ileroé’r (Halv-Guder, Gud
mennesker). Urania, Gudernes Muse, (et Navn, der ogsaa tillægges 
Venus) og optagen i Pareernes Chor17), bliver i Hjörnet af 
Sarkophagen, ifört en hin Underkjortel, der siirligen falder ned 
under den höjre Arm18), og cn Overkjortel, som omgiver hen-

15) Hesiod. 0£o!'OX. 36.

----- ret: An
* > r »T[¿y£vtrcii TSgmari ¡¿syciv yoov erpí oAvpirx

Eigsutraf to, t soy]a } too t strorofjosva, 7rço t sov]co,

S7) Pausan. 1, 19. p. 44. -p5 E7TtyOi£J¿t¿'30 (rv¡[jbanveo Tf]V X^COVlCLV

reliefs, som forestille Menneskets Skabelse eller Födsel : Mus. Capít. 
Tom, 4" Tab. 25. Mus - Pio - Clem. Tom. 4« Tab. 34. Villa Bor
ghese og Villa Panfili; den Borghesiske Offer - Skaal, forestil
lende Bacchi Födsel, i Mus Pio-Clem. Tom. 4. Appond. Tab. B. 
No. I.

48) Meget sindrig erden lærde Oldforsker Visconti’s Anmærkning (Mus. 
Pio-Clem. Tom. 2 Tab. 33 °g Tom. 3- Tab. S) at denne yndige 
Mode i Costnmet er Kjerligheds - Gudinden egen. Det er ogsaa upaa- 
tvivleligt, at den passer sig besdt paa liende og findes paa mere end eet 
af Oldtidens Mindesmærker hende tilegnet; alligevel synes mig dette 
ikke at være et tilstrækkeligt Kjendetegn , hvorved en Venus kunde 
skilles fra enhver anden raa Figur, da der gives utallige andre, der 
forestille noget ganske andet, men hvorved dog det sauime Costum fin
des anbragt. Skal Kundskab om Oldsager være noget andet, end en 
K unst, at finde Ord til Ting vi ej kjende, og Navne for Gjenstande, 
der ifölge deres Natur ej kunne benævnes , da troer jeg , det er bedre 
at tilslaae sin Uvidenhed, end at holde sig til visse spidsfindige og vak- 

G 2
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des Person, uden alligevel at skjule hendes smukke, frie Skab
ning. Hun vender Ryggen til Tilskuerne, seer paa sin Söster, 
som staaer ved Siden af hende, Og lægger sin höjre Haand paa 
en Dyrekredsen omgiven Himmelkugle, som ligger paa en 
imellem hende og Clio staaende Stolte. Fra Forsiden sees 
Musen for de menneskelige og nærværende Ting, ifört en Un
derkjortel ined korte Ærmer og en Overkjortel, lagt som Æsku- 
laps plejer at lægges. Hendes Haand er oploftet mod den korte 
forhen beskrevne Selskabssöster, som for at anbefale hende de 
Dodeliges Skjæbne, og holder i sin venstre Haand den sam
menrullede Bog, hvori hun optegner Nationernes Chroniker. 
Hun staaer i Midten, fordi det Nærværende staaer i Forbin
delse med det Forbigangne, og det Tilkommende, og fordi de 
Dødelige henvende deres Haab til Guderne, som gave dem Li
vet, og Heroerne, som de Afdödes Dommere. Ved hendes

lende Grunde, som dog intet bevise, men oftere fore i Vildfarelse end 
til Sandheden. Saaledes er f. Ex. den der omtalte Farnesiske Flora , 
fordi hendes Klædniug holdes saaledes oploftet, som den sædvanlig sees 
paa de Billeder, der forestille Haabets Gudinde, af samme Forfatter, Mui, 
Pio-Glem. Tom. zj. Tab. 8. bleven forklaret som et Billede af denne 
Gudinde, uagtet alt det övrige ved denne Figur forekommende passer 
sig slet til denne, vel muntre, men dog værdighedsfulde Gudindes Cha
racter, hos hvilken Alderdommen ikkun erkjender et eneste, uforan
derligt Præg. Den Farnesiske Stolte ligner i Characteren en Dandser- 
in de, i h vis Costum den strænge Sædelighed ikke iagttages. Betænker 
man, foruden alt dette, ogsaa Stedet, hvor den fordum synes at have 
staaet, saa finder jeg for samme intet bedre passende Navn , end Flora , 
som de forste, der igjen opdagede den, jeg yeed ej, af hvad Aarssg , 
tillagde hende.



n
venstre Side staaer Calliope2ç) Heroernes Muse, uden Attri
buter i Hænderne, ogsaa ifort en Over - og Underkjortel. 
Hendes höjre Haand ligger paa Sösterens yenstre Skulder, me

ßet er mig ikke ubekjendt, at de gamle Skribenter, naar de tale om de 
tre eller fire ældste Muser , undertiden give dem andre Navne, end 
dem jeg har fundet for godt at bruge i min Beskrivelse over Bas - relie- 
fe n, hvor Attributet, Himmelkuglen, som tillægges den forste blandt 
dem, aabenbar tilkjendegiver Kunstnerens Hensigt, at forestille Ura
nia , og har bevæget mig til at tilföje hende tvende andre af de Nyeres 
Chor. Forresten stemme de hos Pausanias (g, s8) forekommende Navne S 
Melete, Mneme, Aëde, i det Væsentlige overeens med den Idee, jeg 
har udtrykt ved Urania, Clio, Calliope. Jeg kunde istedet for Clio 
have brugt Navnet-Polyhymnia, som den, Plato anseer som Musen 
for de almindelige og daglig forekommende Ting, (S. det i den 27de 
Anm. anförte Sted) og som Mange gjöre til Mindets Gudinde, uden 
dog at forvexle hende med Mnemosyne, den Gudinde, som opbevarer 
Forestillingerne. Herover skal jeg finde en anden Lejlighed til at for
klare mig udforligere. Her nöjes jeg med at erindre, at baade ældre 
og nyere Oldforskere forgjeves have spildt deres Umage paa at bestemme 
Naturen og Attributerne for enhver af Muserne især, da deres særegne 
Beskjæftigelser, hvad Oldtidens sande Aand angaaer, ere ligesaa utyde
ligt characteriserede, som deres Antal er ubestemt. Disse Muser,. hvis 
Tal man snart antog at være tre, snart fire, fem, syv, nt, omgive 
eamtlig Jupiters Trone (Hesiod, øgøy. ^6, S. ovenfor Anm. 26) med

harmonisk Sang , og samtlig præsidere de for alle de Videnskaber og
Kunster, de have meddeelt de Dödelige (Cic. de Divin. 3, 59). Saa-
ledes paakalde Homer og Pindar dem (IÄ. ß. 484. n<
saaledes Forfatteren til den 75de Orphiske Hymne :

