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Blandt alle de aandrige Forestillinger, som den Græske My- 

thelære srcmbyder, er neppe nogen ved fin Gicnftand behage
ligere, eller fkiönnere i S111 Indklædning, og viftnok ingen, i 
hvilken Grækernes hele Aand og Væfen mere affpeilcr fig, end 
Cliariternes Mythe. Dens Ynde lader allerede Navnet formode. 
Dens Indflydelfe fpores hos Grækerne lige £aa meget i det huuslige, 
fom i det offentlige Liv, i Religion, fom i Philosophie, og 
Poélie, i Kunfl, fom i Vidcntkab. Tage vi de tre vigtige 
Punkter i Mennefkets Tilværelfe: Fodlel, Ægteskab, og Död, 
saa findes i dem alle Hujclgudindernes Deeltagelfe. Ogfaa til 
Staternes rigtige Styrelfe flrakte fig deres Virkning. ’’Otter til 
Gratierne,” var Plato’s förfte Fordring til en sordærvet Yngling, 
der havde overgivet fig til hans Veiledning. Selv Himmclbocr- 
nes Liv fortes, faa troede man, efter Gratiernes Anviisning. 
Alt hvad Indbildningskraft eller Snille heldigen havde opfundet, 
var Cliariternes Værk; fra deres velgjörcnde Medhielp vai' 
Smedens fimple Hammer ligefaa lidet udelukket, fom Billed- 
huggerens Meifel; og omfider gik difle Ideer saaledes ovei*  i 
Sproget, at uden Chariterne sagdes Ingen at kunne have no
gen fand Aands Dannelfe.
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Da saaledes grælk Ynde i et Par Aartulinde har været med- 
dceltalt, hvad Old-Grækernes Aand har behandlet, maa man un
dre over, at de huldrige Væsener, hvem liiin Tryllekraft til- 
fkreves, ikke noksom have været unders ögte. Den smagfulde 
Manfo er, faavidt jeg veed, den eenefte, der har givet en 
famlet Fremftilling om hvad Gratierne vare. Men Sagens Na- 
tui' medförte, at over en Gienftand,' faa indflettet i hele Græ
kernes Tænkning og Levnet, maatte være en riig Esterhölt 
hos denne Nations Skribenter; og, da Afhandlingen var fkre- 
vefr i 179-i, kunde- det ikke være andet, end at mange til 
Mythologie og antik Kunft hörende Ideer maatte ved fenere 
Oplysninger og Grandfkninger i mange Henfeender have taget 
en anden Vending.

Jeg giver mig herved den Ære at forelægge det Konge- 
lige Danfke Vidcnfkabernes Sellkab en Afhandling om Græker- 
nes Chariter, hvis Henfigt er ei at fremfætte alt, hvad de 
Græske Forfattere indeholde dem angaaende; thi dette vilde 
være næflen at giennemgaae hele den Græfke Litteratur: men 
at give nogle Bidrag til difle Huldgudinders rigtige Foreftilling 
ved at underföge deres Oprindelfe, deres Dyrkelfe, den Brug, 
fom den antike Kunft har giort af dem, og endelig, deres 
Betydning med Henfyn til faavel Kunftnernes fom Skribenter
nes Forcftillingcr om dem. Man maa altfaa her ikke vente 
nogen philolophifk Deduction af det Begreb der ligger til Grund 
i Navnet Charis; thi lkiönt felve Platos Skrifter f. Ex. hans 
Hippias den Ældre hertil kunde give nogen Anledning; og 
lkiönt saavel Schiller i fin Afhandling über Anmuth und Würde, 
lom Jean Poul i fin Vorfchule der Aefthctik dertil indeholde 
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herlige Bidrag, troede jeg, at denne Deel af Sagens-Behand
ling bör forbeholdes den philofophifke Granfker; og maafkee 
den kan ventes af det Medlem af Selfkabet, fom i afvigte Aar 
med faa megen Skarpfindighed har begyndt at udvikle det Skiön- 
nes Natur. Jo vanfkeligere det iövrigt maa være i en viden- 
fkabclig Underfögelfe at tilfredsstille Gratiernes Fordringer, 
især naar Granfkningen angaaer Huldgudinderne selv, des fik- 
krcre troer jeg at kunne være paa Overbærelfe med de i Frem
stillingen forekommende Mangler.

I.
I Hcnfcende til Charitemes Oprindelfe har man Herodots 

beftemte Paaftand, at den maa hentes fra felve Grækenland, 
og ikke fra Fremmede. Det heder nemlig i 2den Bog 5ode 
Kap. faaledes: ’’Næftcn alle Gudernes Navne ere komne fra 
’’Ægypten til Hellas; at de ere fra Barbarerne (Ikke-Grækerne) 
”har jeg ved Efterforskning overbeviift mig om; og jeg mener, 
”at de fornemmcligen maae udledes fra Ægypten. Thi naar 
”man undtager Pofeidon og Diofkurerne, Here og Heftia, The- 
”mis, Chariterne og Nereiderne, faa have de övrige Guders 
’’Navne deres Hiem i Ægypten. Hvad der her figes, paaitaae 
’’Ægypterne felv. Men de Guders Navne, som diffe ikke vcd- 
’’kiende fig, forekomme mig at være fra Pelasgerne, undtagen 
’’Pofcidons, hvilket de have faaet fra Libyerne.” Herodot tog 
da ikke i Betænkning at antage Grækernes Chariter for aldeles 
indenlandske; og vift er det, at baade Benævnelfen er taget 
af Grækerfprogets eget Malm til at betegne Væfener der ud- 
brede Behagelighed og Ynde om alt hvad der omgiver dem;

N 2 
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og Begrebet, den udtrykker, har under den fleerfidige Udvik- 
ling ftedsc beholdt et ægte Græfk Præg; hvilket netop giver 
denne Mythe en ualmindelig Interelfe. Ved at paaftaae, at 
Chariterne vare af Pelasgilk eller gammel Græfk Oprindelse kan 
Herodots Mening ikke have været uden denne, at Hellenerne, 
der af Naturen faavel i Henseende til Climatet, som deres in- 
tellectuelle Evner vare faa færdeles begunfeigede, at hos ingen 
Nation fandtes faa flor Bequemhed til harmonisk Uddannelse —- 
haare naturligcn ledtes til at antage huldrige Væsener, hvem 
disTe Velgierninger kunde tilskrives, og benævnede dem as den 
Ynde, der sra dem udftrömmedc. Men stemmer denne hans 
Formodning ogfaa med de ældlte grælke Forfatteres Udsagn? 
Jeg troer den vil befindes at giöre det, naar man rigtigen 
{kiælner mellem det, at være oprindeligen Græfk, ogfaa i fin 
Udvikling Græfk, og det, faavel i de ældfle kom noget senere 
Tider at underkaftes en tilfældig Modification, uden dog at 
forandre det grælke Anftrög. Som vi have hört Hiitoriens Fa- 
ders, faa fkulle vi nu höre den Hellcniske Poefies, og den 
grælke Theogonies Skabers Yttringer om denne Sag.

Hos Homer findes allerede mange Bevifer paa, hvor al-- 
mindeligen Chariternes Begreb til hans Tid havde udbredt lig. 
Ikke blot bruges det af Charis dannede Appellativ ine-
get ofte til at udtrykke alt yndefuldt, f. Ex. om den huldrige 
Hobe, om Athenes lkjönne Stör, om prægtige Gaver, om en 
yndig Mine o. f. v.; men i Iliadens i;cle Sang v. 51. hvor der 
tales om Euphorbus, der blev dræbt af Menelaus, da han vilde 
bortfore Patroclus’s Lüg’, heder del:
”Da befprængtes med Blod hans Haar, der varskjont, fom Chariters,” 
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hvor altfaa Gudinderne felv udtrykkelig nævnes fom Personer. Her
ved giör et gammelt Scholion, fom er gientaget i de Venetianfke, den 
artige Bemærkning, at hos Macedonierne og Cyprierne kaldtes 
de kpæde krufede Skud paa Viintræerne Chari ter. Dog vigti
gere ere cle Steder, der synes at indeholde nöiere Beftenimel- 
fer ein dem. I Iliadens 14de Sang söger Juno at kpmme Græ- 
kerne til Hielp ved at bortfierne Jupiter, der som Tilfkuer fra 
Bierget Ida underflottcde Trojanerne; hun udbeder sig Aphro- 
dites Tryl leb ælte og drager derpaa til Lemnos, Sövnens-Gud
doms Boclig. Her anmoder hun Hypnos om at dylTc Jupiter, 
og tilbyder ham til Belönning en koftbar Throne, kunftigen 
udarbeidet af Vulkan; men da dette ikke fyntes at være tillok- 
kende nok, lover hun ham noget mere indbydende; hun figer 
nemlig (276-79).

Velan, jeg vil dig da give en af de yngfle Chariter, 
At hun dig ægte lkal og vorde kaldet din Huftrue, 
Pafithea, til hvem din Hu jo altid har ftaact.

Hypnos lover at opfylde Heres Onfke mod at hun endelig til- 
fikrer ham Pafithea, til hvem, det gientager han, hans Hu bestandig har 
ftaaet. Dette homerilke Sted er i tredobbelt Henfeende mærkeligt, 
fordi mange Chariter deri forudfættes, fordi en af dem kaldes Pafi- 
tliea, og fordi Sövnens Gud figes at have havt Tilböielighed 
for hende. At en yngre Charite til Brud foretrækkes de ældre, 
er meget naturligt; men de 2 lidfte Omstændigheder pege 
maafkee paa kosmogonifke Sagn, langt ældre end Homer, 
hvilke Digteren leiligliedsviis har givet Vink til uden videre at 
ville forfölge dem. Nonnus, (en Forf. af 4de Aarh.) der i fine 
Dionyfiaca fynes at have ölt af mange nu tabte ældgamle Kil-
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der, er den eenefte, der fom Homer regner Pafithea blandt 
Chariterne. Heyne figer i S1U homerilke Commentar: ”Om 
Hypnos’s Kierlighed til denne Charite maa der have været en 
gammel Tradition.” Creutzer bemærker i fin Symbolik, at 
mange græfke Ord af lige Begyndelse med Charis have Hensyn 
til Underverdenen, f. Ex. Zeus Charmon, Hermes 
Hercules °g om hiin homerilke Episode yttrer han sig
faaledes: Maafkee Hcnfyn til diffe Ideer findes i den homerilke 
Digtning, hvorester een af Chariterne formæles med Hephæ- 
llus, fom Befidder af viffe tellurifke Kræfter, en anden med 
Hypnos, Sövnens Guddom. Homer kunde fremstille Hypnos 
og den tellurilke Gud formælende fig med dilfe frydefulde Gudin
der, uden dermed at forbinde anden end hiftorifk Mening; 
men en ved Tradition ham overgivet Mytho kunde have et be- 
tydningssuldt Spor til Grundlag, uden at det her videre inter- 
elfercde Iliadens Sanger.” Jeg tilföier kun, hvad jeg ikke 
linder, at man i denne Anledning har erindret: at Cicero i 
3die Bog over Gudernes Natur, hvori £aa mange mythifke Vink 
ere nedlagte, nævner, vift nok ester en beflcmt Tradition, 
Chariterne som Erebus’s og Nattene Döttrc. Det ®r at sor- 
mode, at, ligefom nogle Philosopher tillagde Ficndlkab og 
Venlkab og o: Elementernes Strid og Foreening),
Altirigs Skabelfe, saaledes antoge nogle, hvilket vi vide om An
timachus til Pir: os Tid, Chariterne at være avlede af Sol og 
Glands (jjhios og cuy^i), andre derimod, fom de uden Tvivl meget 
ældre, til hvem Cicero figter, Erebus og Nyx at have givet Huldgud
inderne TilvaereHe. Da Hypnos hörte til Underverdenens Væsener, 
hvortil den vulcanilke Öe Lemnos synes al have havt en Nedgang, 
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Chariten derimod til den himmehke Junos Selfkab, £aa kunde 
i den homerifke Yttring vi her omtale, maafkee gienkiendes en 
Levning af et Natur - Philosophem fra det fiernelte Old om det 
Ilimmelfkcs og Underjordiskes Forbindelfe ved Verdens Ska- 
bclfe; hvilket i den mythifke Indklædning udtryktes faaledes: 
Sövnens Gud havde, ogfaa for gammelt Slægtfkabs Skyld, Til- 
böieliglied for Chariten Pafithea.

I Iliadens 18de Sang fremkommer Charis, fom Vulkans 
Iluftruc. Da Achilles efter Patroklus’s Död havde beiluttet igien 
at tage virkfom Deel i Trojaner-Krigen for at hævne fin faldne

■ ■ f

Ven, drager hans Moder Thetis til Vulkans Bolig for at ud
bede en ny Ruftning til fin Sön. Hun modtages med giefte- 
veulig Opmærksomhed (v. 582-83).

Hende faae og traad frem den hulde skid nt siorede Chwis, 
Som Ildguden, den haltende Kunftner, havde til Ægte.

