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i Anledning ûf LEIBNITZES 

Oedipo Chymico.

hiant de foMkffelige Afhandlinger, font den store og vidtbe« 
bcromte Mand Hr. Leibnitz haver beprydet den Samling af 
lcerde Skrifter med, i det Kongelige Berlinske Societet, (til

hvilket Societet hand selv/ som bekiendter, var den forste Angiver,) 
haver een, som er just den anden i det forste Bind, der udkom i Anret 
1710. og forekommer paa den 16. indtil den 22. Side, denne Titel: 
G. G. L. Oedipus Chymicus Ænigmatis Græci & Germanici. Derudl 
indeholdes Forklaring over tvende nwrke Taler hos Alchymisterne; 
Den ene tagen afen ©ixTft’ff Chymico, den anden afde dekiendte Tyd- 
ffe Skrifter underBafihi Valentini Navn. Hvad dette sidste eller Tyd- 
ffe Stykke anga aer, da kunde man vel undre paa, hvorfore Hr. Leib
nitz haver vildet give dette ud for noget rart; helst det er temmelig vel 
bekiendt, og ncppe nu om Dage morkt, for saa mange som blade lidet 
udi Chymiffe Boger, endogsaa uden mindste Forscrr atove sig i Kun
sten. Eyat tale om, at Forklaringen paa bemeldte Tydffe Ænigma 
staaer tydeligen trykt med store Bogstaver i een og anden Edition af 
Bafilii Valentini Skrifter: Item / at Dr. Samuel Reyher, fordum 
Jurist og Mathematicus i VniverliretCt til Kiel, haver i sin Tradat 
de Nummis ex Chymico metallo facits , trykt i Anret 1692. givet 05 fklvsfiM- 
me Forklaring derpaa, Cap. j.p. 22. Saa at Hr. Leibnitz ikke har havt 

. videre at tilfoye, end sin egen Latinffe Overscrtcelse paa Vers, som 
- hand havde giort i sine unge Aar.

Det Grcrkiffe Stykke er afen anden Art og Beskaffenhed, og der
om kand virkeligen falde en heel Deel at sige ; ja meget mere, end hvad 
velbemceldte Hr. Leibnitz derom deel korteligen har ffrcvet. Og saa- 
frernt denne store Mand haver havt foye til at udlade sig (m- v.) saa- 

ledes:



24 H. O. Dm Sîbyllæ morke Tale  
lebes: ’’Saltem ad doétrinam pertinebit, ænigmata qvædam Chy- 
”mica diffoivi ; " Saa bliver vel ogsññ dette rec / at det horer til Leer- 
dom ogVidenffaber, det Ænigmata, som man af vrang og 
gandffe falff Indbildning, efter en gammel og ugrundet Tradition, 
har givet ud forChymiffe, og ligesom indeholdende noget rart, vorde 
bedre opliuste, og at der bevises for Verden, at de intet mindre kunde 
betyde, end Chymiff.

Hand anforer af en gammel ffreven Bog paa Grcekiff, hvis Titel 
er i Latin : ” Stephani Alexandrini Philofophi Magnæ & facræ Artis 

"’’Praxes, ad Heraclium Auguftum ”, sex Linier ñf Grckkiffe Vkts, 
dem hand paa sin egen Maade oversår saaledes:

’’Literulis nofcor quadrifyllabus ipfe novenis, 
’’Syllaba habet binas, niíi quod tenet ultima ternas, 
’’Vocales quatuor, quinis non propria vox eft, 
’’Bis feptem vicibus numerum centuria totum 
’’Ingreditur, decadesqvenovem, tumbis tria. Sime 

’’Noveris, hinc aditus ad facra noftra patent.” 
Hvorpaa hand strap siger: ”Hos verfus myftice explicat Stephanus, 
’’fenfu proprio diíftmulato. Sed confiât fignincari Arfenicon, quod 
tali fchemate patet” : See.

Udi dette Schemate viser hand daBeregnittgen paa faadàn Maade, 
iitA. ffal betyde 1000. p. 100. s. 200. e. 5. n. 50. î. 1. k. 10.0.70. n. 50. 
Summa 1496. Item, at der ere 4. Vocaler og 5. Lonfonanter i Ordet, 
hvilket i de tre forste Stavelser haver Mm tu Bogstaver, og i den sidste 
trende Q. E. D.

For det ovrige melder hand om Æmari Ranconeti Beregning af 
samme Ords Bogstaver, hvorom Cardanus har berettet i sine Beger 
de Varietate Rerum. Der findes disse samme Vers iGrcrkiff, men paa 
tre Skcrder gandffe anderledes, end Hr. Leibnitz har dem. Saa fal
der og Ranconets og Cardani Beregning, uanseet den ogsaa sigter til 
Ordet Arfenicon, heel anderledes ud, end Hr. Leibnitzes, fom vi 
herefter paa sit beqvemmere Stced ffulle faae at hore.

Og er dette da Indholden af den saa kaldede oedipo chymico, som 
Hr. Leibnitz paa omtalte Stced har indfort. Hand taler ellers ikke med 
et'emste Ord out den rette Auctore til disse Vers, videre end at de haves 
i Stephani Alexandrini Praxi [exta; ikke ñt hand ¡0 heel vel vidste, Ñt de
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vare af en anden, meget crldere. Saa at hvis nogen uu/ eller i Efter- 
tiden , kom over Mifieiianea Beroiinenfia, og saae disse Vers i bemeldte sto
re Mands Differ fa tion, ffulde hand tcenke, at den Chymicus, Stepha
nus, som levede i Seculo Chriitiano VIL hand var og dertil Auétor; 
faafremt faadan Lcesere ikke var desbedre erfaren i Grcekiffe Skrifters 
Kundskab; Eller og, om ikke dette, hand da motte have lcrst visse nye 
Skribentere, som samme sex Vers kunde have anfert , og citeret deres 
rette amule Hovedmand.

Saadan Eftertanke haver da fornemmeligen opvakt mig, til at 
forfatte nogle Anmærkninger til velbemeldte brave Mands Afhandling. 
Som jeg vü haabe, ikke ar vorde regnet mig tilvcerste; Helst det er udi 
en Sag, som egentligen ty var Mandens Hoved - Studium ; (som det 
endnu meget »undre er mit,foruden saavidt derafvedkommer det Grceki- 
ffe Sprog ;) Og om end saa havde vceret, saa siunes mig dog, at enhver 
Ting, som man tager sig for at opliuse i Skrifter og vil give ud i Ver» 
den,^ burde ikke behandles saa loseligen. Hr.Leibnå, saafremt hand 
selv var endnu i Live, skulde ingenlunde taget stiat ilde op, afmig eller 
nogen. Hand havde, iblant andre sine store Dyder, ogfaa denne, at 
hand holdte sig i sin storste LeerdomsStyrke ikke for bedre og visereMand, 
end andre flittige og paa en fornuftigMaade studerende; Men hand cen
surerede alligevel andres Meninger, og forbedrede derpaa med stor 
Lykke og Berommelse, saalcenge hand var tll, fodrende igien det fam» 
me Skicel af andre.

Det Avrste Capitel.
^aa bliver nu her for det forste at tilkiendegive, hvo den rette Auåor 

er til disse sex Vers , som Stephanus Alexandrinus i sin Chymiffe 
Bog har anført : Og da er det een af dr Skribentere, som har skrevet 
os de bekiendte oracula sibyiima paa Grcrkiffe Vers; nemlig Auåor tit 
den første Bog deraf, som under 8idyllE Navn fortcrller om Verdens 
Skabelse, om Syndfloden, og saa videre. (Thi at de 8. Boger, vi 
have, ikke ere eens, men fleres Arbeide, og ere een udafmange, deels 
celdere, deels nyere, Stumper tilhobefoyet Samling, troer jeg alde
les, Med Cotelerio, vid. ejus Judicium de 2, epißola S. Clementis i} DkNt- 
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di mdforis Gud/ naar hand taler til Noah, og befaler ham at bygge 
Arken/ at sige om sig selv disse Ord; hvilke iCaftalionis Oversættelse 
paa Latine lyde saaledes :

’’Porro ego fum, qui fum, (memori quod mente teneto,) 
’’Cælum veftitum præbet mihi, pontus amiétum: 
’’Terra mihi fulcitque pedes, & corpus amicit: 
”Aër, aftrorumque chorus me circuit omnem.
’’Sunt elementa novem mihi, fum tetraiyllabus autem, 
'’Percipe me,) primæ tres fyllabæ efficiuntur 
”Ex binis omnes elementis : cetera reflant 
”In reliquis: quorum font non vocalia quinque, 
”Totius numeri bis funt hecatontades octo, 
”Et ter tres decades, cum feptem. Si fcieris me, 
’’Non te, qua potior, fapientia dia latebit”.

Heraf vil à nu oplcese af den Grcekiste Original de omhandlende sidste 
sex Vers:

'Em'a 8%cti, Te7paa-vÄv6tßoe eijju, viet pe,
*Ai Tÿ~ç ou itérai êuo ypà^/xctr ’¿%&riv éxoiçvi, 
*H Ko nt "¡i fié T à Koiità, èmv' acprovot rot itév]e.
Ta itouijoç 5’ cî^S’/z.â éxa.T0v]à&?ç è«n Siç 
Kal Ttçeîç T^lç SsxàSeç, <rw' y Fvaç' iïè tîç èip , 
’Ovz. a/zvvflog eitvi ira/ èjjiofye iroQfyç.

Paa Danff lyder dette Ord fra Ord: "Udi nug (eller i mit NavN/) 
er ni Bogstaver : Jeg har fire Stavelser. Giv vel agr paa mig. 
De tre fyrste Stavelser have hver tvende Bogstaver: Den sidste 
har de øvrige ; Og Lonsonanterne ere fein. Det gandffeîal er 
tu gange otte hundrede/ ognigange ti, ogderrllmedsyv. Og 
naar du kiender og forstaaer hvem jeg er r da skalt du blive ey u- 
kyndig i den Guddomnrelige Viisdonr (som boer) hos mig”. Og 
der have vi den rette Kilde og Oprindelse til dette altsammen. Nu mob 
te jeg vel sporgk/ hvorledes noget fornuftigt Menniske, uden den som 
var bleven flet fanatiff i Guldmageriet/ kunde falde paa, at ved faadant 
et Navn / som Gud bliver indfort at tillcegge sig selv / stulde forstsaes 
Arßnicum, eller noget andet Alchymistrff Ord? Men hvorledes dette 
alligevel er steet ; ja fra heel gamle Tider af/ da disse Srbyihnffe Vers ry 

endnu
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endnu vare meget gamle, er bleven troet, vedligeholdet og propageret, 
skal herefter nogenledes vorde opliust: Naar vi forft have igiennem- 
gaaet de Meninger, man haver, paa et sundere Principio, giert sig om 
den rette Betydning af bette Enigme, fom den forkappedeSibylla haver 
ikke undseet sig ved at leggeGUD selv i Munden.

Dencerlige Sebaftianus Caftaiio haver, udi sine Anmærkninger til 
denne Steed, gandffe givet sig tabt heri. Hand var i sin Tiid een af 
dem, som bar ingen Tvivl om biffe Sibyllinae Oraklers Rigtighed, og 
som troede, (lige saavel som vores Evangeliste Erasmus Schmidt, 
Stephan Prcrterius, Gottfried Arnold, Henr. Ludolph Benthem, 
I. C. Nehring, og flere, ja som endeel En gellcrnder, og visse Romersk- 
Catholste Skråtere,) ar de vare, om ikke alle de vi nu have, dog den 
sierste Deel komne og inspirerede af GllD, snart paa samme Maade, 
som de hellige Propheters Skrifter. Caftaiio mener, at dette Navn, 
som Sibylla beskriver afdc ni Bogstaver, maae vel have vcrret Hkbrceist, 
efterdi der sagdes til Noe, foreud Sproggene ved Babel bleve adskilte. 
Men hvis Sibylla, dcr strev paa Grcekist, har maattet havt en Grcr- 
kist Overstrttelse derasi Tankerne, da beder hand, fit be, som maatte 
vcrre lykkeligere end hand, til samme at udfinde, ville givre det for flere 
bekundt.

Michael Neander, en lcrrd, og af Studeringer og Ungdommen i 
sin Tiid vel fortient Mand, har ubi et Skrift, somhand kalder Apocrypha 
de Chriflo, trykt til Baselan. 1564. in 8. bildet prove det med Hebraist. 
Hand fluttede, at GUDS Navn til Noe kunde rimeligen vcrre bet sam
me, som GUD sagde til Mosen, ítn iw rw Ero qvi ero. Det givres 
vel ry fornoden, at jeg siger, bet herudi ikke haves saadanne fire Stavel
ser, fem Consonanter og fire Vocaler, som Sibylla udfordrer. Og en
ten mand skriver det med Hebraiste eller Grcrkiste Bogstaver, kommer 
dog ikke det behorige Tal 1697. deraf. Samme Navn haver imidler
tid adstillige fundet ubiEvagrii og andres FragmentisGræcis de Nomini
bus Divinis, skrevet i Grcrkistsaaledes, eller , (See 
Jo. Croji Specimen Conjeturar. ad Originem & c. edit. Grab./»#/?, 12. Coteler. 
Eccl.Grxc.Monum. Tom. 3. p u6. Martianay, Hieronymi 0pp.T.i2.p. 27$.feq. 
Men, som jeg sagde, det bringer alt fer faae Tal ud, og har for mange 
Vocaler, til at have vceret i Sibyllæ Tanker. End mere, hun havde so 
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ftlv , i de foregaaende Ord af GÜds Tale til Noe , ndsagt bemeldte 
Navn, udi Grcekift fortolket, £í/z¡ S* 8>rytti o ¿¿y, (tv d ¿vi Cp^ri cr^n vsvvrov» 
saa at hun ikke kunde med foye nu ftraxen giere et Enigme deraf.

Endnu en Hebrcrift Prove haver en anden Mand lagt for Dagen, 
der dog flet ingen Ven, som Castalio og Mander, harverret afSibyUa. 
Det er den lerrde David Blondel, som udi det bekiendte Skrift, hand 
udgav an. 1649. haver med de beste Beviser kuldkastet det hele Sibyllin» 
fte Syfteme; saa at/^ i hvad end Beveregius, Bullus, Benthem og stere 
have havt at stge til dets Forsvar, lader det sig ey saa letteligen, hverken 
heelteller halvt, igien opreise. Blondel haver da, strax i sin forste Bogs 
3. Capitel pag. 7. bemcrrket med faa Ord, og ligesom noaet hand var sik
ker paa, at den falfte Sibylla sigtede, med sit Navn afGUD, til det He- 
braifte mm m. Hvilket hand siger, dog ikke at kunde passe sig til det i 
Versene foreftrevet Tal 1697. med mindre man vil ftrivc det med Grcr- 
kifte Bogstaver, og deraf glore saaledes et Barbarift Ord' 
Dettesamme have andre ftrevet hannem efter, uden at ncevne ham; 
nemlig Du Pin i Bibliotb. des Auteurs Ecclejîafliques 1.1, og Cafimirus Oudin 
i sin forste Tomo de Scriptorib. Eede/', col. is6. Men Blondel havde vigtigere 
Ting i Hovedet, og gav ey agt paa, at hans Barbarrfte Ord belob til 
en meget for hoy Sum i Tastningen/ nemlig til 2427. Hand har og 
allene feet til de ni Bogstaver, men ikke taget i agt, at her ftulde vcere 
fem Consonanter og sire Vocaler. Derimod er udi ikkun tu 
Consonanter og syv Vocaler.

