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íj ndersögdser over ældre cultiverede Nationers Mysterier ere vig

tige for Menneskehedens Culturhistoric, og give til samme et be
tydeligt Bidrag.

Den forste, der af de Gamles Skrifter noiagtigen har sam
let, prövet og ordnet, hvad vi kunne vide om ældre cultive
rede Nationers Mysterier, er de Sainte Croix i -Recherches hiitoù- 
qncs et -critiques sur les mystères du paganisme; dog blot af de 
Gamles Skrifter. Endskiönt Hovedhensigten med denne Afhand
ling er, at oplyse de Phrygiske Mysterier af Kunstminder; no
des jeg dog for Tydeligheds Skyld at ordne de litterære Data an
derledes, end de i de Sainte Croix findes.

Da jeg tog fat paa dette meget behagelige Arbeid ; pai- 
trængde sig mig visse almindelige Ideer; til hvilke at nedskrive 
jeg fandt «aa megen srörre Drift, som de opklarede mig en Idee,
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af hvilken man finder Spor i de Gamles Mysterier, og som jeg 
ellers aldrig ret har kunnet forbinde med det Hele. Disse Ideer 
Vil jeg her i störste Korthed fremsætte.

Ligesom det ved geologiske Undersøgelser er afgiort, ar 
denne Klodes Masse er langt ældre, end den i Historien antages 
at være, saaledes er der og med Menneskeslægten; den er sik- 
kerligen meget ældre, end nogen Historie er i Stand at frem
stille den.

Ved nyere Opdagelser af Lande og nöiagtige Beskrivelser, 
man har erholdt over disse Landes Mennesker, er man endeligen 
bragt til den rigtige Forestilling, at Menneskets forste Skridt til 
Cultur, naar det i sin vilde og raae Forfatning sig selv overlades, 
ere meget langsomme. Naturen virker her, som i det Hele; 
den er i sine förste Udviklinger seen og langsom; .men naar 
disse have naact cn vis Grad af Fasthed, gaaer den hurtigen og 
med overvættes Kraft fremad.

Saa længe Menneslægtens Antal er saa ringe, at den, som 
vilde Dyr, har store Landstrækninger til Benyttelse, er og bli
ver den uden Tvivl beständigen uden Cultur. Först ved Artens 
Formerelse nodes den at tænke paa Eiendom og dens Sikkerhed. 
Denne Eiendom söger den forst i Almindelighed i tæmmede Dyr; 
den sætter sig i Samfund med sine Lige, for ar sikre sig imod 
Rov, og förer det saa kaldte nomadiske Liv. Ved Artens större 
Formerelse indskrænkes hver Huusfader til en langt mindre Jord
strækning, af hvilken han med sin Familie ved Arbeid og Vind- 
skibelighed maa söge at forskaffe sig Underhold.
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Dette Skridt i Menneskeslægtens Cultor, fra et urøvinken
de nomadisk Liv til Erhverv ved Agerdyrkning og Kunstflid, er 
det langsomste og vanskeligste. Men xMenneskeslægrens Historiç 
viser og, at, dette Skridt giort, Mennesker gaaer sin Foræd
ling med hurtige Skridt imöde. Mennesket, sikret for sine 
dyriske Fornødenheder, begynder nu at blive sig sin ædlere Art 
bevidst; det foler, at det er noget meer end Dyr; og den 
Deel af dets Væsen, der giver det denne Bevidsthed, har og sine 
Fornødenheder, hvilke det söger at tilfredsstille, og derved be
fordrer sit hele Menneskelige Væsens fuldkomne Udvikling.

Nu forstaaer jeg, hvorfor man, især i de Eleusinske My
sterier lærte de Indviede Menneskeslægtens gradvise Fremgang til 
Cultur. Ved denne Lærdom indledede man dem til de egentlige 
Mysterier, og bragde dem til at agte dem hoir.

De ældre cultiverede Nationers Mysterier dreie sig i Almin
delighed om de forste Ideer og forste Forsög i Agerdyrkning 
og Kunstflid. Man havde i Jorden fundet Metaller, der ved 
Ild kunde smæltes, og af hvilke Vaaben og andre nyttige Red
skaber kunde forfærdiges ; man havde tillige opdaget, at Jorden 
ved Omgravning og Atmosphærens Paavirkning kunde blive frugt
barere; man havde endeligen lagt Mærke til visse Væxter, der 
kunde tiene Menneskene til Fode; disse sögde man ved Jordens 
Forædling at mangfoldiggøre.

Slige nyttige Kundskaber havde i Verdens ældste Tider en
kelte Mennesker erhvervet sig, deels ved Forfædres anbetroede 
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Èrfaringer, deels og ved. Forbindelser med Linde, i hvilke Jord
brug og Kunstflid allerede vare indforte. Da disse Kundskaber 
vare saare vigtige og frugtbringende, giordes de til Hemmelighe
der. Man havde endnu ikke Sprog til er ordenrligt Foredrag; 
derfor meddeeltes disse Hemmeligheder de Indviede ved Sindbille
der, Myther, religiöse Ceremonier og hoitidelige Processioner. 
Ideer af cn finere Art, der grunde sig paa höiere Begreber oin 
visse Overvæsener eller almindelige store Naturkræfter og Menne
skets Tilstand efter dette Liv, af hvilke vi og finde Spor i 01- 
tidens Mysterier, ere uden Tvivl længere hen i Tiden, da phi- 
losophisk Aand vakdes, Mysteriernes forste og oprindelige Ideer 
tilföiede.

Alle ældre Mysterier have, i Henseende til Tiden og de 
forskiellige Forandringer, de i 
kastede, forskiellige ‘Epocher.

Opkomst, Flor og
melse bragde det og med sig,

Tidens Længie have været under- 
De have næsten alle tre Hovede- 

Forfald. Deres Natur og Bestem- 
at de, alt efter som Nationerne

stege i Cultur, bleve uden Formaal, og tilsidst udartede til 
tomme Ceremonier, Sværmeri og Overtro.

Iblandt de Gamles Mysterier vare Phrygiernes meget bekiende. 
Phrygierne, som de fleste af de ældre Folkeslægter, ansaac sig 
selv som det ældste Folk i Verden (n). De troede ar have deres 
allerforste Cultur fra et Slags Præster, der holdtes for Born af 
Cronos og Rhea (5).