Naar Hephæftus ftrax efter i Tiltalen til Thetis vedgaaer 
hvad Tak han skyldte hende, fom den der modtog ham, da han var 
bleven halt ved at nedftyrtes fra Himlen, faa omtaler han til
lige som fin Velgiörerinde Havnymphen Eurynome, der efter 
Mythologien juft var Chariternes Moder, og her Vulkans Svi- 
germoder; et Beviis, at Chariternes Slægtskab hos Homer er 
mere beftemt, end man i Almindelighed har troet. Hvorledes 
denne Foreflillig om Charis fom Vulkans Huftrue kunde foree- 
nes med den, der i Odyffeen og af senere Forfattere næften 
beltandig fulgtes, at Aphrodite var gift med Kunftner-Guden, 
er et Spörgsmaal, fom tidligen har belkiæftiget Homers Fortol- 
kere. Men lkiönt de have gaaet forlklelligc Veie for at löfe 
denne Vanlkelighed, faa have de dog næften alle tilflaaet, at
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den Tanke laae til Grund: at Kunft uden Ynde aldrig kommer 
til nogen Fuldkommenhed; og naar vi kun holde salt ved den 
Paaftand, at Charles Beftemmelfe at meddele Ynde hos Homer 
tydeligen spores, £aa kunne vi ikke have noget imod at antage, 
at efter vifte Traditioner i denne Mythe tillige antydedes kos- 
mogonifke Ideer dem lige, fom vi ved Sövnens Guddom nyligen 
have omhandlet

Et tredie homerisk Sted fkildrer Chari terne fom Væse
ner, der gaae Venus tilhaande, hvem altfaa nogle af de For- 
retninger nu vare anviifte, fom fiden fledfe tildeeltes dem. I 
OdyfTeens 8de Sang, hvor der fortælles om fly flos’s Ophold 
hos Phæacerne, fornöjer Dcmodokus Sclfkabet ved at synge om 
Vulkan, der havde sat kundige Snarer for Ares, hvis liemme- 
lige Forltaaelfe med Venus, Kunflgudcns Huftrue, han önfkede 
paa en fölelig Maacle at itralTe; og hvorledes beggo ulovlige 
Elfkere bleve til Spot for famtlige Himmelguder. Paa Pofei- 
dons Forbon, hedder det, lofte A ulkan Snarerne, hvormed 
Sengen var omhildet, og nu fkyndte Ares fig bort til Thracien, 
Venus til fin Yndlingsöe,

Til Paphos da vandred huldtfmilendc Venus paa Cypern;
Der hun havde fin Lund og der et duftende Alter.
Nu hende baded’ Chariter og falved’ med himmelfke Olie, 
Hvormed Gudernes Liv bevares fleclfe forynget, 
Og if orte det fkjönne Gevand, et Under at fkue.

De to næltfidste Linier findes ordret gientagne i Hymnen til 
Venus, dermaafkeeer homerisk, fom den regnes blandt de homerifke, 
men vift ikke har Jonicns berömte Sanger felv til Forfatter. Aled 
denne homeriske Epifodc, indeholdende Demodokus’s Qvad, der 
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unægtelig er en Levning as en ældgammel kosmologisk Tradi- 
tion, figtende tillige til at udpege det Foragtelige i blot Sand- 
seligheds Tilsredflillelse, er det ikke uvigtigt at sammenligne 
en Fremllilling, der findes i Nonni Dionyfiaca (24de Bog), af 
Aphrodites Vævning i Væddctlrid med den himmelske Pallas. 
Den angaaer os, fordi Cliariterne deri forekomme fom Venus’s 
Medhiclperinder, fkjöndt ikke engang de kunde fkaffe Seier 
over hendes mere ophöiede Medbeilerlke; og Nonnus’s fildige 
Alder uagtet, fortiener den Opmærkfomhcd, fordi han ofte af 
længit forfvundne Sagn fra det fiernefte Old. ’’Aphrodite, hed- 
”der det da, gik til Athenes Væverftol, og begyndte at væve 
”et Slör, da hun aldeles vilde være fom Athene. Men det blev 
”et förgeligt Arbeide. Under Vævningen fvulmede Traadene 
;’uhyre, og Klædemonnet briftecle. Desuagtet aflod Gudinden 
’’ikke. Hun havde Soel og Maane til Vidne om fit Arbeid.

nazierne Pasithea, Pitho og Aglaya rakte hende med 
„hielpsom Haand den spundne Traad. Men Kiærlighed var 
’’forsvunden af Verden. Smægtende bortiler de Dödeliges Liv« 
’’Harmonia fukker over de ufuldbyrdede Ægteskaber. Athene be- 
’’fværer fig over den nye Væverinde. Guderne forfamle fig. 
”Den fkiemtende Spotter Hermes kommer til, og minder Ve- 
”nus med Bitterhed om de kordums Lænker, hvori hun var 
’’hildet af Hephællus. Samtlige Guder lee. Den ftolte Aphro- 
”dite, betaget af Frygt for Athene, vendei’ tilbage til Cypern; 
”liun Mennefkeflægtens Fostrerinde, knytter, tilligemed Kiærlig- 
”hed, igien ved fit Belte Mennelkcnes blandede Levnet til hin- 
” anden.” Jeg anförer denne Nonnus’s braagede, lkjondt ei uvit
tige Skildring, blot for at giöre opmærkfom paa det der ligger

Viå. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821- O
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til Grund for samme, nemlig Sagn fra den graae Oldtid, hvori 

Chariterne have været indflettcde. I övrigt vife alle de Steder 
af Homer, vi have beraabt os paa, at hos denne Grækernes 
ældftc os levnede Skiald ftaaer, i Henfeende til Chariterne, det 
Olclmythifke altid i Baggrunden, medens derimod Ideer om dilTe 
Huldgudindei' fom de blide Væfener, fra hvilke al Ynde frem- 
fpirer, stedfc ftilles i en klar Forgrund.

Det famme gielder, og det endnu mere, om Ilesiod, hvis 
Theogonie blev den Hovedbog, hvorpaa fiden alle Stamme-Ud- 
ledninger i Mythelæren flottede fig. I dette Digt forekomme 
Chariterne fom beftemte Personer 5 Gange, og i Gang i et 
andet berömt Qvad af samme Forfatter, kaldet Dagværket 
zcu Vi vide desuden, at i et fortabt Værk, der tilfkri-
vesham, Huldgudinderne have været nævnte paa en med deres 
Beftcmmelfe aldeles paffende Maa de.

Strax i Begyndelfen af lit Mythedigt vifer den Afkræifke 
Sanger, fra hvad Synspunkt han har betragtet Chariterne, da 
han nævner dem i Foreening med Muferne. Ved at omtale, hvor- 
ledes Zeus’s Samquem meet Mnemosyne i g Nætter havde efter 
et Aars Forlob haft de 9 Mufcrs Födfel til Frugt, yttrer Dig- 
teren fig faaledes (v. 60 -64):

Da hun födte til Verden ni Döttre, eensfölende Döttre, 
Hvis Hu ftaaer ene til Sang, hvis Lyft er forgfrie Syfler, 
Ikke langt fra det höie Olymps fneedækkede Toppe; 
Her faa muntre de dandfe og fkjönne Vaaninger have; 
Her de nyde i Fryd Char it er s og Himeros’ Selfkab.

Naar han fiden kommer til at tale om Horaernes og Moe- 
rernes Födfel, tilsöier han, hvilke Döttre Jupiter havde med
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Eurynome, med Ceres og med Mnemolyne. Om de förfte ere 
Skaldens Udtryk dide: (v. 906-10.)

Eurynome, Oceanus’ Datter, elfkværdig af Aafyn, 
Föclte for Zeus lkiönkindede trends Chariter 
Aglaia og Euphrosyne og yndig Thalia',
I deres Blik noget Elskeligt lyfer, og i deres Oinlaag 
Sporer man Lindring for Sorg, afBryncne Skiönhed fremfkinner. 

Længere hen, hvor Digteren nævner Hercules’s Födfel ved 
Alkmene og Bakchus’s Giftermaal med Ariadne, hedder det:

Aglaia til liflige Viv fig valgte liiin haltende Kunflner, 
Den berömte Hephæftos, thi hun var den yngste Charite.

I alle disfc hefioclifke Udfagn er det öienfynligt, at Cha- 
riternes Begreb, der hos Homer var begyndt at komme til 
Klarhed, udviklede fig efterhaanden med ftörre og ftörre Be- 
flcmthed. Som hos den Jonifke, faalecles og hos den Afcræilke 
Skiald, har Vulkan en Charite til Huftrue. Men det fom Hc- 
fiods Fremftilling ifær virkede, var, at Huldgudindcrne efter 
hans Tid tillagdes faavel en beltemt Födfel, fom et beltemt 
Antal og faftsatte Navne, hvilket alt i den folgende Tid, fom 
det synes meclt paa hans Authoritet, findes antaget. De kald- 
tes Döttre af Zeus og Havgudinden Eurynome y i hvilken Be- 
nævnelfe noget kosmologiikt stedfe vedblev. Kun den fenere 
Phurnutus see vi, uden Tvivl vilkaarligt, at have nævnet Zcus 
og Here, de 2 overile Guddomme, som deres Forældrc. De
res Antal var 5, hvorfra kun enkelte Afvigelfer findes, der 
fiden skulle omtales; og deres Navne, fom nu bleve herlkende, 
vare: den fkinnendc, den srydende, den opmuntrende; alt 
med Hensyn til den glade Livlighed de udbrede omkring dem.

O 2
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Anvendelse af den i Theogonien fremltillede Synspunkt har 
Hefiod selv giort i Begyndelfen af Dagværket; thi naar Pandora 
skal udsmykkes med alt hvad der kan give udvortes fkjön An- 
seende, faa hedder det: at den gyldne Aphrodite omgav 
hendes Hoved med Ynde, at den blaaöiede Athene omgyrtede 
og prydede hende; men de guddommelige Chariter og den 
hulde Peitho paasatte hende Guld - Armbaand, og de fkiönhaarede 
Floraer Krandse af Vaarblomfter. Ligcfaa har han i et Par 
Vers af det tabte Digt, fom Nogle kakle Herogonie, eller Helt
inde-Fortegnelse , hvilket Scholiaften til den niende Pythifke 
Ode hos Pindar har bevaret, om Cyrene udtrykt sig saaledes: 

Ved Pcneus’s Vande da boede den fkiönne Cyrene;
Selve Chariterne var det, fra hvem hun havde lin Snde.

I Henßeende til Peitho fynes Heliodus endnu ikke at have 
bragt det paa det Rene, om hun fkulde regnes til Chariterne 
eller ikke, fkiöndt hun af Digterne fættes i deres Sellkab. Vi 
fkulle liden fee, at det er rimeligt, at hun paa vifTe Steder 
regnedes virkelig for en Gratie; og vi bor her ftrax bemærke, 
at Hermelianax, en Elegifk Digter fra Kolophon paa Philips og 
Alexanders Tid, efter Paufanias’s Vidnesbyrd, udtrykkelig 
nævner Peitho fom en af Chariterne; og at S vidas, vift nok 
efter ældre Kilder , fætter Peitho blandt de tre Gratier, i Tha- 
lias Sted. At til Pindars Tid Cliariternes Tretal var alminde— 
lig helliget, vifer noksom den i-ide Olympiske Ocle, og i den 
grætkc Anthologie besynges Huldgudinderne ftedfe som et Klöver- 
blad. Af den sidfte ville vi her sætte et Par Difticha, f. Ex. 
det af Meleager, (fom levede i Aarh. for Chrifli Fodfel)
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Trende Charilerne ere, og tre de yndige Möcr, 
Horaerne, og tre Længller betage min Siæl;

Eros trende Pile imod mig har kaftet, bom om han
Ikke blot een, men tre Siæle vil faare i mig;

og af en Ubenævnt til Gravfkrift over en Dreng, der kun havde 
levet i 8 Aar og 5 Maanederj

Menophilus dette Minde er fat, den beklagede Yngling; 
Thi de trende Charliers elskværdige Skiönhed han havde.

Ligefom der hos Hcfiod var meget faa Spor til kosmo
logiske Bitanker ved Chariternes Fremftilling, faa har Begre- 
bets rnyftUke Dunkelhed uden Tvivl i Hellenernes daglige Liv 
mere og mere forfvundet, og givet Plads for de fkiönne o 
frugtbringende Ideer om Vnde og Harmonie, Elskværdighed o 
Tækkelighed, der af Gratierne bevirkedcs. Kun i Templerne 
vedligeholdt fig de hellige Sagn om Huldgudindernes oprinde
lige Forbindelfe med Naturens förfle Tilblivelfe; og det my
stiske i disfe, forbundet med Præget af Traditionernes Ælde, 
vedligeholdt dem i deres Ærværdighed. Udenfor religiöfe Hel
ligdomme fynes kun Orphikerne i deres Sange at have forplan- 
tet Ideen om Chariterne, fom kosmogonifke Væsener. Dette 
er klart af de Levninger, vi have tilbage af Orphifke Qvad, 
hvoraf nogle efter Oldtidens Vidnesbyrd ere af Onomakritus fra 
den anden Perferkrigs Dage. Vel ere de kun en fvag, og 
finndum ligesaa fmaglös som ordriig Gienklang af de oprinde- 
lig orphilke Naturphilofophemer, men fund Kritik kan dog af 
den uhyre Mængde myftifke Tillægsord, hvoraf de ere over- 
vældede, liift og her oploge mærkværdige Vink til ældgamle 
Sandfagn. Uden at dvæle længe ved denne faakaldte Hymne-
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samling, ville vi kun anföre et Par Steder, cler angaae Cliari- 
terne, og da flutte denne Afdeling med en Orphifk Sang om 
Huldgudinderne, fom tillige vifer, at Orphikerne felv efter- 
liaanden udvidede Begrebet om diffe Væfener uden for Natur- 
philosophemernes Grændfe.