Det Tredie Forsog paa vores Sibyllæ Enigme, ligeledes i Hebraift, 
haver man afen Tydft Mand i vore Tider, ved Navn Hermann Fride- 
rich Brauns, Provst og Superintendent til Cloden ved Wittenberg, 
efter den Beretning, som derom findes i Unschuldigen Nachrichten 
afAaret 1728. pag. 1275. hvor Titelen amores saaledes : Nodus Gerdius 
JEnigmatis Sibyllini, de Nomine Dei to> Tsr^ai-vÄÄaßid, prœmiJJ'a de
Sibyllis ¿y Oraculorum earundem auïïoritate brevi di/quißtione, ab Hermanno Fri- 
derico Brauns. Her siges ikke,ar samme Skrift er udkommen i Tryk,men 
allene at det bestaaer affaae Ark,og indeholder, foruden hvad Titelen tr'l- 
kiendegiver, adftillige Curiofa, saasom de bekiendte Malachicr Prophe- 
tier om Paverne rc. Denne Mands Tanke, om vores'ni Boostavers 
Navn ftalvcere, at det haves i anden Mose Bogs xxxiv. Capitel,
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Vers 6. hvor GUD kalder sig e^ n^HErren den barmhjerti
ge : og Uñar dette strives med Grcrkiste Bogstaver saalkdes/ favèfaxîfa, 
koînnler deraf det Ta! 1697. Ordene i Unschuld. Nachrichten ere 
disse : "Er meinet/ M man wohl keinen andern Nahmen besser finden 
"könne, der darunter verborgen/ als de»/ womit sich GOtt dorten 
”Exod. XXXIV. 6. dem Most entdecket, mm rnjr Herr/ Herr barm- 
"hertzig, welchen er Griechisch schreibet f Cl'dt- weil die Æoles der 
"Hebräer 1 also exprimirét/ und sonst der Nähme Jehovah durch faße, 
"öderiE, oder auch durch 'i«^, und bey den Gnoiticis mit’i«» aus- 
"gesprochenfty, und darinnen alle in dem Räthsel erforderte Requifita 
"antrist." Ieg tilstaaer/ at udafdisse Grcrkrste Bogstaver/1 ’lase fax^M» 
udkommer rigtigen det forncevnte Tal ; og den Fordeel allem har benne 
Mands Paafund frem for Neandn og Blondelli. Men denne er ogsaa 
den tniste : Alt detovrige, som stulde paa agtes/ holder ingen Prove/ eg 
haver qandste lkke-fom dog foregives/ de udfodrende Requifita. Her er 
Bogstaver, her er Vocastr alt for mange, og Consonanter for faae, og 
den sidste Stavelse er ikke tre Bogstaver/ menjtve. Den gode Mand har 
meent, at mand kunde befale deGrcekisteBogstaver,smukt at stikke sig rf# 
ter deLa!instk/0g ifore sig deresNatur paa dette Stå I og » stulde lade 
sig giore tit Consonanter i W> og derimod stulde udi faxw samme » 
vckre iglen Vocal, med Vilkor at pasiere for en enkelt Bogstav. Hvo 
har nogen Tid hort fligt? DetGmkistelkandjo ikke i Ords eller Sta
velsers Begyndelser blive til et Hebrcrist eller Latinsk Jod. ’la'acdv, "lax- 
Xoç, "itoveç, ere ikke Ord aftvende Stavelser/men tre ; Og Horatius eller 
Ovidiushaveevdoqsaai Latinste Vers aldrig taenkt paa eller vovet at 
giore lambus tit bifyllabum. Saa have og de Grcrkiste Christne Poe
ter/ Nonnus, Apollinarius, og andre/ ikke vidst anderledes at behandle 
udi deres Vers de Hebrcriste Navne/ ' I*]<tsç, ’isfaîoi, ’izfaç, ’iwcrvjtp, ‘la- 
Xtt?ß, ’iwavv»if, end at ! maatte stedse vcere og blive Vocalis, w? og ’i«- 
crtøm hos dennern aldrig ko Stavelser, men tre, ex. gr. iWsv, ¿7icl6 
ßatojtievov viov ’IüûtïiÇ)- (Nom, cap Z. V. Z f^,)'l8§a7o/, ’laxwßoc og ’ioiàwïjç, ere in
gentid trifyilaba, men allevegne med fire rigtige Stavelser udforte, og 
'isZac med tre ; Ligesom og 'laxaß cr triiyllab. i Ézechielis Tragici Verst 
’A^’s’iÄKyßv^' ÅiTTwxavava'jav. Vid.à Terentian.Maurus p. 2394. Der- 
ncrst kand og å g blive til Consonant/ og liae saa lidet til en enkelt 
Vocal. At male drn med den samrnendragnc Figur kand hand gierne
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Men derved blive disse tvende Vocaler ikke til een Bogstav/ fordi mand 
scetter v oven paa Sibylla haver selv regnet fire Vocaler / og ikkun 
tvende Consonanter i Navnet/ IriTLx, Tstîtcc»« Cpwim«. $éçei> t a «(pwva 3v 
sivTto, nemlig <,r,»,v,05 tvende <7. I Latinernes Navne Valerius, Varro, 
VejentinierV en Consonant. Men hos Dionys. Halic. og Plutarchum 
heder de Ovaxé^sx, 'Ovétkv^vci, og der er 8 jo tvende Vocaler.
Falder det bemeldte Skribentere ind undertiden/ at begynde flige Navne 
med en Consonant/ da bruge de b, ex. gr. BoÀs'/y.v/oç. Herr 
Branns fand derimod ikke/ isteeden for«i W, flette enten ß eller det Loliffe Digamma, ky heller v allene, som i A«vtZ og>å7vsx, thi ved 
saadanne Middel faaer hand ikke sit fulde Tal. Af s maae hand have sine 
470. og det paa begge Står: Dem naaer hand ikke til / uden ved s 
fom er 7 o., og V, 400. Og da sporges, om dette ikke steer ved tvende 
Bogstaver? Med eet Ord/ hans Hebrceiste Navn, saa snart det strives 
med GrcrkisteLsiaraåerer,finder man derudi ikke mindre end elleveBog- 
staver, hvoraf otte ere Vocaler og tre Consonanter. Asistía er Sibyllæ. 
Nodus Gordius ikke loost. Derforuden faaer hand mig ikke Li! at troe/ at 
vores Poet/ Autor til det Sibyllinste Enigme, var saa lcrrd / ar hand 
vidste hvad var, og hvor det stod i Bibelen. Hvorvidt hans Kund»
stab iHebrceist har gaart, trrafhar Hand/ iblant andre/ givet os en 
Prove, i sin artige Forklaring paa Navner.^«,.'?, som hand kalder

nemlig at GUD gav Adam et Navn af fire Bogstaver, 
til at betyde de fire Verdens Hiorner og Dele/ hand skulde regere over; 
eftersom deres Navne begynde af famme Bogstaver:

'AvjoK'ViJ Te, AuT<v re, tí , AÇ7]°'J1 Ikke stal jeg sige til
visse/ om hand dertil er den ferste Au&or-, Men om saa er / har hand 
dog havt adskillige Efterfelgere, saasom S. Auguftinum Tvasiat. ix & 
X. in o an. Severianum Gabalitanum, de mundi Creatione, Picudo - Cy
prianum de Montibus Sina ¿r Sion, Mich. Gly cam, Bedam ócc.fonií eit 
hvad de Barbariste Etymologiftev* i de sildigere Tider have forbedret 
samme Artighed med. Jeg vil ikke tale om/ at vores SibMste Poet 
saa ofte bruger det Ord som et nom. propr. Dei : Thi Lette har 
hand tilfcelles med de Tiders saavel Kirke Lcecere / irenæo og flere / som 
og de Kicettere, Bafilidiauis, ja med Magis i deres Besvcerelser/ saa» 
velsom og nogle afJodcrnes Rabbiner selv.

Drrimst
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Drrncest at komme til de Gmkiste Forklaringer, da har, med 

de fSkste , enFrantzos, Jean d’Orat, etter Joannes Auratus, gicettet 
at Navnet «norte vcere ©eos shThp , helst det samme haves ogsaa i Si- 
byiiæ Acroftichide. Men derimod falder at erindre , at her udkom- 
mer af disse tvende Ord ikkun det Tal 1692. og ikke 1697. Hvorfore 
hand gav sig den Frihed, at forandre i Texten, tilrwbrfa
Men deflige Frihed, imod hvad som lceses i alle strevne og trykte Exem- 
plarier, er e«) tilladelig. Alligevel har denne Mening rkke fattest paa 
Bifald afandre: som mand ogsaa erfarer afden Engellcender Henrici 
Hammonds Anmærkninger til N. T. ved det Sprog l Pen-. 3. V. 19. 
Hvad ellers den Chymicus Jacobus Gohory, og flere, har havt der' 
paa at sige, gaaerjeg forbi, saasom deels nu sagt, deels af ringere 
Betydning.

En Tydst Philologus, ved Navn Joannes Hartungus, som, ÍV 
geledes i Scculo XVI. giorde sig bekiirndt ved een og anden Grcrkrff Au- 
wrern at udgive, saa og nogle sine Varias Legones, (der findes indrykte 
i Gruteri Thefauro Critico,) beretter 0«n sig, tit da hand havde lcenge 
studeret paa, og plaget sig «ned oftberneldte Ænigmate, spurde hand 
sin forige gå Lcrrere, den beromteTheologum Joan. Br entium ril 
Raads. Bren tins gikhannem Da tilhaandederi, og oplosede ham Knl!« 
den, med det Ord afhvilket det Tal 1711. udkommer. Uoi
sammeTal er og mdcligen intet til Hinder, naar mand vil tillade, at 
det sidste Syv » Tal, , kand tydes og conftruevré paa saadan
Maade, atdettripliceres, som henhorende ogsaa til det foregaaende 
tç'iç. Kai tçc'iç Tçiç Aeirêx <rvv' y ¿tí]et, feil. cu/ Tgtç ¿tí]cl. HvilktN Con-
ftru&ion Grammatici kalde repetitionem a communi. > DtN fortress 
fclige Joachim Camerarius havde og fundet famine Gia'tning god og rss 
nrelig, og berommetden, (dog uden at ncevne Hartungum etter Bren- 
titim,) i eft af sine Breve ttiW iliem Canter ; (See Camerar. Epißoll, 
p. 531.) Joannes Opfopœus anmm'ker alligevel derimod, at<p«o2-P-ss-5,' 
for rr ikke lugt til Sibyllæ Dialed. Itg motte vel sporge, 
hvorledes hand kommer til at sige saadant? naar der studes udi Sibyllæ 
Vers mere end ti Smder, brugt for à > og for a-<¿(p»tov>
m d flere af samme Slaas- Mig staaer dette allene i Veym, at Or
det ¿potocos cr ikke as hoy Betydning nok, efter mit Tykke, saa at det 
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kunde tillcegges Gud paa dette'Steed; helst eftersom det udi dm almin- 
deligste Brug bemcrrker de Guds Skabningerpaa Himmelen, Solen 
og Morgenstiernen. Da jeg alligevel overlader dette til andres Paa- 
domme / holdende fore, at det er een af smukkeste Forklaringer, der kun* 
de paafindes.

Pierre Moreau, som levede ved samme Tider , etter kort derefter, 
nemlig ved an. 1570. og 158O. var ligeledes vel erfaren og kyndig i Grcr- 
kiffe Skribenteres Lcesning, og fandt her ligeledes paa en artig Mening 
nok ; naar man ikkuns ey vilvcrre streng i at prove den. Hannem faldt 
i Tanke det selvgiorte Ord A véx<Pwvog, der ffulde vcere det selvsamme,som 
wexcpMIoç, ineffabilis. Sandt er det, at dette Ord beqvcemmer sig 
scerdelis vel til Guds hoye og hellige Navn : Fornemmelig efter Joder
nes og sieres Mening ein det Navn mm som mand almindelig kalder 

(Ey at talt om Orpheo og Hermete Tnsmegifto, der sige 
at Guds Navn er uudsigeligt.) De Tal, som Sibylla udfodrer, naar 
man forstaaer Versene reent og ligefrem, findes og just i àvÉxÇtovoç PCIÍI 
Eet ncrr, nemlig 1696. Hvorfore Ifaacus Voflius, som udi sin 
Traéiat de Oraculis Sibyllinis haver sam tykt og antaget denne Mening 
frem for andre, har fundet en egen Maade, til at hielpe derpaa med 
det Tal,somfattedes. Hans Ord erc disse: ”Ego libenter eorum fequor 
’’fententiam, qui de voce ávsx<pa!vo?, idem quod accipiunt;
"ut nempe feptenarius fiat, more Pythagoricorum & Platonicorum 
"addatur Vnitas. Mov«i enim, ut illi loquuntur, eft , áiro-
’'%ct]a.çoi]woç, Vel potius Vnitas addatur,
”ad declarandam Dei unitatem, ita ut numero illo fignificetur inefFa- 
"bilis vnitas, ¿véxQmos mW?. Sic Mercurius Trismegiftus, & ipfe 
"Judæus, cujus verba apud La&antium, lib. I. fic concipiuntur : 
”0' éi 0e¿í êïç, ¿ EŸç ovôjjLciioç 8 ir»oriïiéjctt, sçi ô*flv «vwv/xoç. 
"Hoc pofterius veriflimum elfe exiftimo.” Af disse Voifii Ord, som 
jeg nu har oplcest, kand da kicendes, hvorledes Sal. Dr. Fabricius i sit 
Bibiiotb. Gr. Vol. xa. pag. 696. haver taget feil, og ikke givet sig Tud til 
at betragte denne Voflii Forklaring, i det hand (Fabricius) saa ffriver: 
"If aci Voflii Mdpwvoç reddit numerum 1696. itaque & ille, (quemad- 
"modum Leibnitius) probavit letiionem 8z\ r fa in quinto verfu." 
Voflius har jo ligesaalidet tcrnkt paa, som talt om, at ftette^ r?:«, i 
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ståen for (TVV Hand har vedtaget den gamle üftionem ¿¿7«, 
men til at giere Tallet fyldest, lagt Vniratem Dei dertil , og faa bliver 
det 1697.

Jeg for min Deel kand dog ikke finde denne Forklaring faa agtbar 
og vcerd at bifalde , sone baade Vofllus, faa og vclbemekdte Sal. Dr« 
Fabricius, have holdet den for; nemlig denne sidste udi sit Bibiioth• 
Gr ce cee Vol.I.pag. zoo. ja 0g, for hñNNeM/ Jo. Markius i sin Tractat 
de Oracuhs fibyii. Dijp. IV. p. ga. Thi naar mand end vilde lade passere 
det Tillcrgafmcvo? eller 'Et?, (endstiont uden Sibyllæ Forlvf, og til 
hendes Concepta*, saamegetjeg kiamder deraf, forhoyt,) faa falder 
dog meget at sige paa Ordet ’avA^vo?, og dets Bemcrrkelse. Ikke 
mener jeg hermed, at det savnesi Gmkiste Lexicis, og man stråledes 
ey er vis om, at nogen anden Autor har brugt det : Thi stigt hindrer 
aldrig^ det ringeste i det Grcekiste Sprog, der er afden Art og Egen
stabs at man endogsaa uden for Lexica kand selv givre mangt Nomina, 
adjectiva,& fubftantiva, ex verbis & nominibus receptis derivara, som 
kunde passere for gyldige, naar man i agt tager Analogiam. Alt saa 
lader jeg clv£7v(p^0Ç gierne vcrre et got Ord. Men at det stal betyde 
ineffabilis, det stunme nemlig som der siger jeg ney til. Aar«
fagener, at alle Derivata i saadan Form afdet Ord bemerke ikke 
paffive, men a ¿live. ^(pUÙVQÇ) er den som ey taler, ey lader hore sin Rost, 
stum : Nvrffmioc, tvertimod - lindende, talende eller siung ende imod : 
AKXo(p(jù\)Oç, den som taler et andetSprog : som giver en god Lind,
smukt udtalende : sod'eller liflig-liudende: åw<povw,$in giver
en ond eller ubehagelig Liud, ildeliudende : ^<paivc5, den som samtykker : 

som giver allestags Liud. Og saaledes alle de andre af samme 
forma. Naar mand derimod vil have paffivum fignificatum ind i noget 
afsaadanne Ord, maae de ikke umiddelbar componeres atøm men 
af dets Verbo tpró, og i sterdeleshed af pretérito pailivo, nemlig 
componeres med faasom mi£7.(pWV\T0Ç, à,VO,VTl(pMVYiTOÇ, àTVÇO<T<ptoMïiTOÇ.
Dette er da min Aarsage, til ar forkaste denne Perri Morelli ©í^íning 
om A’véxptovoç, u-agtet If. Voffii og J. A. Fabricii Bifald. Hvilken 
jeg gierne stal frafalde, naar nogen underviser mig bedre. Thi vir- 
koligen kand jeg ikke fatte anderledes, end at maae efter Ana
logien betyde det samme, som «Pwoç, qui nullam vocem edit. Hvis der-

E imod 
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imod det Ord àvéx(pO6VTOÇ havde kundet passet sig i Stavelser og Tal, 
(hvilket Ord, endssiont det ey ftaaer i Lexicis, haves dog udi de crld- 
sie Orphei Vers hosdeGrcrkisse Phiiofophos,) ssulde jeg gierne have 
taget detteÑNMed ald Approbation.