æ) Heradat. Lib. Il, C, 2.

b) Sir ab, L. X. 325. Äwid. in. v. ’P«di
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Disse Phrygierncs forste Præster vare bekiendre af dej-eï. 
Styrke (r). De gave sig af med Metallernes Smælrning og Fer- 
arbeidclse. Ovid forestiller dem, i Forening med Cureterne? 
at forfærdige Vaaben til Forsvar (d). Hos de Gamle kaldes de 
Corybanter. Med Hensyn til deres Bestræbelser, saavel at er
hverve sig selv Kundskaber, som at udbrede dem iblandt deres 
Landsmænd, havde man det Oldsagn, at de nedstammede fra 
Apolio og Musen Thalia

Ï Begyndelsen vare kun tre Corybanter. Navnene af disse 
tre, Cvrbas nemlig, Pyrchus eller Pyrrichus og Idæus findes 
hver for sig paa adskillige Steder anförte i Nonnus’s Dionysiaca. 
Samme tre Corybanter secs paa Monter fra Apamea i Phrygien 
under Trajan Dccius og Valerianus (/). De staae om et Fruen
timmer, der bærer et nogent Barn, og de holde i den ene 
Haand et Sværd, og i den anden et Skiold; deres Hoved er be
dækket med en Hielm ; de holde Skioldet over Barnet. Barnet Zeus 
bortfores af Moderen Rhea, for at skiules for Faderen Cronos 
(ç). Ved Vaabcngnyet forhindre Corybanterne, at Cronos hörer 
Barnets Skrig, og derved opdager det. Dette gav Anledning 
til Corybantcrnes Dands med Rustning, def og med Tiden indför-

c) Orph. Argon, v. 2J.

d) Fast, L, IV. V. 209.

e) ApoPod. Bibliotk. L. I. C. j. 4. Tzetzes ad Lycopfir. p. 19.

f) Banduri numismata imperatorum Romanorum. Pars. I. p. 2, 114.

g) Hesiod. T/ieog, v. 432» 
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des iblandt Cúreteme paa Creta. Kobberstik IX i fierde Tome 
af Museo-Pío-Clementino fremstiller en Dands af 6 Corybanter; 
de foresrií’es nögne, blot med Hielrø og Skiold. I Henseende 
til K unst, er det et af de skiönneste Basrelieffer i fornævnte Mu
seum. Detrc Basrelief er en Frise, og man seer af Dandsernes 
Stilling paa hver Ende i ar Figuren, med hvilken enhver af disse 
har været grupperet, mangler; folgeligen at Frisen har været 
længere, og altsaa har fremstillet et större Antal af Corybanter 
end det nuværende. Dog vil jeg gierne tilstaae, at man lige 
saa vel kan antage dennne Forestilling for en Dands af Cureter, 
som af Corybanter. Denne skiönne Frise og af Kunstens höiesre 
Stil var indmuret i den saa kaldte Musernes Sal, og jeg finder 
¿en ikke i Fortegnelsen af de til Paris bortførte Kunstverker. 
Corybanter kunde maaskee tænkes paa et Basrelief i den 4de Tome 
af Museum Capitolinum, paa den 3die Side af et Alter, Tab. 
VIE, hvor Rhea forestilles siddende; for hendes Födder staaer 
■Geden Almalthea, under hvilken ligger Barnet Zeus, diende Ge
den. Over Geden og Barnet staae tvende Personer med en frit 
nedhængende kort Kappe, Hielm paa Hoveder, og i en Stilling, 
der tilkiendegiver, at de slaae med Sværdet paa Skioldet, for at 
Cronos ei skal höre Barnets Stemme. Dog troer jeg, at disse Be
væbnede rettere kaldes Cureter end Corybanter; thi Skuepladsen 
af hvtd paa denne Alterets 3die Side forestilles er uden Tvivl 
paa Creta, Cureternes egentlige Hiern.

Eyi Dands, ikke af Corybanter, men af Argonauterne selv 
til Ære for Cybele, beskrives af Apollonius Rhodius saaledes:
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—— —— — veot ’Ogtûÿoç àuuyij

'ZxaiçûVTeç ßrya^flSv èvàirKiov ¿»px^aavro, 

K«/ tráxea ^itpéewiv ¿itintunov — — — (h).

Diodor fra Sicilien (/) anfórer kun een Corybant, nemlig 
Corybas, Sön af Jasion og Cybele, hvilken gav alle dem, der 
i Cybeles Mysterier lode sig indvie, Navnet Corybant. Men 
Diodor blander her forskiellige Tider sammen. I Mysteriernes 
ældre Tider vare kun tre Corybanter; senere hen kaldtes alle 
Indviede Corybanter, der, om vi ville bruge den Forestilling, 
vare stegne til de höiere Grader i Mysterierne, forrettede et 
Slags Præstedømme, og vare de samme, som endnu senere hen 
i Tiden kaldtes Galli > og vis Navn var eenstydigt med Ordet 
eSvouxoç, som man kan see af Lexicographen Hesychius (/ej; uag
tet ingen af disse var forpligtet at være Gilding, uden den Över- 
ste, Archigallus (/).

Cúreteme paa Creta, Dacrylerne paa Bierget Ida og Tel- 
chinerne blandt Pelasgerne, om hvilke de Sainre Croix har samlet 
alle Efterretninger hos de Gamle (w), havde samme Oprindelse, 
som Corybanterne; de havde alle er Slags Præstedømme forbundet 
med Mysterier, der hentydede paa Metallers Opdagelse, Smælt- 
ning og Forarbejdelse til Vaaben og andre for Agerdyrkning nyttige 
Redskaber.

b) Argon. L. f. v. T134.
j) L. C. $. 49. L, X. p. 326.
kJ in h. v.

l) Serv. ad Aeneid*. I. IX. v. 114.
m) Recherches sur les Mystères du Paganisme p. 50-75»

Fid. Sel. Skr. F Dctl, U Hæftt 1^07. B



10

Hovedguddommen i de jPhrygiske Mysterier vir et perso
nificeret Overvæsen, eller Jordens og dens frembringende Krafts 
Sindbilled, hvilket forestilledes som Jordens Genius. Dette Over
væsen havde forskiellige Navne: Mater Deum , Adgestis, Bona 
Dea, Magna Dea Phrygia og andre. Dets Tilnavne vare: Be? 
recynthia, Cybele, Dindymcnia, Idaeciy Pessinuntis, Pyleria og 
Sipylene; disse Tilnavne gaves Gudinden med Hensyn til de Steder, 
hvor hun dyrkedes. Man eftersee heroin Zoega’3 Verk (»).