Den niende Hymne indeholder i 3o Linier méer end 80 
bcfynderligen mellem hinanden kattede Epithetcr, hvormed 
Naturen, der er Sangens Moveclgienftand, benævnes. De cre 
sor en ftor Deel pantheistifke, og mange af dem meget for
skruede. Blandt andet kaldes da Naturen

Anförer, Fuldbyrder, Livbringer, alt nærende Qvinde, 
Selvftændighed, Retfærd, Chariters fleernavnede Peitho, 
Med alraadende Magt i Luft, fom paa Jord og i Havet:

Ved det underlige Udtryk: den mangenavnede Peitho 
blandt Chariterne betegnes uden Tvivl Naturens Kraft til at 
bringe Eenhed blandt de meclt ftridige Bestanddele; og vi have 
da her igien det gamle Philofophem om (piÄ/ü og I 42de 
Sang til Hor åerne, hvor diffe Tidsgeniers Skiönhed og Prydelfe 

Jbefkrives, hedder det:
Duggede Slör de paatage af yndigt buntede Blomftre, 
Rede til Leeg med Proserpina ? naar hun af Moerei' 
Og af Chariter opföres i Lyfets Egne til Rimddands.

At i denne Skildring ligge kosmologilke Ideer til Grund, 
og at den tillige har Hentydning paa hellige Ceremonier, der 
ved religiofe Felter foretoges, og foreftillede Proferpinas Op- 
förclfe af Underverdenen, derom kan neppe være Tvivl.

Men til Huldgudinderne felv læbe vi i denne Samling 
under No. 5g. folgende Sang:
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Hörer mig, o navnkundige og hæderrige Chariter, 
Döttre af Zeus og Eurynome med yndige Beltc, 
Aglaia og Euphrosyne og Du hulde Thalia!
I al Glædes Ophav, elskværdige, blide og kydlke, 
Altid fkiönne, de Dödliges Fryd, med idel Afvexling; 
Ikke kan Solens det hurtige Lys, ei Skinnet af Maanen, 
End ikke Glandfen afViisdom, af Dyet og afvirkfomme Aandskraft, 
Eller af Velmagt i Livet, af Smukhed eller af Ungdom, 
Uden Eder opvække hos Mennefket blivende Glæde.
Yndige i Dands, afAafynfom Rofer, I, Önfkernes Formaal, 
Kommer, tildeler mig Held, vifer Gunft mod Eders Tilbeder.

Et Sideftykke til denne fkiönne Hymne fkal i det föl— 
gende blive anfört.

f

IL

Chariternes Dyrkelse var i Grækenland faa udbredt, at 
der neppe var nogen Egn deraf, fom jo havde een eller anden 
dem indviet Helligdom, f. Ex. et Tempel, en Lund, en Kilde 
eller deslige; paa nogle Steder hayes Spor til Felter for dem, 
ja der findes endog Vink til, at de i færegne Mytterier have 
haft en hemmelig Cultus. Af de 10 Böger, i hvilke Paufa- 
nias har givet os en, om ikke fmagfuld, dog meget fand- 
dru Skildring af den Reife, han i Midten af det andet chriile- 
lige Aarhundrcde foretog igiennem Hellas, forfyne de aller- 
flette os med et eller andet Bidrag dette Æmne angaaende; 
noget lader lig og, fkiöndt fparfommere, opsamle af andre gamle 
Kilder. Herved vil den Bemærkning vinde Beftyrkelfe, fom 
forhen er giort, at i Templerne vedligeholdtes mangt et garn-
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melt, meelt kosmologisk Sagn, fom i Hverdagslivet tabtes; 
men vi fkulle tillige erfare, at ogfaa i Helligdommene vandt 
Chariternes Cultus efterhaanden meer i Ynde, og paavirkedes 
af den i Grækerlivet lig udbredende Skionheds Aand. Vi 
glemme heller ikke, at meget af det, fom nu fkal anföres, 
angaaer den fjernede mythilke Old, og altfaa er ældre end de 
homerifke og hefiodilke Forestillinger; - ligefom og Digteren 
Pampus længe for Homer fkal have befjunget Chariterne.

Vi vende os förfl til Kreta, hiin vigtige Öe, den helle- 
nilke Religions, fom Lovgivnings, Vugge. Her forekom- 
mer Chariternes Tilbedelfe allerede i Thefeus’s og hans Faders 
Dage; og til famine Tid kiendtes Huldgudindernes Cultus ogfaa 
paa Öen Paros, som da af Kreta beherfkedes. Fortællingen er 
efter Apollodor (i hans Bibliothcks 5 B. 15 K. §. 6 og 7) föl- 
gende: Ægeus, Thefeus’s Fader, kom til Athen og bivaanede 
Panathenæer - Felten, i hvilken Androgeos, Minos’s Sön, over- 
vanclt alle. Ægeus fenclte ham derpaa mod den Marathonilke 
Tyr, hvorved han omkom. Nogle fige, at, da han reifte til 
Theben at bivaane Liighöitiden over Laius, blev han af hine 
Veddekæmpcre efterstræbt, og af Avind ombragt. Da Budska
bet om hans Död indlob, bivaanede Minos juli paa Paros et 
Offer til Chariterne. Han tog da Krandfen af fit Hoved, og 
lod Flöitens Toner ophore, men fuldförte ikke desmindre Of- 
fringen. Deraf kommer dot, tilföjer Forfatteren, der levede i 
förfte Halvdeel af 2<let chriftelige Aarhundred, at man end i 
vore Dage paa Paros bruger ingen Flöitcr eller Krandfe ved 
Offringer til Chariterne.
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Aled tvende Gudinders Helligdomme har Gratiernes Cul- 
tus fornemmeli gen været forbundet, nemlig Heres og Aphrodites. 
Derfom man, efter Böttigers fk arpfin di ge, fkjöndt kun korteli-. 
gen antydede, Bemærkning i hans Mythologie der Juno an- 
tog adc forfkjellige MytheklafTer i Henseende til Chariterne; 
den ene, i hvilken de höre til Heres, den anden, til Aphro
dites Selfkab, faa bragdes mere Sammenhæng i diffe Væfeners 
Cultus; og da kunde Forlkiellen i deres Antal, deres Alder og 
deres Udvortes faa meget lettere sorklares. Junos Gratier bleve 
da: Peitho, f o ni den Kunft at overtale den ellkcnde Brudgom, 
og den egentlige Charis til at udtrykke Brudens indtagende Om- 
hed og Forekommenhed, begge som beklædte Opvarterincler 
hos Himmelens majcltætifke Dronning; Venus’s Gratier derimod 
de hos Hefiod benævnede, cler maatte tænkes bom upaaklædte, 
dandfende, smykkende Medhielperinder for Elfkovs Gudinden. 
Men Paufanias’s , Hovedlkribentens, Beretninger ere for korte, 
til at denne vittige Hypothes kan anfees for tilftrækkeligen un- 
derftöttet. Vi ville da giennem flere Hellas’s Lande for folge 
Chariternes Cultus, faavidt vi kunne, om det end ikke vil være 
mueligt at opdage, hvorledes og ad hvilken Vei den er gaaet 
over fra eet Land til et andet.

I Lacedæmonien fynes den at være ligefaa gammel fom 
Staten selv. Reifebelkriveren nævner her paa to Steder Temp- 
ler for Gratierne, cet i Sparta felv, eet i Amyklæ. Om det’ 
förfte hedder det: ”naar man gaaer lra Dromos eller den paa 
’’Spartas Torv beliggende IJlads til Ungdommens Övelfe i Lo

s’ben, treffer man i veftlig Retning Templer for Diolkurernc, 
”for Chariterjie, for Ilithya, for Apollo Kami os og Artemis 

Vid. Sti. hist, og philosophy Skr, I Dttl 1821. P 



’•Hegemone.” Omgiven af faamange myftifke Guddomme, har 
uden Tvivl denne Chariterncs Helligdom ogfaa havt noget My- 
ftifk ved fig. ”Ved Tiafa en Flod, som löb paa Sparta-Veien 
’’giennem Byen Amyklæ, og i Mythologien fagdes at være Eu- 
”rotas Datter, (det vil hige, var en Arm af Eurotas - Floden), 
”laae et Tempel for Chariterne Phaenna og Klete d. c. den Ly- 
’’fende og den Navnkundige, hvilke Alkman (der levede 670. f. Chr. 
”en lyrifk Digter fra Sardes i Lydien), i fine Digte havde be- 
’’funget. Man troede, at Kong Lacedæmon havde bygget 
’‘Templet, og givet Huldgudinderne diffe Navne?7 Om i Be- 
nævnelfen Lyfende var noget kosmogonifk, er vanfkeligt at lige, 
fkiöndt ei urimeligt; men Klete fagdcs, ifolge Scholiaflens Vid
nesbyrd til 620de V. af Euripides’s Orelt, at have været Eu- 
rotas's Huftrue. Efter Laccdæmoncrnes fymbolifkcUdtryks-Maade, 
naar de f. Ex. kaldte Agamemnon Zeus, og Helena Nemefis, 
blev Meningen, at Eurotas var en höift yndig Flod, en 
Charite, hvilket i faa gamle Tider, og det hos Spartanerne, 
vift nok er mærkeligt.

I Mycenæ, en af Hovedsæderne i Argolis, kunde vi forud 
vente Chariterne, da Byen var blandt de af Juno mecfl ynde- 
de. I næfle Afdeling fkal forekomme mere derom. Her være 
det nok at anlöre Paufanias’s korte, men betydningsfulde 
Udfagn om Heræum eller Juno-Templet flrax ved Byen. I 
Templets Indgang vare paa den ene Side Chariterne i faare 
gamle Afbildninger, men til Höire Junos hellige Leie {lectus}, 
og fom Tempelgave det Skjold, Menelaus fordum i Trojaner- 
krigen tog fra Patroklus.” Vi ville her medtage en anden ar- 

- golifk By, det gamle Hermione? fordi ogfaa den giver et Bi- 
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drag til vore Huldguclinders DyrkeRes Historic. I Pausani- 
as’s Tid var Byen ödelagt, og af den Intet uden nogle Temp- 
ler tilbage, og Levninger af en Stadium, hvor man fagde at 
Tyndarus’s Sönner havde övet fig. Blandt Helligdommene 
nævnes et Tempel til Neptun, to til Athene, af hvilke i det 
ene Taget var indfaldet, et til Solens Guddom, og derved en 
Lund for Charlterne. Der er og, tilföier Forf., bygget et Tem
pel for Serapis og Ifis, omgivet med en Ringmuur af udvalgte 
ftore Stene, inden for hvilken foretages nogle mylteriöfe Ritus 
for Demeter. Skiöndt del af Paufanias bemærkede om Serapis 
og Bis uden Tvivl maa anfees foi' noget fenere og maafkee forlt 
i det 2det chriftclige Aarhundredes Begyndelfe derfteds indfort, 
faa gjör dog nok den Forbindelse, i hvilken Chariternes Lund 
nævnes med Solens Helligdom, at vi i den forile maa ogfaa i 
Hermione antage en fra gammel Tid brugelig Dyrkelfe af Huld- 
gudinderne.