Dm Jesuit P. Athanafius Kircherus, udi fin ellevte Bog ñf 
Mundo Subterraneo, Là. hvori hand strengeligm antafter og bespotter 
Alchymisterne med deres Lapide philofophico, haver ogsaa bragt sit 
Opfund for Dagen, til at oploft det Sibyllinae Ænigma. Hand 
siger, at det stal hede Meudet siunes, at hand her
haver drommer for sig. Og denne Forklaring er flettere og urigri- 
ger f end aUe de man endnu haver seek. Udi av-Spwo? er denl anden 
Stavelse z. Bogstaver, og ssulde kuns vcrre 2. Og Tallene blive af 
alle z.Ord ikkun 1674. Ja det kand sees af hans Difcours derover, 
som jeg holder uvcrrdlg at spilde Tiden med, at hand ikke har begre
bet den Grcekisse Text ret, (fom det og er bekiendt, at hand som bil- 
dede Folk ind om sin Lcrrdom i mange rare Sprog, var kun maade- 
lig kyndig i det Grcekrsse, ) men hand har holdet sig blot til den La- 
tinsse Version af Sibylla, den hand dog har fordreyet efter sin 
Villie.

En anden i Philologia og Critica meget lcerdere Jesuit, og af 
vore Tiders berommelige Moend, men for llgesaa mange urimelige 
ja afssyclige, som gode Paafnnd bekrendt, nemlig P. Joannes Har- 
douin, haver iblant mange andre sine Paradoxa^ ikke ladet fattes pan 
eet besynderligt ogsaa at udstudere, til dette omtalte Ænigma. Ja 
hand haver, til at bestyrke den af sine kiereste Jdrcrtte, som var at 
giore et stort Antal af baade gamle og nye Skribentere til Arhcister 
og Materialister, ligeledes af dette Stykke, eller de r u oplcrsteVcrs, 
vildct gotgiore, at Au ¿tor til disse Sibyllina var en formelig Atheift. 
Derom handler hand i fin chronoiogia Vet. Te flam. Hvor hand ligesom 
fastsetter, at bemeldte Au¿kor indforer, under Sibyller Navn, Äthei- 
fternes Gud at tale 0!N sig, ænigmatice oq per profopopæiam, i faa- 
dan Mcenrng: "Jeg er det almindelige Vatten, fom mand seer over- 
"alt, og er iklerdet Himmelen, Jorden, Havet og Luften; four crat 
"sige, J.g er den hele siunlige Natur. Jeg ssal forderve Zorden
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"med en F'ods Overffylning, og derefter stal jeg giere min Klcrdning 
"til rette îgken.' 3 dette sidste, nemlig Refarciam Veflimentum, ligger 
La Ordet, som den Sibyllinske Auétor, efter Harduini Mening , vil 
have. Og Lette skal hede maaapaÿhn, af'io Veftimentum, eller 
med n paragogico NN2 (ligesont i Hakeldama) og a fwra, far
cio, concinno. Thi mand maae mcrrke, at Harduinus kommer jnst 
paa ñt tale om vores Enigme, ved Leylighed af en Observation, 
hand mener at have giort, ar dejlige Sphinges og morke Talers Ov- 
findere brugte undertiden selvgjorte og af adffillige Tungemaal sam» 
mensatte Ord/ som Lette der er af Hebrcrist og Grcrktff
tillige. Rigtig nok udkommer af samme galne Ord det af Sibylla 
udfodrede Tal 1697. Og hand tor end tllsidst fodre alle og enhver 
ud, at der med ingen Algebra skal paafindes noget beqvemmere Ord 
til denne Stå "Nec vero ulla poflit Algebra aliam vocem extun
dere, quæ fit huic loco opportuna, habeatqve has dotes,” er l)ÑNs 
Ord. Hand troer og/ at Auétor t¡( dette Ænigma har v ceret en lige« 
saa ugudelig Kicettev/ som (tfcer Harduini Tanker, ) den Engellcen- 
der Thomas Burnet, i at ftatuere det Syndfloden var paakommen 
af blot naturlige/ og efter Verdens Beskaffenhed paa den Tiidu-om- 
gcrngelige Aarsager. Sl. Dr. Fabricius, t bum. Græc. Vol.xa. me
ner, at Harduinus har optamkt dette/ til at gicrkke Folk/ og at mo- 
quere sig over sine La'sere. Jeg lader dette vcrre udommet; efterdi 
jeg desforuden er forsikret om, at man stal finde udi denne vel me
get lcrrde, men derhos fra Retsindigheds Vey meget vildfarende 
ånds Skrifter/ andre langt underligere Meninger, dem hand dog 
har troet af Hjertet.

Flere af dette flags Udtydninger/ end disse, ere mig hidindtil ey 
bekiendte, foruden de Chymiffe, hvorom i det efterfolgende Capitel 
stal tales. Og maae jeg da vel ogsaa tllsidst mcrlde om det/ som 
mig selv er faldet ind om Tingen: Saasom jeg ligeledes har havt 
den Svaghed, (da fornemme og lcrrde Mcrnds Exempler ere saa for- 
foriffe,) at spilde nogle Timers Tiid og Eftertanke paa dette Enig
me. Mig kom endeligen i Sinde, at smidde et Ord dertil; som jeg 
nu vil overlade til andres Prove og Omkomme. Dette Ord heder 
socpArnroN, som udgier net op Tallet 1697. Er og ni Bogstaver/ 
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fire Stavelser, fem Consonanter ogfire Vocaler, ligesom Sibylla vil 
have det. Beregningen er denne:
soo>ArnroNlc - _200. 70. 500. i. 3. 800. z. 70. 50. lSumma

Og Ordet betyder det store Vcesen, eller det Navn ( to qv, eller t¿ 
som leder og forer til Viisdom, eller, som lcrrer og underviser, dra
ger og veyleder de Vise. Det er og efter samme Form og Ord Re
gel, som iraiiïayvyoç, /¿vçayuyoç, ¿%Kayayoi;, Sv^ayoiyog, ^MTayoiyoc. &C. 
Skulde det og ikke vcere beqvemt nok, hvis GUd (i Sibyllæ Tanke, 
og efter hendes Poetiske Fi&ion,) kunde have sagt til Noah : Jeger 
den, sont er og som var, en HErre over himmelen og Jor
den; Og jeg er det Versen (detNavn,) soinft^rer til Viisdom, 
som leder og underviser de Vise; Saa at naar dukieudermig 
ret, ffalt du vorde deelagtig i den Guddonnnelige Viisdom? 
TvàçèèTÎçèip, sx à^vY^oç îgy\ Séwiç irag qxoiye cro<piï]ç. Dette et j0 0g sñMlNL 
Navn og Titel, som tillægges GUD i Viisdommens Bogs 7. Ca
pitel, 15. Vers: a’utoç v.al TÎ;ç loipiaç éfoyôç èçi, xa Z tÚuv arotyZv àioÿS’amiç. 
Hand er den, som flSrer paa VLisdoms Vey, og regerer de 
Vife. Vel kunde mand reyfe mig en liden Grammaricaljk Strik'd 
over tvende, men dog gandsse jmaae Ting. Den forste, at mit 
Ord er neutrum, og burde vel vcere et mafculinum. Men hertil 
har jeg alt svaret, at jeg forstaaer Ens fupremum, vel Nomen Dei, 
(to öa eller o --//a.) Og hvad Stcrd haver Genus grammaticum i 
Nominibus Divinis ? Ere ikke T-G5t-V, toqvSVTAV, Numen, 
tíyiov, neutra ? Quost-o? à(f)éçY\ai TC Âê7ov, ¿KKa iraaiv irà^çiv, (AdlO er 
ikke langt borte fra nogen, men hand er alle lige nsrrvcrrende: 
Ñge de gamle Phüofophi. Det andet er endnu meget ringere afBe- 
tydning, nemlig at, naar man staver Ordet repayé, maa der ta
ges tre Bogstaver til den forste Stavelse, og eet til den anden; Thi 
saaledes lcrrer mand Born i Skolerne, for at give aat paa Sammen- 
scrttelscn afflere Ord til eet. Men jeg sporger, hvor staaer denne 
Regel ffreven? Og hvi vil mand forbinde gamle Folk, som Sibylla 
og mig, t'l dette Borne Verk? Maae mand ikke stave bemeldte Ord 
paa lige Maade, som ^(pia og Vores Audor, der har ffre- 
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vet de Sibyllinfle Vers, dem vi have, (enten Hand er een eller flere,) 
regnede aldrig flige Ting faa noye. Hand har givet sig en overmaa- 
dig Frihed, endogsaa idet, som var ulige mere magtpaaliggende. 
Stavelser i Vers at giere korte eller langé/ imod Prosodiens Regler 
og Sprogets Egenflab, er ham ikke ufcrdvanligt. Et Adjeétivum 
Mafculinum foyét til et Subftantivum femininum finder Mand i hans 
Tredie Bog, hvor der siaaer Hans i sttrden for
«to, i den forste Bog/ giver og tilkiende/ at hand, foruden sit Grcr- 
kiff/ har forstaaet noget Latin; Ey at tale om flere hans Elegantzer. 
Hvortil jeg dog ikke vil regne een, fom Blondel beskylder ham for, at 
Keyser Antoninus bliver kaldet oMrçôrcvnç 3«<7<Á8ú?,(ZrA <e.) der fluide hede 
det famme, fom x?'^E7-->5, eller «wgßgswroj. Thi derud i/ na av man 
ret overveyer Meningen af bemeldte Stred / flal det befindes, at 
Blondel har giort ham for ncer. Der falder ellers nok andet for her 
og der; faa at mand ikke har ftor Aarsage til at vredes over Jofeph 
Scaliger, for hans haarde Genfor Øver disse Vers/ der linder ikke be
dre end faaledes: ”In fterquilinio verfari mihi videor, quotiescun- 
”que ad ea legenda me confero.” Sluttelig, den fom ikke Vil noyes 
med mit socpcowv, hand kand lade det blive/ og forfoge at finde no
get bedre Ord, om faa behager. Jeg for min Part agter at flaane 
min Tiid/ og ikke mere giore noget Forsog derpaa.

Da vi nu have hort faa mange Forklaringer over dette Enig
me med Bogstaver og Tal/ og hvormegen Umage studerende Folk 
have giort sig for at tresse dets Oolosning; Saa motte man vel 
fporge/ hvorfra haver man dette flags Kunstverk? og naar eller 
hvor er dette opkommet, at foge Myfteria udaf Tal, fom ved Bogsta
ver betydes i Ord og Navne ? Det horer dog til den almindelige Viden- 
flabernes Historik/ at vide faa vel de fletteste/ fom de beste Kunsters Op
rindelse og Fremgang / og ikke faa loseligen at domme og snakke deroin 
hen i V.riret, efter Grcrtninger og Formodninger/ mm, faavidt 
mueligt er, nogenledes grundigen. Der ere de iblant lcrrde Folk/ som 
derivere det fra Jodernes Cabbala litterali ; hvor der og spllledes 
med Tal i Bogstaver og Navne. Nogle reane det tilPyrhaaorceer- 
nes Lcerdom om Tallene/ hvilken Lcerdom de Alexandrrnfle Jo er i 
Egypten havde vedtaget/ da de studerede i den Grcrkifle Philosophie, 
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og / som menes , indbragte meget deraf i deres Cabbala» Fra Joder
ne skulde da fligt verre kommen til de Chriftne, ved de mange Joder 
af Alexandrien, der bleve omvendte i det forste Christi Hundred- 
Aar, og ffulde saaledes bragt dette med stg ind i Chrrstenbommen. 
Jeg troer ikke, at det haver sig saaledes. Endnu har ingen bevnst 
os, mig videndes/ at Jodernes Cabbala litteralis & numeralis, som 
hos dennem heder Gematria, er saa gammel: Og hvad Pythagorae 
og Platonis, eller deres Efterfølgeres Lcrrdom om Tal og Navne 
angaaer, da var den ingenlunde af samme Art eller Slags, som det 
vi nu tale om. Den var fuld af Daarligheder og Overrroe, men 
paa en anden Maade. Hos ingen Pythagoræcr eller Platoniff Phi- 
lofophum, vcere sig hvem det vil/ ffat man finde/ at de have beregnet 
Bogstaver i Ord efter deres Tal-Betydning. Ey heller gior Philo 
Judæus saadant; ihvornreget band ellers allegoriserer af Navne og 
deres Bogstaver, og ihvor fliktigen hand bemoyer sig med Tal/ ef
ter Pyrhagorcriffe Viis/ og paaagter deres MystiffeBemcerkninger. 
Men af den saa kaldede Gematria tresser man i hans Skrifter Me 
mindste Spor. Vil man foreholde mig den cervcrrdige Bog Zohar, 
som R. Simeon ben Jochai ffal have skrevet i Begyndelsen af detun
det Hundred-Aar ester Christ um , da maae forst udgiores/ om den
ne Bog kand med Rette hore til saa hoy en Alder, eller om den ey 
snarere er nogle Hundrede Aar yngere; eller i det mindste, (efter 
de lcerdeste Folks Mening,) det meeste deraf ingenlunde ffrevet af 
R. Simeon, men i langt sildigere Tider indflikket: hvorom kand lce- 
sks i jo. Chriftoph. Wolfii Biblioth. Hebr. Tom. I. a pag. 1134. ad 1144. 
Derncest, naar end bemeldte Rabbi var Auélor til der deri indflikke- 
de Toy af Cabbala numerali & litterali, gaaer dog hans Alder ikke 
hoyere, end at hand bliver lige gammel med vores Sibyllinske Poet, 
som er i Kcryser Hadriani Tiid. Derimod ere de nu omhandlende 
Ænigmata af Bogstaver og Tal meget celdere hos andre Folk/ i seer 
hos Grcekerne. Thi, kort sagt, det er et Grcekrff Pedanterie/ til
lige med adffilligt andet dcflige. De crldgamle Gra'kiffe Poeter, og 
siden lcengere ned i Tiden de Grcrkiffe Skolemestcre eller Gramma
tici til Alexandrien ag andenftceds, ere faldne paa meget fligt Gicrk- 
ke-Toy / til at fornoye sig i deres Seiffaber, og at prale med deres 
Skarpsindighed. Pindarus den store Poet fornoyede sig eengang 
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med at giere en gandffe lang Ode, hvori ikke fandtes nogen eniste 
gang den Bogstav s. Og om saadanne flere Exempler kand man 
lcele hos Athenæum hk X. cap. i<r. 20. og 21. Anagram mata har man 
ogfaa vildet giore til en Jodiff Kunst ; i det mindste saadan Omscet« 
teist af Bogstaver, som Julius Cæfar og Auguftus betiente sig at i 
deres hemmelige Skrivelser ; og tøm Rabbinerne, endogsaa for s. Hie
ronymi Did, har fingeret i Jeremiæ XXV, v. 26. Men hvor XV
grundet, eller usikker, denne Forklaring er, have andre noksom viist: 
(See Poli S'ynopß & Commentaire du P. Calmet, ad h. /.) Det lamme 
er og at sige om den anden Stced hos samme Prophète/ Jerem. 
li, v. i. og hvor fkulde Guds Aand binde sig til Jodernes 
eller Athbafch? Jeg holder saaledis Jac. Cappelli Anmærkning ad 
Jerem, LI, I. for allerrettest/ i hans Obßervatt. in Lud. 3c Jac. Cap- 
pellor. opp.p.478. og at den eniste Bogstave-Kunst / som haves i Bi- 
Velen, ere Acrofticha, ex. gr. i de Alphabetiske Pialmer. Derm;od 
har man Efterretning / at Anagrammata vare a III rede i Moden hos 
Grcekerne i Ptolemæi Philadelphi Tiid / da den bekicendte Poet Ly
cophron excellerede deri, og giorde disse paa Kongens og Dronnin
gens Navne / IÏ/OÂFyUCSfCÇ, àlto pLÉÀÎjoç. ’j\P<T1V¿71 , "lev _> tøm I ZCtZCS 
fortcrller in Scholiis ad Alexandram. Saadan er da ogsaa Oprindelftn 
afden Kunst med Tal udaf Ords og Navnes Bogstaver/ og deraf 
at fingere Myfteria. Man veed, at de Gmkiske Skolemesteres For
retning bestod fornemmelig i at forklare Homerum og andre Au ¿lo
res claíficos for deres Tist'pler. Her strcebte de nu at bringe idelig 
noget nyt og i deres Tanke dybsindigt frem, og paafunde ofte fli
ge Hemmeligheder i Homero, tøm hand aldrig havde ramkt paa. 
Äpion, den Navnkundige Grammaticus, hand som Kceystr Tibe
rius giorde den 2Ere at kalde ham Cymbalum mundi, udfandt, at 
Homerus havde med den allerforste Stavelse i sin ferste Bog givet 
tilkicrnde, hvor mange Beger hans gandffe Verk, Ilias og Odyfiea, 
ffalde bestaae af. Thi mhH mw betyder 48- Hvilket Seneca med 
ald R tte beleer/ i hans 88. Epistel; Men viser es og tillige, hvor
ledes Apion troede / at demáte Kunst med Tal i Bogstaver var 
endogsaa fra Homeri Tider af. Euftathius fortceller os om flere n f 
disse Folkes unyttige og latterlige Paafund/ i hans Forklaring til den 
sidste Bog af Iliade. Som og ligeledes Plutarchus Quæji. Convival.