Stiftelsen af Rhea’s Dyrkelse,' under Navnet
med Hensyn til denne Dyrkelses Ælde, regnes fra den Tid, da 
man fandt Gudindens fra Himmelen nedfaldne Steen i Pessinus i 
Phrygien, 297 Aar fór Troja’s Indtagelse, nogle Aar efter Cad
mus’s og Danaus’s Ankomst i Grækenland, under Mæon’s, Kon
gen af Lydiens Regiering (o). Cybeles’s Mysteriers forste Be
gyndelse i Phrygien kan ikke være fangt fra denne Tid, Freret 
i Mémoires des ^vscriptrons (p) fastsætter deres Epoche mod Aaret 
1586 för den Christelige Tidsregning. Disse Mysterier ere alt- 
saa meget ældre end de Elensinske. Zoega i Li Bassirilievi an- 
tichi di Roma (7)' adskiller meget nöiagtigen den Phrygiske Gudinde 
Cybele eller Cybebe fra Grækernes rç, *Pé« og Romernes Tellur, 
Ops y som gandske forskiellige Overvæsener; han fastsætter af 
sandsyndlige Grunde, at den Phrygiske Gudindes Dyrkelse i 
Athenen ikke vel kan sættes længere tilbage i Tiden end kort fór

k) Li bnssirilievr trnrichi di Roma. Quarta disrrihnzione />. gi . ioî.
©) Marin, Oxon, Epoch, Vil, XX. og X, Diod. Sicul. L. XXI.
p) T. V. p. 32 g.

Terza distriinzione, S. 45 og folgg.
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Pericles’s Tidsalder; omtrent ved samme Tid indfordes den i 
Theben; derimod synes den paa Peloponnes at være ældre. Den
ne Phrygiske Dyrkelse var ikke strax efter Optagelsen i Græ
kenland forbunden med Mysterier, men gav hen i Tiden Anled
ning til de saa kaldte Sabaziske Mysterier. Ved fremmed Dyr
kelses Indforelse forvexles sædvanliges Ove-rvæsener af lignende 
Betydning: saaledes sammenblandedes i Begyndelsen Forestillin
gerne om de indenlandske Overvæsener r^, ‘P/a og med
Forestillingen om det fremmede Overvæsen Cybele; Begrebet om 

afsondredes siden derfra, men Begreberne om lp og 'Pé« 
forvcxledes i Fremtiden beständigen med Begrebet om Cybele. 
Denne sidste Forvexling forplantedes paa Romerne, da de ligele
des overfórde Begrebet om deres Tellus og Ops paa Phrygernes 
store Gudinde. Den Idæiske Moders hellige Billede fra Pcssinus 
i Galatien, der bestod i en himmelfalden Steen, indfordes i Rom 
Aarct .549 efter Byens Anlæg.

Efter et Oldsagn hos Diodor (r) havde Midas, Konge i 
Phrygien, bygget et Tempel til Ære for Rhea, og der indfort 
Gudindens Mysterier, for derved at formilde Phrygernes vilde 
og raae Sæder fr). End videre fortælles, at denne Midas selv 
haxjde været indviet i de Orphiske Mysterier (t).

Forestillingerne af Gudinden Rhea eller Cybele paa de gam
les Mönter og Gemmer cre lidet afvexlende. Disse Forestillinger

B ?

P) L, III. 6a.
Clem. Alex. P/otr. f. i 2. 

t) Just, Hist. L, XI. C. TIT. 
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sees paa Monter(«) af Metropolis i Jonien, under KeiserindenMamæa; 
Phocæa , under Valerian ; Smyrna, under Julia Tiri og under Gal
lien; Stratonicea i Carien, under Keiserinden Domna ; Hypæpa i 
Lydien, under Hadrian ; Magnesia i Lydien, under Livia, Crispina 
og Otacilla; Philadelphia i Lydien ; Arcyra i Phrygien, under An
toninus Pius; Attuda i Phrygien; Cotiæum i Phrygien, under Vale
rian den ældre; Laodicea i Phrygien, under Caracalla; Metropolis 
i Phrygien, under Otacilla ; Sala i Phrygien ; Trajanopolis i Phry
gien; Galatia, under Trajan; Pessinus i Galatien, under Lucius 
Verus; Gabala i Seleucis og Pieria, under Domna og Macrinus, 
o. fl. a. Samme Forestillinger komme og for paa adskillige Con- 
sularmonter (v), nemlig af Familierne : Antistia, Licinia, Marcia; 
og hyppigen paa Monter af Familien Voltcia.

Ligeledes findes de og paa Gemmer og Lamper (x). Pai 
et Basrelief i Li Bassirilievi antichi di Roma, incisi da Tommaso 
Piroli colle illustrazioni di Georgio Zoega> publicati in Roma da 
Pietro Piranesi {y}, som af Professor Zoega skiönt og rigtigen 
forklares om Cadmus’s og Harmonia’s Bryllup, sidder den Idæiske 
Moder i Selskab med de övrige Guder, der bivaane Bryllupshöi- 
tideligheden, paa en Throne, paa hvis höire og venstre Side 
en Love sidder som Vogter; hendes Venstre, der nu er borte,

u) Descriptio numortim veterutn. Lipsiae 1796. p. 344. ft ^‘Z-
v) Tbesaurus Morellianus sive Familiarnm Romanarum numisnata etc. Am-

stelodatni 1734. f0?-
x) Le antiche lucerne sepolcrali figúrate — da Pieti o Santi Bartoli, Jn Roma 

1691. ful. Paite II. Tav. 30.
y y Prima distribuzione. S. 17.
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sröttcdes fordum paa et Tympanum, hvoraf et lidet Brudstykke 
endnu sees paa Knæet.