Dog var ingen Stad i Oldtiden mere berömt for Chari
ternes Cultus, end Orchomenus i Boeotien. Artigt nok, at, da 
Boeoterne allerede tidligen vare i et Slags Vanrygte for deres 
Aands Slovhed, vilde Skiebnen, at det famine Folk fkulde efter 
Oldtidens eenftæmmige Vidnesbyrd have Gratiernes navnkun- 
digfte Helligdom i fit Skiöd. Man har Grund til at troe, at 
Bebreidelfen om Mangel paa Snille mindre grundede tig paa 
Sandhed i Tingen felv, end paa en ved JNaboekrige, ifær med 
Athenienserne beflyrket Avind, hvilken Omstændighed, forme- 
delst Attikernes politiske og literærc Overvægt i Hellas ustridi- 
gen har bidraget meget til Udbredelfe af hiin for Boeoterne 
ugunflige Formening. Et Trillingtal, fom Hesiod, der i det
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mindfte var dannet i Boeotien, Pindar, hvilken endnu Ingen i 
lyrilk Höilied har overgaaet, og Plutarch, der, i udbredte Kund- 
fkaber og sund Tænksomhed, har havt faa ham lige, be vifer 
nokfom det overdrevne i den anförte Beskyldning. Men be- 
mærkes hör det, at, ligefom Hefiod gav Foreftillingen om Cha- 
riternes Födfel, Navn og Tal en beflemt Retning, der fideir 
gjelclte fom klaffifk; ligefom ingen Digter i S111 Phantafie mere 
har bcfkiæftiget fig med Cliariterne, og i sine Digte oftere nævnt 
dem end Pindar; saaledes, hvad der her især er os vigtigt, var 
det Orchomenos, en boeotifk Bye, hos hvem den Cultus af Gr a- 
tierne allerede fra den mythifke Old var indfort, der liden blev 
den Norm, fom gjennem en lang Række af Sekler havde faa- 
dan en Anfeelfe, at naar de Orchomenifke Gudinder nævntes, 
faa vidde enhver Græker, at der meentes Chariterne. I det 
ældgamle Tempel i Orchomenus vare Gratiernes Statuer i mange 
Aarhundreder fimple Stene, fom Fetifker, om hvilke Traditionen 
fagde, at de i Eteokles’s Tid vare nedfaldne fra Himlen. Sam
me Eteokles fkal have været den forfte der bragde Chariterne 
OfTre, bestemte deres Antal til tre, og gav dem Navne. Vel 
fynes Panfanias at være uvis om, hvilke disfe Navne have væ- 
ret; men havde han erindret fig Pindars Ode, (fom ftrax fkal 
anföres) i Forbindelse med Hefiod, saa havde han ikke kunnet 
tvivle paa, at diffe vare Aglaia, Euplirofyne og Thalia. Ved 
Templet var en fkiön Kilde, hvorfra man hentede Vandet til 
Helligdommene. Det var formodentlig denne Venus helligede 
Kilde, der hedte den Acidalifke, hvori Gratierne troedes at 
bade fig, og hvoraf, efter Servius's Fortolkning, Virgils Udtryk 
den Acidalilke Moder fkal forklares. Rcifebefkriveren tilföier. 
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at i hans Tid bleve anfeeligere og mere lmagfulde Statuer, og- 
faa af Steen, der indviede. Derfom dette fkal forftaaes faaledes, 
at man ombyttede i det andet chriftelige Aarhundrede de gamle 
Fetilk - Gratier med nyere og pynteligere, faa vilde det være 
et Beviis paa, at den religiöfe Agt for diffe bctydeligen havde 
tabt lig. Dog, formcdelft Forfatterens Korthed, maa vi lade 
dette uafgiort. Da det er clcn Orchomenifke Charis - Dyrkelfe 
der har begeiftret Pindar i den 14de Olympifke Hymne, for
fattet til Ære for en feirende Kæmper fra denne By, faa vil 
jeg ftrax liidfætte denne fkiönne Sang:

Hörer I Chariten,
Bcfkytterinder af Kephiflus’s Vande,
I, der beboe den fkionheflede Borg,
Det velhavende Orchomcnus's
Og gamle Minyas navnkundige Værger,
Hörer min Bon!
Ved Eder bliver Alt
Glæderigt og födt for de Dödelige.
Ved Eder vorder Manden
Viis, lkion og berömt.
Uden de hulde Chariter
Holde ei Guderne
Enten Hands eller Maaltid.
De ordne alt i Himlen;
De have deres Throner
Ved Siden af den pythifke guldkoggrede Apoll,
De dele en evig Hæder
Med deres Fader i Olymp,
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* * 
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Horer mig nu
I den överfte Guds Döttre.
Hulde Aglaja,
Sangelfkende Euphrosyne og Thalia 9 
Naar I fee dette Pragttog
I heldig Stund flille at freintræde.
Jcg kommer at qvæde
I lydifke Toner og Sange
Om Atopikus;
Thi ved dig blev Minya Olymp-Seirerinde.
G aae nu feltligc Gienlyd,
Gaac til Persephones sortmurede Vaaning, 
Og Faderen bring det glade Budfkab, 
Fortæl ham, hvorlunde .du baae
Hans Son Kleodamus
Ved vidtberømte Pisas Bugt
At pryde sit unge Haar
Med Hæderskampens vingede Krandfe.

Et mærkeligt Vidne om Orchomenus’s fordums Herlis- 
hed have vi i Nygrækeren Meletius, kom i sin beromtc Geogra- 
phi omtaler denne By. Da jeg ei har kundet overkomme 
Værket felv, anförer jeg det her for os nödvendige af Digte
ren Lord Byrons Vorks uelg. i 8vo London 1818, i hvis lorfte 
Bind i et Appendix netop Meletius’s paa Nygrælk fkrevne Bc- 
retninger om Inskriptioner, fundne i Orchomenus, ere ind
forte, og optage 6 Oktav - Sider. Nygrækerens Ord ere: 
’’Orchomenus, sædvanlig kaldet var fordum en saare



riig og mægtig By, og kaldtes det Boeotifkc Athen. Heri var 
Chariternes Tempel, til hvilket Thebancrne betalte Afgist; 
men dette er aldeles flöifet af Aspalankerne. Ved denne By 
holdtes de Charitelifke Lege. Indfkrister , sigtende til dille 
Væddekampe, har jeg fundet paa Kolonnerne i Guds Moders 
(Marias) Tempel, bygt al' Leo Protofpatharius, under Keiferné 
Leo og Konftantinus.” Derpaa anföres 24 Indskrifter i den 
fædvanlige o: den Attifke, og 10 i den Doriike Dialect, inde- 
holdende deres Navne og Fodefted, som i Chariter-Legene 
havde feiret. Deriblandt ere Kerykes (formodentlig Decla- 
matorer), Flöite- og Citharfpillere, (hvoriblandt nogle Drenge) 
Lyftfpil-Digtere, Sörgefpil- og fatirifke Digtere, Rhapfoder og 
Skuefpillere. De flelte ere fra Theben; forreften ere mange 
fra Paphos, Athen, Kreta, Argos, det Æoliske Kumæ, Kar
thago, Rhodos, Tarent, Phocis, Cyzicum, det æolifke Mu- 
rina, og Koronea. Af berömte Navne findes intet, uden, om 
man faa vil, Sophokles Sörgcfpildigtercns Son. Da i lndlcd- 
ningen til Fortegnelfen i Dorilk Dialect en Agonothet, eller 
Fefidirecteur udtrykkeligen nævnes,, faa vifer dette, at Legene 
aldeles ordentligen have været indrettede.

For vi forlade Boeotien, maa endnu tilföies, at i den 
Itonilke Minervas Tempel, faakaldet af Itonius Amphiktyons 
Sön, hvor Boeoterne holdt Sammenkomfter om offentlige An
liggender, bleve, efter Paufanias’s Vidnesbyrd, i ha^is Tid 
Statuer af Chariterne indviede.

Vi komme nu til Athen, det navnkundige Sæde for Smag og 
Ynde i Hellas. Det kunde formodes, at clenne faa mærkvær- 
dige By ogsaa i Henseende til Chariternes Cultus vilde forfyne
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os med nogle Oplysninger. Paufanias’s korte, men indholds- 
rige Beretning herom er denne: ’’Athenerne dyrke fra gammel 
”Tid af Chariterne uncler Navn af Auxo og Hegemone, thi 
”Karpo kan ei anfees for en Charites, men er en Hora’s Navn; 
';og en anden Ilora hædre Athenerne tilligemed Pandrofos uncler 
’’Benævnelfen Thallo; men nu er det Skik i Bon at hylde tre 
^Chariter, hvilket man har lært af Eteoklcs fra Orchoinenus. 
”1 Indgangen til Akropolis ere faaledes tre Chariter opftillede, 
”og til dem foretager man en hemmelighedsfuld Dyrkelfe fom 
,?for Mængden ei maa udfiges.” Heraf lærer man: deel s, at 
i Athen kiendtes, en dobbelt Cultus for Huldgudinderne: en 
ældre, hvori de dyrkedes kun fom to under Navne, fom clet 
synes, kosmologifkc, af Nærerinden og Anförerinden, hvilke 
ellers uden Tvivl bleve fiden tagne i æflhetisk Mening om en 
reen og rigtig Smags Dannelfe; og en yngre, hvori tre Gra- 
tier hyldedes; deels at den fenere optagne Chariternes Religion 
var den Orchomenifke; deels endelig, at med denne var en 
myfteriös Lære (tsAstj;) forbunden, i hvilken formodentlig baacle 
pliilofophifke og hiftorisk-fymbolilke Vink nieddeeldes om diffe 
Gudinders Helligdomme.

I Elis er det ikke underligt, at Chariterne decltagc felv 
i den Olympilke Jupiters meeft glimrende Helligdomme. De 
vare jo Döttfe af Himmelens Konge; og hvor Hellenerne for- 
famledes, ifær i en faa ahneendeeltagelig Anledning fom de 
Olympilke Lege, maatte Huldgudinderne vift ikke forglemmcs. 
Men vor odie Afdeling, om Gratiernes Kunflforcftilling, vil give 
nærmere Anledning til at tale herom. Ogfaa om deres Tempel 
paa Torvet i Elis fkal da tilföies noget mere. Her være det 
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nok at giöre opmærksom paa, hvad l’aufanias tydeligeri paa*  
peger, at paa sidfte Sted var deres Forbindelfe med Venus’s 
og Amors Cultus aabenbar; ”thi paa höire Side af Chariterne 
”var Eros’s Billcdftötte; og de ftode paa et fælleds Fodstykke.” 

I Arkadien fpores en Forbindelfe mellem Charilernes og 
Eumenidernes Religion, som kalter noget Lys over de förftes 
Væfen. Paufanias’s Ord ere diffc: ”Syv Stadier fra den Ar
kadiske By Megalopolis paa Veien til Aleffenicn er ct Tempel 
til Manierne eller Eumeniderne, paa det Sted, hvor man fagde 
Oreft var bleven rabende, after at have dræbt fin Moder. 
Ikke langfra Templet er en liden Jordforhöining, hvorfra hæ- 
ver fig en Finger, giort af Steen, og Forhöiningen kaldes 
Finger-Minde; der figer man at Oreltcs, da han blev rafende, 
afbccd fig en Finger af den ene Ilaand. Hertil grændfer ct 
andet Sted kaldet Akc, fordi Oreft nu fandt Lægemiddel for 
fin Sygdom. Ogfaa der er opreift Eumeniderne et Tempel.' 
Man figer at diffc Gudinder, da de havde giort Oreft rafende, 
förft havde viift fig for ham sorte, men, da han havde af bidt 
fin Finger, viifte de fig atter for ham, foni hvide; ved dette 
Syn kom han til fig selv igien og giorele et Siæleoffer for at 
afvende deres Vrede, hvori han offrede til dem foin hvide. 
Her have cle tillige for Skik at offre til Chariterne. Ved dette 
Ake er et andet helligt Sted deraf benævnet, at han efterat 
være til kommen fig felv, klippede sit Haar.” Det er upaa- 
tvivleligt, at, ligesom man i den Orefteifke Uhelds - Scene 
giorele Furierne til Eumenider, for at vife, at dette Moder- , 
mord mere burde opvække Medlidenhed end Had imod Mor
deren, faaledes har man i denne Helligdom givet Chariterne

Pi’J. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821» Q 
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en Rolle, fordi Iluldgudinderne ved den Harmonie de udbrede 
over Siælen, maae bidrage til at mildne og berolige felv den 
meefl ophidsede Liclenlkab; og hvor meget fandt og fkiönt 
ligger ikke i denne Paaftand!

I Smyrna var efter famme Reifebefkrivers Beretning ct 
Tempel til Nemefes o: de Væfener der bringe Ligevægt i de 
mennelkclige Skiæbner, og paafee at Hovmod nedtrykkes, Be- 
fkedenhed fremhielpes. Ogfaa med dem bragtes Chariterne i 
Forbindelfe, og deres Statuer indviedes i Nemefis’s Helligdom. 
Alan indfeer let, at Ideen er den famme, som den vi nyelig 
om Eumeniderne have anfört.

At paa Öen Tenedos har været en Cultus S01’ Gratierne, 
og navnligen S01' de tvende: Peitho og den egentligen saakaldte 
Charis } kan man maaikee flutte af en blandt Pindars Fragmen- 
ter levnet Rundfang til Ære bor Tenedieren Theoxenus 
Agefilaus’s Sön. Fuld af begeiftret Beundring over denne Yng- 
lings fortryllende Skiönhed udbrod Digteren: ”bygt af Demant 
eller Jern maa den være, et iiskoldt Hierte maa han have, 
forladt af Venus maa den kaldes, fom urört feer Theoxenus’s 
Öies sunklenele Blik. Ved Synet as flig en Yngling smelter 
Hiertet S0111 af Vox. Sandt er det, paa Tenedos boer Peitho 
og Charis hos Agefilaus’s Sön.” Det er at formode, at Digte- 
ren har taget Henfyn til Chariters virkelige Helligdomme paa 
Öen; men dilTe fynes da at have ltaaet i Forbindelfe med Ve- 
nus’s, ei med Juno’s Dyrkelfe. Hvor meget i övrigt denne Sang 
i Oldtiden har været yndet, kan vi flutte af Plutarks, Digte- 
rens Landsmands, Udraab i Skriftet om Guddommens fildige 
Hævn; hvor han, efter at have omtalt den Ære man paa 
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Theoxenierne eller Gieftevenfkabsfeften viifle Pindar« Efterkom
mere, siger: ’’Den maatte og, for at bruge Pindars egne 
’"Ord, have et fort Hierte, forkobbret med iiskold Flamme, 
”fom ei fandt Behag i hans Hædersfanges Ynde (Charis), der or 
’’udtrykt med en saa hcllenifk og ægte gammel Værdighed.’* 
Jeg anförer dette kun for at minde om, at Oldtiden anfaae Pin
dar, selv i fin Lyrifke Höihed, S01' Chariternes Digter.