IX. 
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ix, a 3. Men intet er dog af tiennent faa latterligt paafuntiêt / font 
hvad man af famine Slags tresser hos tie forste Chrisine/ saavel 
Kirke-Fædre/ fom Kiættcre; siden disse singe fat derpaa, og anvend» 
te tiet til deres mystiske Forklaringer. Deraf har man en Prove i 
den falske Larnab-e Epistel/ om Abrahams ZIF. Svenne ; hvilket Tal 
skrives i Grækisk med tih. Nemlig T skal betyde Christi Kaars/ 
for dets Figurs skyld / (TAV fignum çaufv, vel confumniatio fertur t 
staaer tier i et gammelt Vers > som Montfaucon haver i ' Palæogr. Gr. 
pag. 221.) og IH er tien forste Stavelse af ihsots. Alligevel har tiet 
samme met meget afholdet og hoytagtet Of Tertulliano, Clemen
te Alexandrino, Auguñino, Ambrollo, Prudentio &c. Skulde NU 
tienne Skribent/ eller andre paa tie Tider/ have lærdt saadant af Joder
ne? Ney; ligesaa lidet/ som s. Auguftinus, tier bemcrrkerat i Nav
net Adam, skrevet med Grækiffe Bogstaver/ indeholdes det Tal 46./ 
som hand derpaa forklarer om Christo/ tien nye Adam/ og bringer 
dette an ved tien Text Joh. 2. hvor Joderne sige: Denne Tempel 
har været bygt paa i 46. Aar. Skulde der eud findes noget Be- 
viis eller Spor til, at Joderne havde havtsaadant i Brug ligesaa lili» 
gen/ og fra saa gammel Tiid/ som tiet findes hos Grækerne/ da vilde jeg 
snart sige/ atd: havde begge lærdt det af Egypterne. Disse brugte i 
deres hemmelige Skrift / etter Hieroglyph'ids, Tal (forståae Talle
nes Figurer) til at bemærke andre Ting; Saa brugle de og andre 
Tings FiMer til at bemærke Tal. Naar tie ffreve 1095. da bemær
kede det Stiltiendhed; og hvorfor? fordi dette var Dagenes Tali 
tre Aar z og tiet Barn t som endnu ikke talede/ naar tiet var tre Aar 
gammelt/ var som tien der havde Tunge/ og ikke brugte den. (Saa- 
ledes Horapoilo Hb.14.2g.) Naar tie malede enSliærne/ betydde dcn 
et Fem-Tal; og tiet fordi tie fornemmeste Stiærnev/ hvis Lob tie 
ftædse paaagtede/vare fem f nemlig Planeterne/ som ogsaa mange 
Grækiske og Latinffe Au&ores regne kun for fem; (Thi Solen og 
Maanen / saasom meget storre Lins / kaldte tie ikke Stiærner.) Og 
andet niere defliae. Grækerne / som bleve Borgere i Egypten/ og 
antoge meget af Folkets Skikke/ havesiden rafineret derpaa med 
Tal af Navnes Bogstaver. Floden Nilus blev dyrket som en Gud/ 
og betydede Solen: I dens Grækiske Navn nsm er just det Tal 
Z65. som er Dagene i Sole-Aaret: hvilket anmærkes i Heliodori 
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Æthiap. ab. 9. Den Afgud Mithras var ogsññ Solen; og naar hans 
Navn ffreves saaledes, , komme ogsaadez65. herud. Marcia
nus Capella har vceret en egen Mester, og heel erfaren i disse My- 
fteriis ; Thi hvor mange Guders Navne har hand ikke oploest Talle
ne af? (vid. lib. I.pag. is.lib. 2. p. 25. & p. 43. l'ib. 7. />. 23t». &cl) Gro
tius har ogfaa (i sine Anmærkninger ved Apocalypf. Xlii.) beraabet 
sig paa Servium ; Men Lette er en Feyl af Hukommelse hos denne 
store Mand; Thi vel siger Servius, at man havde hemmelige Nav« 
ne til Guderne, af visse Aarsager, foruden de bekicmdte; Mm ikke 
siger hand, at de vare giorte paa omtalte Maade, nemlig af Nav
ne-eller Bogstave > Tal. De Kicettere, som man kaldte Bafiiidianer, 
have grovr nok imiteret dette Hedenskab, ey allene med deres 
‘a^coo-c^ der indeholder samme Tal 365. som og n¿hw, men
endogsaa med at foregive, det Christus har kaldet sig A. 03 n. t Hen
seende til Duen, der kom ned over hannem i hans Daab; fordi udi 
Ordet (en Due,) indeholdes 801. ligesom i a og _n. Dette 
beretter Irenæus om de tvende Kicettere Marco og Colarbafo, og ef
ter hannem Tertullianus og Epiphanius. De simîme have og vcrret 
Opfindere af det Tal 888. i Navnet ihsots. Hvilket Paafund er 
hoytideligen bleven antaget af den Sibyllinske Poet, og er, ncrst ef
ter vores ni Bogstavers Enigme, den anden Prove af hans Tal-og 
Bogstave-Spil. Hans eget Paafund kand det ikke vare, saasom 
Irenæus tilskriver det forbemeldte Kicettere. Ja fra hvmr det end 
er, bliver det et celendiat Borne-og SpilleVcrk, i hvor artigt nogle 
have fundet Let at ligesom Antichristens Navn i Aabenbaringen be- 
staaer af et tredobbelt Sex, 666. faa haves i Christi Ravn et hoye- 
re tredobbelt Tal, 888* Men om forbemeldte Kicettere, eller den 
Sibyllinske Auétor, hermed have henseet til Aabenbaringens Bog, 
skal jeg ikke sige for vist. Hvilket dog vel er troligt, og at de ingen
kunde har havt Len Allegorie i Tanke, som Beda in Lucæ cap. 2. har op
digtet, men snarere have vildet betyde, at Christus ffulde overvin
de og vorde Mester af Antichristen, formedelst det storre Tal i Nav
net wgf. Thi dette er en fuldkommen Efterabning af de Grcekiffe 
Skolrmesteres Klygtighed, og deres lappiffe Overtroe. Nemlig 
saaledes have disse forklaret Aarsagen, hvorfor He&or blev Mester 
af Patroclo, og fceldede ham, og hvorfor Heäor blev igien over- 
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vunden ñf Achille. Af Navnet N-Nssàc udkommer ikkun det Tal 
871. é%?«p- er ulige stcerkere, oggior 1225. Achilles har endnu 
siere Tal i fît Navn ’Ax^evç > nemlig 1276. Dette Gicekke-Toy var 
alt en gandffe dekierndt Ting i den Latinske Grammatici Terentiani 
Mauri Tiid/ (der har levet i det tredie Seculo,) og hans Vers linde 
derom faaledes 2389. å. Piafib.)

"Hine 3c numeri non fímiles habere" fura mas: 
r’Et nomina tradunt ita litteris pera&a, 
”Hæc ut numeris pluribus, illa fínt minutis ; 
"Quandoque fubibunt dubiæ pericula pugnæ, 
’’Major numerus qua fteterit, favere palmam, 
’’Præiagia lethi minima patere fumma.
"Sic Patrodon olim Hectorea manu peri ile,
"Sic Hedtora tradunt cecidifie mox Achilli.”

Hvad Under da / at dkflige Overtroe holdte ved/ og havde Gcenge i 
de sildigere Tider / da Lcerdommen stcedft formindskedes? og at man 
sinder deraf hos de Byzantinske Skribcnterer Saasom naar Nicetas 
Chômâtes skriver, (i sin 7de Bog/) at Kcrystr Manuel regerede 138- 
Aar; som var betegnet ved de tu sidste Bogstaver i hans Navn h.a. 
Jeg forbigaaer de Exempler/ som Fabricius har anmærfetiBiblioth. 
Græc.Tom. I.pag.209. Spaadommes, Oraklers og Drommks For
tolkere toge og derfra endeel af deres Regler: Saadanne forekommer 
hos Artemidorum, i hans 2. Bogs 75. Capitel, 3. Bogs 34. Cap./ 
4. Bogs 2$. og 26. Capitler, for Exempel: Naar een stod t Tvivl, 
om hand ffulde reyse eller blive hiemme, og hand drommede imid
lertid om den Bogstav e, motte hand ikke reyse; Thi med ? svarer 
det imperativum (bliv tilbage,) eftersom det Tal 100. er i dem 
begge. Var hand i Tvivl , om hand ffulde reyse tit Lands eller til 
Soes/ og samme Bogstave kom ham for, motte hand vcrlge det 
forste; thi her be tydedes da , (til Fods,) som oasaa gi or 100. 
Var det en Rovere eller Ugicrrnings Manh, der dromde oin demcrld- 
te Bogstav, motte hand vcrre vis paa at vorde greben; Thi her 
tiente ham til Forklaring Ordet hvori ligeledes er 100. og 
fom er Bolter og Stock om Benene. Saadanne kalder man i

Grcr- 
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Grcekiff , d. e. Ord af lige Tal; nemlig hvoraf Bogstaver
nes Tal Benurrkelse udgior den samme Sum; saaledes soin i moN 
og nxw, og som i siere Exempler af Gematria, hos Buxtorf. in 
Léxico Rabbin. p. 446. feq. hos Petrum Galatinum in Arcanis Cathol.Verit. 
hos Hackfpan. de Cabbala Judaica, Petr. Poffin. S'picileg. Evang.§. 73. 
og mange andre. Men hos Grcekerne bliver det vel/ fom jeg sagde, 
en lang Tiid celdre. Alexander Polyhiitor levede i Sullæ Tiid; Af 
hannem har Syncellus r sin Kronike indfort et Stykke af Chaldceer- 
nes Fabti.r, hvor der tales om den Qvinde Omorca, hvis Navn 
betyder det samme i Tallene, som Grcekernes (Nîaanen,) 
nemlig af ’opó^a udkommer bet samme Tal 301. I Amhoiogia Epigr. 
iib. 2. har moti et Satyrisk Vers paa een som hedde Damagoras, hvor 
Poeten har udfundet, at af Navnet udkommer det samme Tal, 
fom afå/zsx (Pestilentz,) nemlig 420. ergo er Damagoras en Pesti
lens / ja saa meget vcerre endda, fom hans Navn er lcengere, og 
af siere Bogstaver, end xo«^. (See heronr Mureti Varias Leftt.Hb. 
14. c. 13.) Hos Cedrenum Icese s, atKceyser Bafilifci Navn haver det 
samme Tal som (Ildebrand,) nemlig 743. ergo ffulde 
hand blive en Ulykke for Regieringen, og den store Ildebrand i 
Constantinopel ffulde paakonrme i hans Tiid, som ffeede an. Chr. 
475. Saavidt kunde da dette flags Daarlighed og Urimelighed 
gaae; Efterår Grammatici, de forste Opfindere til fligt, (fom siden 
blev drugt, nu til Satirer og Skandffrifter, nu til ZEre-Digter og 
Hyklerier, nu til den ffcendigste Overtroe,) havde i Begyndelsen 
provet det med enkelte Ord i deres somero: Indtil der bleve saa- 
danne Daarer og Tids-Forsvendere iblant dem, der forsogte det med 
mange Vers tillige. At vilde giøre det med et par Ord engang til 
Tiidsfordriv, kunde »ran endelig holde dem til gode, der intet bedre 
vidste at skaffe sig ak bestille. Men at blade den gandffe Homerum 
igiennem, for at udsoge hele Vers, hvis Tal i Bogstaverne justkom- 
nre lige ud og til samme Facit med hverandre, fligt horer ikke til 
Menniffer, der ere ved fuld Fornuft, men fortiener at scrttes i Daare- 
Kisten. Gellius fortceller, at hand haver havt en Bog i Hcender, 
hvor saadanneVers vare optegnede: Ogi delcerdeMands Anmærk
ninger ved denne Artikel t Gellio (jib.^.c.t') laser man Prever af 
deflige hele Vers, der ere fundne i Greekiffe Manufcriptcr* Der«
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paa har og andre Grillenfcengere af Poeter foretaget sig, at pine 
deres Hierner med at giore hele Epigrammata, paa famine Viis: 
Hvoriblant var een ved Navn Leonidas^ hvis Vers haves i Ambo- 
logta Epigrammatum Græcorumlib.6. Og hñNNkM i)(It det t frtd Müñdt 
ikke kostet lidet, at efterlade sig et Minde af en stor Kunst-Fantast 
og fuldkommen Greek. Huetins er den , som har tilgavns opdaget 
og bekicrndtgiort denne Leonidæ Artigheder; og det er billigt, at 
man ikke forglemmer bemcrldte lcrrde Biskops Fortieneste herudi, 
helst hand selv saaofte erindrer derom , ligesom det motte vcrre een 
af hans kicrreste Paafindninger; Nemlig ey allene i sine Netis til 
Anthologiam, pag. 40. (hvilke Grævius lod trykke, bag ved den ficrde 
Edition af Huetii Latinske Vers, til Utrecht 1700. in 12.) Men end 
og siden in Huetianis §. ioi. og endelig i sit Levnets Beskrivelse'/ eller 
Commentario de rebus fiits lib, j.pag. 146.