JJaayf TrctiJeiaç ¿gífau yt-vvurtu 

’i'vMjç, havoiaç àçôoJoJeiçcu, 
va ¡uJuvaJoit àvMtrai*  
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dens den venstre forbliver uden Action, ved Siden. Fodderne
staae krydsviis. Hun allene vender Ansigtet til Lykurg, og 
viser, fremfor de ovrigc, Interesse for Handlingen; deels fordi
Heltenes Bedrifter i Almindelighed vedkomme hende; deels 
fordi den Stamme, hun især yudede, skulde'folge Tyrannen i 
Regjeringen. Diodor30) lærer os, at efter at Lykurg, Guder
nes og Harmoniens Fjende, var forjaget, han som havde dre
vet Spaamanden Mopsus 3I) i Landflygtighed, og, efter Sopho
cles, foruden Bacchantinderne ogsaa fornærmet Muserne32) 
blev Caropas sat til Konge i Thracien, Fader til den Oeager 
som ved Calliope blev Fader til Orpheus.33) Det skede der-

Saaledes Proclus i den Hymne, hvormed han henvender sig 
til dem :

Qeo; crotyl?!! ègiÀttpTrsoç

- - - -

£Zsl>f 7g 7r^oç cruvvopw ci,<rrçûv.

At anvise en eller anden af Muserne en vis Beskjæftigelse, var et 
Værk af Digterans flygtige» vidtsvævende Phantasie; den methodiske 
Fordeling af Videnskaberne iblandt dem» eu möjsommelig grammatisk 
Subtilitet. ’ '

30) BtØAiOØ, 3,

31) AoJö£. Bj/3AjoØ. 3,
3a) S. Anm. 13.

33) Den Fabel er alt for bekjendt til, at man skulde behove at bevise den 
ved Citationer. Den formeente Orpheus , som i den 75de Hymne an- 
forer de övrige Musers blotte Navn, udmærker Calliope med Tilnavnene : 
Moder; hellige, mægtige Gudinde, og i Digtet om Argonauterne næv-
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for ikke hændelsesvis, at Billedhuggeren, som udarbejdede det 
her omtalte Marmor, indforte Muserne i Lykurgs Historie ; og 
Winkelmann viser, at han ikke har trængt ind i samme Ma
terie, naar han i sine Monumenti inediti 34) anförer en i den 
det Borghesiske Palais tilhorende mindre Hauge staaende Sark
ophag, soin forestiller Pentheus, Konge i Thracien, angreben 
af Bacchantinderne, og hvorpaa tillige, uden mindste Hensyn 
til Handlingen, Muserne findes anbragte. Men denne store 
Mand, uophörlig beskjæftiget med alt, hvad der ligger inden
for den i Billeder os efterladte 01 tid s vide Omfang, over hvil
ken han, fremfor nogen anden, har udbredt et frugtbart Lys, 
skrev disse Ord i et tankelöst og uhældigt Öjeblik, uden at 
betænke, at Alderdommen ikke erkjcndte nogen Pentheus, som 
Konge i Thracien3*),  og at i Lykurgs Historie, der uden 
Tvivl er Gjenstanden for dette Basrelief, Muserne indtage en 
væsentlig Plads.30) Jeg maa eudnu gjöre opmærksom paa, at

ner han mere end een Gang Calliope og Oeager, som sine Forældre. 
V. 76, 250, 1372.

34) Pag« 124«
3 O Det forekommer mig alligevel, som om jeg bos en af de gamle Gramma- 

tici, hvem husker jeg ikke, har fundet ent ligesaadan Tvetydighed, 
som dog her ikke kan komme i Betragtning.

Om endog dette ej havde Sted, skulde Muserne endda finde en passende 
Plads i ethvert Bacchisk Mindesmærke (Diodor. 4, 4: I? 18 Bustath. 
ad oJucrff*.  P. P*  [og det synes mig upaatvivleligt, [at den

qvindelige Figur med Masken istedet for Hatten , som paa Sarkophagen 
Altemps, og paa mange andre Bas - reliefs , forestiller de samtlige Mu
ser, Ikke blot Melpomene og Thalia afbildes med Bacchiske Attribu
ter, men endog Calliope forekommer hos Ovid (Fast. 5, 79) ’’hederá 
redimita capillos.” De övrige Muser ere den med de raae Folkeslags 
Civilisation beskjæftigede Helt ikke mindre gunstige.



Muserne, som Tilskuerinder ved Lykurgî Straf, have deres 
Pander prydede med Fjær, et Sindbillede paa Sjelens Hurtig
hed. 3 7) Hovedhaaret bundet sammen ined et ikke meget bredt 
Baand og opfæstet bag ved i en Nakke (Crobylus), og Fod
derne bedækkede med et simpelt Slags Skoe, ej meget forskjel- 
lige fra vores. - •

Paa Marmorplanet, til venstre Side af Lykurg og de hid
til beskrevne Figurer, see vi Dionys afbildet med sit forskjel- 
lige Folge. Forfærdet ved Lykurgs Trudsler, og for at und
drage sig hans Raseri, sögte han efter Iloiners Fortælling, 
som alle de, der have behandlet nærværende Mythus, have 
fulgt, Tilflugt hos Havgudinden Thetis, og forærede ved denne 
Lejlighed Nerïden hin kostbare Krukke, som Homer kalder 
Vulcans Arbejde, hvori siden Achillis og Patrocli Aske blev 
gjemt, hvorover og den af Phöbus begejstrede Spaacpinde] hos