Til Huldgudindernes Cultus hörer det endelig ogfaa at 
bemærke: at hendes Præstinder havde Tilladehfe til at være 
gifte, og kunde vedblive deres Embede til den graahaarede Al- 
cler. Dette er tydeligt as et Vers i den Græfke Anthologi 
forfattet af en Diotimus, hvis Indhold er folgende: ”Vi vare 
tvende jævnaldrende Oldinge, Anaxo og Kleino, Tvillingdöttre 
af Epikratcs, Kleino, Chariternes Præftinde, Anaxo, mens 
hun levede, Demeters Bctiente; 89 Soleaar have vi lagt tilbage 
og döde umisundte af hverandre. Vi elfkcde vore Mænd og 
Börn, og vandrede, uden at have miftet nogen af disfe, i faa 
höi en Alder til Hades.”

III.
Naar vi skulle tale om den Brug man giorde af Chari- 

terne i den antike Kunft, faa kolger af fig selv, at Meningen 
er, ei at udvikle, hvorledes Ynde fpores i alle denne Kunfls 
Egne, thi dette vilde være et uendeligt Arbeide; men at ud
mærke de ikke kaa antike Kunstværker, kom as de gamle Skri- 
bentér omtales, eller endnu ere tilbage, paa hvilke Forestil
linger af Ch ariterne findes.

Q 2



Amyklæ og Elis, Sparta og Athenj Delos og Mycenæ 
og andre deels ved religiös Ærbodighed, deels ved offentlige 
Græker - Sammenkomster höift mærkelige Steder kappedes om 
at lkafle fig Chariternes Afbildninger. De beromtefle Kunfl- 
nere, f. Ex. af Billedhuggere Batliyklcs og Bupalus, Phidias 
og Polyklet, ja felve Sokrates, blandt Malerne en Apelles og 
Pythagoras befkicftigede deres Meifel eller Penfel med Huld- 
gudindernes Fremftilling; og igiennem forfkiellige Afvexlinger 
kunne vi saa at lige forfölgc deres Foreftilliger fra den förftc 
Raahcd til den höiefte Fuldkommenhed, fra den fiernefte Old* 
til den hellenifke Kunftes Undergang.

De ældlte Billeder af Chariterne vare uden Tvivl de i 

Orchomenus, blotte Stene, fom under Etcokles troedes at være 
nedfaldne fra Himlen, altfaa Fetifkcr, uden at Kunden endnu 
vidfte at giöre Hoved, Hænder eller Fodder kiendelige. At 
dille raa Figurer förfl i meget fileligere Tider ombyttedcs med 
kunftmæsfige Statuer, er forhen erindret.

I Solons- Tid, altfaa 600 Aar for vor Tidsregning, ffhi- 
des Chariterne at være brugte til Prydelse paa Apollos maje- 
flætiske Throne i hans Helligdom i Amyklæ. ”Naar man nær
ymer fig Thronen, figer Pausanias, feer man ved begge dens 
’’Arme to Gratier og to Floraer, hvilke synes at bære den. 
’■Bag bamme ved begge Ender erc ligeledes tvende Gratier, og 
’’tvende Horaer anbragte.” Dette dobbelte Charitertal, S0111 hos 
Lacedæmonerne desuden synes at have Yæret det i deres My- 
thelærc beftemte, beholdtes her saameget hellere fom Kunftfor- 
holdet fordrede det, da (le tiente fom et Slags Karyatider» 
Forarbeideren af dette herlige Monument, som tilligemed den 
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derpaa ftaaendc^ men ældre Apollos Statue asBronze, fkal have 
været af 5o Alens Höide, og i Omfang fom et Kapell, var Ba- 
thykles fra Magnefia ved Mæanderlloden i Lydien. Han troedes 
at være den, der giordc det gyldne Bæger, fom hver af de 7 
Vife af Befkedenhcd vægrede hg ved at modtage, og fom der
for hclligedcs Apollo den eene Vife, og forvaredes i hans Tem
pel i Milet.

De til samme Tid, tildeels noget senere levende Kunft- 
nere Bupalus, Angelion og Tektæus, alle af den æginetifke 
Skole, efterlode paa Öernc i Archipclagus og paa Aliens Kyft 
mange Minder om deres betydelige Kunftf rem fkridt. Af Bupa- 
lus anförer Paufanias tvende Arbcicler, der foreflilte Charit er
ne ■ den ene Gruppe i Guld opftillet i Smyrna oven over Ne
in efis - Gudindernes Statuer, ventelig for at udtrykke disfes 
Vredes Formildelse; den anden Gruppe formodentlig af Mar- 
mor, gjort for Pergamenerne, og fom fandtes i Kong Attalus’s 
Soveværelfe. Angelion og Tektæus, der lkyldte de to berömte 
Mænd Dipoenus og Scyllis deres Dannelfe, giorde fig ifær 
navnkundige ved Apollos og Dianas Statue, fom de i Marmor 
udarbcidede til Delos - Templet. Apollo holdt i den ene Haand 
de tre Chariter\ men vi beklage, at Paufanias ikke nærmere 
har beskrevet dem. Dog erflattes denne Mangel noget af Plu- 
tark, fom i hans Skrist om Mufiken (T. X. p. 664. Reilkes 
Uclg.) siger, at denne Apollos Tempelftatue havde de tro Gra- 
tier paa den udftrakte venftrc Haand, og at (len midterfte af 
diffe holdt en Syrinx, as de övrige, den ene en Lyre, den 
anden Flöiter«



Noget udforligere er Paufanias i at forklare Béfkaffenhe- 
den af CharL-Afbildningerne i Elis, deels i Templet paa denne 
Byes Torv, deels i den Olympifke Jupiters Helligdom. Ved 
de förlte befkriver han deres Attributer med diffe Ord: ”Paa 
” Torvet i Elis er et Tempel til Chariterne, og deri Gudinder- 
J’nes Billcdftötter. Anfigter, Hænder og Fodder ere af hvidt 
’’Marmor; men deres Paaklædning forgyldt. Den ene af dem 
’’holder en Rofe, den mellemste en Tærning, den trcdie en 
’’liden Myrteqvifl. Man anfører hertil den rimelige Grund: at 
”Rofe og Myrte ere Venus helligede, paffende til den hende 
’’tillagte Skiönhed, og med Venus ftaae Chariterne i nærmefte 
’’Forbindelfe. Tærningen er egentlig Borns Legetoi af begge 
”Kiön, hvilke Alderen endnu ikke har givet noget Uyndigt. 
’■’Til Charitcrnes höire Side flaaer Eros, paa famme Fod- 
”ftykke.”

Ved at forarbeide Statuen af Jupiter til Templet i Olyin- 
pia, viifte den ltore Kunftner Phidias, hvor meget han, felv 
under den dristigfte og meeft ophoiede Phantalies Befkieftigelfe, 
var gjennemtrængt af 1 ölelfen om Huldgudindernes Værd. Paa 
hans ftolte Kunftværk forekommer tre Gange Hcnfyn til Cha
riterne. ■’Taa Thronens overile Deel, figer Rejfebelkriveren, 
’’udarbeidede Phidias over Himmelgudens Hoved paa den ene 
•’’Side de tre Chariter, paa den anden de tre Horäer; thi baade 
■’Tine og diffe udgives for Jupiters Döttre. Paa Thronens ne- 
■’Merite FocLftykkc vare i ophævet Guldarbeide: Soelgudcn be~ 
•’'fligende fin Vogn, Here og Zeus, og hos denne Charis. Der- 
•’■’paa Heltia, efter hende Eros, modtagende lin af Havet frem
kommende Moder. Aphrodite bekrandfes af Peitho; desuden 
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’’forekomme her Apollo med Artemis, Minerva og Herkules.” 
Dette Sted kan sorresftcn tiene til Beviis paa, at, fkiondt til Phi
dias’s Tid Chariternes Trillingtal var det almindelig antagne, 
saa brugdes dog tillige Charis kom kollektiv, og Peitho lom Yn
des - Gudinde i Venus's Seltkab.

At Delpher - Templet ikke manglede Chariter, kunde vi 
deels i Almindelighed sormode, deels finde rimeligt deraf, at 
denne Gud holdt i den delifke Helligdom, bom vi nyeligen 
saae, Chariter i den ene Haand. Formodningen bliver til 
Vished ved Ordene i i den sorhen anförte Pindarifke Sang:

De have deres Throner
Ved Siden as den pythifke guldkoggrede Apoll;

til hvilke Vers den græfke Scholiaft udtrykkelig bemærker: ”1 
Delphi ftode Chariterne til Apolls höire Side.” Tanken er uden 
Tvivl den: at, var der noget, hvortil Menneskekundskab, Be- 
tænksomhed, Maadehold og en conseqvent Fremgangsmaade ud- 
fordredes, da var det fornemmelig et Orakellleds Bcftyrclfe.

Om de orchomenilke Huldgudinders Udseende har Pau
sanias Intet anfört. Man kunde faaincget mere hor have önfikct 
ftörre Udsörliglied, fom det er vift, at cle upaaklæelte Gratiers 
Fremftillingsmaade af Kunftnerne derfra er uelgaaet. Vi kunne 
nogenledes udfylde denne Mangel ved Servius’s Yttring i An
ledning af Virgils Mater Acidalia. At i Orchomenus var den 
acidalifke Kilde, hvori Gratierne badede fig, have vi allerede 
bemærket. De Ord, fom angaae os ere clilfe: ”At de afbil- 
”dcs, de 2 med tilvendt, den ene med fravendt Anfigt, dertil 
”er Grunden, at en udviilt Velvillie pleier fordobblet at vende 
’’tilbage/'’ hvorfor og Digteren figer: vei fkal det fortryde dig 
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ved Godhed at have fremælket os.” Om den lærde Mands 
Grund fpörge vi her ikke; men vi takke ham for at have op- 
givet t>s Chariternes Stilling i Orchamcnus-Templet; og at de 
der virkelig have havt denne Stilling, finde vi rimeligt deraf, at 
i den antike Kunlt netop denne faa oflc er udtrykt.

I Mycenæ, hvor vi trefle Chariterne i Forbindelse med 
Juno, har en af de fuldkomnefte Billedhuggere i Oldtiden 
Polyklet, hvis Kanon cr faa beromt, ogfaa bcfkieftigct lig med 
Chariterne. ”Han gjorde, figer Paufanias, i Heræum, af Guld 
og Elplicnbeen, Junos koloflalfke Statue fiddende paa en Throne; 
paa hendes Diadem ere Chariterne og Horaerne udarbeidedc; 
hun har i den ene Haand et Granatæble, i den anden et 
Scepter.”

I Athen fandt Chariterne en Fremftiller i Philofophen 
Sokrates. At Huldgudinderne ftedfe fvævede for denne ltore 
Vifes Siel, viilte han i lin Lære og Vandel; men sor at der 
fkulde være et/haandgribeligt Beviis paa, at han ftedfe havde 
fytfelsat fig med di(fe blide Væsener, fkeete det, at juan i Athen 
saae og beundrede de med Sokrates’s Meifel afbildede Gratier« 
De stocle i Propylæet eller Indgangsbygningen til Athens Akro
polis. De vare 5, alle beklædte, og ved dem var det efter 
Paufanias’s Forfikring, at man holdt en myfteriös Dyrkelbe, 
hvorfra Almuen var udelukt. I Athen var allerede af Thefeus, 
da han fik sine Medborgere til at flytte fra Landet til Byen, 
opfort et Tempel for Penus Pandemus (faa kaldet til Forfkicl 
fra Venus Urania'). I dette var cn Statue as Chariten Peitho, 
forarbeidet af den ftore Kunflner Praxiteles,
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Om Malere, der i den græfkc Oldtid have foreflillet Cha-> 
riterne, haves meget faa og korte Efterretninger; dog vife 
ogfaa de, at i denne Kunftgreen have de ftorfte Mænd valgt 
Huldgudinderne til Gienftand for deres Penfcl. I Smyrna var 
i Oclect eller Bygningen til mufikalfke Övelfer et Malerie af 
Charis ved den berömtc Apelles; og hos Pcrgamenerne havde 
Pythagoras sra Par os malet Chariterne i det faakaldte Pythion 
af Apolls Helligdom. Dette beretter Paufanias, og af Plinius 
(35 B. §. 56) vide vi, at Nicearch havde afmalct Venus imel
lem Gratier og Amorcr; den famme Nicearch, af hvem Her
kules var afmalet fortrydende med Krænkelfe, at han i et af 
Juno paafemlt Raferie havde dræbt fin Kone Megara og lien- 
des Sönner.