Disse Forestillingers Forskielligheder kunne bringes under 
tre eller fire Hovedforandringer. Til den forste regner jeg de 
Forestillinger, hvor Gudinden sees staaende m»ed en Love foran 
sig; i Hænderne holder hun de i de Phrygiske Mysterier brugte 
musicalske Instrumenter, nemlig Tympanum og Crotalum, un
dertiden, i Steden for Crotalum, en Patera; sieldnere forestilles 
hun med et Scepter eller Kornax og Valmuer (2); paa Hvovedec 
har hun en Krone, der besjaaer af smaa Taarne. Til den an
den höre de, hvor hun findes siddende med de sædvanlige At
tributer , og en Love ved hver Side af Stolen. I den tredie 
Hovedforandring sees hun kiörende paa en Vogn, trukken af 
tvende Lover; undertiden styrer hun dem under en Tomme, 
stöttende sig paa et Tympanum; undertiden sidder hun gandske 
frit paa Vognen med de sædvanlige Attributer i Hænderne: her
fra giör en Medallie hos Vaillant (a) cn Undtagelse ; paa Bagsiden 
af denne Medallie forestilles Hadrians Gemalinde Sabina som Cy
bele, siddende,,paa en Vognj for hvilken fire Lover gaae ved 
Siden af hverandre; Cybele har i den Venstre Tympanum, og 
i den Höire holder hun Kornax. I den fierde Hovedforandring 
finder man Cybele siddende tværs paa en Love, med alle eller 
kun enkelte Attributer.

z) Mv^utvoTratyviov sive Papaver ex omni antiquitate erutum etc. Norimbergne 
¡7l3- P- S1 föl&S*

a) Sekctioia numismata in aere maximi moduli — per D, Faillant — illu. 
strata. Parisiis L695. p. 15.
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De fleste af disse Hovedforandringer vise sig tydeligen paa 
folgende Mönter af Biskop Miinters Møntsamling;

Paa en Kobbermönt fra Hieropolis i Syrien, under Caracalla, 
sidder Cybele paa en Stol med en Love paa hver Side.

Paa en anden Kobbermönt fra Metropolis i Jonien, under 
Gordian, er Cybele i samme Stilling; med den Venstre stötter 
hun sig paa et Tympanum.

Paa en Sölvmönt, under Caracalla, med Paaskrift: Induis 
gentia Aug. in Chartaginem, sidder Cybele tværs paa en Love, 
au ed et Scepter i den Höire.

Denne sidste Forestilling findes og paa en i Henseende til 
Steenskærerkunsten fortræffelig Gemme i Federico Dolce’s udgivne 
Aftryk af antike Gemmer (/;). Denne Gemme tilligemed den 
folgende, som jeg nu strax skal tale om, cr af den fuldkomne
ste Græske KunststiiL

En lignende Forestilling, men med Scepteret i den Venstre 
og Kornax eller Lynild (thi dette Attribut er utydeligt,) findes 
tilligemed andre afvigende Forestillinger af Cybele i den af Raspe 
udgivne Samling af Gemmer (r).

b) Descrizioni di dugento gemme nntichc da Federico Dolce. In Roma 1792. 
fol. Tavola 1. Num. 11. p. Mant faucon's L'antiquité expliquée.
Pl. II. 111.

Cj Catalogue raisonné d'une collection generate de pierres gravées antiques et 
'modernes, par R. E. Raspe, Londres 179 t» T, II. PL XFI.
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De tvende Löver, med hvilke Cybele paa Kunstmmder 
sædvanligen Forestille*, skolde efter Archæologernes Forklaring,, 
være Forvandlinger af Atalanta, Jasns’s Datter,, og Milaqion. 
Denne deres Forklaring kan ikke grunde sig paa Apollodor (d) 
eller Hygin (<?),. hos hvilke de fortælles at være forvandlede til 
Lover, fordi de havde et Samleie i Jupiters Tempel; men Forkla* 
ringen er især hentet fra Ovids Métamorphoser (/), hvor dette 
Samleie og Forvandlingen til Löver siges at være skete i Cybeles’s 
Tempel :

Templa Dettm Matri, qttae quondam clarín Echiou
Fecerat ex voto, nemorosis abdita silvis,
Traiisibant; et itcr longum requiescere suasit.
Iltic concubitus intempestiva cupido
Occupât Hippomenen o. r. v.

Dog maa jeg tilstaae, at jeg ikke bifalder denne lærde 
Formodning, men tænker mig en langt simplere Grund, hvorfor 
Lover ere den store Phrygiske Gudindes Attribut ; Lover vare i 
den fierne Oldtid ligesaavel indenlandske i det vestlige Asien, 
som de vare det i Grækenland; Loven var det stærkeste O£ ædle
ste af alle Landets Dyr, og derfor troede man, at det meesc 
passede sig for Gudinden*

d) Apollod. BibliocÅ, L, ÏII. C, g. <£ 3, 7, Editr Hep*,

«) Hygin. fab. 1^5.

f) L. X, V, 6%6 og folgg»
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Fra Atys eller Attis kan man regne de Phrygiske Mysteriers 
anden Epoche, som, med Hensyn til disse Mysteriers videre 
Udbredelse, kan ansecs for den meest blomstrende.

Denne Attis have Nogle giorr til en ung Præst i disse My
sterier (íf). Han fortælles at være födt med Udygtighed til Slægts- 
forplantelsc ; hvilket uden Tvivl gav siden efter Præsterne i de 
Phrygiske Mysterier Anledning, selv at give sig samme Udygtig
hed. Han var en Sön af Phrygeren Calaus (Å).

I Begyndelsen af denne anden Epoche synes de Phrygiske 
Mysterier at være indforte blandt Lydicrne; thi Pausanias (i) be
retter, at Attis udbredte dem iblandt Lydierne. Efter Digteren 
H ermesianax’s Fortælling, dræbdes omsider Artis i Lydien af et 
Vildsvin. Efter sin Död blev han i de Phrygiske Mysterier det 
samme, som Cadmillus var i de Samothraciske, og Calmis paa 
Bierget Ida blandt Dactylerne ; han ansees nemlig som Coryban- 
ternes ledsagende Genius. Först efter hans Död digtedes, at han 
var Rheas Son ; og til denne Deel af Mysteriernes anden Epoche 
maae henfores alle de forviklede Opdigtelser og Myrher om Rhea’s 
Kiærlighed til sin Sön Attis, hans Utroskab, hendes Ömmelhed,

g) Serv. ad. Aen, L. J-Y* v. 114.

h) Hvad hos de Gatnle er skrevet om Attis og de forskiellige Mander,
paa hvilke han paa Kunstminder foresrilles, har Zoega med uhyre 
Lærdom samlet i Li ßassitilievi antichi di Roma. Terza distributionen 
S. 55 og fölgg,

j) Acñaic, C. XPII.
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og endeligcn Attis's stedsevarende Ophold hos Moderen : hvilke 
de Sainte Croiz (k) aaförer af Julian. Om jeg seer ret, ligger 
allerede i disse mysteriöse Myther Spiren til en Idee, der længe
re hen i Tiden havde Indflydelse paa Kunstforestillingerne ; den 
nemlig, at Attis ansaaes som et Sindbillede af Maanen, Jordens 
troe og stadige Drabant, fik Navnet Deus Lunus, og af Kunst
nerne forestilledes paa en anden Maade end Attis (/).