5 T) Anderledes forklares dette Musernes Attribut hos Winkelmann, (Mo- 
num. inédit, p. 56.

38) S. Anm. 4. Nonni AííXüT. 20,3^2. De Ord, hvormed Lykurg,

sigter ogsaa til hans förste Ankomst hos AEdonerne, det som Longin 
(n«£i vÿxç 15 , I 3) erindrer:

ret tu Auxxy# ßatnAtia ka¡a tw tu Aí-
ovue-ÿ ôeoÇoçtfai , »irfartf Je , ßAX.%tuet

• Jkute Je [ufty

X^vcrfoy cey¿<£^o^u.a. Aíofuítoio Je Juçov 
^otfTK êfttvai, èçyoy Jî it€çixAv]ou ‘ 

¿X tw rot tcfíjai Àeu» óyect ¿fAiJip AZ‘ÀAîu, 

ÎA^Ja Jt ILctlfQtàQii Meroí¡íajxo ôayifyi*  Odyss. il, 73« 



57

Lycophron siger om hin, at han engang skulde nedstige î Bao 
chi Bæger, begrædt af alle Nympher. Ogsaa deri ere de 
Gamle indbyrdes enige, at Bacchus, efter at have forladt sit 
Tilflugtsted, undertvang alle sine Fjender og uddeelte deres 
Riger blandt sine Yndlinger. Men endskjöndt Traditionerne 
angaaende Maaden, hvorpaa Lykurg blev straffet, ere meget 
ferskjellige, saa tie dog alle, hvad det angaaer, at Bacchus 
skulde have været Tilskuer af den paa vort Marmor afbildede 
Scene. Homer (siden vi dog under dette Navn pleje at an- 
fore, hvad der indeholdes i hine tvende ærværdige, faderlöse 
Digte, Iliaden og Oddysseen) nöjes med at sige, at Lykurg, 
Dryantis Sön, alle Guder forhadt, af Jupiter berövet sit Syn, 
kun en kort Tid overlevede sin Ulykke ; og paa samme Maade 
havde Eumelus i sin Europia forestillet denne Tildragelse.40 41) 
Meget forsk jellig herfra er Apollodors Fortælling, som mælder 
*2) at Lykurg, ved Baschus berövet Fornuftens Brug, dræbte 

40) Kçcijyga, Bax%oç ^vtriJoiA) xucï.aiicrpfvoç

Kuptyairiy., Lycopll. AÅe£. 273.
41) Tiya vraÅai. eiç IÅ. Z. 130«

43) Bißhiiß 3, 5, i, ?é, Tdiç Aguayroç, IlJayuy

ßaritevav, ZTgvpova h ttçutoç -vß^itrai
sfceßaAey aujoy. Kai Anvvro'S hç öaÄariray yrgoç Qeriv 

Tfjy îfyçeaç zare^uyt, Baierai Jk km

70 trvVt7T0p,£Vtf 'ZcLTV^UV 7TÀt]QcÇ arfa),, Av¡ IÇ À OU ßaiC^CCl

tÅi/fyray t^aiÇiyifç, Aux^y» Js jtxviav Aiovvtros.

*O ck ùçvavTa tqv 7raiiïay ¿[¿7rtà.a yopi^wv ko7t!îiv

TTèAixei vAifaç xat ¡av?5** ?&<$&-
Vii, Stltk, Skr. III Ddt 1 tir/ic, JJ



58

sin egen Son, i det han antog ham for et Skud af en Viin- 
ranke, og at han tilsidst, af sine egne AEdoner, ifölge et Ora
kelsprog, blev sat i Lænker paa Bjerget Pangæus*)  og opædt 
af de vilde Heste i denne Egn. 43) Triclinius, Sopboclis Glo- 
sator44) anfører en Tradition, ifölge hvilken han af sine Fi- 
ender, Bacchi Tilhængere, blev indsluttet i en Grotte, hvor 
han omkom af Sult;, og dette synes at være den af 5ophocles 
og maaskee, for ham, af AEschylus antagne Fortælling. I Hy- 
gin’s Compilation omtales den Lykurg af Bacchus til Straf paa- 
förte Afsindighed, fordi han forsøgte at udrydde Viinranken,

^OV^TS. T^Ç ?£ aXa£7Tiá f^eVUlDJf, 0 ÔSOÇ Xd¿7T0-

(pogyreiv ctvjijv, ctF ûayctT&ÿyj Avxxovoç. ’hJâJ'ôî ?î à.xa<ra,v^

siç to nct-yyaicv ct,v;ov a7ra.'yaryov]es Kaxti-

x%¡cc Aiovvtra ßzAyiviy v7To i7T7tuv dlciXpQagtiç ccttsS-oîvs^

*) I Thracien, paa Grændserne af Macédonien , imellem Fl. Strymon og 
Nestus«. Ove¡&. Anm»

Man kunde falde paa den Formodning at Stosch’s bekjendte Gemme F 
som de tvende vort Aarhundredes berömtesteOldforskere (Winkelmann , 
Monum. inedit. no. 68» p- 93- og Gaylus. R.ec. Tom 6. T. 36. p. lio) 
paa eengaeg forklarede ved AbderiDod; maaskee udtrykker vor Helts 
Dödsmaade , overeensstemmende med Apollodori Fortælling. Daddel
træet, som staaer ved den Lidendes Födder, og som Winkelmann, ved 
en i Thracien uimodsigeligen foregangen Tildragelse , ikke kunde for
klare sig uden under den Forudsætning, (hvortil den sunde Fortolk
ningskunst kun i yderste Nodstilfælde tager sin Tilflugt) , at Kunstne
ren her har været uagtsom y skulde ikke være upassende i en Mythus, 
hvis Helt af mange agt værdige Forfattere ansees for en Araber. Den 
unge Til kuer, med Vasen i Haanden blev daten af Bacchi Folge;, 
ikke, som for, Kong Diomedes, der virkelig paa dette Sted findes an
bragt paa en höjst upassende Maade.