Den skikkeligste, og, i mine Tanker, uffyldigste Brug af den 
nu omtalte Kunst med Tal i Bogstaver, varden, som de gamle Bi
skoper, idet femte Secuio, som man mener, indforte, og brugte, 
ti! at forekomme Svig og Forfalskning, i deres Breve, som de 
kaldte Literas Formatas» Forst skreve de oven i Brevne sire store 
Bogstaver, som vare Begyndelse-Bogstaverne af de Ord, Ha-nip, 
‘t.oç , "a?w i Enden af Brevet, enten det hele Ord amhn,
eller i dets stced det Hebrceiffe S oq det Grcrkiske ®, stråledes S®. 
Disse samtlige Bogstaver, motte findes i alle flige Breve, og ud- 
giore det Tal, naar man regnede dem tilsammen, 660. Nemlig 
n 80. t 400. a i. n8o. h® 99. (amhn er ligeledes 99.) Summa 
660. Derforuden ffrev man inden i Brevet fem andre Bogstaver, 
som vedkommende Lcesere ogsaa motte beregne: Disse vare 1.) Af 
dens Navn, der ffrev Brevet, den forste Bogstav, 2.) Af dens 
Navn, som Brevet var til, den anden Bogstav; 3. Af dens, som 
det handlede om og angik, den tredie Bogstav; 4.) Af Ståls 
Navn, hvor det blev skrevet, den fierde Bogstav; 5.) indi&ions- 
Tallet, som var Brevets Datum. Til allersidst fatte man underti
den Nogelen, nemlig med disse Ord: Continet bæc epifiola fummam numeri 
. . Og saaledes meente mand, at den som regnede alle disse Bogstaver 
tilsammen, da man fomemmeligm havde at agte paa de fem fleste 
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eller mobiles, kunde ftrax see, om Brevet var rigtigt. Men hvo 
seer Me, at der horde liden Kunst til for en Bedragere, at giere det« 
te efter? Ti! noermere Opliusning, sinder man Prever af deflige Bre
ve i Sirmondi Notis ad Sidonii Apollinaris lib, VI. epifl. s. ja sikre kNd- 
NU hvs Ferrarium de antique Ecclef.epiflolar. genere lib. I. c. s. f0M, kNd- 
ffiont Hand er vidtleftiger , giver dog ikke faa god Forklaring derom, 
som Sirmondus. Og er ret crrgerligt, at Philippus Priorius udi sin 
Traitat de Literis Canonicis, da hand har taget alt hvad hand haver, 
om dette Kunst Verkin litteris formatis, af bemeldte Sirmondi Notis, 
hand dog ikke eengang ncrvner ham, og hermed vil ffiule sit pla
gium. Ellers finder man og herom hos Baronium Annali. Tomo V. 
Du Gange in Glofar. Jac. Goar. in fine Euchologii Gr. pag. 93s. og i Tho
ma? Brunonis Judicio de Canoñibus & Conflitutt, Apoflol. §. 34.

At vilde nu ogsaa didhm fore, efter den almindelige Viis, og 
saa mange Exempler, den Stad i Aabenbaringens Bog, cap. xiii. 
V.17- ii hvor der tales om Diurets Navn og dets Tal, holder jeg at 
vcere alt for dristigt, ja, hvis det ikke var saa mange gode og lcrrde 
Mrnd for ncrr talt, formasteligt. Der staaer jo ikke, at det er Bog
staverne i Diurets Navn mand ffa! beregne efter deres Tal'-Betyd
ning, eller at Tallene, de 666/ ffutte foges i Bogstaverne af Diu
rets Navn. Man beregne Diurets Tal; Thi det er etMmni- 
ffes Tal; og dets Tal er 666. Disse ere allene Ordene. Jegbe- 
kicnder, at denne Stced er overmaade msrk og vanffelig, faavel fom 
mange siere i bemeldte Bog. Men stal det komme an paa, at sinde 
rt Ord eller Navn, hvis Bogstaver udbringe det Tal 666. da bliver 
dette langt fra ikke vanffelizt. Sligt har mand noksom erfaret, da 
en saadan Mcengde af Fortolkere, de middelmaadige med de beste, i 
alle Seculis, og i alle Parter af Christendommen, have bragt os et 
anseeligt Antal af Ord tilveye, og vaa een og den samme Bus lige
som grebet i Luften. Men hvad siger den hellige Skribent: 
croCpia, eçiy. o ’¿%iøv vSv, Her er VLLsdommen, den font haver
Forstand, hand regne. Mon dette vcere Jodernes Cabbala, eller 
den saa kaldede Gematria, som hand herved forstaaer? Jeg veed vel, 
hvad for Lcerde? der saaledes have meent og få ver. Men hverken 
de eller deres Lceremestere have endnu kundrt gotgiere, at Cabbala 
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er saa gammel, font Aabenbarmgens Bog. P. MaíTuet i finD/^r- 
tatiane præviain Irenæum §.2i.pag.XX. tCt sigt , Ut MgkN ssal blvlse dktt 
ut Vitre over 5 a 600. Aar gammel. Og en anden lcerd Frantzos, 
Mr. de la Nauze, har t fine Remarques fur I' AniiquitédelaCabale paa- 
staaet, at den er ferst opkommen i det Tiende Hundret Aar efter 
CHristttM : (See Mémoires de l'Academie des Belles Lettres af det Aar ifgl- 
hvor disse Remarques staae indforte.) Men dette lader jeg vcere, ikke 
min, men disse lcrrde Mcends Thefis, som de maae udfegte med dem 
der giere stort Vcesen af denne Kunst. - Nok er det, at og nîç 
bor derfor ikke strap vetre CabbaiiRifFeOr^, fordi rwn og staae 
malede i Arbore Cabaliñica. Thi hvem er den ferste ññülere og 
Opdigtere af denne Barbarisse Figur? Og fta hvad Alder ssriver den 
sig? Ordene ere meget smukke, og ere de end af Bibelen, saa ere de 
jo ogsaa almindelige hos Hedensse Skribentere. Thi hvor ofttncrv- 
ner ikke Plato Lennem, og hvor ofte forekommer Le ey hos Le Plato- 
nisse Fortolkere, der ere saa fulde af Overtroe? Skal man da holde 
Aabenbarmgens Bog for et Platoniss Verk, ligesom mange have 
demt om Cabbala? kalde ikke ogsaa Chymici, Aftrologi, ja Magi 
selv deres Videnssaber L-Pl«-,; Alt saa bevise disse tvende Ord flet in
tet. Endnu paastaaes, at Aabenbarinaens Bog haver endogsaa fle- 
restctds meget tilsirlles med Cabbala, i Ord og Talemaader. Men 
mon ikke mange andre Beger i Bibelen have Ord, Talemaader og 
Sententzer tilfælles med Platone, M. Antonino, Arriano, Maximo 
Tyrio &c? Cabbalifhrne ssulle i Sandhed lcrnge lede, inden de brin
ge os saa mange Paraileiifmos og Ligheder tllsammen imellem Aa- 
denbaringens Bog og Cabbalam, som Jacobus Du Port, den for
dums lctrde ProfeiTor til Cambridge, har vrist os i stn Gmmologia 
Homerica, imellem andre Beger i Bibelen og Homerum. Jeg kom
mer til S. Johannis socp.éw og NSv igien, og jcg siger reent ud, at til 
at tresse et Navn, hvoraf det Ta! 666. kand calculerez paa den hid
indtil brugte Maade, behoves ingen stor ViisLom og Forstand. En 
maadelig lcerd, og i guddommelige Ting saare lidet vris, der ikkun 
forstaaer lidt Gretkiss og Hebrceiss, samt veed noget i Knke Histori
en, kand vel finde saadanne Ord i Snese-Tal, uden ak anvende me
get lang Tiid derpaa. Dertil er ey W-«- (eller Viisdom fra GUd) 
fornoden, men allene en miserabel Umage, Taalmodighed, og Dids- 
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Spilde. Man ber langt mere flutter at ved ^«v og nSv paa dette 
Stced/ ligesom paa fiere i den hellige Skrifts forstaaes ey allene det 
Latent, som enhver er medfodt o- som ved Menniffelig Fliid forbe
dres f men en hoyere Opliusning , der ikkun tit faae meddeles 
her oven fra. Buxtorfius i fit Léxico Talmúdicopag. 447. citerer et 
Sprog af Pirke Abbott som mig finnes her falder vet tilpas: Rationem 
Gematricam nojfe res minutula efi ad fapientiam, at rationem rituum Legis no fe, 
corpus eßjapientix. Og m andensteds har jeg lcrst/ anfort af Aben 
Efra, ad Gen. XIV. Non loquitur fripturaper Gematriam, qui a talt modo quis
que pro lubitu transferre nomen aliquod potef in fenjum bonum aut malum. 
Saa kand mand og estersee, hvad Hackfpanius, der ellers ingen 
Fjende var af Cabbala , figer i fin forste Difputation de Nominibus Di
vinis ^-.53. Øg sj.

Hvis de fieeste Fortolkere af bemeldte Stced i Aabenbaringm 
havde eftertcenkr Sagen ret, da havde de lcetteligen fundet, at deres 
Methode grundede sig meeft paa Menniffelig Autoritet/ nemlig paa 
de mange Forgcmgeres Exempler/ fra de forste Christenhede ns Tider 
af. De crtdste og forste Christnc er dette Præjudicium kommen fra, 
og har fiLen holdet ved hele Veyen igrennem. Aarsagen er, ar den 
Tiid Aabenbarings Bogen blev bekrendt og antagen i Kirker:, davar 
allerede denne Lufus arithmetico-iiteralis i Brug og i fin fulde Fkor/ 
som vi art have hort. Intet kunde da finnes rimèliger for de eenfol- 
dige forste Christne, end hvad de her funder berneldte Vers, om 
Dmrets L^avn, dets Niavns Tal, og at beregne dets Tal/ ja 
end og Tallet 666. derhos mrvnt, jo maatte plat hore til deres Gram- 
maticakiffe Kun st - Spil nred Tal i Navne. At femme paa andre 
Tanker, tilstaaer jeg, ikke at have vceret dennem saa lcet rimeligt i 
de Trder. Den havde spildt sin Umage, som vilde have talet dennem 
andet for, og var vel nepve bleven hort, hvis hand havde bedet dem 
at overveye folgende Argumenter: i. At Diurets Navn, er jo ikke 
det selvsamme, som Bogstavernes Tal-Betydning i Navnet; Men 
kand have fin Hensigt til langt ander, enten ril deres Tal, som bcrre 
D'ureks Navn og Mcerke, tvert imod dem bcv bleve beseglede med 
GUds Navn og Mcerke, Apoc. VIL Eller til Tallet afDiuretsOp^ 
hoyelsks Tiid/ dets Opkomstes elkr. Regimentes og Veldes Aar, 

eller 



48_ _ _ _ _ H. G. Dm Sîbyllæ msrkeTalê
eller andre scerdeles Omstændigheder. 2. At beregne Dmreès Lal, 
det heder jo ikke, efter Ordene, at summere Bogstaverne i dets Navn, 
efter deres Tal-Bemcerkning. 3. Et MenmffesLal, bliver jo vel 
at forstaae om Menniskers i Almindelighed, eller paa saadan Maa» 
de, som et Menniftes Maal, i det xxi. cap.v.17. og ikke at det stal 
betyde Grammaticorum Maade at giore Ta! af Ord. En Grakist 
Skolemester er jo ikke Mennift'e per excellentiam, som GUDS 
Aand stalde ville giore Forstiel paa, og udi Propherier detiene sig 
af hans Invention, front for andet mere grundigt. Thi fra 
andre flags Mennister, end de omtalte Grammaticis og deres 
Discipler, er denne Lulus ikke kommen. 4. At de 666. kunde 
langt rimeliger betyde Prophetiste Tider, eller Aarene af Diu
rets Navn, forstaae dets Vcrlde og Regimente, enten naar 
samme stulde begynde og aabenbares, eller hvor i tonge der stalde bli
ve ved. 5. At ey allene Diurek stulde have saadant Navn, men 
eudogsaa alle dets Tilhcrngere, saa at ingen kundeMge eller Købe, 
fom ey havde Dmrets Navn, og dets Navns Lal. Thi stal 
dette forstaars ikkun figurate & improprie, hvorfore da ikke ogsaa 
det ovrige? Hvis nogen, siger jeg, vilde have giort flige Erindrin
ger til de celdste Christne, havde det dog ingen Skcrd fundet, eller 
kunde bestaaet imod de allerede indgroede Aten luger. Endnu i denne 
Dag, da Critica baade lacra og profiuia er, des GUD vare arer! 
bragt saa vidt, hvor faae ere dog de, der agte at giere sig les. fra 
selvsamme Præjudicfis ved denne Stad? Henricus Moms rer end 
giore sig ret for Alvore vred paa alle dem, der ikke ville felge den ge
mme Vus, i at udstudere Ord, som disse 666. ere ar finde udi, men 
heller vende sig til Chronologiam med bemeldte Tal. (See hans 
Operum Pbilofiphicorum Tom. 2. pag. soi?) Jeg star tv Ük NtkVNO MüNge 
flere, baade gamle og nye. Een udaf disse sidste har endogsaa et li
gedan urimeligt Indfald om S. Povel, nemlig at band i Epistelen til 
de Galater, i der IV. Cap. 25. Vers, stulde have betient sig af Jo
dernes Gematria i den Dispute imod Joderne, og deraf taget et flags 
Argument, som den gode Mand-ikke selv kand negte, jo i saa Man
der at blive heel flet og lidet bevendt. At jeg ey skal tale om hans 
nye Forklaring af det Ord som enhver dog bor vide, ar vare, 
lige saavel som tfWCog gandste brugeligt; og at forekom

me
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me mange hundrede gange, i den bekiendke Bemcerkning, udi de Grce- 
kiffe Philosophers Skrifter/ men aldrig saaledes, at Let betyder det 
samme som Ildernes Gematrica. Samnre Mand har og ikke giort 
sig mindre Umage, for at indbilde os, at GUds Mand i Aabenbarm- 
gens XIII. Gap. havde aabenbaret s. Joanni de Ting, som allerede vare 
forbi og tilforne bekicendte; saasom det eene Dyr med de 7. Hoveder 
var, efter hans Mening, Kong Herodes Agrippa, og det ander Rab
bi Simeon il. i hvis Navn, naar mand setter 1 (eller R) der forved, 
hand finder 666. Det er at sige , hand gier Aabenbaringen af en 
Prophetiff Bog til en Emblematisk Historie. Min Slutning bliver 
da tilsidst, at ved alle de Prever, der foretages paa Len sædvanlige 
Maade, og som hidindtil ere foretagne/ naaer man ti! gandffe ingen 
Opliusning af denne Stced ; eftersom Maadcn er urigtig og falsk. 
Den Refpeét , som jeg ellers haver for s.'irenæo, kand og flet ikke 
bringe mig paa anden Tanke; endffiont hand tillige beraaber sig paa 
Fornuften/ saa og paa Leres Vidnesbyrd, der havde kiendt s. Jo- 
hannem personligen, og havde fagt, at Tallet af Diurets Navn 
stnlde udfindes ved de Grækers Beregnings Maade udaf Bog
staverne i Navnet. (Saaledes taler hand i fin 5. Bogs 30. Ca
pitel.) Ja! ligesom de der havde seek og kiendt s. Johannem, ffulde 
ogsaa just have forspurt sig hos ham/ om denne pallaZeihansAaben- 
haring/ og Hand da ffulde henviist dern ti! den gemene Vris i at op- 
loft flige Ænigmara af Bogstaver ! Men hvo fligt vil troe, hand faaer 
da ligeledes at kroe, hvad mere de famme got Folk fortalte efter den
ne hellige Apostels Mund, nemlig at vor Frelsere CHristus levede her 
paa Jorden i et halvhundrede Aar: foruden anden mere urimelig 
Snak, som denne årlige irenæus fortceller os, efter deres Beretning, 
der havde kiendt s. Johannem personlige«. (See hans2.BogE-ñ 
Hærefis cap. 22. og den 5. Bogs Z3. Capitel :c.) Langt fornuftiger og 
sundere er det, som meerbemeldte irenæus selv af sin egen Mening 
har dsmt og raifonneret om Sagen, naar hand siger, idenz.Bdgs 
30. Lap. AartpaXwpoyKalajCivSwoTgpov, to 7repi[¿éveiv tï\v sußariy t$ç

¿yi^aroc. fpîîl f)C^Cï t
”og mindre farligt er det/ at oppebie Propheticus Opfyldning, 
' end at vilde ved Gicrtning stumpe til at udfinde et Navn (titG Tallet



5o H. G. om Sibyllæ morte Tale  
Tallet 666.) Ongefcer ligedan er s. Hippolyti Mening, i hans Bog om 
Antichrißo, pag. 25. edit. Fabric,.

Det Undet Capitel.
E^strrat vi have nu hort de adffillige Meninger om Navnet urev 

de ni Bogstaver i fire Stavelser, dets Hentydning paa GUD 
selv; saa bliver udi det Andet Capitel atvise, hvorledes Chynristerne 
ere komne i fcerd dermed/ for derudi, efter deres Indbildning/ at finde 
et faadant Ord/ som kunde henhore til deres Kunst.