Aarstiden, paa hvilken de Phrygiske Mysterier i denne 
deres anden Epoche höitideligholdtes, fastsættes at have været

k) S. 65 og folgg.

l) Hvad jeg her har skrevet, er forelæst i det Kongelige Danske Vi
denskabernes Selskab Vinteren 1806» Afhandlingen har siden lagt 
utrykt. Nu i November 1808, da jeg giennemseer den, for at 
berigtige den ti! Trykken, finder jeg med største Fornöielse, at 
min Ven og vor Tidsalders meget udmærkede Lærde i Li BassirilL 
evi antichi di Rotna. Terza disti ibnzione, S, 58 efter meget dybe Un
dersøgelser skriver saaledes: L’origine e il significato di questa favola 
e di questi riti sotio oscuri (Han taler om Mytherne om Attis.) GU 
scrittori di buon secolo han trascurato pariarne, e quei dell' età della 
decadenza e troppo di male ne dicono o troppo di bene, T> a' fautori del 
culto frigio i piu ■ riconoscono in Atti il Sole; tna se alcun rapporto han. 
no c'ogli astri, e non da qualcke avvenimento nationale de> ivano a noi 
per sempre ignoto ; piu plausibile mi sembra, che Atti representare 
possa la Luna, da F>igi et Lidi considerata come maschia, alie cui 
fasi asíñi piu ch' all’ annua peripetia del Sele pare s' addatti quella fa» 
vola, siccome anche mollezza e debolezza qualitii sono a lei apparente» 
mente inerenti, Confessare perb bisogna, ch’ in nessuno antico scritto» 
re o monumento sieur a traccia incontrata abbia di siffatta opinione,

nd. Stl. Skr. V D el, U Hiefte 1807. C
/
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Foraarsjævndogn (w). Denne Höitidelighed varede i tre Dage. 
Faa den forste Dag omhuggede man en Gran, midt paa hvilken 
Attis’s Billed var hæftet («); fordi Anis, efter et Oldsagn, var 
forvandlet til denne Træart (o) ; eller og, fordi man fortalte, 
at Attis’s af Vildsvinet sonderrevne Legem var fundet ved Roden 
af en Gran, hvorfra det var bragt ind i Rhea’s Tempel, hvor At
tis opgav Aanden (p). Den anden Dag tilbragdes med et Slags 
Musik, hvortil man brugde et blæsende Instrument. Den tredie 
Dag indviede man (q),

I de Phrygiske Mysteriers höitidelige Processioner fordes en 
Vase af Leer (cista mystica), hvori vare hvide Valmuer, Korn, 
Olie og Honning (r).

Hvad jeg nyligen har anfört om Attis og Granen (Pimis pi
nea. Linn.}, maa man vide, for at kunne forklare sig det Attri
but, nemlig Granæblet, som Kunstnerne undertiden lode Attis 
bære i den ene Haand. Med dette Attribut seer man ham paa 
Nummer 12 i den förste Casse af Federico Dolce’s Aftryk af an-

m) Julian. Orat. V. in honorem Marr. Dear, p, 315. Schol. Nicandri
ad Alexipharm. v. 8*

n) Jul. Firm, de err. prof. rel. p, 17 ed. Rigair. Arnob, L. F. p, 71,

o) Ovid, Met am. L. X, v. 104.

p) Serv. ad. Aen. L, JX. v. 114.

<j) Juhan. Orat. cit. p, 116,

1) Athen, Deipnos. L, VIII, p. 341,
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tike Gemmer; et, i Henseende til Kunsten, fortræffeligt Styk
ke; Originalen er en Carneol, og var i Kongen af Frankrigs 
Museum. At Figuren er Attis, seer man af Granæblet, som 
han holder i den ene Haand; Spydet, som ligger i den venstre 
Arm, kan enten være, som det ofte er paa Græske Kunstminder, 
et Værdighedsregn for en ophöiet Person; eller og det kan, 
hvilket jeg her vilde foretrække, hentydes til hans Lyst til Jagt. 
Dette skiönne Kunstminde er meget mærkeligt, fordi det tydeli- 
gen viser os, at den ældre Artis og den sildigere Deus Ltinus 
eller den saa kaldte Maanedernes Genius ere een Person; thi 
denne Figur, der har alle Attis’s Attributer, har tillige Attribu
te! af Deus Lunus t nemlig Spidserne af Ny og Næ, der næ
sten umærkeligen stikke frem bag Skuldrene. Jeg vil nu ved fle
re Kunstminder stadfæste dette, hvorom man hidtil ikke har væ
ret sikker.

Med samme Attributer, som her paa Gemmen, findes 
Deus Mensis eller Deus Lunus paa en Mont fra Heraclea i Cari
en (r). Paa denne Kobbermönt staaer Dzus Mensis med sit sædvan
lige Attribut af en Halvmaane paa Skuldrene, foran et Alter; 
i Höiren holder han Granæblet, og i Venstren et Spyd. Paa en 
Kobbermönt fra Tabe i Carien, under Valerian den ældre (/), 
grupperes Diana venatrix, som har en Phrygisk Hue paa Ho
vedet og et Spyd i Höiren, med Deus Mensis, der ogsaa har en 
Phrygisk Hue, men holder i Höiren en Offerskaal, og i Ven
stren et Spyd.

j) Descriptif numorum veterum, Lipsiae 1796. p, 373.

t) lbid, pt 38 i.
C 2
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En Kobbermönt fra Sillyum i Pamphylien, under Salonina 
(«), fremstiller Deur Mensis med en Phrygisk Hue og Halvmaa* 
ne paa Skuldrene. En fra Sardes i Lydien har samme Fore
stilling.