44) S, Anni. 10«.
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som en giftig Plante, og der siges, at lian, foruden sin Sön, 
ogsaa dræbte sin egen Plustrue og vedblev i sit Raserie, indtil 
lian paa Bjerget Rhodope blev kastet for Bacchi Pantherdyr4T). 
Der tiltöjes, at lian, ved at sonderhugge Viinrankerne, skal 
have afhugget sit ene Been; en Omstændighed, som ogsaa læ
ses hos Apollodor og Virgils og Horatz’s Fortolkere46), og 
som passer sig til den Tradition, som fortæller, at han i sit 
Raseri selv skilte sig ved Livet47). Een Skribent paastaaer 
endog, at han blev styrtet i Havet, fordi han havde forfalsket 
Vinen48); en anden vil have ham korsfæstet49). DiodoriO) 
og Ovidyi) tale om ham, som om Dionys selv havde dræbt 
ham; og saaledes tillægges Statius r2) denne Guds umiddelbare 
Indflydelse, den paa v«rt Marmor afbildede Bestraffelse, hvori 
han afviger fra Nonnus, som hidleder den fra Ambrosia’s Bön-

4Î) Pab« I32, ^’Lycurgus, Dryantis filus, liberum de regno fuga
kvit; quem cum negaret deuin esse, vinumqve bibisset et ebrius ma trem 
suam violare voluisset , tunc vites excidere conatus est, quod diceret 
illud malum medicamentum esse, quod mentes immutaret. Qui, in
sania a Libero objecta, uxorem suam et filium interfecit ; ipsumque Ly- 
curgum pantheris objecit Liber in Rhodope, qui mons est Thraciæ , 
cujus imperium habuit. Hic traditur unum pedem sibi pro vitibus ex- 
cidisse.” — Tab. 242. Lycurgus, Dryantis filius, objecta insania a 
Libero, ipse se interfecit.

46) Serv, ad AEneiid. 3, 14. Schol. Horat. ad lib. 2. od ig. Apollod.
3» 5 , i-

47) Hygin. Fab. 242«
48) Stat. Theb. 4» 742.
49) Diodor. 3 , 64.
50) Diodor. I, 20-3, 64.
51) S. Anm. 10.
Ja) Theb. 4, 336.

H 2



ner og Moderen Gea’s Forbittrelse f 3 )» Nogle gamle Skriben
ter, som sögte at udelukke det Mirakulöse af denne Historie y 
have paastaaet, at Lykurg, Konge hos AEdonerne eller Mace- 
donierne, overvunden i et Feldtslag af de tilgrændsende Natio
ner blev, paa sin Flugt igjennem Skoven og over Klipperne, 
indviklet i Grenene af en vild Viinranke, og saaledes ved at 
styrte ned fra en brat Höjde mistede Livet Men som vi finde’ 
hos en af Sophoclis Scholiaster f4) henhorer til Palæphati og 
Euemeri smaglöse Forklaringer, cg fortjener ligesaalidt Opmærk
somhed, som hin latterlige Etymologie af Navnet Damascus > 
som en Alexandrinsk Philosophf f) deriverer fraBacchi Viinflaske, 
af hvilken han öste den Viin,. hvormed han gjorde Lykurgs 
Hær drukken og overvandt den. Ikke vil jeg opholde mig 
med. at gjentage de krafteslöse Allegorier hos Phurnutus og He- 
raclides, som i Fablen om Lykurg finde en Hentydning til 
Viinhösten f ; ej heller med det barnagtige Vittigheds - Spil i 
et vist Skrift om Jordens Dyrkelse og Bearbejdning, hvor Kaa-' 
len antages fremkommen af hans [Lycurgs] Taarer, ifölge den 
Antipathie, som de Gamle indbildte sig at have Sted imellem 
denne Plante og Viinranken. Mærkværdigere er hin Demarci 
og Philocori* 8) Fortælling hos Malala, at Dionysus, efter at 
have gjort sig til Herre over Theben i Boeotien, blev fordreven 
derfra af Lycurg og efter at have taget sin Tilflugt til Delphi,

Damasc. Vita Isid. ap. Phot. Cod. 242. p. io6ï.
’5) Phurnut d» Nat. Deor. n. 30. Heracl. Allegor, Homey,

PiicXO/. 12, 1^-

5i) Apud. Joann Maleiam. Chros, pi jy. Ed. Ves.

-r-’) Aioyvtr^ 21, 24. * 
14)

5S)
Triclin. ad Sophoch *Av/iyor. 971^
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döde og blev begravet sammesteds. En dybere Undersøgelse 
over denne Tradition, hvortil der af andre Skribentere gives 
ikke utydelige Vink, skulde her ikke staae paa sit rette Sted. 
Den hemmelighedsfulde Begravelse i det Delphiske Tempel er 
noksom bekjendtf9) og jeg skal ved en anden Lejlighed un
dersøge dens Oprindelse og Betydning. Her vil jeg blot erin
dre, at Lycurg, i Fablen om den Thebanske Dionys, er den 
samme som Typhon eller Babis i den Ægyptiske Guderlære, 
at han hos Araberne blev tilbedet under Navn afDusares, 
og ligeledes havde sine Templer i Thracien, hvad enten Asiens 
Gudsdyrkelse har forplantet sig til dette koldere Landskab, el
ler de krigerske Thracier havde i ham en anden indfödt Gud
dom, de troede at kunne sætte i Ligning med de ikke mindre 
stridbare Arabers Mars - Baockus. Strabo00) erindrer, at Dio- 
nysi Dyrkelse blev forvexlet og sammenblandet med den Thra- 
ciske Lycurgsj og Nonnns, der blandt andre Forfattere ogsaa 
folger An tima elms û *),.  Plato's Samtidige forflytter den hele Fa
bel til Orienten , forer Juno til Arabien for at fo riose- Lycurg 
fra Ambrosia's ham omsnoende Ranker og. forsone Jupiter med 
de övrige Guder, paa det han maatte vorde optagen blandt de 
Udödelige ö2) \ fremdeles fortæller han^ at Araberne stedse yed-

’U Clem. y/lex. ri^OT^ifC, P- U- Plutarch. P*

3iü¡V ctTTQitcoi eitrig 'ara îzai tx ¡Øa exeiOev [¿s¡£viiv£x]zit 

Kcti rov A.10VW0V Js xai tov hJajvoiv avku^/ov truvci7r]ov¡ís
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bleve at bringe deres Lykurg Menneske-Offre,'foragtende Baccbi 
gyldne, af Honning dryppende Ilost og hans mildere Dyr
kelse.03) Den samme Digter., som forestiller os Lykurg först