Om dide Kunftsoreftillinger maa det bemærkes, at lige 
til Slutningen af den Perikleilke Tid fynes Chariterne sor det 
meefte at have været beklædte. Det var kun den fuldkomnefte 
Kunftfærdighed, der turde vove at forestille Huldgudinderne 
upaaklædte; men da dette Skridt eengang var giort, afbildede 
man dem i den fenere Tid sædvanligere paa den sidste Maa.de. 
I Paufanias’s Dage var saadant ganlke almindeligt; men famine 
Forfatter soRikkrer, at det ei har været ham muligt at erfare, 
hvilken Billedhugger eller Maler förft har fremftillet nögne Cha- 
riter. Om Grunden til Gratiernes Nogenhed, har en Digter i 
Anthologien paa en Indskrift over et Bad i Smyrna faaledes 
udtrykt sig:

Her Chariter engang fig badet, da liden Eros
Stial deres fkiönne Gevandt og gik bort, og dem efterlod nögne. 

Saavidt Skribenterne.
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. K
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Vi lkulle nu korteligen giennemgaae de mærkeligfte fra 
Oldtiden levnede Kunstværker, hvorpaa Gratierne ere afbildede. 
Man har af faadanne nogle ftorre, fom: Statue-Grupper, Re
liefs og Malerier, og nogle mindre Monumenter, fom: Myn
ter, Gemmer o. S. v.

Af Statuegrupper haves trende: Forft om den i Villa 
Borghese. Hcr ere Huldgudinderne upaaklædte; den ene har 
Blomftre, den anden en Tærning i Haandcn, den midterfte 
flynger Armene om begge. Til höire.Side ftaaer en Vafe, og 
til venftre en lignende, men omvæltet paa en Söile. Den er 
efterlignet paa en Agat-Gemme i det Lippertfke Daktyliothek, 
Förfte Tufende i D. N. 54g. Jeg undrer over, at Ramdohr 
i lit Skrift über die Mahlerey und Bildhauer - Arbeit in Rom, 
hvor dog den borghefifke Villa udforlig omtales, flet ikke næv
ner den. En anden end mere berömt er den i Villa Rufpoli, 
hvor Chariternc ogfaa ere nögne. Winkelmann Og Ramdohr 
ere enige i at rofe dens Fortreffelighed. Figurernes Störrelfe 
er halv faa stor, som den naturlige. Paa Hovedet have de 
ingen Prydelfe, men Haarene ere med en tynd Snor bundne 
om Hovedet, og hos de to bag til fammenknyttet. ’’Deres 
Mine, figer Winkelinann, viser hverken stor Munterhed eller 
Alvor, men stille Tilfredshed, som er Ufkyldsaarene egen. 
De ere sig ikke deres tryllende Ynde bevidfte, men röbe en 
fordringslos Befkedenhed.” En tredie Gratiegruppe, hvor clc 
ligeledes er upaaklædte, fkal findes i Sakrifliet i Domen i 
Siena. Jeg kiender den kun af Hirts Bilderbuch für Mytholo
gie, Archæologie und Kunft 2dct Hefte. Han omtaler den med 
faa Ord, og har ikke leveret noget Kobber deraf; men denne
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smagfulde og meget erfarne Kunftkiender erklærer den, lkiöndt 
bclkadiget, for fkiönnere Arbeide end begge de andre.

Af antike Reliefer med Forestillinger af Chariterne ere 
ikke faa tilbage. Saare mærkværdigt faavel i fig felv, fom ved 
den der förft udgav en kobberftukken Foreftilling deraf, er et 
blandt de Romerfke. Tre vel udforte Gratier forekomme der, 
alle nögne, krandfede med Blade og Blomftre, de tvende yderfte 
med cn Frugtftilk i den ene Haand; og den miclterfle i fæd- 
vanlig Stilling, strækkende Armene til begge. De staae under 
tre Palmetræer, og have paa hver Side cn liden Kolonne, 
med en derpaa hvilende omvæltet Urne, hvoraf Vandet ud- 
strömmer, og et fra Coloimen nedhængende Haandklæde. Det 
er stukket i Kobber af den berömte Marc Antonio Raymondi 
undertiden kaldet Francesco Fr anci a, efter den franlke Guld- 
smed, hos hvem han havde lært at gravere, der levede fra 
1488 til i55g. Han udmærkede fig ved at stikke Albert Då
rers Stykker, af hvilke han i Venedig havde tilkiöbt fig 56. 
I Rom tilvendte han sig Raphaels Gunst, og paa dennes A11- 
modning har han formodentlig flukkct det Relies, vi her have 
befkrevet. Under Kobberplaclen ftaacr: Sie Romæ Carites ni
veo de marmore sculp., dog uden Navn* *).

_

*) Köbberflikket anfdres foni særdeles vel giort i Catalogue raisonné du 
Cabinet d’Estampes de feu M» IVinkler li Leipzig par Michel Huber, 
T. 2cond p. 59I. Kobberet felv har en af vore indfigtsfuldefle 
Kunftkiendere, Secretær i Commiffionen for Oldfager,. Hr. Can« 
cellieraad Thomsen meddeelt mig.

R 2



132

Paa en Kandelaber i den borghefifke Villa sees Chari- 
ferne holdende hinanden i Haanden, og trædende frem til en 
stille Danels. De ere i antik Stiil, beklædte, og meget tilhyl- 
lede. De have Diadem paa Hovedet; Haaret hænger ned i 
kröllcde Lokker, og Gevandterne, foran fammenheftede med 
Bælte, falde i ftore Folder. Den fidfte til höire Sicle holder 
Nederdelen af Gevandtet noget ucl, og vender Hovedet faalc- 
dcs, at Stillingen bliver temmelig fordrejet. Tegningen findes 
hos Hirt.

Vi komme til det fkiönnefte Relief af alle, det af monu~ 
menta Mathæiorum 3 fom Bar toli i Admiranda Romanarum 
Antiquitatum under n. 68. har indfort. Det er en Sarkophag, 
meget betydningsfuld. I Midten ftaae de 3 Cliariter, upaaklædte, 
ubekrandfede; de 2 yderfte række Haanden til en hos hver af 
dem ftaaende Amorin. Bag ved er opfpændt et Teppe hörende 
blot til Grupperingens Harmoni. Længere hen til hver af 
Siderne ftaaer Amor omfavnende Pfyche; og ved hver Ende 
af Reliefet atter en Eros. Ved Amorerne ere neden til Kruk-' 

-ker med Blomftre anbragte. Monumentets Henfigt er at betegne 
den ægtefkabelige Kiærlighed, fom de 2de Afdöde havde viift 
hinanden. Hertil figte de mange Eroter og Amoriner, hertil 
Amor og Pfyches gientagne Forestillinger; og derfor ere Cha- 
riterne hidfatte, thi det er dem, der bringe alt i Livet i Har
moni, og ftröc Blomfter paa den ægtefkabelige Bane.

Paa et Anaglyphon i det Pio - Clementinlke Mufeum *),  
der venteligen er et Votivftykke, findes Gratierne anbragte, fom

*) IV. 13.
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Takncmmeligheds Symbol. Skiöndt Arbeidet fættcs i den Ro- 
merfke Tidsalder, faa er det dog vel gjort, og Ideen er ci 
ugræfk; thi baade Sokrates og Chryfipp regnede Erkicndtlighed 
for en Dyd, der var Chariternes Værk. Mercurius frcmftillcr 
for JLægeguden Æfkulap en Mand der er helbredet; denne 
hylder paa Knæ fin Velgiörer; og til venftre ftaae de 5 Gra
tier i sædvanlig Stilling, upaaklædte, men uprydede og uden 
Attributer. De ere satte her, for at vife den Helbrededes Tak- 
nemmelighed.

Et andet Votivftykke Fra Keifer Marc-Aurels Tid har en 
lignende Hensigt. Det fmdes i det capitolinfke Mußeum *).  Her- 
cules og Mercurius, Vejenes og de Reisendes Belkytter, ftaae 
paa en Forhöining, der fkal tænkes paa et trivium, bor at til— 
kiendegive en Vei, der forer til Bade. Herkules, med en 
Kran els paa Hovedet, fom han selv nyeligen har sat derpaa, 
har i den venftre Haand en knudret Sivflok, Flod- og Kilde- 
Guddommes Særkiende , og Lövehuden kastet over fine Arme. 
Mercur bærer fm vingede Petasus. Chlamyden hænger ned fra 
venttre Skulder, hvorover den er fæflet med et Spænde. I 
den ene Haand holder han cn Caduceus, i den anden cn Pung. 
Neden til fees Flodguden Abeamus liggende. Hans ene Haand 
hviler paa cn Urne, hvoraf Vand udflyder; i den anden hol
der han et Siv. Til Ilöire ere de 3 Gratier, hvoraf de 2 yderfte 
have Ax i Haanden. Til venftre 2 Flodnympher, der bortföre 
Hylas, Herkules’s Yndling, da han vil hente Vand til Argo-

») IV. 54.
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nauternes Forfriskning. Han har fin Chlamyde heftet paa den 
ene Skulder, og holder i Haanden en Vandkrukke. Ved Mer- 
kurbilledet læfer man neden til dette Onfke: Bonifati vivas 
sacerdus. Denne Bonisaz var rimeligviis Præft ved en Hellig- 
dom for Mercurius. Allcrncderft er en latinfk lndlkrift, hvis 
Indhold er denne: •’’Epitynchanus, Frigiven hos Keifer Marc- 
”Aurel, og dennes Kammer - Opvarter, har iftandsat dette tri- 
”vium til Ære sor Kilderne og de hellige Nympher nær ved 
f’hans Bad, til Opfyldelfe af et Lofte.”

Endelig har Winckelmanii i fine Monumenti inediti^} 
bekicndtgiort et meget fmukt Basrclies, fom da befandtes hos 
Duca Caraffa Noja i Neapel, men sulen hos Nicolao de Bo- 
nis. Det foreftiller Parish Kiærlighedsforbindelse med Helena. 
Paris sees flaaende, og hos ham Amor med ftore Vinger, He
lena sidder, og hos hende Venus; baade Moder og Son ere bc- 
fkiestigede med at faae Forbindelsen fuldbyrdet. Paa en höi 
Colonne fidder Chariten Peitlio i fuld Paaklædning med Slör og 
Kalathus paa Hovedet. Ogfaa hun anvender lin Indflydelfe til 
Planens Fuldförelfc. Ved Paris, Venus, Helena og Pith o fin- 
des Navnene oventil hosföjede. Hirt mener, at denne Figur ei 
er Chariten, men Geniuffen S01’ det Sted, hvor Bortforelfcn 
fkeete, men B'éttiger har tilflrækkeligen viilt, at Tryllefuglen 
Iynx eller Vendehals, hvorpaa hun ftötter den ene Haand, netop 
kunde ventes hos Peitho, til at udtrykke en uimodftaae.lig Over
talelsesgave.

*) N. 115.

/
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De antike Malerier, hvorpaa Cliariterne forekomme, fkulle 
ikke opholde os, da de ere meget faa: et-fra Herkulan, der 
fremftiller dem i Gruppe, ligefom paa Statuerne, nögne, hol- 
dende i deres Hænder Blomster, Ax og Frugter. Kun den 
ene af dem har en Krands om Hovedet. Paa vcnftre Side 
fees en kratbegroet Klippe. Paa et Frefcomaleri hos Pietro S. 
Bartoli sees de beklædte og ftærk lilhyllede. De to have Klæde
monnet sammenheftet med et Belte, og alle [have Armbaand 
baade paa Overarmen og ved Haandleddet. De drage hinan- 
den i Runddands faaledcs, at Gevandterne flagre , og paa den 
ene Charite, den midterste, men fom ved Svingningen helder 
med Overlegemet betydeligen til liöire Side, fee vi Ryggen 
blottet. Vigtigere end begge dilTe er det i Egnen af Esquiliæ 
fundne, fom man mener til Keiber Titus’s-Bade fordum hö- 
rende, Malerie, der soreltiller en Brudefcene, og af den Villa, 
hvor det længe bevaredes, fædvanlig kaldes 'Nozze Aldobrandine. 
Vi beröre det her, fordi Chariten Peitho er derpaa en af Ho- 
vedperfonerne. Bellori har i fine Admiranda n. Go og 61 
deraf givet en fmuk Aftegning. Del har tlaaet i en (dog ei en- 
kaullisk) malet Væg i en med Lovværk indfluttct Omfatning, hvoraf 
det cr udfkaaret. I den midterfte, som er Hoved-Gruppen, 
fielder paa en ziirlig og vel draperet Hyndeftoel, den tilllörede 
Brud i dyb Samtale med fin Brudeförerinde, fom her er fore- 
stillet som Gratien Peitho. Det til Side svævende Gevandt 
blotter paa denne Legemets Overdeel, medens Underdelen er 
indhyllet. Hun har Overtalelsens Svada paa sme Læber, i lit 
blide Oiekest og omme Favnetag. Brudgommen, med Ilovcd- 
smykke, S0111 en Bakchus, sidder bag ved paa en lavere Bænk, 
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og venter med Utaalmodighed paa Samtalens Ende. Perfonerne 
til. liöire Side giöre Forberedelse til Brudens Badning og Salv- 
ning, maafkee og til at ftille de Forclfkecles Nati vitet; til ven- 
ftrc Side holder Citharspillerinden sig færdig til Epithalamiets 
Iftemmelfe og der giöres et Offer til Juno. Paa dette Grælk 
og Romerfk Smag heldigen forenende Kunftværk, ere alle 
eenige i at beundre de enkelte Gruppers Fortreffelighed og det 
Heles Harmoni.