Paa en Kobbermönt fra Mæonien i Lydien, under Nero 
(v), staaer Deus Mensis med en Offerskaal i Höiren, og et Spyd i 
Vensrren.

En Kobbermönt fra Alia i Phrygien , under Gordianus Pius 
(x)> har Deus Mensis til Hest; hvilket og oftere forekommer.

Paa en Kobbermönt fra Arruda i Phrygien (y), hvor tre 
Granæbler staae paa en Forhöining, sigtes til Attis.

Paa en Kobbermönt fra Ancyra i Galatien, under Faustin» 
den yngre (æ), forestilles Deus Mensis med et Anker i Höiren; 
men dette Attribut maa blot henrydes paa Byens Navn ANKTPA,

En Kobermönt fra samme Stad, under Valerian den ældre 
(#), har Deus Mensis med et Spyd i Höiren, i Vensrren holder 
han en lille Seiersgudinde, og med den venstre Fod træder han 
paa et Væderhoved. Dette sidste sigter uden Tvivl til Væderen« 
Tegn i Constellationen.

395- 436.
▼) Ibid. p. 424.

x) p. 452.

y) lbid, p. 458.

1) Ibid. p. 480.

r) Ibid, p. 481.
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Paa en Kobbermönt fra Gaba i Trachonitis, Ituræa, under 
Antoninus Pius (o), staaer Deux IMensis med et Spyd i Höiren; 
omkring hans Hoved sees paa den ene Side en Srierne, og paa 
den anden en Halvmaane.

En Kobbermönt fra Antiochien, under Julia Domna (n), 
har Deus Lunus med Maanen paa Skulderen, i Höiren et Spyd, 
i Venstren en lille Seiersgudinde, for Fodderne en Hane.

%

Paa en Kobbermönt fra samme Stad, under Marcus Aure
lius, Deus Lunus med de samme Attributer som paa foregaaende 
Mont, staaende paa en Kugle, og stöttende sig med den venstre 
Albue paa en Colonne, og med den venstre Fod paa Forstavnen 
af et Skib; for Fodderne en Hane.

Paa en Kobbermönt fra Apollonia i Lycien, under samme 
Keiser (¿), Deus Lunus med en Vindrue i Höiren, og i Ven
stren en knortet Stav.

I de Phrygiske Mysteriers förste og anden Epoche var Öie- 
medet af alle deres Sindbilleder, Myther og religiöse Skikke Cul- 
tur ved mildere Sæder, og især ved Agerdyrkning og Vindskibe-
lighed. Af et Sted hos Kirkefaderen Augustin (r) seer man, at

ö) Ibid, p. 531.

a) Lettere e Dissertazioni numismaticfie sopra aleune medaglie rare della c o Ut. 
zione /liiislieana. Livorno 1789. T, I, p, 60. 63. 64. 65.

b) Ibid. p. h5. T. III. p. pr.

c) De civitate Dei, L, VII, C. XXIV. 
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og i disse Mysterier kom noget for , som kunde hentydes paa 
Ideen om et Liv efter dette.

De Phrygiske Mysteriers tredie Epoche begynder med deres 
gradvise og langsomme Forfald, og strækker sig indtil deres fuld
komne Udartning og endelige Undergang. De udartede nemlig 
Tid efter anden til fanatiske Udsvævelser og Goglerier, og ind
fordes omsider i Rom og de Romerske Provindser, hvor de ved
varede indtil Hedenskabets sildigste Tider (¿i). Cybeles Præster 
vare tilsidst Landstrygere og Sværmere, der droge om for at 
betle; deres Musik, hvorved de opflammede deres og andres 
Sværmeri, bestod i en Haandtromme og et Instrument der kald
tes Cymbalum.

Hvad der især har givet Anledning til eensidige og urigtige 
Domme om de ældre Mysterier, er, at man af de lærde Kirke- 
fædre kun har kiendt dem i deres Forfald. Disse Kirkefædre 
ere vel rige paa Efterretninger om de ældre Mysterier i sildigere 
Tider; men man maa bruge dem med megen Forsigtighed. 
Kirkefædrene kiende ikke Oldtidens Aand, og bedömme den der
for vrangeligen; de kiende de Gamles Mysterier kun i Udartnin
gen; endog de Lærdeste blandt dem ere uden Critik, og skielne 
ikke nöie Tiderne; ved omsrændeligen at beskrive Mysteriernes 
Skadelighed söge de at bevise Christendommcns Fortrin for Heden
skabet; de betragte Mysterierne uden Henblik til sammes Oprin
delse og Formaal; og deres Hensigt er, paa Hedenskabets Rui
ner ar grundfæste deres egne Meninger.

d) de Sainte Croix S, 6 y og fol g g.



ä3
Her maa ingenlunde forbigases cc meget interessant Basre

lief, Nummer 16 i 4de Tome af Museum Capitolinum, som er 
fundet Aar 1736, ikke langt fra Lanuvium i der gamle Latium, 
paa et Sted, hvor man formoder Antonincrncs Villa har staaet. 
Vinckelmann har udgivet og oplyst det i Monumenti antichi inédit i 
Num. 8. Han troer, at det er et Portræt af en Romersk Dame, 
forestillet som Cybele med alle muelige Attributer; for at stadfæ
ste sin Mening anförer han en Keisermonr, paa hvilken Faustina 
den ældre sees siddende i samme Dragt og med samme Attributer. 
Dette mærkelige Basrelief er ellers fórst udgivet af Dominico Ge
orgi, og derefter indrykket i den isre Tome af lïTuratorii Novus 
Thesaurus inscriptionum, p. 207. Dets forste Udgiver Dominico 
Georgi er i sin Forklaring gandske forskiellig fra Vinckelmann ; 
han anscer Figuren for en Mandsperson, og troer, at i denne 
Figur forestillcs den Överste blandt Cybeles Præster, Archigallus. 
Paa Flovedet har han en Mitra (¿); paa Mitraen er et Slör, og 
paa dette en Krands; Sioret hænger ned over Skuldrene; det 
forreste af Ansigtet og Brystet er til Syne ; Frandsen skal være 
af Laurbær, ikke af Olieblade, som Vinckelmann paastaaer; for
an paa denne Krands ere tre Figurer i smaa Medallioner anbragte; 
Vinckelmann mener, at den mellemste forestiller Zeus, den paa 
höire Side Attis, og den paa venstre Combabus, hvis Fabel Lu
cian vidtlöftigen fortæller (/) ; begge med Phrygiske Huer. Den 
store Figur har fra Örerne lange nedhængende Prydelser; paa 
Brystet er Figuren af Attis; om Halsen er et Smykke, der

e) Serv. ad. Aen. 1. IV. v. 116.