Mand maae da her forst for alting erindre sig/ at saa sirart dis
se Sibyllinske Vers, som vi endnu have, (endffiont derudi her og der 
fattes meget,) de vare komne ud i Verden, have de strap vundet en 
utrolig stor Credit/ og ere af godtroende og enfoldige Christne/ der 
meente at devare crgte, og just de selvsamme som Romerne havde 
holdet i Lukke og Forvaring/ bleven vel saa meget afholdne, som det 
sande GUds Ord i Bibelen: Paa samme Maade, somHelgenes Le
gender ere endnu om Dage, hos visse Folk, udi lige, om ikke i storre 
Agt og Vcerdie, end CHristi og hans Apostlers Lårdom. Dette gik 
og saa vidt, at de andre klogere Christne, siravel som og Christen
dommens Fiender, giorde Skicemt deraf/ og kaldede hine Spottevtts 
Sibylliflct ; som mand finder hos Origenem contra Celfum lib. s. Ja 
mand havde, i det andet Secuio) Skrifter digtede under Apostelens 
8.Povels Navn, hvori Sibyllæ Prophetier bleve recommenderedetit 
Mining; hvilket er klart atkiende afen vis Stcrd hos Clementem 
Alexandrinum Stromateôn lib. 6. DeN Jesuit P. LaubruíTeau (eller, 
som hand kalder sig, Honorius à S. Maria,) udi hans Bog om Eri- 
tiqvens Misbrug p. 2-.pag. 49. og den Spanske Benediétincv D. Feijo, 
I hans DemonßracionCritico- Apologetical Tom. 2. p.16,, (fy at tale onr den 
saa oprigtigen og vel menende, som i denne Sag stet grundet Joh. 
Chriftim Nehring, ) giere sig forgiaves Umage, med at ville bevist, 
det 8. Paulus havde dog vel enten strevet eller sagt stigt: Ret lige
som denne var den eneste Vildfarelse, nran havde market hos Clem. 
Alexandrinum ; Ja ligesom det var troeligt, at hvad GUd havde be
regnet for sit eget Folk idet gamle Testamente, langt fra ikke faa 

klmli-



og ni Bogstavers Ord._ _ _ _ _ _ _ _ 55
klarligen/ men under Skygger/ Forbilleder/ og ved forblummede Prss 
Vheticr/ dette ffulde hand for Hedningene / ved disse Epaaqvindcr, 
have aabenbaret ulige fuldkomnere/ og i alle Maader lige sira klart/ 
som man vidste det efter Tiden, forstaae efter Christi Opstandelse. 
Thomas Hyde , i hans Berrk de Religione Per farum, c. 32. hñk (at jeg 
ry ffal tale em en Maengde andre) navnt Tingen med sit rette Navn 
i disse faae Ord: ”Ea, quæ hodie fub nomine Oraculorum Sibyllas 
"extant, nullum Oraculum continent, fed tanrum Hiftoriam Bibli- 

■ cam, ab aliquo Chriftiano ex Bibliis Sc Patribus colleâam, & car- 
"mine Græcoconfcriptam.” Man kunde lcrgge dertil / at de Spaa« 
donrme som deri sindes indstreede uden for Bibelen/ og angaaer de 
Tider efter An tonino rum Regiering, ere hver og een befunden falffe. 
Jeg forbigaaer, hvad derom er sagt af Cafmbono, Jo. Opfopæo, 
Jacobo Capello, Dav. Blondcllo, Jo. Alb. Fabricio, og meget man
ge flere/ saasom noksom bckimdt. Men Skade er det/ at vores yp' 
perlige Dr. Jesper Broch mands fem Diflertationes, som hand kal- 
der Specimen Scriptorum Ecclefaflicorum Sectili I. CVC fUdTüfC/ 0g ikke Mere 
at finde, da de ere endogsaa meget faae af vore Landsmand bekiend- 
te ; Thi ellers kunde jeg henvise mine Lcesire til den forste deraf/ hvor 
dc skulde sinde dette Srbyllinffe Bedragene gandffe vel oplinst, og 
at denne De«nffe Theologus/ i6. Aar forend Biondeili Skrift kom 
for Liufft/ haver i et Arbeide af 24. Sider in 4to med megen Grun- 
dighed til intet giort alle disse Sibyllinffe Oracula, som vi have i dis
se 8- Boger. Men at komme igien til Sagen, om de gamle Christ- 
ms Hoyñgtning for bemeldte Beger/ vilde jeg sige/ at det var saa- 
ledes ingen Under / at/ efterdi Folk fulde saa fterrk derpaa/ og vare 
saavelfornoyede vedat sinde CHristum ulige aabenbarligcri den- 
uem btffrevkn, end i Mose/ Pfalmerne og Prophcterne/ de da og- 
saa bleve scerdeles curieux, om at sinde Meningen af dette ene Stach, 
ved hvilket de motte standse, nemlig det Enigme af ni Bogstaver; 
Allerhelstderudilovedessaadan Belonning tilden, som fandtchet, 
at hand ffulde vorde deelagtig i GUds Viisdom.

Mand haver da, udaf flig Drift givet sig i Arbeide dermed/ og 
gicettet hver paa sin Maade. De som gave agt paa Fortcelningen 
om GUds Tale til Noe, og paa Sammenhængen i Sibyliæ Ord/ 

G 2 kunde 
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kunde vel see/ at derudi laae ikke noget Philosophiff Ord, eller nogen 
Chymisk Mening forborgen; Men at det motte vcere et Navn, der 
passede til GUD selv og hans Egenffaber. Men derhos kunde de 
Alexandrinffe Philofophi (forftaae de afdennem/ som vare Christne, 
vg som studerede i Chymien) ikke bare sig/ for at tomfe og giere saa- 
dan Slutning, at naar de ferst havde indseet ogpenetreret/ hvad for 
et Navn der laae ffmlt under bemeldte Enigme af de ni Bogstaver/ 
ffulde GUd/ i felge af hans Leste/ ffenke dennem den Gnddom- 
melige Viisdom af det Hsye; Menende herved den flags Viisdom/ 
fom de meest attraaedk/ fom var at indste i Naturens dybe Hernme- 
ligheder/ forvandle deringere Ertzer til de dyrebare/ med eet Ord/ at 
giere Lapidem Philoibphorum* Thi hvorledes (tcrnkte de/) kunde 
nogen Viisdom verre fuldkommen/ og kaldes eller Gnddomnre- 
lig i Sibyllæ Vers/ uden denne Opliusning i Naturens Hemmelig
heder var derhos? Og mand maae vide / at i Egypten og i scrr til 
Alexandrien vare disse Sibylliffe Beger meest afyoldne/ og bleve al- 
mindeligen lcrste. Saa var og sammesteds/ iblant Christne saavel 
fom Hedninger/ en stor Deel / der endnu studerede og laborerede i 
Chymien/ ventende at komme efter de gamle Egyptiers Kunstgreb/ 
fom man var fast i Indbildning om at have giort Guld/ Edelstene/ 
og andre dyrebare Nariteter.

Den samme Alchymisternes Drnkkenffab/ (jeg mener deres fa» 
natifh Tankt/ de have giort sig om Viisdommen/ at den fornem
melig bestod i Naturens Hemmeligheders Kundffab/) have de Christ
ne som til Kunsten vare hengivne sogt endogsaa at legitimere og be
styrke med GUds eget Ord/ og grundet sig, paa visse Sprog i Bibe
len/ for Exempel: HErrens Frygt er Viisdommms Begyndel- 
fc/ Prov. I. Dersom du ftger efter Viisdonrmen/ fom efter 
ØØlV/ og randsager efterhende/ som efter dyrebare Tmg/ da 
skalt du forftaae HErrerrs frygt/ og sinde Gllds Viisdsm; 
Thi HErren giver Viisdom ; Hand lader det vel lykkes for de 
redeligere. Prov. 2. Og mange dejlige hellige Tekter. Thi faa 
lcrnge denne Indbildning var her/ at ingen Wisdom i dette Liv kunde 
komme ncer i Lignelse med den/ som Chymisterne eftertraatcde/ og 
at ingen heriiger Anledning kunde haves til at prist GUbs Under- ■ 

Verk
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Verk i dette Jordiffe, faa motte alt andet, hvad Folk regnede for 
Viisdom uden for Guldmageriet, agtes for gandffe ringe Ting. 
Fra denne felvsamme Kilde er da deriveret den Indbildning om 
Gudsftvgtes og Helligheds FornsLenhed til at wbe Adeptus -, Nem
lig allene fra bemeldte Udtydning af ven Hellige Skriftes Sprog, 
hvorf Viisdom ncevnes; Og hertil er da ogsaa kommet vores Sibyi- 
læ mørfe Tale om tZfaxmet af de ni Bogstaver, med sin tilfoyede 
Forjættelse. Hvad sig de celdere Hedenffe Chynnster anbelanger, og 
Lem, hvis mangfoldige Beger om Guldmageriet Kcryfer Diocletia
nus lod edelcegge og opbrcende, da hand havde indtaget Alexandrien, 
(hvilket ikke Suidas allene/ font Conringius med en ubeskeden Heftig
hed forekastede vores Bomchio, men endogsaa de/der ere nogle hundrede 
Aar celdere, have talt om,) Hvad cmgaaer, siger jeg, bisse saagamle 
Cbymister, da stal ingen bilde mig ind, at Kunsten hos dennem har 
vceret forselskabet med stor Hellighed, i hvad den er bleven siden, 
forftaae efter Chriftendommen. Thi at Lcr nu, endogsaa i de aller- 
celdste Chymifte Skrifter, som ere bekiendte, sindes en heel Deel, 
der smager afGudsfrygt/ kommer deraf, at de samme/ ommdskiont 
under gamle Hedenske Skribenttres Navne, ftasom Her metis, oita- 
nis, Democriti, Ariftotelis og Theophrafti, ere dog hvert og kktdia- 
tede af Christne Folk, fra det Lredie HundrettAar af, og siden udi 
lcrnge efterfølgende Tider. Scrrt nok er det, at vores ypperlige 
Dr.ñorricttius ikke har vildet troe dette om dennem alle, sont hand 
dog selv vedgik og tilstod om de sieeste, naar hand saa siger i Sapientia 
Hermetis &• Ægyptior. vindicata, pag. 86. ”Et vero profitebantur libri 
’’Chemici plerique do ¿irinam Chriftianam, quemadmodum ex Ar- 
’’chelai, Hierothei, Theophrafti aliorumque Chemicorurn fcriptis 
’’clarisfimum eft.”

Men at komme igien til vores Sibyllinae Enigme, da have, 
som for er mandet, de forste Christne Chymici vceret nogenledes 
skikkelige og forsigtige, og forsogt at udtyde der ligesom andre, nem
lig som noget til Gud selv henhorende; havende imidlertid dm Troe 
og Tillid, at naar de havde begrebet dette Guds Navn, som Sibylla 
pcegede paa, og lcrrdt ham at kicrnde, ffulde de nyde ForjcMelås 
Frugt, som derved heftede, og gelange til Viisdommen, som de 
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attraade. De yngre og sildigere Laboranter ere faldne til m sierre 
Daarlighed z og have tabt den rette Hensigt; som det gierne pleyer 
at gaae. Og da man eengang var blevcn fasi i dette Præjudicio, at be
meldte Sibyllæ Enigme horde Chymifterne og Guldmageriet til ; Sag 
blev deres Slutning omsider denne, at det mette votre etPhilosophiff 
Ord, som herudi var betydet, enten Materien til denPhilosophiffe 
Steen at giore, eller noget saadant som aabnede Dorren til det store 
Verk. Thi det siunes at disse gotFolk nu ingen mere Kundffab havde 
til Sibyllæ Boger, ja vi fte vel intet mere deraf, end dette enifte 
Stykke, nemlig de six Vers, hvori oftbemceldteEniZmc er befattet: 
ligesom de, der intet vide mere af Guds Ord, end som det blotte 
Pater noder eller Ave Maria, og vide dog ikke engang / hvorfra det 
haves, nemlig om det ftaar i Bibelen eller ikke.

Til det forfte og meget skikkelige Slags siunes vel at kunde hen
hore den Skribent, der har forfattet een eller fiere Chymiffe Tratta- 
ter, under den celdgamle Philofophi Democriti Abderiræ Navn: Li
gesom at Democritus, den Tud hand var udi Persien, i Kong Xer- 
xis Tiid/ ffulde da sammesiceds have kerbt den hemmelige Chymiffe 
Videnffab af en Mago, som hedde Oihnes ; Og man har bemcerket, 
at Oihnes var et tilfcelles Navn for alle Persiste Magis. Af disse 
Chymiffe og Democrito paadigtete Tractatkr er ikkun lidet nu tilo
vers i Bibliothekerne, og forekommer iblant andre Grcekiffe chy- 
micos, (hvoraf den allermindste Deel haves paa Tryk,) udi visse 
Samlinger; ja, som det ofte steer, noget mere udi een Samsing, 
end i de andre. Dominicus Pizimentus, en Jtasicenff Medicus, 
har oversat paa Latine noget af disse Stumper, samt af faae fiere 
Grcekiffe Chymicis , og udgivet det an. 1570. Men ikke sindes en
ten i hans, eller i saamange Grcekiffe manuferipter / man nu om 
Dage afveed, den mcerkelige Prcediken og Lcerdom, som visse Grce
kiffe Hiftorie-ffrivere, stadet 8deHundred Aaraf, havetalt om, og 
tillagt bemceldte Democrito. Og hvis saadant haver siaaet t de Chy
miffe Skrifter under hans Navn, maaeman sige, at Skribenten er 
gaaen hoyt med sin Gudelighed / og har indfort Democritum saale- 
des at tale om Dyd, samt at prophetere om Christi Aabenbarelse i 
Kiodet/ at det lcetteligen kicendes, det hand ey allene har vidst af
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disse sex Vers og vores ni Bogstavers Enigme, men Hand har i erst 
den hele Sibyllam med Mid. Den Kronikeskrrver Joannes Malala, 
der har levet i det niende Seculo, fortceller dette simledes/ i hans 
fierde Bog, Ct^g-1°4-eOxon.} 'ev 8»to1ç^ôi«ç ?v ó 
$iKoro(på}Jtoa. M06WWV, o-ô'.ç èv t>) <Ç>iXotc<Z)^ aura <rv*pfëa(pÿ e££SteJ» Tav ¡à, 
ojimel tov &¿Áoija (piX6VoÇ)ov ysviSroUy curx^w raCpgoveiv, Tíávjwv d^é%?(ô(Zi %cu/,£-vs 
qsàvja. ZL c^S^jç voeïv Â Tt^ctT¡¿iv ) Å) oje. 3/coç (p’iÁOTo(pv¡T8i, T oje ¡M$faéjai to ’Ev- 
yer/yy^/^tzov ” CLvoy.es , ^oÿêjou tov viov tS Tvryov iov csTTceSvh itcuáiíjov y.eK- 
KoCpctvVk (pi.^jou. Tcuíjct, iig to vvyypxpycs (deotpiKs tS croifiwTajx xçovoyoàtp  ̂
Hvilket linder i Dansk : "Vrd disse famme Tider , (d. e. Pelopis og A- 
trei Tider, efter Malatæ Regning/) '"levede den Viisdoms Lcrrere De- 
”rnocritus,føm udisinePhilosophiffeSkrifter ogsaa haver lcrrdk dette,at 
"den som vil blive en Philofophus, (saa kaldte man i de Tider meest allene 
”Chymicos,) hand bor at ove og lcegge Vind PÜÑ Maadeligheds Dyd, 
'Holde sig fra alrOndt, og stcrdse tanke og arbeide paaketsomretsin- 
"digter, og naar hand paa saadan Maadevi! beflitte sia paa Viisdom, 
"(og i scrr paa Chymien,) da skal hand lcere ak begribe Navnet nred de 
,’m Bogstaver , og hand stal faae Guds Son at see, sour er Ordet w- 
"den Lidelse , og som stal aabenbares til at lide. Og dette er taget af 
"den lcerde og vise Kromkeffrivers Theophili Historie." Saavidt gar. er 
herom denne Malala? Ord. Hvad hansAuñor og Vidne, som her kaldes 
LenKronikeffriverHaeophilus, sig anbelanger,oghvis Skrifter nu ikke 
mere ere til, dabevistr Humfrey Hody, at denne har levet i det ncrst« 
foregaaende, eller 8de Seculo. Georgius Cedrenus, som er ved ZOO. 
Aar yngere/ har og udskrevet dette selvsamme om Democrito i sin 
Kronike ; undtagen, at hand hverken ncrvner Theophiium, eller no
gen anden Au ¿dore m. Cedrenipaflage haver Contingitis ikke vidst af 
eller givet agt paa, i der; Strid mebBorrichio, om Alchymien og de 
dertil horende Skrifters Mide. Thi ellers stulde man have sert, hvor
ledes hand dermed vilde have triumferet. Men Morhof; her var af 
Borrichii Partie, og gierne vilde forsvare hans Meninger, saa meget 
mmligt var, har virke ligen paaagket og anfort Ord fra Ord bemeldte 
Stad (iJCedreno, (i fui Poiyhift. p. ijib ucjii} har og ikke vidst hvor
ledes hand vildelnoe og vende sig deri ; indtil endogsaa at mistcenke den
ne Grcekisse Stymper, for at have selv digtetstradant om Democrito. 
Malalæ Boger w endnu ikkeudkomimu for Liuset, imedens Con- 