Af det 152de Vers er det klart, at lier "handles om Juno, endskjönt 
hendes Navn ikke forekommer i denne hele Passage, da der foran i det 
144de Vers findes en ^Defect af eet eller flere Ver3, son» ej anföies i 
Udgaverne af Nonnus. Dog erindrer Falkenburg, at her synes at
mangle Noget , og dette .er netop Passagen angaaende Lykurgs Raseri ,
opvakt ved Junos Medlideuhed , som

Man eftersee ved dette Vers Not. 6.
Atfafiiaç ctfiïov vÀÔév, x. t. Â,

Det er let at indsee, at Lycurgs og hans Faders Dryas’s Navne sigte til 
det nom‘diske J ’ger-^v, som Skov-Eguene medfore, og at Lycurgs 
Strid med Bacchus indeholder en Allegorisk Forestilling af den Mod
stand , som de , der vilde forbedre det menneskelige Kjoris raae Tilstand, 
fandt hos hine den ældste Verdens vilde Stammer. Under Navnet Dio
nys , som maaskee ikke er andet end en ældgammel fordærvet Udtal® 
af Alqç vlqç 5 forvexles i den Græske Mythologie tvende i deres Natur 

meget forsk jellige Væsener : Den Cretensiske Zagreus, en Sön af Ju
piter og Proserpina:

Àtsç xat ^e^treÇ)ov£^ç àgffltiç ÄexTgonri TewuQeiç

(Hymn. Orph. 29, 6) som i de Orpheiske Hymn, faaer det Ægyptiske 
Navn Misi (Hymn. Sept. yevv^triç, ytvvy[¿ci) ogJacchiis
i de Eleusinske (Strabo G. p. 717. Arrian de exp. Alex 2 p. 126. Edit. 
Blanch.) et hieroglyphisk Udtryk af Natnrens alt frembrlngende Kraft : 
— og den Thebanske Dionysus, en .Descendent af Cadmus-Mercurius, 
hvis fabelagtige Bedrifter bör forklares med Hensyn til de raae Folke- 
lags Civilsation , og Indforelsen af en mindre haard og mere magelig 
og overdaadig Levemaade. Zagreus blev sonderreven af Titanerne , da 
Naturens Kraft til at frembringe nye Arter , nye Skikkkelser var ud
tomt, men hans Hjerte eller Livets Spire blev reddet af Pallas - Pronea, 
et Symbol paa de allerede skabte Væseners genialske Reproduction og 
Oprindelsen til Phallophorierne. jClem, Alex. yiP0TP£7r¡, 2». P*  l5*  



omviklet af Ambrosia’s Ranker, dernæst ved Jupiter berøvet 
sit Syn og uddreven af sit Fædreneland03*),  antager ved alle

-, . i
Nonn. 6- Procb Ryran- êîç 'aS^F. ^OÅ^.J -Denne’
Thebanske Dionys fandt Modstandere i Lycurg, Desiade, Myrrhanus , 
Perseus, Penlheus, som ere de raae Folkeslags ældste Guddomme, og 
i Bacchi Mythologie forestille de af ham overvundne eller civiliserede 
Nationer. Jeg veed ikke om Lykurg , som Guddom findes nævnet i 
andre Skribentere foruden Strabo, da Thraciernes ældste Religion er 
saa godt som ganske ubekjendt. Derimod findes Mars, Mercur, Bac
chus, omtalt som Thraciske Guddommer Vi kjende en National- 
GuddoriPfor Absinthierne ¿ den grumme Plistorus, om hvilken Herodot 
taler (9 , 118), og tvende Gudinder, Bendis og Cotys , sammenlignede 
med Diana og Venu«, og endog tilbedte i Attica, Vi vide fremdeles, 

' at deres Gudsdyrkelse var blodig og grusom , da der ofte tales om Men
neske - Offre , som hos dem vare i Brug. Men alle disse Data ere saa 
vaklende og mörke, at det er vanskeligt at skjelne imellem det egentlige 
Nationale, og hvad der er laant af Phrygierne , Grækerne eller de Or- 
yhiske Skikke, Mueligt er Strabo’s Lykurg hin Thraciske Bacchus, 
hvis Orakel, anlagt paa Satrernes meest utilgjængelige Bjerge, allerede 
anföres af Herodot (7, III, Eurip. Exci/3. 1267, Pausan. 9, 3ø.

Sneton. Aug. g4-) Dog — dette være kun sagt som en Gisning! 
Med en större Grad af Sandsynlighed troer jeg at erkjende Dionysi Ara
biske Medbeiler Nabatheernes og Scenibernes ældste Guddom, Dusares, 
hvis Dyrkelse i det 3die- Aarhundrede, efter den almindelige Tidsreg
ning, udbredte sig over det hele Romerske Rige, og hvis sörgelige Al
tere vedbleve i Arabien, indtil Mahomet» Epoche, at bestænkes med 
Menneskeblod. (E<\agr- Hist, eedes. 6 , 22.) Denne Guddom , hvis 
Billede var en raa , grov Steen, sort af Farve, og af Dannelse ikke ulig 
en Gråvsteen (cippus) bor ikke sammenlignes med nogen af Roms eller 
Grækenlands Guddomme , men ansees 6orn det stenede Arakiens store 
Skytsgud, hvis Oprindelse taber sig i Fetischernes eller Betilernes Moike, 
og hvilken man tillagde alle Guders samtlige Kræfter , hvorfor han og- 
saa af de græske Skribenter, i forskjellige Henseender snart tages for 
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âîsse Tildragelser Dionysos fraværende og Bacchantin derne med 
Satyrerne ængsteligen sögende deres Anförer i de omliggende 
Landskaber, indtil han paa ny fremtræder, for at fortsætte sit 
Tog paa Indien. Men, hvad enten Konsteren, ved at udar
bejde dette Marmor, har heri fulgt nogen ikke til os kommen 
Digter, eller i denne Deel har tilföjet noget af sit eget Genie, i 
det han viser os Dionysos nærværende ved Lykurgs Quäler, 
saa har dog Compositionen unægteligen vundet meget derved, 
at den fremstiller os denne Gud triumpherende oyer sin Fjende« 
Han sees ganske nögem