f) De Syria Deti, $. i$. T. III. />. 466.

en-
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des med et Slangehoved; i Höiren holder han et Skaft, fra hvil- 
ker reise sig tre Oliegrene, paa hvilke hænge Crotala, et i de 
Phrygiske Mysterier brugeligt Instrument; i Venstren holder han 
en riflet Skaal, i hvilken staaer et Granæble med nogle andre 
Frugter, som jeg anseer for Valmuehoveder; mærkeligt er der, 
at disse Frugters Antal er 12; man kunde være tilböielig at tæn
ke paa Aarets 12 Maaneder, hvis Bestyrer, efter Mythernes og 
Symbolernes Sprog i de Phrygiske Mysterier, Atris var< Denne 
Skaal er den i de Phrygiske Mysterier saa kaldte uéçvcç eller cista 
my stien, og efter hvilken Rhea eller Cybele kaldes xepvo(¡)¿(M Sex 
hos Pausanias (g) og Scholiasten til Nicandcrs Alexipharmaca (A). 
Fra den venstre Skulder hænger langs ned ad Armen en Tamp 
med 3 Snærte, i smaa Frastande besatte med Gedebeen, med 
hvilken Cybeles Præster tugtede sig: at dette saaledes forholder 
sig, seer man af Apuleius’s Métamorphoser (t). Ovenfor Skaa- 
len sees et Scepter. End videre sees paa den venstre Side ophængt 
et Tympanum, der i de Phrygiske Mysterier var et Sindbillede 
paa Jordens runde Skikkelse. Neden under cr ophængt en Casse 
med Laag, midt om hvilken en Oliegreen er udgraven: denne 
er ligeledes en cista mystica. Imellem Tympanum og Cassen ere 
tvende Flöiter anbragte; den ene lige, den anden krum, hvil
ken sidste egentligen er den Phrygiske Floite; begge have Mund
stykker.

Med dette Kunstminde maa jævnholdes cn Statue af Marmor, 
forestillende en Archigallus i naturlig Störreise. Den er kommen

g) L. FI7. p. 565.
h) r. 217.
i) L, FUI. 261.



Fra Rom til Marseille, og derfra til Paris; dens Kobberstik fol
des hos Montfaucon (Á’). Denne Figur har et dobbelr Halssmykke ; 
paa hver Side af Brystet sees en Medallion, forestillende uden. 
Tvivl begge Corybanternes Genier, Attis og Combabus, hvilke 
have Phrygiske Huer paa Hovedet; midt paa Brystet i et Rum, 
der ligner Forsiden af et Tempel, staae tre Figurer, af hvilke 
Cybele er i Midten med Tympanum i Vensrren ; paa hendes 
Höire er Mercur med sin Heroldsstav, paa hendes Venstre Zeus 
med Spyd i Vensrren og Lynild i Höiren ; hun er grupperet med 
Mercur i Stilling af- Samtale. Hermes eller Mercur staaer uden 
Tvivl her, som al höiere Culturs Genius; Rhea mellem Zeus 
og Hermes, som Moder til Guderne af tredie Slægt, Paa Tem
plets Forspidse er Attis med Phrygisk Flue forestillet liggende; un
der ham sees den krumme Ende af hans Hyrdestav: han ligger 
uden Tvivl i den Stilling r hvori han i den store Gudindes Tem
pel opgav Aanden.

Et meget lærd Kunstminde i Li Bastirilievi autiçhi di Roma (/) 
giver angaaende den Phrygiske Gudindes Dyrkelse blandt Romerne 
i sildigere Tider megen Oplysning. Kunstminder er et Romersk 
Alter, helliget Cybele og Attis Aaret 1048 efter Roms Anlæg, 
295 efter C F. Paa dette Minde forestilles Gudinden holdende 
med Vensrren Tympanum ; med Höiren slaaer hun paa der med 
noget der ligner en Pidsk med to Snærte, -egcnrligen to Rader af 
Perler eller smaa runde Been hæftede til en Laubærgreen. Vog
nen, hvorpaa hun sidder, trækkes af tvende Lover i langsomt 
Skridt og uden Tomme. Foran Vognen staaer Attis under

h) L‘ Antiquité expliquée. T. I P, I. P/, IR.
1) Terza dtsti i/’uzione. Tav. XIII.
Vid, Sel Skr T Dr./ H Hofte i8oy. D
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Skyggen af en Gran, til hvis Stamme han Halder 9-ig op, 
donde sig tillige mod Vognen. Hans Klædedragt er gandske 
Phrygisk ; dog med den Forskid, at hans Underklædning er 
snævrere, foran og i lange Mellemrum knappet baade over Laa
rene cg Benene og bedækkende Legemet ned ad lige til Fodröiet. 
Heri gives Undtagelser; thi man finder Kunstminder, hvor At
tis's Klædedragt aldeles ikke afviger fra den i Phrygien sædvanlige, 
Paa dette Knnstminde holder Attis Tympanum i Vens-tren; hans 
Hyrdestav staaer frit opstillet ved Siden, og ved den en Syrinx 
af 7 Rör tilligemed 2 Flöiter, den ene lige, den anden krum; 
hans hele Stilling viser, ar han vil skiule sig for Gudinden. 
Imellem Grene af Granen sidder en Hane. Bag Gudindens Vogn 
sees to Fakler og to Cymbaler, Tegn, at Gudinden söger sin 
Anis.

Alteret har folgende Paaskrift:

M. D. M. I. ET. ATTINIS
L. CORNELIVS. SCIPIO. OPEITVS 

V. C. AVGVR. TAVROBOLIVM 
SIVE. CRIOBOLIVM. FECIT.

DIE. IUI. KAL. MART 
TVSCO. ETANVLLÏNO. COSS.