ring, 
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ring, Borrichius og Morhof levede. Og Striden kunde dog et) blkven 
endet, hvad denne Artikel angaaer, med at sige, i et Malala, Cedre
nus, eller en anden havde digtet fligt Otu den gamle Democrito Abderita. 
Helst man paa den anden Side kunde sige med vel saa god feye , at De
mocriti Chymiffe Skrifter vare ogsaa opdigtede reent tilhobe- Conring, 
der burde have vceret vidende om Cedreni PaíFage, lige saa vel som Mor
hof,fünfte med al Foye have fore kastet Borrichio densiunme/0g paastaa- 
et/Ldisse Democriti Chymiffe Skrifter/ hvorom her trådes/ og 
hvoraf man nu ikkun havde nogle faae Fragmenta. Borrichius, iolant 
andet/ til at forsvare sin ilde-grundede Menmg om Democriti Chymi- 
steries Rigtighed f stottede sig meget paa et Vidnesbyrd af Eufebii 
Pamphili Chronico , sagdan fom bemeldte chronicon var af Scaligero 
udgivet ; ligesom dette kunde have givet stort til Sagen, hvad man end 
havde troet affligt end ogsaa i Eufebii Tud , der end selv ingen stor Cri
ticus var. Conring herimod / som nodigen vilde unde sin Vederpart 
eet saa gammelt Vidnesbyrd, stumpede til at gicette, at det omtalte 
Stykke hos Eufebium, kunde vel maaffee , lig esom flere/ vcere ind stik
ket af den langt yngere Grcrker Georgio Syncello. Scaliger havde til- 
forne gia'ttet/ at det var af dm Munk Panodoro : Men Conring glat
tede rettest. Thi nu / da man har fadet Synceili eget Verk for Dagen, 
og trykt for sig selv, seer man, at det omtvistede Stykke otu Democrito, 
horer hannem, og ikke Ensebio, til. Og haver da end Borrichius ta
get feil, og tabt dette Stykke affin Sag imod Conringium, saa haver 
jo ogsaa en anden l cerd Mand, som er Petrus Daniel Huetius, havt lige- 
faa liden Grund,i sine Ammadverffaå Manil. ub. 4. V. 248. til at paastaae 
imod Jof. Scaligerum, at ommaldte Stykke var af Ensebio selv: Ja 
hand haver i sine sidste Aar igientaget fteifammeinHuetianis, og im 
lang Artikel / som er den 129de erkläret sig ligesaa stark for Alchymiens 
LElde hos Egyptierne, som nogensinde vores Borrichius, foruden dog 
ak navne hannem / ja foruden maaffee at have vidst om Bomchüog 
Conringii Diipute ; alleneste for at have dmFornoyclse at imodsige Sca
liger og Bochare. Men for at komme til Slutning om Democrito, da 
kauft man vare sikker paa / at alt hvad man enten haver havt, eller som 
endnu findes / under bemeldte Philofophi Navn, til Chymien horende/ 
deraf var aldrig den mindste Toddel den gamle Democrito Abderiræ 
tilhorende, men digtet under hans Navn, af Grakiffe Chymister, 
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et par Hundrede Aar, og maaffee tre, efter Christendommens Be
gyndelse.

Zofimus Panopolita, ligeledes en Chymiff Skribent af Egyp
ten, men hvis Aider ey er tilfulde bekimdt, (da dog nogle forer ham 
til der 5. Seculum.) haver ey viist sig saa ftor Christen, som den nu 
omtalte, i at oploft Sibyilæ Enigme; saafremr det er sandt, hvad 
Dr. Wedel, fordum Profeflbr Med. tilItNa, l fin Oedipo Chy mi co Sibyllina 
beretter, at det Ord, som hand derud; forstod, var Fatum. 
Hans Tanke har, maaffee, vceret, atingen fandt Lapidem Philofoph* 
uden ben, som Fatum eller GUds Beskikkelse havde dertil udvaldt. 
Men baade er dette Ord urigtigt i den anden og sierde Stavelser, og 
Tallene blive alt for faae, ikkun 259.

Stephanus, enPhilofophus af Alexandrien, idet 7de Secuto, un» 
der Kcryscrtteraclio, har i sit Skrift til samme Kcryftr om Chymien, 
indfort, som for er omtalt, Sibyilæ six Vers gandffe. Titelen af 
Skriftet, der sindes i de haand skrevne Samlinger i Bibliothekerne, 
er, paa Dansk oversatt: Stephani af Alexandrien, den almindelige 
Viismesteres og Lureres, adskillige Maader at arbeide paa i den 
h§ye og hellige &unft I moxen alle bekiendie Excmplarier deraf, 
findes intet vist Ord bestemt ti! Forklaring af Sibyilæ Enigme. Vel 
siger nys bcncrvnte Dr. wedel, at Stephanus haver meent det Ord 
Ki-jvàfiapç. Men Wedelius er vist nok bleven forfort af Nicolai Fla- 
melli Anmærkninger over Dionyfium Zacharium ; som kand sees, naar 
mand i Theatro Chemico, Tom. I. conferciet den 78t. Side med den ncrst- 
folgende, (edit. Argentor. an.lapp.') Hr. Leibnitz, saavklsomDr. Fabricius 
i Hamborg have havtffrevne Codices afbemeldteStephana, (og Fa
bricius havde bekommet sit Exemplar til Forcering af vores Sal.Po- 
vkl Vinding, fordum Konge!. Etats-Raad og Profeflbr her i Kioben- 
havn;) Men i ingen af disse Copier var nogen anden Forklaring, end 
hvad der haves nersten i alle andre ; Nemlig en lang Sammelsurium af 
den Myftiffe Narur Kundffab, om Elementer, om Planeter, besyv 
Metaller, Dampen, Luften, Ilden, Rogen, og destige. Hr. Leib
nitz har derfore havt Aarsage til at sige : Hot verjus myflicè explicat Stepha- 
ws, Jenjii proprio disjimulato, Morhof in Polyhtjl. P. /. Ub. i. c. XI. haver
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heller ikke vidst om andet. Men, at der jo har verret/ og maastee vel 
endnu findes, andre og fuldkomnere Copier afdenne Stephano/ bcerer 
jeg ncrsten ingen Tvivl om ; og saadanne/ hvori Materien til Forklaring 
paa Sibyllæ Enigme, ja til den h^ye og hellige Kunst/ som Au&or 
kalder den/ er ncevnt. Derom er jeg bleven opliust iifBIaiie Vigenere 
hans Anmcrrkninger over Tire Live, som linde om denne Post stråle
des/ col. 2X2. "Quelques autres ne f’ arreitans qu’ aux trois premiers 
’’vers {del' endroit de Sibylle) ont penfé d’avoir trouvé la febue au gaileau, 
’’deprefuppofer que ce fuit comme fi cela fuit parti de leur
’’invention, iln’ya pas 30. ou 40. ans. Mais outre ce que le nombre n’ 
”y convient nullement, il y a plus de 800. ans, qu’ un Philofophe chy- 
’’mique, appelle Eitienne, de la ville d’Alexandrie en Egypte, en fes 
’’livres tïepItîîç ÎEçoTé%v7içx?'U3‘01T°*'Otç, aefcrit, qu’ un quidam f ’ citant opi- 
’’niaitré fur la Pierre Pnilofophale, 8c ne pouvant venir à bout d’en 
’’trouver le fubjeét, fit conjurer un efprit pour le fçavoir : lequel fit re- 
"fponfe, qu’ à tel jour, à telle heure il en trouveroit des nouvelles en 
’’une colonne du temple de Serapis, où eftoientefcrits les vers deffus 
’’dits. Et citant ápoinét nommé fur venu un fort gros orage, dont la 
’’colonne fe brifa, audedans fe defcouvrit le mot deiliis diét apseni- 
”kon efcrit en greffes lettres.’’ Alt saa seer mand/ at Blaife Vigenere 
har havt et Exemplar i Herude afStephano/ hvori der har staaet mere/ 
end i de almindelige Copier ; Og saadant et har ufeilbarligen det Exem
plar vceret/ hvoraf Æmar Ranconet lerrdteogtreffkde paa sit Arfeni- 
nicon. Ellers er Eventyrer hos Stephanum/ (Arfenicurn undtaget/) 
temmelig lügt til det/ føm Democritus Abderita, (forstaae den forhen 
omtalteChymist under hans Navn/) udi v'sse Manufcripter af hans 
Chymiffe Optegnelser/ har berettet om sig selv : Nemlig/ hvorledes/ 
da hans Læremester var dod/ og hand selv var i nogen Vårede med sit 
Laboratorio og sine Materieratformcenge/ kaldede hand hannem ved 
Besvcrringer op fra de Dode : fik ham ogsaaop/ og bragte det saavidt/ 
at hand svarede/ det hans efterladte Skrifter vare at finde i Templet. 
Democritus, tillige med den afdodes So«/ fegte faa hen til Templet/ og 
leedte lcrnge efter Skrifterne/ men forgiceves. Endeligcn komme devcd 
Leylighed en anden Dag i Templet ; Hvor de da bleve at en Statue
bevcrgede sig/ og begyndte at spadsere frern imod dem. Sonnen kiendte/ 
at det var hans Faders Statue, og sagde strap/ ar Skrifterne maakte 
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vcrre forvarede og indelukke i den samme; hvilket ogsaa rigtigen fandt 
sig. Dette Stykke tresser man ikke heller i alle Manuscripter af Demo
crito, og ey heller i de Latinsse VerCioner mand haver. Lambecius er 
den, fom har fundet det udi det Wiensse Manufcript, og har indfort det 
paa Grcrkiss i Comment, de Bibliotb. Cafar, lib. VI. P. 2.p. 170. Oß fa avidt om 
Stephano Alexandrino.

Olympiodorus, ligeledes en Egyptiss Phiiofophus, ssal / ester 
den rimeligste Mening, verre langt crldre end bemeldte Stephanus; 
og ikke saa ung, som Salmafius in Exerciti. Plin. mener, men maae vist 
nok hore til Kceyser Theodo ñi junioris Tiid. Hvilket den lcrrde Tn. 
Retnefius, i den bekiendte og af mange Citerede Diñertation om de Chy- 
nusse Skridmtere, (som mand nu sinder heel og gandsse paa Tydss ind
fort ßf Dr. Cypriano i Catalogo Manüfcriptor. Bibliotb. Gotbana, p. gg. jj‘ ) 
haver beviist med gode Skicrl og Argumenter ; og de samme have efter 
hannenl igientaget Lambecius Bibliotb. Vindob. Tom. Vl.pag igj.JJ. og Fa
bricius Bibliotb. Gr. Vol. XII p. 754-. og 7>6- I dét Stykke , svM endNU 
haves af denne Olympiodoro om den store Kunst, nrevnes det Ord 

(/puma argentif faafom den Materie, hvori man ssal finde 
*2) ro 2) to }d. e. Ordet afde fire Stavelser og
de ni Bogstaver. Thi stråledes, siger hand, pleyede de gamle 
Vise at stmle Sandheden, og deres dyrebare funster under for- 
blummede Ord og Taler rc. Men i hvad hand end siger, passer 
Kidctpyuçoç sig ingenlunde tit Sibylla? Forsscift. Det er ikke POLIAKOV, 
af ni, men afio. Bogstaver, og den forste Stavelse har een 
Bogstav for mange. I Tallene blive og sskuns 824. Ellers maae mig 
tillades, herved at bemcrrke, at udi det Exemplar afOlympiodori Chy- 
micis, som Du Cange har havt, (y.Glofar.Grac.p.1772.) haver staaet 
om Kcryser Diocletiano, hvorledes hand lod opbrcende de Chymisse Be
ger i Alexandrien, den selvsamme Fortcelning/ som ellers findes hos Jo- 
annem Antiochenum ill ExcerptisValefianis, 0g hos Suidam. Conring, 
der vbde med al Magt have Ret, da hand eengang havde paaftaaet, at 
Alchymien forst var opkommen under Kcryser Conüantino M. eller 
strax for hans Tiid, og at man intet vidste derom tilforn, traeterede den
ne Fortcelning om Diocleáo for en Fabel, ogsaa got som insulterede 
Borrichio, fordi hand ey kunde ssaffe et bedre og celdere Vidne derom, 
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end Suidas. Ingen af de tu gode Mcênd havde givet agt paa, at det 
samme stod hos Joannem Antiochenum, der har strevet dette ZOO. Aar 
forend Suidas, nemlig i Begyndelsen afdet 7de Seculo. Og denne Hi- 
ftorici Excerpta vare dog allerede udkomne i Trykken / ncesten ZO. Aar 
forend Borrichii og Conringii Striid begyndtes. Klitter haver i sin 
Edition af Suida henviist til bemcrldte Stced hos Joannem Antioche
num, Men Olympiodorus, fom Du Cange har ogsññ fundet dét hos/ 
naarhand erafiheodoiii^unioris Tiid/ bliver ikkun 150. Aar yngere 
end Diocletianus ; som er virkeligen ey en ringeTing/tilSuidæ,og folgeli- 
genBorrichiiForsvar,og til at igiendrive disse Conringii stormodigeOrd: 
Quæ de majori Ulins biftoriæ antiquitate produntur, non ni fifigmenta fiunt Bor- 
ricbiana. Præter Suidam memor off e idem alios, & vetuftior es quidem, debuijjet 
Olatis probare. Men deraf folger endda ikke, at Historien er paalidelig 
og sandfcrrdjg; da der ogfaa 1 kortere Tud/ end 150. Aar, kand digtes me
get. Der sindes i det Udtog/ som Photius Har giort os afdenne oiym- 
piodori andet Skrift/ nemlig Hans Historie, Qcod.Lxxx.j een og an
den Fortcelning/ som jeg endnu meget mindre troer/ end den bemcrldte 
oni Diocletiano. Thi at det er den samme Olympiodorus, er ingen 
Tvivl paa/ da hand i samme Historie giver sig selv ud for en Chymist/ 
(fordi saaledes , som Reinefius rettelig har bemerket/ betyder r7t0iyT7}Çi 
paa dette stced/ som kommer overeens med vores nu brugelige Ord, La
borant ; ) Ja hand fortcrller ogsaa om de fornemme Mestere i chymien, 
hand havde besogt i Egypten/ (pag.iog dem kalder hand
Thi at ogsaa Guldmagerne eller Adepti bleve kaldte Propheter, haver 
Du Cange btvttst/ tn voc.