IptÆôv, /

og afbildet i den Alder, da Manden er skjönnest, naar han. 
netop kommer til de Aar, hvor han har sin fulde Styrke, end
nu viser en Deel af hin Ungdommens Delikatesse, som med
deler skjönne mandlige Legemer noget Qvindeligt, og förer til 
den de Gamle saa behagelige Forestilling, om begge Kjons har
moniske Forening i et eneste Væsen. I hans Aasyn hersker 
et langt höjere Skjönhed, end man skulde vente af en saa

i
Mars, snart for Rigdommens Genius, men almindeligst for Bacchus, 
som jeg formoder, fordi Araberne tilbade deres Dusares, som den der 
forestod Markerne, og udbade sig hans Yndest i Henseende til Daddel
træernes Gröde og Hjordernes Frugtbarhed. Jeg afholder mig fra ar ud
brede mig videre over denne Materie, da jeg allerede har handlet der
om i mit Skrift om Obeliskerne, hvor jeg har anfört en Mængde 
Stæder af de Gamle desangaaende, et Værk, som jeg haaber, engang 
skal komme for Dagen, uagtet det nu allerede paa ßdie Aar bar ligget 
begraven i Bogtrykkeriet. (Sect, 4. Cap. I, §. 5. p. 2O5> et seq<p)¿

Aitvvcr. 21,

i4> Hyum« Orph, 45 i 3*



middefmaadig Konstner, som den der har bearbejdet nærvæ
rende Marmor., har viist sig at være, (især hvad Drapperiet 
angaaer), som derfor, saavel i Henseende til Konstens Regler,. 
Anordningens Ynde og Hovedernes ^iirlighed uimodsigeligen 
synes at være en Copie af en meget fuldkomnere Original. 
Bacchi Hoved viser sig i Særdeleshed som Kunstnerens Mester
stykke, der synes at have anstrænget sig, for at gjöre Con
trasten imellem Gigantes Raserie og den sejrende Guddoms 
blinde Rolighed ret folelig. Det er barn som Hymne-Sange
ren paakaldgr :

Qi/ijtoiti (pavw, isgoy àvôoç,

XdP^a ßgOTOlS QlÁaÁ'JTFOV , vraCpie, xctWitösige,

AuTIg, Oug TopcLyj] , ßgopi èUi£j XcVTiV èv^wy'3^) 

og om hvem Ovid synger:

Tibí enim inconsumta juventas,
Tu puer æternus, Tu formossisimus alto 
Conspiceris coelo - - - - - 6Ö).

Hans Tinding omgives af det ham egne brede Hoved-Smyk
ke, som sagdes at være opfundet af Vinens Giver, mod de 
alt for store Pokalers Virkning07); Hovedet er krandset med 
Viinranker og Vedbende* 33; hans tykke Hovcdhaar for hvis

65) Hymn. Orph. Z¡9 ? 6.
66) Metam.4, i , 17.
67) Diodor. 4, 6,
68_) Deraf Tilnavnet , Hvormed den Homeriske Hymne

/
* »

Aiovuroy begynder.

I

i
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Skyld Pindar09) kalder ham « , holdes deels sammen
om Tindingerne ved et hint Baand, som ikke kommer tilsyne, 
og er bundet rundt op i Nakken, deels hænger det i yndigt 
bölgende Lokker over Skuldrene79). Han vender sig mod Ly
kurg, dog seer han ikke paa ham, men oplofter sit Blik mod 
Himlen, som for at takke sin Fader, at han har hævnet ham, 
medens hans rækker sin Haand i Vejret, som for at anprise 
sine Venner den ham af Guderne, i hvis Forsamling han. en» 
gang skulde optages, forundte Beskyttelse.71) I sin venstre

7, 3. ’ll

’AvretÁas Aiorurov.

?o) Dette de lange Haars bölgende Upseende udtrykkes meget ziiiligen af 
den Homeriske Forfatter til Hymnen v< 4,

KotZctf Jfc 7T£crtTei6^0 ifciPUl

Kuayeútí,
og ikke uden gode Grunde erindrer den beromte Forklarer af det Pio- 
Cleinentinske Museum, ved Tab. 28. Tom. 2., at slige over Skuldrene 
og Brystet nedhængende Lokker udgjöre eet af de bestandigste Kjende*  
mærker paa Bacchi Statuer.

71 ) SlOcl Ql TEKS <Ç)CU^l[MV VlOV

£v Aiovvcov TTo^vyr^set,

AS’a.ycíjsy ^yv¡T>i, vuv £ a/&(Ç)oTEçoi ôtoi Eiciy. Heiod. @£iy. 940, 

KÄJ ôtOÇ ClfiTTè^GilS TAT^Ml OV cL.lS’Egd ßdiyuy 

Harp cuy eyathyt f^i^ç ei^aute TPaTefyç,

Kcu ßgoTEtjy [¿tro. , ¡¿eto, TÇOTEçyv ÿ/uriy oiy#,

OvPavioy tie vExïaç agt loteo owi xvteAAolç

Atoàâîwl, cyyecTios utti MXtfjç, Nonn. Aïoy» *n finf*



Haaiid bar han et Spyd, prydet med et Bind (vitta) ; ved sam
mes Spidse sees i begge Ender, istedet for den sædvanlige Pea- 
de en liden med et Landse - Jern forsynet æggeformig Knap. 
Ilos Statius72) beskriver Anförerinden for den Baccbiske Dands 
paa Cythæron os dette Vaaben med folgende Udtryk :