Af Mynter ville vi anförc ct Par mærkværdige: I det 
Hunterske Mufeum findes en attifk Tetradrachme, hvorpaa den 
fædvanlige Minervas Ugle ftaaende paa en Diota eller tohanket 
Vafe, der ligger paa Siden; ved Uglens Hoved læfes AØE o: 
Athene, paa begge Sider tre Magiflratsp er foners Navne, nem
lig Eurycles, Ariaras, Xenocrates; inden i Vafen Bogftavet 
K og neden fox' AI. Foran Uglen ftaae tre fmaa beklædte 
Figurer. DifTe ere de af Sokrates til Propylæet forfærdigede 
Chariter, fom ved at vende Anfigt og Hænder imod Fuglen, 
der her er Gudindens Repræsentant, udtrykke deres Hylding 
mod Athene, Statens Skytgucldom. Man feer, hvor ftor Ag- 
telfe (fiffe Sokratifke Gratier ftode i, da de endog paa Myn- 
ter optoges. For ogfaa at anföre en Mynt af senere Tid, ha- 
ves fra Byen Germe i Galatien en faadan, flagen under Cara- 
callas Regiering, altfaa i Förftningen af det 5die chriftelige 
Aarhundrcde. Gratierne fees der alle tre beklædte, og ftærk 
tilhyllede; deres Stilling afviger deri fra den sædvanlige, at 
begge de yderlte vende Flovederne til den midterfte, der ikke 
har fravendt Anfigt, men viser hg en face. De to holde med t
den ene Haand, og den mellemfte med begge Hænder paa
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deres foldede Gevandt. I övrigt have de ingen Attributer. Om* * 
lkriften er: m rfatr. Ahe^avJ^ou Dcn er indfort i

*) 3die Tufinde I D. n» 287. og Ilte Tuf. I D, 11. 344.
*) I fle Tufinde I D. n. 346.
Kill. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821»

Millins Galerie Mythologique under n. 202.

Paa Gemmer mode os ofte Chariterne. En meget fmuk, 
fom Winckelmann har indfort i fine .Monumenti inediti under 
n. 51., vifer os Venus upaaklædt, fuldende paa en Hyndcftoel for 
at pyntes. Bag hende fidder en liden Amor holdende med den 
ene Haand paa fin Aloders Gevandt, og flyttende den anden 
paa en Vafe. Paa hver Side af Venus ltaaer en Charis; den 
til höire fætter Gudindens Haar til Rette; den til venltre frem- 
tager en Perlefnor af en Buddike til hendes Hoveclpryd, og 
Venus giver ved at lofte Haanden Tegn, hvorledes den fkal 
paafættes. I det Florentinfke Museum er en fkaaren Steen efter 
Udgivernes Forfikkring af ypperligt Arbeide, hvorpaa den famme 
Idee er udtrykt, men paa en noget forlkiellig Maade. Venus 
Itaaer i Midten med Legemets Overdeel blottet, men Nederde- 
len beklædt. Chariten til venltre holder en Salvekrukke, be- 
redt til at anbringe Salven, hvor Fruen fom her oplofter begge 
Hænder byder det; Chariten der fidder til venltre, giver med 
hævet Haand fin opvartende Softer den videre Anviisning. 
Af de 6 Gemmer der ere indlemmede i det Lippertfke Daktylio- 
thek ere 3 mærkelige: to Amethyfter*),  hvilke fkal være ufor- 
lignelige. Ved Forestillingen er det ualmindeligt, at de 2 Gra- 
tier ere beklædte, meu ikke den midterlte, og en Carniol**),
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hvorpaa Chariterne ere upaaklædte, den ene af dem holder en 
Tærning, den anden en Krands. Til höire Side er et Skiold, 
og derpaa en Hielin, til venftre et bckrandset Alter med Ild. 
En usædvanlig Foreftilling er den, der sindes paa en af Millin 
i hans pierres gravées inedit es förfte Gang bekiendtgiort Gemme. 
Man feer Herkules, der er kiendelig ved den som Hovedpryd 
næt anbragte Löveliud. Han holder de 5 upaaklædte Gratier i 
Orchomenifk Stilling i sm höire, og en Bue i den venflre 
Haand. Man erindrer sig, at vi paa et capitolinfk Basrelief 
har truffet en Forbindelfe imellem Herkules og Chariterne; 
men her er vel Henfigten at minde om, at Styrke uden Ynde 
ci er fuldkommen agtværdig. Den nyefte bekiendtgiorte antike 
Gemme er befkrevet af Köhler under Titel: Description d^un 
Camée du Cabinet des pierres gravées de Sa Maj. l’Empereur 
de toutes les Russies. Petersbourg 1810. i 8vo; men dette 
Skrift har jeg, uagtet al Efterfpörgfel i. Hamborg, Berlin, Dres- 
den og Leipzig, ikke kundet bekomme. Jeg kiendcr det da 
blot af tydlke Journaler, af hvilke jeg har erfaret, at Gemmen 
er en fkiön orientalfk Onyx af 2 Lag, mod fortrcffelig Tegning 
og ægte gammel. Attributen! e cre meget tydeligen udtrykte. 
Den paa venftre Side holder tvende Ax, den i Midten Blom- 
ller, og den paa höire Side 2 Valmuehoveder.

Til Slutning et Par Ord om den af Fabretti i hans Tn- 
fcriptioner indförte Drikkelkaal, hvorpaa man ei kan miskiende 
Gratierne, men fom i alt rober det 5die eller 4de chriftelige 
Aarhundrcde. Gratierne ere nögne og i den fædvanlige Stil— 
ling; de to have hver en flynget Prydelse i den ene Haand, 
og alle bære de Arm- og Fodbaand; mellem hver findes Blom- 
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fterquifte. Omfkriften er: Geleistet Lecori Comasia Triers (firere 
multis annis vivatis. Uden Tvivl er Skaalen udarbeidet bor 
trende Söftre, som Kunftneren har sremflillet som Chariter, 
med det Önfke, udtrykt baade paa Grælk og Latin, at de 
maatte drikke deraf og leve mange Aar. Slig en Blanding af 
begge Sprog i det 4de og folgende Sekler forekommer under- 
tiden paa de af Buonarotti forklarede vetri antichi. Önfkct: 
’’Drik og lev” kan erindre os om det pudfcerlige af Udtalen 
foranledigede Udtryk paa nogle fenerc Latinlke Indskrifter: sine 
fine bibas iftedet for sine fine vivas.

IV.
Hvad hidtil er anfört om Chariternes Oprindelfe, deres 

Dyrkclfe og Anvenclelfe i den antike Kunft, kan omtrent have 
betegnet os hvad Begreb Grækerne forbandt med di tfe hulde 
Væfener; men det er Umagen værdt noget nöiere at udvikle 
deres Betydning i Hellenerlivet. Foruden de Bidrag det fore- 
gaaende hertil giver, har jeg, for ei at forvilde mig i den 
store Mængde af Nationens Skribenter, fornemmelig holdt mig 
til Pindar og Anthologien med Henfyn til denne Gienltand; 
dog er ogfaa adskilligt hentet fra andre Forfattere. Pindar, 
der felv (i et Hymnesragment) beder Zeus og Apoll tilligemed 
Chariterne og Aphrodite at optage ham i det ærværdigfte Chor 
af Musernes Prælier, forekom det mig ifær paffende at raad- 
fpörge, da han, der forfattede Seiers Hymner til Kæmperne 
fra alle Grækenlands Egne, paa cn vis Maade kan figes at 
være den bedlte Tolk af alle Oldgrækeres Fölelfer. For ftrax
i et Exempel at vife, hvorledes han benytter Charis-Ideen,

S 2 
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hidfætte vi Begyndelsen af den förfle Ifthmifke Hymne. Dig
teren var juli befkieftiget med en Pæan for Öen Keos’s Ind- 
vaanere, der lkulde bruges ved en hellig Procesfion til den 
Delifke Apolls Ære, da han underrettedes om en Thebaners 
Herodots Iflhinifke Kæmpnings-Seier. Af fonlig Pligt mod fin 
Födeflad Thebe afbryder han Keer-Sangen, og beder Delos 
og dens Gud om Tilgivelfe. Her blive Thebe og Delo§ ftrax 
to Chariter i hans Phantafi; thi det heder:

Min Moder, guldfkioldede Thebe, din Lovsang
Er mig vigtigere end hver anden Idræt.
Vredes da ei klipperige Delos,
Til hvem min Dig ter aand nylig var henfvævet.
Hvad er kiærere sor den gode Sön
End ærværdige Forældre.
Saa vige da Apolls Stad; men næft Mufernes Hielp
Jeg fnart fletter en Krands for begge Chariter.

Anthologien indeholder faa betydelig en Samling af me
get forlkiellige Forfatteres vittige Smaadigte, at dens Brug her 
ifær fynes meget henfigtmæsfig. Vi ville da föge at forfölge 
Mennefkelivet hos Grækerne fra Vuggen til Graven, i intellec- 
tuel fom i moralfk Henfeende, og ved hvert Skridt lkulle vi 
treffe Chariterne. Det famine vil hos dem spores i Naturen 
fom i Kunflen, i mindre fom i ftorre Samfund, ja endog i 
Ideen om Univerfet og om Guderne. Skulde den Perlefnor, vi 
faaledes flette for Huldgudinderne, undertiden maalkee findes 
noget braaget, faa haaber jeg , at man mere vil fornöies 
ved at bemærke, hvorledes mangen en Perle funkler med ægte 
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Græfk Vid, cnd ftödcs ved det mangefarvede Anflrög, fom 
Sammensætningens Natur nodvændigen medforte.

Ved felve Foderets Födfel manglede man ikke paa at 
udbede fig Chari ternes Deeltagelfe. Man fmigrede fig faam eget 
mere dermed, fom Chariten Peitho var Juno Lucinas Selfka- 
berinde, ligesom hun og af Plutarch *)  nævnes blandt de fem 
Bröllups - Guddomme. I Anthologien giör Digterinden Nosfis 
folgende Önfke ved en Barnefödfel:

*) Qvæft. Rom. I.

Hulde Diana du Delos’s og fkiönne Ortygias Dronning
Du dine Pile nedlæg udi Chariternes Barm.

Bad. dig i Inopes Flod, og kom til Alketis’s Boelig, 
Kom du blide og flux hende fra Smerterne fri.

Barnet opvoxte, og Chariternes Navne vare uden Tvivl 
blandt de förlte, det fremftammede. I Ariftophanes’s Fragmen- 
ter nævnes Kager, der heed Charifia. ”Ved Chariterne” var 
den almindelige Formel, hvormed man bekræftede Noget. At 
være artig, den fædvanlige Aclvarfel til Börn, benævnedes 
%a,gievTifyiy, med Bibegreb af nogen Vittighed i Spögen. Naar 
Drengen kom i Skole, gienlöd ogfaa der Gratiernes kiære Navn. 
Af to Vers indförte i Anthologien blandt Digteren Metrodors 
arithmetifke Problemer, fynes det klart, at man i Börneunder- 
viisning i Arithmetik, faavel i hele fom brudne Tal, har taget 
Rcgneftykker af Chariterne. Det ene Verfes Indhold er fol
gende: Chariterne bare Kurve med Æbler, i hver Kurv et lige 
Antal. Dem mödte de ni Mufer og udbade fig nogle. De gave
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da hver et'lige Antal, ©g de 9 og o beholdt hver ligemcget. 
Sporges: livormeget gave de? Det andet Vers fremsætter denne 
Opgave: Et Noddetræ hang fuldt med Nödder. Diffe bleve 
pludfeligcn asplukkcde med saadan Beltemmelse: Parthenope 
fkal have f, Pliilinna •§■, Aganippe 5, Orithya f, Eurynome I, 
Chariterne 106, Muferne 9 Gange 9; naar der nu blive 7 Nöd- 
der tilbage paa Træets Top, faa fpörges, hvormange Nödder 
bar Træet? Efter de oplyfende Beregninger, dette Sellkabs 
ærede Medlem Hr. Prof. Degen efter min Begjæring har haft 
den Godhed at meddele mig, beholdt i forfte Opgave hver 
Charite 2, 4, 8, eller 16 Æbler, og i fidfte Problem bliver alle 
Nödclcrnes Antal 1680. I Opdragelfen maatte efter Theokrits 
Udtryk *)  Intet lkee uden Chariterne. Den Yngling der gik ud 
i Verden, med Kundfkaber, Belevenhed og Humanitet, kaldtes

*) 16, 108.
*) Ubeskrivelig ftor var den Ære, der ydedes en fejrende Kæmper. 