Til denne Paaskrift sigter Forestillingen paa Alterets modsatte Side. 
Til det anförte Taurobolium maa hentydes Forestillingen af 
Cybeles Tyr, Til Criobolium Forestillingen af Attis’s Væ
der. Begge disse Dyr staae bekrandsede, som offere, under 
Skyggen af en Gran, et Træ, der var Cybele, som Biergenes 
Gudinde, helliget. Granen er behængt med alle denne Phrygiske 
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Dyrkelses Redskaber, Cymbalerne, Syrinx med syv Roer, den 
mystiske Casse, Kornmaalct og ct lidet Skiold ; midt imellem 
Træers Grene sidder cn Hane, det sædvanlige Ofrer i den sa* 
kaldte Sabaziske Dyrkelse; under Hanen paa Levningerne af tven
de afhuggede Grene ved Begyndelsen af Træets Stamme sidde 
tvende mindre Fugle. Cymbalerne have det Besynderlige, ar i 
Instrumentets Huulhed sees en Knebel, som i en Klokke; det 
samme findes paa de Cymbaler, der paa den ene af Alterets Sider 
ere forestillede; den saa kaldte mystiske Casse har og her et sær
eger Udseende, hvilket man paa andre Kunsrminder hidtil ikke 
har fundet; dog kan Grunden ril denne Egenhed tildeels ligge 
i det grove og slette Arbeid, der overalt viser sig paa detre Al
ter.

Angaaende Ceremonierne ved Taurobolium, til hvilket til* 
fdiedes Criobolium, undertiden og Ægibolium, vil jeg blot her 
anföre folgende metriske Beskrivelse af Prudentius i Fortællingen 
om den hellige Romanus’s Martyrium (m):

Respondit his Romanus: Etcumy praesto sum\
III eus iste sanguis verus est, non bubulus. 
Agnoscis ilium, qsiem lo quor, ‘miserrime 
Pagnne, vest ri sanguin em sacrum bovis, 
Cujus li tata caede permad c seit is?

Summus sacerdos nempe sub terram scrobe
Acta in profundum consecrandus mer gitur t 
mire infil at us, festa vittis tempora 
Nexus; corona tum replexvs aurea, 
Cinctu Gabino siricam fultus togam,

m) Hymn, Xlfg v. ioc5 et seqq.
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'Tabalis superne. sti ufa texniit palpita, 
Pimoset rari pegmatis compagibits \ 
¿tindiint subinde uel terebraut ar cam , 
Crtbroqiu lignum perforant actiinine. 
Pateat mimitis ni frequtns hiatibus,

Uuc taurv.s ingens fronte torva et hispida,
Sertis revinctus mit per armos fiareis, 
¿dut hnpeditus cornibus deducitur,
Nie non et auro front corruseat hostiae, 
Setasqne fulgor braitealis ivficit,

Pic ut statuta est immoîanda behia;
Pectus sacrato dlvidunt venabulo ;
Eructât amplum vulntts undam sanguinis 
Ferventis, inqtte texta pontis subditi 
Fondit vaporum fiumen, et late aestunt.

Turn per frequentes mille rimarum vias 
Inlapsus imber tabidum rorem plait', 
Defossus intus quem sacerdos excipit, 
Guitas ad omnes turpe subjectans caput. 
Et veste et omni putrefactas corpore ;

Quin os supinat, obvias offert genas,
Supponit aures, tabra, nares obicit, 
Ociilos et ipsos perluit liquoribus;
Net jam pal ato parcit, et linguam rigat
Donee cruorem totus atrum combibat.

Post quant cadaver, sanguine egesto rigen s, 
Comptage ab illa ßamines retraxerint;
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Procedit rud? p ont if ex , visu hórridas, 
Ostenfat udum verticem, barbam grau.ru, 
Filfas madeutes atque cimictus ebrios,

Nunc inquinatum tali bus comtagiis,
Tabo recentis sordidwn piaeuli, 
Omnes salutant atque adorant eminus, 
Filis quod ilium savguis et bos mortuus 
Foedis latentem sub cavernis laverint.

St rax derpaa (»):
Sunt racra, qitando vosmetipsi exciditis, 
Fotivus et cum membra detruncat dolor.

Cultrum in lacertos exserit fanaticus,
Sectisque Matrem braehiis placat Deam ; 
Fur ere ac r atari, jus putatur mysticurn;' 
Parta ad secandum dextra fer tur impia ; 
Coelum meretar vulnerum crudelitas,

Nst hie metenda dedicat genitalia,
Numen reriso mitigans ab inguine, 
Offert pudendum semivir donum Dea?’, 
Illam revulsa marculini germinis 
Nena effiuenti pascit auttam sanguine.

Uterque sexus sanctitati displicet ;
Medium retentât inter alterniim genus; 
Mas esse cessat ille , nee fit femina, 
Felix deorum Mater inberbes sibi 
Parat ministros lenibus novacutis.

si) Uià. V, 1059.
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Hr. Professor Zbega har i det ovenfor oftere anforte Verb 
(o) en Idee, som jeg i Slutningen af denne Afhandling ikke vil 
undlade at anföre, da den i mange Henseender synes antagelig; 
han mener, at den Phrygiske Gudindes Dyrkelse i Phrygien selv 
har været forbunden med megen Raahed og mange Udsvævelser; 
at den, ved Indførelsen i Athen og Rom, har vel i Begyndel
sen aflagt noget af sin oprindelige Vildhed og Barbariskhed, men 
i Tidens Længde, da det Romerske Rige forfaldt, og Barbariet 
fortrængde al Cultor, og med den al udvortes Anstændighed, er 
paa ny udövet med alle dens forste Afskyeligheder. Forfatteren 
udtrykker sig saaledes: Ma già troppo ci siamo trattenuti con un 
cuito barbaro , ch’ al contrario dei riti nationali della Grecia, per 
lo più lieti ed elegantly non altro offre cid orrori ed abominaziom; 
onde ancora portato sono a credere, che passat o in At ene e Roma, 
car atiere mutasse, almeno mut ato avere comparisse, sine a che in 
tardi secoli anche nella ptu culta parte del mondo si riprístinassero le 
tetiagini dell' antica Ftigia.

o) Terz a diaribuzione S, 6o*