Bellica ferrato rapidus quatis Ismara Thyrso 
Pampineumque nemus jubes irreptare Lycurgo

og til samme sigter Orpheus, naar han paakalder Bassareum 
ßx^v^viv.Paa höjre Side at Bacchus og under 

hans Arm staaer Silenus 74) med Hovedet lavere encPhans Eos-

Ta) Theb. 4, 336/

’3) Hyriin. Orph. 44, 5«

74) Oldsagernes Dyrkere kalde eenstemmigen Silenu9 Bacchi Fosterfader og 
Anförer for Silenernes eller Silvanernes (Skovgudernes) Chor, Væse- 
ner som den hojeste Oltid i Grækerland erkjender i Fleertallet, og an
sees som Najadernes Selskabsbrodre og Elskere , (Hymn. Homer, in 
Vener. 263.) Disse tvende Klasser af Dæmoner ere, i Henseende til 
Vand - Aarerne og Kilderne, som udbrede sig under og over Jordens 
Overflade , det samme som Oceanus og Thelhys ere i Henseende til det 
oprindelige Hav. Ligesom det salte Vand tilskrives Kraften at frem
bringe , saaledes tillægger man det ferske Vand AEvnen at nære og ved
ligeholde; og ligesom Oceanus og Tethys ere de övrige Guders forste 
Forældre , saaledes ere Silenerne og Najaderne de jordiske Guddommes 
Foster-forældre og’Ernærere. At denne Materie er alt for vidlöftig for 
en Anmærkning , indseer enhver , som har trængt dybere ind i Mytholo- 
giens Aand. Sileni, Bacchi Opdragers, sande Navn, til hvem den 53de 
af de Orpheus tilskrevne hellige Sange henvendes med folgende Paa- 
kaldelse :

I 3 I
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- - - - “ ©4Â7ÿ VopiX TêÀÎTAgZ^i 
Euafftf, ^JiAay^uwye, pgÄ^aty cjti S'Â^yoiff 

Na*  T*  xa¡ Bax^siç tiyafwe xiTjctyogowv :

terson,
Faun,

skjægget og skaldet, braknæset, paa Örene som en 
bekrandset med en Fletning (fgoQiov) af Vedbende-

er, om jeg ej tager fejl, Acratos, (af ublandet Viin) j lian

lios hvem den med Vand ikke fortyndede Viins Virkning viser »ig saa 
tydelig i saa mange af Oldkunstens Værker, og hvis Billede blev seet af 
Pausanias i Athenen i Dionysi - Melpomeni Helligdom, ar£øTft)5T0F 

ftwci/ eva»;coJbf¿f;[¿tvov roi%w $aip,ü>y twv apQi Aiovurty axgaTOÇ. 
(Paus, i , 2. p. 7 ) Saáledes finde vi Jupiter» Silcnus’s Hoved paa 
tren de Bas - reliefs, som i de ældere Tider p-ydede Nymplieerne 
(offentlige Bryllupshuse, Bade - Anstalter, eller si. O vers.) i Attika^ 
og hvoraf tvende engang tilhörte Ridder Nani i Venedig, den 3¿ie Hr. 
Riccard Worsley i Engellandj saaledes bæres det i Skjödet af tvende 
Bacchantinder , som vises , siddende paa en Vogn i et Bacchisk Optog, 
forestillet paa en Bas-relief i det Pio-Clementinske Museum. Ikke 
heller synes mig, man kan tvivle om, at det er denne ældgamle Maade 
st forestille Silen eller Acratos paa, hvorfra de Silenske Skabilkenhoveder 
have deres Odrindelse, som i saa mange Bacchiske Mindesmærker fin
des anbragte paa Gravstene eller andre Stenej endskjöndt i disse, som 
ogsaa paa det Sted, hvor Pausanias saae Acratos samlet med Dionvsus- 
Tragodus, med Minerva-Pæonia , med Apoll og Muserne, slige Ho
veder tillige have Hentydning til de theatralske Forestillinger. Man 
veed, at Maskerne og Theatret opkom midt iblandt Viinhöstens Lystig
heder og de halvdrukne Höstfoiks Arbejde ved Viinpersen, og derfor 
diver især Acratos, som Bacchi stedse berusede Fosterfader, anseet 
om de til Theatret hörende Personers Genius , tc¿v

yioyuray 3 hvilket betyder det samme som Åiovuri&Kwv
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Grene og fra Underlivet ned ad bedækket med et kort Pallium 
af Façon som en Underkjortel. Den venstre Ilaand holder 
han tæt til den unge Guds Hofter cg oplofter sit Hoved for 
at skue ham i Anrigtet ; med den aabne höjre Haand, som 
han holder nod ad, synes han at vise ham den Vej han har 
at tage, for at komme til Besiddelsen af sin Medbejlors Riger. 
Paa venstre Side folger med ham Pan, Guddom og Buk, Bac- 
chi sædvanlige Fölgeskab, den landlige Naturs Symbol og 
Agerdyrkernes og Hyrdernes Gud. 7 Foruden de lodne Buk-

, men ikke oecif-cuy Tif rav Asovutroy, som jeg i 
Almindelighed finder dette Udtryk hos Pausanias forklaret. Cf Casaub. 
ad Athenæum p. 845. At for Resten de til Masker eller blot uforme
lige H ovider dannede Billeder, som i Begyndelsen brugtes til at betegne 
visse ringere Væsener, have deres Oprindelse fra Ægypten og have en 
vis cosmogonisk Betydning , bliver sandsynligt ved visse ægyptiske Bas« 
reliefs i det Borghesiske Museum , óg af andre i Caylus’s, Montfaucon’s 
og det Brittanniske Museums Samlinger. (De origin, et usu Obel. 4> 
2, 3. p. 487, 495- not. 81, 82, 83.)