Byen, hvorfra han var, troede fig hædret i hans Perfon, og mod
tog ham derfor med Jubel, med Proceflioner, og de meeft glimrende 
Felter. Pragtoptogets Glands ved faadan on Anledning fluttes deraf, 
at Romerne sammenlignede den med et Triumphtogs Pragt.

- -

Ynglingens Hu ftod for det meefte til at udmærke fig ved 
Legemsfærdigheder; til Misundelfe lykkelig anfaaes han af fig 
og line, om han havde det Held een eller flere Gange at vinde 
Prifen ved en af dc fire ftore offentlige Lege i Grækenland *).  
Denne Hæder er det, hvortil det Pindarifke Charis-Begreb for- 
nemmeligen knytter fig. Chariternes Mark er det han plöier, 
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Chariternes Have, han beplanter. Sangene selv ere de Gratier, 
med hvilke han besöger Seiervinderne. Give Chariterne Held, 
da foreviges ved ham Heltenes Hæder, og ved deres Hielp 
haaber han heldig at sigte til Musernes Maal. Det er ikke mu
ligt her at anfore alle de Steder, hvor Digteren peger paa 
Huld^udindernes Virksomhed; kun et Par bor hidsættes til 
Prove.

I fierde Nemeifke Hymne om Ægincteren Timefarch hed- 
dcr det:

Bedfte Lægedom
For udttanden Moie er Glæde;
End mere frydes Alanden, 
Naar han hædres ved Sange 
De vife Mufernes Döttre.
End ikke ved varmende Bad
Ovæges de smidige Lemmer faameget,
Som Sielen ved Qvad
Til Seirherrens Lov, ledsaget med Cithar.
Daaden forsvinder,
Men Lov-Sangen ikke,
Som Tungen, af Chariter begeiftret, 
Fremfiger hr a inderfte Hierte.

og i den udie Ifthmifke, om Thebaneren Meliffus:
Naar en Mand, hvem Lykken har föiet
Hvad enten ved Field udi Kamp,
Hvad heller ved Riigdom og Velftand, 
For trodlig Overmod fig reen bevarer, 
Medborgeres Priis han værdig da er.



144

Ved dig, o Zeus,
De Dödelige megen Ære tildeles.
Hvo dig folger, er fikker paa Held;
Men de Uretlindige
Deres Velstand forfcile.
Roesværdig Daad har fin Lön.
Den Brave bör det at hædre;
Og Pragttogets Helt ved Char it er >
Ved blide Hymner ophoie.
I 3die pythilke Hymne til Kong Fliero i Anledning af en 

Seier, der i de pythilke Lege tilkiendtes en Heft han havde 
ladet danne til Ridekampe, figer Digteren, med et temmelig 
driftigt Billede, at han tilftiller ham tvende Chariter Hygiæa 
og Komos, for at lykönfke baade med gienerholdt Sundhed og 
med vunden Kamppriis. Naar det i 6te nemeilke Hymne hed- 
dcr, om Ægineteren Alkimedes, at han 

'’ved Kaftalias Kilde (ved Delphi)
’’ltraalcr i Aftenens Mörke
”i let fvævende Gratiers Chor”,

faa figter det efter Scholiaftens Bemærkning til den Feftlighed, 
fom paa felve Seiersdagen fildig om Aftenen anstilledes for den 
Vindende, da han ledfagedes hiem med Fakkelskin og höitide
lige Sange.

I de Aar, da Kiærligheds-Folelfen og Lylt til Forbin- 
delfe med en Medvandrerinde i Livet pleier at opftaae, er det 
intet Under , at Chariternes Deeltagelfe var meget levende. 
Hvad forhen er fagt om Gratierne S0111 Venus's eller Junos Sel- 
fkabcrinder, kunde her være nok. Vi ville dog tilföie et Par
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Difticha af Digteren Straton sra Sardes, der vise den Strid, 
hvormed Hiertet i flig Anledning ofte maatte kæmpe: de lyde 
saaledes:

Uret har man Theokles, naar man om de gode Chariter 
Taler, og dem nævner trende i Orchomenus.

Thi sem hundrede Blik med Pile du feer dig omsvæve, 
Samtlige andres Siel rede at drage til fig.

Om Bryllup have vi feet, at Chariten Peitho hörende til 
Juno's Sclfkab derved havde en Hovedrolle. Ved Maaltider vare 
efter Horazes Vidnesbyrd □ Skaaler Graziernes bcftemte Maal; 
og i Anledning af Döden erfarede vi, paa den lkiönne Sarko
phag hos Bartoli, hvorledes Cliariterne anbragtes paa et Grav
monument for at erindre om den afdöde Ægtefælles omme Kiær- 
lighed, hvilket den dobbelte Foreftilling af Pfyche og Cupido 
ogfaa antyder. I Anthologien udtrykkes i flere Gravminder 
Gratiernes Savn ved den Henfarnes Bortgang; f. Ex. i dette af 
Juli anus Ægypteren:

Tidlig vorded' du Brud, for tidlig dig Graven bortrykked’, 
Anaftalia fkiön, yndige Gratiers Blomft.

Bittre Taarer din Aland og din Fader over dig udgiöd 
Baadsmanden Charon felv over dig fmelter i Graad.

Ei tolv Maaneder fuldt du haver i Ægtefkab levet;
Men i fyttende Aar ach dig nu fkiuler din Grav!

At udmærkede Aandsevner, ifær faadanne, paa hvilke 
Smag og fortrinlig Dannelfe have Indflydelfe, tilfkreves Cliari- 
terne, derpaa afgiver den grælke Digterfamling, vi her faa 
ofte benytte, mange Beviis. Hvo kiender ei de 2 Linier af 
Plato:

FirJ. Sti. hitt. og philosoph. Skr. I Deel 1821. T
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Gratierne onfkcd’ at finde cn aldrig sorfaldende Boelig, 
Længe de sögt’ og tilfidfl fandt Ariftophanes’ Sjæl.

Menander kaldes Gratiernes Fofterfon; Jamber benævnes 
hans Born, og Huldgudindernes Tienere. Anacreon siges at 
aande Chariters Qvad, Meleager at have overgaaet selve Gra- 
tierne i Gratie. Sappho hedder deres Bloinlter; Dandferinden 
Libania tillægges Chariters Geftalt, Hetæren den aanderige Lais 
plukkede Gratiernes Lilier; og om Sophokles synger Tliebane- 
ren Simmias:

Stille paa Sophokles’s Grav, ftille du fnoe dig Vedbænde,
Og udfkyde paa den grönnende krufcde Skud!

Derpaa fremblomftre bladrige Robe og frodige Viinftok
Og udbrede trindt om saftige Qvifte og Bær!

Dette til Alinde om Digterens Dybhnd og Södhcd fom Honning 
Som i lige Grad var Mufers og Gratiers Ven.

Huldgudindernes Virkning paa Hierte, Fölelfer og Mora- 
litet er i det foregaaende ftundum her ort. Man erindre fig, 
hvorledes de formildede Oreft, der i Raferi havde dræbt en 
ham kiær Perfon, hvorledes de i Nemefis Tempel fkulde ud
trykke Sielens Harmoni efter Lidenskabernes Bekæmpelfe. Ved 
Taknemmelighed, hvis Opvækkelse ufiridigen i Oldtiden tillag
des dem, bor vi dvæle nogle Öjeblikke for at anföre cn græfk 
Philofophs Betragtninger over dem. Stoikeren Chryfipp, hvis 
Raifonnement Seneca har bevaret os de beneficiis I. c. 3., troede 
nemlig i Chariterne at fincle felgende: Gratierne, fagde han, 
ere tre, fordi den ene tildeler Velgierninger, den anden mod- 
tager dem, den tredie giengieldei' dem. De ftaae og byde hin
anden Haanden i Kredsgang, fordi Velgierninger forplante lig
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fra en til en anden, og tilfidfl vende tilbage til den, fra hvem 
de udgik, og desuden ængere sammenknytte de Baand, der 
forene Mennefkene. De foreftilles smilende, fordi Velgiemin- 
ger paa eengang glæde baade Giveren og Modtageren; unge, 
soreli Mindet om velgiort aldrig bor ældes; Jomfruer, foreli 

' Taknemmelighed fordrer et rcent og luttret liierte; uomgyr- 
tcde, fordi man aldrig ved Betingelser bor formindfke dille Dy- 
ders Værd; let eller aldeles ikke paaklædte, fordi ædel Vclgiö- 
renhed ikke fkyer Mennefkcrs Paasyn; endelig, som nogle til— 
föie, livlige og hurtige, fordi vi ikke bor töve med at giöre 
os andre forbundne, eller udfætte Erkiendtligheds Udvifelfe.” 
At i denne Fortolkning vel indeholdes i Almindelighed meget 
fandt og lkiönt, er unægteligt, men det er tillige klart, at end 
mere deri er vilkaarligt og ikke i Oldtidens Aand. Men behö- 
vedc vi endnu et Vidne om, at Chariterne vare Symbol paa 
Takneminelighed, saa havde vi det i Theokrit, bom i Digtet 
XctgiTeg netop bruger det faalcdes, da han besværer fig over 
den Kulde, hvormed Digterne ved det Sicilianlke Hof bleve 
behandlede.

Chariter, S0111 Udtryk S01' den fkiönne Natur, sorckommc 
ofte i Anthologien. Snart anbefales ved en Indfkrift en Have, 
benævnet f. Ex. af Eros eller deslige, fnart et Landsted, fnart 
et Bad, udmærket ved fin Beliggenhed og Vandets Fortrin. 
Om en Have hedder det:

Stor var Eros vel ei, men yndig, faaledes jeg ogfaa 
Ei blandt Flaver er ftor, men af Chariter dog fuld.

og om et Bad:
T 2



Her Chariter engang fig baded’; til Giengield for Badning 
Derpaa deres egen Ynde de Vandet indgav.

Jeg kan ikke undlade ved denne Leilighed at inclföre et hidrö*  
rende meget poetilk Sted af Ariftophanes’s Fugle, hvor dille 
faa fynge:

Lykfalig Fuglenes
Bevingede Slægt! om Vintren de ei 
Have nödigt at klædes i Kapper;
Om Sommeren os
Den stikkende Hede ei qvæler.
Paa blomltrende Enge
I Bladenes Favn er vort Ophold,
Naar Græshoppen fkingrencP og hvislen (P
I Middagens brændende Soel lader höre fin Sang.
I hule Grotter vi Vin tren tilbringe
Og fpöge med Biergenes Nympher.
Om Vaaren vi focles
Ved de jomfruelige, de hvidnende Myrtbær,
Og Chariternes Haver.

Da vi i det foregaaende faa længe have dvælet ved Cha- 
riternes Brug i Kunden, vil vi nu ikke derved opholde os; 
men blot tilföie et Par Bemærkninger: Et Vers i Anthologien 
udleder Komoediens Op findelfe ved Chariternes Hielp af Jam- 
ber, et andet tilfkriver dem det Surrentinfkc Fajences Kunfttil- 
beredetse; og Pindars 15de olympiske Ode tillægger Huldgud- 
inderne baade Dithyrambens Indförelfe, og den Architonilke 
Kunflidee hos Korinthierne at bruge Ornen i Relief til Fronti- 
fpicc paa Gudernes Templer.
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Mærkeligt er det, at den lyrilke Sanger i den 4de py- 
thifke Ode til Cyrenæeren Arcesilaus ogfaa omtaler Chariterne 
fom virksomme i Staternes politifke Beftyrelse. Det pafTer al
deles med Begrebet af Harmoni, fom vi pleie at höre dem 
overalt at udbrede. I Cyrcne havde været borgerlige Urolighe
der, bom dog omfider bleve standsede. Til dem figter Pindar 
ved folgende Udtryk:

Du kom fom betimelig Læge,
Og Apoll gav dig Hæder.
Med varfom Haand
De frifke Saar maa behandles.
Let er det at rylte en Stat,
Endog for den Svage;
Men den atter at bringe i Orden
Er vanlkeligt, uden Guddommens Haand
Pludfelig de Styrende leder.
Det Chariterne dig har forbeholdet.
Hav da Mod til fremdeles
At hellige Cyrene din Omhu.

Efter faaledes at have fulgt Chariterne igiennem deres 
forfkiellige Virkekredfe paa Mennefkelivet og de mindre eller 
Horre menneskelige Samfund, flutte vi med at ledfage dem til
bage til Himlen, hvorfra de have deres Oprindelfe. Her fee 
vi dem ogfaa at udbrede Harmoni, Liv og \nde blandt Him
melboerne. Man fortryder vift ikke atter at erindre fig det 
fkiönne pindarifke Udfagn:
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Uden de hulde Charlter
Holde ei Guderne
Enten Dands eller Maaltid.
De ordne alting i Himlen, 
De dele en evig Hæder 
Med Alfader i Olymp.