’J) Iblandt de fotskjellige dyriske og halv - dyriske Gud - Væsener, 
som riineligviis have været Gjenstande for de förste Grækers Gudsdyr
kelse , har Pan allene vedligeholdt sig til alle Tider , efterat de öviige 
enten faldt i Forglemmelse , eller og drage sig tilbage under Mysterier
nes ogden locale Gudsdyrkelses dunkle SlörJ dog uudtager jeg den be
vogtende Slange. (Jadalbaoth's Sön f. Ex., som omgiver den mystiske 
Urne, der blev ombaaren ved de Gudinden Isis, helligede Ceremouier, 
Overs.) Han (Pan) synes at have sin Oprindelse fra ^rcadien , ford» 
jeg troer, at den ægyptiske Pan med Bukkefcdder, som omtales af 
mange græske Skribenter, fra Herodot af (2, 45) som den forste, og 
som jeg blandt nogle hundrede selsompre Figurer, der iludes i denng 
Nations Mindesmærker , forgjeves har sögt efter, har sin Oprindelse ap 
en Æquivocation, hvorover jeg ved en anden Lejlighed skal forklare 
mig- I ^rcadien var Pan ikke andet, end den, som beskyttede og 
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kebecn, tjene ¿et samme Dyrs Horn og Öfen, til at charakte*  
risere ham ; selv hans Ansigtstræk have noget tilfælles dermed. 
Han er ganske nogen, holder i sin höjre Haand en knudret 
Hyrdestav og med den venstre en Krukke, som ligger paa 
hans Skuldre. ’Hans Bevarelse er kaad og svarer til den paa 
vedføjede Kobbertavle synlige Erection. Istedet for hin hem
melighedsfulde Kurv, som sædvanligt finder Sted ved hans 
Fodder, sidder Pomona, som Grækerne kalde Karpo70), Ce*  
res’s Medhielperske cg Bacchi Selskabs - Söster. Hun oplofter 
sit med Vedbende og Druer omkrandsede Hoved; hendes Barm 
er fyldt med Grenatæbler og adskillige andre Frugter, og om 
hendes Hals snoer sig en Slange og ligger, lig en Snor a£ 
Perler, over Kors paa Halsen, böjende sig tilbage mod den 
Barm, hvorfra den synes at være kommen. Ilendes Klæde
dragt har noget Usædvanligt; under hendes Overkjortel, som 
hviler paa hendes venstre Skulder, og hænger ned bag ved 
Asierne, indtil den har viklet sig om de nederste Ledemode, 
bærer linn en hin Underkjortel, som alligevel hverken tildæk-

frugtbargjorde Markerne og Hjorderne; men, ha hans Dyrkelse bier 
indfort i Attica, fik den et mere mystisk Udseende, i det han snart blev 
anseet som en Skytsgud , snart som Solens og det opvarmende og frugt- 
bargjörende Princips Sindbillede, snart som et Symbol paa den hele ma
terielle Natur. Paa Attiske Mindesmærker forenes han sædvanlig med 
Acratos’s Maske, kvoii de ligne de ægyptiske' Bas - reliefs, kvilke tilli
gemed den fuldkomne og uddannede Materies hieroglyphisko Udtryk 
fremstille os Masken af Chaos eller det fugtige og genererende Grund
væsen. De til det her aniörtes rette Bedömmelse fornödne nojereBestem
melser ere ikke en Gjenstand for en enkelt Ammerkning.

■6) Pausan. 9, 35. p. 780.
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1er Brystet eller Skuldrene, men, som det synes, efter at 
have omgivet Underlivet, falder ganske aaben tilbage, og dan
ner, som forhen er sagt, en med Frugter betynget Barm, som 
Gudinden med begge Hænder holder i Vejret» Det synes at 
Pomona, omgiven af den stedse unge Slange, og den Bacchi- 
ske Kiste, hvori Slangen sædvanligt befinder sig imellem Blom
ster og Frugter, forklares vexelviis ved hinanden; ikke heller 
synes Foreningen af den frugtbargjörende landlige Gud med 
Hostens Nymphe at være tilfældigt. Medens den ene henviser 
os til Plougen og Agerdyrkerens Haab, erindrer den anden os 
om Belønningerne for hans Sved og Moje» Den sidste Figur 
paa Marmoret, er af den Art Væsener, som vi kalde Fauner, 
eller med deres græske Navn, Satyrer77) personificerede land-% 
lige Væsener, som forestille os Agerdyrkerens Stand, og sotn 
ej udmærke sig ved andet, end ved deres grove Lemmer det 
capriciöse i deres Ansigtstræk, ved deres upyntede, stivt opstaa- 
ende korte Haar, og ved de oventil spidse Ören, som vise os 
Overgangen til den dyriske Form.78) De over Panden frem- 
staaende Horn og Haardusken ikke langt fra Enden af Byg
raden ligner Begyndelsen af en Hale, endskjöndt sædvanligen 
anbragt ved disse Figurer, mangle dog ikke sjelden. \ores 
Faun sees forfra og ganske nogen ; han har en Krands om
kring Hovedet, staaer under en knudret Eeg, og bær i sin ven
stre Haund en Hyrdestav med en Dyrehuud, som hænger ned

*7) Det er vel bekjendt, et Iiine monströse Figurer, som de'senere Olfor- 
sksres Terminologie kalder Satyrer , i Oldtiden kaldes Pani eller Panisci» 
uagtet vi endog hos nogle gamle Skribenter finde dem indbefattede un
der den ubestemte og almindelige Benævnelser af Satyrer og Fauner,

? Ê5TJ TTûU'-S’àiôy TiÅ£T5fF ZclTVÇOlÇ 7T0l,<Tl

Hymn. Orph. 53, 7.
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soin
Den staaer i det Jljorne, livor 

hvis

. 72, - ’ S. ' ■
fra samme Arm; den höjre oplofter han mod Bacchus, lige
som for at tilk’jendegive denne sejrende Gud sit Bifald.

Man kan antage, at endogsaa Sarkophagens smalle Ender, 
skjöndt fornem mel igen prydede raed Grypher, der som oftest 
allene anbringes for Zirats Skyld paa Friserne og 'Ved Fod
stykkerne, staae i et Slags Forhold til Afbildningen paa Faça- 
den. De i Billedhugger - Arbeidet anbragte Træer, som have 
Hentydning til Stçymon’s skovrige Bredder og den Pimpleiske 
Lund, Musernes yndede Tilflugtssted, före paa den Formod
ning, at Kunstneren endog heri havde den samme Gjenstand 
for Öjne. Grypherne, Morgenstundens Gud helligede, ere og- 
saa Indiens Erobrer helligede, skjöndt jeg ikke her kan vise 
det, ved at uddrede mig over den broderlige Forbindelse imel
lem disse tvende Guder, som begge beboede Parnassi Top80); 
og den brændende Lampe kan betyde, den festlige Ild, 
Dryantis Son forstyrrede éo).
Faunen er anbragt; lige over for ham sidder en Gryph, 
Floved synes at være en Blanding af Bukkens og Tigrens. Til- 
sidst sees et Træ. Paa den anden Side, i Nærheden af Mu- V . t
seme sees en anden Gryph med et Ornehoved, siddende i Skyg
gen af en Eeg, der udbreder sine kuudrede, vilde Grene, og 
i Forening med Træet, paa den anden smalle Ende tillige ind
slutter Scenen fra denne Side.

* - r~tl‘
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