En anden Grcrkiff/ men ubencevnt Chymist/ yngere end Stepha
nus Alexandrinus, som hand foruden andre flere citerer / har / i det 
Ekrift/der er bekiendt under saadan Ticel: Pbilofiphus anepigraphus de modo 
dealbandæaquæ divinæ,&cetero Cbryfiopœiœartificio, gÑÑkt kN andkNBtY/Mkd 
Tallene i Sibyllæ Enigme, og forvendet dem hen til at betydechvor man
ge gange man stal vedJlden resoivere.varnre og opkoge sinMaterie/ind- 
til man faaer hende t fuldkommen Stand. Jeg eyer af dette Manu
script, saavelsom af sire andre (som fitfTheophraftus, Hlerotheus, Ar
chelaus, og Heliodorus, ) en La tin st Overt Kt teste / streven efter en 
Copte/ son; Churfyrsten af Colu fordum meddeelte til den beromte Ke- 
neime Digby. Derudi linder ommcrldte Stced saaledes: z. 28. ”Præ- 
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terea illi œcumenici feu univerfales atque celeberrimi artis hujus in
terpretes atque philofophi numerum omnem reCoiutionum & in- 
’’flimmarionum chymicarum, ad hanc rem neceiïarium, velut in 
’’compendium redigentes, palam mentionem faciun thecatontadumbis 
”,trium & odo, item decadum ter quaternarum, videlicet demonltrantes hoc 
’’modo, quod decies centies & novies centies reciprocatur atque dif- 
’’folvitur fynthema feu teñera chymica, donec perfeitam albedinem 
’’induat, unaque perfeitionem ultimam a flavedine confummata ac 
’’flabili fumat.” At herudi stikker en Allufion til Tallene hos Sibyllam, 
er ingen Tvivl om« Men denne Autor anepigraphus haver vel ikke 
kiendt videre til hendes Enigme, end allene lcest det hos Srephanu m Ale
xandrinum eller andre Chymister; havt ogsaa ikkun en confufe Hu
kommelse deraf, og endelig forvildet sig i dets Mystiffe Forklaringer. 
Za/ hvorledes de af hanr opregnede àâàv bis tres & odo, item deca
des t er quatevns, kunde paste sig til decies centum, & novies centum, veed jeg 
ikke om nogen Regnemester skal kunde forklare.

Endnu forekommer en anden Autor Anonymus i de Grcrkiffe 
Chymisters Samlinger, hvis Skrift forer denne Titel : ”Á‘viyi¿ct tS <£><- 
Korotpfidå ÅiSs" 'EÇjtts ’Aya-9oiïccifsovoç, ’Evvsct yedy.u.a~' ’¿%w. D- k. 
ntørfc Tale om de Vists Steen, ved Hermes og Agathodæmon, 
efter Ordet af de ni Bogstaver. Hvorledes denne har skilt sig ved 
Tingen, lader jeg vcere usagt; saasom ingen af disse-Haandffrevne 
Samlinger findes nu her i vore Kiobenhavnffe Bibliocheker. Saa- 
meaet jeg ellers har erfaret, deels af andres Citationer, deels af de O- 
versirttelser mig ere faldne i Hinder, da har ingen af disse Grcrkiske 
vceretmeget bekymre? om et Ord at sinde, der kunde i Tal og Bogsta
ver beqvcemme sig til 8ibyil-L Forffrift, u agtet Le have holdet den i faa 
stor 2Ere og Veneration, og med al Magt vilde? trcekke hendes Enigme 
tilderes Haandverk.

Den bkkicrndte Frantzos Nicolaus Flamellus, fom levede sidst i det 
14de og i Begyndelsen af det 15de Hundred Aar, havde heel flittigen 
lcest disse Grèce; hvilket noksom lader sig kicende afhans Dllceg og 
Anmærkninger til Dionyfii Zacharii lidet Berk. Derudi anforer hand 
adffilligtaf Democrito, Syneflo ogSrephano Alexandrino, hand bit* 
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ver endogsaa ved denne sidstes Mystiffe og kicrdsommelige Forklaring af 
Sibyllæ Vers , uden at bemoye sig om noget Ord / saadant som i Ver
sene foreskrives.

Siden udi de folgende Tider / da de nyttige og grundige Videnska
ber begyndte at komme igien paa Fode, haver deres Paa-arbeidning 
dog ikke ffadet Daarligheden, (som man Uger/) nemlrg ikke vceret me
get til Hinder for del Älchymistrffe Studio, ligesaalidet som for Aftroio- 
gieti/ saavelfom andre, udi de Barbariffe Tider, fra Saracener og 
Araber indkomne, hemmelige og overtroiffe Kunster. Der fandtes, 
af og til, store Mcend, som have vceret ivrige Befordrere af den g ode 
og sande Lcerdom, og tillige dog anvendt meget af deres Tir'd paa de om- 
mceldte Elendjgheder og Lappalier. Italien, Tydffland, og Franke- 
rigr vise os dcrpaa ikke faae Exempler. Der levede, iblant andre , i
Frankerigt / under Kong Francifcil. og K- Henrici II. Regering , een 
af de Trders lcrrde Mcend, ved Navn Aimar Ranconet, en stor Jurist, 
god Philologus i Latine og Grcekiff , ja derhos Philosophus eg Chymi- 
cus. Samme Mand var / fra meget ringe Begyndelser, opstegen til 
anseelige Embeder, og var tilsidst President de la quatrième Chambre 
des Enquêtes til Paris. Mange Lcrrde Havde stor Hielp af Hannem til 
deres Skrifter, og til gode Editioner af gamle Skridenrere at udsirrdi- 
ge. Iblant andre, erede Carmina Sibyllina, som man Haver, nicest 
udaf hans Manuscripter, og ved hans lcrrde Anviisninger, komne i 
den Stand, som Joannes Opfopæus siden gav dem ud. Saa haver 
hand og givet sig ud for, at have opfundet den retkeste Forklaring afAl- 
chylnien til det Sibyllinae Enigme, formedelst det Ord Arfenicon: 
Og hand har fremvilst dette sit Paafund til den beromte Italicenffe 
Medico og Philofopho Hieronymo Cardano, som adrnirerede og bifaldt 
det i alle Mander. Men ikke kand jeg troe andet, end at hand maae ha
ve havt et Exemplar af Stephano Alexandrino i Hcruder / hvorudi den 
Fabel har staaet om Pillen i Serapis Tempel med Sibyllæ Enigme paa- 
ffrevet, og hvor Ordet apsenikon fandtes inden i, da den floges i tu. 
Altsaa har hand havt lcrt ved at sinde Ordet, nemlig i en saadan Codice 
af bemeldte Grcekiffe Chymico. Men her gicrldte det nu, om at 
bringe samme Ord i en rigtig Lighed og Overeensstemmelse med Sibyl
læ Forffrift. Thi, som Llá Vigenere retteligkN har paaagtet/ kom
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mer Arfenicon ikkun overeensmedde tre forste Vers af Sibylla, hvor 
der ftaaer, at Ordet ffal vcere af ni Bogstaver og fire Stavelser/ hvor- 
af de tre fsrfte har kun hver tu Bogstaver / den fierde har Resten ; og at 
Confonanterue i Ordet ere fem. Men Ranconet vilde endnu gaae vi
dere / og vilde have Ordet endogfaa regel-rigtigt og vekpasset til Tallene 
hos Sibylla. Og hvorledes ffulde nu dette kunde mages/ naar den na
turlige Ords - Folge og Conftruétion viser os til det Tal 1697. og i Arfe
nicon er kuns 506? Hannem kom da i Sinde/ (efter megen og lang 
Spcculeren/ som det stimes/) i. at lukke de fire Vocaler ude ira Tasinin- 
gen/0g alkene holde stg til Tallene af Consonanterne; 2.Ligeledcs at ude
lukke det sidste " i Ordet/ i Formening / at det var nok/ naar denne 
Bogstav blev eengang regnet; 3. At sirtte Comma imellem^ og 
saa at 0*7« ffulde hore til de efterfolgende Decadas, og ikke til de fore- 
gaaende hec atontadas eller Centurias. Saaledes kom da udaf de fire 
Consonanter i apsenikon, p.ioo.s. 200. n. 50. og u. 20. Summa 
370. Og af Sibyilæ Ord / naar man adskiller og setter dem saaledes; 
'Ev-oijOVTiz^ç Ciç, 200. ’0*7« 7^ tçîÏç Tqï<; iïenâiïeç, d. e. olte og ni gange Ti/ 
170. / ligeledes den Summa 370. Men hvad bliver nu afde siden paafol- 
gendeOrd/ yèvfâ Her motte hand nu til at bryde sinHierne paa nye/ 
indtil hand fik i Tanke/ at r’ var svrffrevet i Texten/ og burde vare t’., 
hvilken Bogstav motte paa dette stced betyde sti hele Tal / nemlig 300.; 
Og ved «wburde man atter forstaae det Ord Decadas, nemlig syv De
cadas , eller 70. Saa at her udi ™ ¿¡¿¡à blev endnu igientaget det for
rige Ta! 370. Maae man dog ikke baade lee / og tillige hierteligen yn
kes over denne arlige Mands Hierne-Brud / og/at jeg ffal tale paa det 
mildeste / hans ilde spildte og daarlige Arbeide? Ja maae man ikke for
undre sig over/ at saa stor en Mand/ som Cardanus uar/ har vildet 
fortalte os fligt med et fardeles Bifald / i hans tiende Bog / de Varietate 
Herum, cap. si.?

Jeg vil alligevel her forbigaae det/ som ellers kunde falde at sige 
paa denne saa «-reguliere Beregning/ med saamange Bogstavers/ 
nemlig fire Vocalers og en Consonanters/ Udelukkelse, med mere ; og 
allene holde mig ved de grove grammaticalffe Feil i bemcrldte Forkla
ring. Jeg sporger da / om dette er ikke at giere Sibyilæ, eller hendes 
forkappede Auåori, en stor Spot / naar man digter og ftatuerer i disse 
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fattige Vers tvende saa liderlige barbarismos, imod Sproggets natur» 
lige Gonftruâion, samt dets uforanderlige Skrive Maadè , at der ikke 
findes lige til i de fletteste Grcrkiffe Skridentere? Ranconet vil, at 'e- 
twlovjttôtç êk ffal hore tilsammen, og hede det samme , som ê7voijov]c&ç OÍq> 
Zeg vil troe, at é%o¿]oy]dg olç kunde nogenledes males, ligesom og i La« 
kinen bis centuria. Men in Plurali er det lige saa urimeligt, som naar 
jeg vilde fige, w; Sig, eller naves bis, i stceden for naves duæ, og av- 

êlç, homines bis, i stceden for duo homines. Derncrst, Uñar 
Ranconet for ved ’Erfá scetter t i stceden for r’, giver hand ikke Agt pññ, 
at det bliver en plump Feyl imod Skrive Maaden; Thi formedelst afpi- 
rationen i'Erfå kand der jo umueligen staae r, men maaevcrreH, som 
ex. gr. udi Homeri <d^%vv te, og i alle de Grcrkiffe Beger,
sone findes i Verden. Og dette er alligevel den Ranconet, om hvilken 
Thuanus Driver i fín 23. Bog, quod humaniores litteras ex utriusque 
lingvæ ícriptoribus illuítravit, Sc quod Græce Sc Latine elegantiffime 
fcribebat : Og her indvikler'hand fig saaledes, blot forblindet assit prae
judicio om Arfenicon i Sibyllcr Vers, at hand ikke kand see de Feyl, 
som enhver Skole-Dreng kunde advaret ham om. Hvad ere dog vi 
Menniffer!

Kircherus i sin Mundofubt  er raneo, der hvor hånd handler 0M Lapide 
Philof. (som er i den XI. Bogs 2den Seétion, ) haver vel taget sig for, at 
refútete denne Ranconets og Cardani Mening: Men saa stor Kunst
ner og Reqnemester hand var,, har hand dog ingen Umage bildet give 
sig, i at forstaae deres Regning ret, og derfore ftemscrtter den gandffe 
Drangeligen og imod deres Mening. Tilmed er det falskt. hvad hand 
siger, at Paracelfus har havt samme Mening om Sibyller Vers; 
Thi denne har aldrig nogenstcrds ncrvnt derom, jeg tor og sige ikke tcrnkt 
berpaa, eller maaffee vidst at saadanne Ord i Sibyller Vers vare til. 
Saavldt er allene ret i Kircheri Obfervation, flt flf Arfenicon kand ikke 
udkomme et andet Tal, end 506. Skulde nu Sibylla have bildet beteg
ne os just dette Ord, mon hun da ey lige saavel ffulde fundet paa med 
Grcrkiffe Vers at exprimere 506., som Ñt Opregne de Mange flere Cen
turias oâ Decadas, dem bi NU lcrff?

Jacques
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Jacques Gohory en FmntzSff Medicus og Chymicus, er ltvNge ef

ter Ranconer, nemlig an. 1575. ftemkommen med den selvsamme Me- 
nillg om Arfenico, udi sit Skrift imod Theophrafti Paracelfi Tractat 
de Vita longa-, (og maaskee det torde vcrre af dette Skriftes Titel at Kir- 
cherus er bleven bedragen , til at skylde Paracelfum derfor.) Gohory 
har i dette Verk givet sig/ som og andensteds/det fordekte Navn Leo 
Suavius Solitarius. Nogle have meent/ at hand var den forfte Opfin
dere af bemeldte Forklaring ; helst hand og ingen anden navner. Men 
Lardan! Vidnesbyrd laae allerede klart for Dagen / om Ranconet, 
vel tyve Aar tilforne. Forklaringen havde imidlertid den Lykke, saa 
flet den end var, at vinde megen Roes hos Chymisterne i Alminde
lighed ; endogsaa af een, navnlig Gerhard Dome, der dog var en 
ftor Vederpart af bemeldte Gohory, meeft for Paracelfi ffyld, som 
Dorne var en ivrig Forsvarere af.

Ingen Tvivl paa, At jo den Franffe Chymicus Claude Germain, 
der opholdte sig paa nogle Aars Tiid hos Dronning Lovife Marie 
Gonzague i Polen som Medicus, og forestod tillige hendes Chymi- 
ffe Laboratorio, hand ogsaa havde giort nregtt afbemeldte Forklaring/ 
hvis hand derom havde lest : helst efterdi hand, siden Dronningens Dod 
og sin Hiemkomst til Frankerige/ udgav et Skrift med denne Titel: 
Icon Pbilofi¡pbi<£ occultes, five vera Methodus componendi magnum antiquorum 
Philofiophorum Lapidem : hvomdi hñNd PÑñstod/ Ñt Arfenicum var dtN 
rette Materie tií det store Verk. Men ikke finder jeg / at hand haver 
nogcnsteds anfoetSchylle Vers i benevnte sit Skrift/ der siden er 
indfort i Mangeti Biblioth. Chj/micæ Tomo 2.

Vores berommelige og assit Federneland samt Boglige Kunster 
hoyfortiente Dr. oiaus Borrichius ijfloer noksom udtrykkeligen givet 
sit Samtykke tilkiende, i sit Skrift de Ortu &progr. Chemine, pag.pg. f. 
hvor hand siger: ’’Certum quidem eft, illud antiquæ Sibyllæ: 
‘’¿vví'st '^^áp.p.a.T ’¿x(d> T£TputTv^aßos ¿¡pu, vóeipé, nulli convenientius apta— 
3’ri, quam Arfienico, auripigmenti foboli, quicquid etiam obturbet 
“five Jo. Auratus, five Kircherus.” Og sidtN legger hand megen 
Roes paa Gohory, fordi hand haver igiendrevet Jo. Aurati Mening 
om Gêft Lurch. Ja, at den ellers brave Bomchius er blkven beftan- 
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dig i denne Mening, lærer mand end og af det sidste Skrift , hand 
efterlod sig, nemlig hans Con/pefiu Chemicorum illuftriorum, t den 79' Ar* 
tikel. Dr. Morhof i sin Poiyhiflore(7om. i.pag. 104.") er og hermed cens, 
og siger, at Aimaras Ranconet har ikke ilde udtydet Sibyllæ Enigme, 
og henfort det til Arfenicum. Man kunde vel meget undre paa, at 
saa ypperlige lærde Mænd, som Dr. Borch og Morhof vare, kun« 
de lade sig heraf indtage, dersom man ikke havde noksom andre Exem- 
»1er paa, hvilken Forttyllings Kraft der folger med denne saa kaldede 

L.unst, som disse gode Mænd vare forelsste udi; Og de, som 
saaledes ere, beflitte sig ikke gierne paa, at examinere til noye, naar 
de hore eller læje noget til Kunstens Fordeel og Berommelse. Thi 
og hvorledes de har forstaaet det Oro Arfenicon, ffutte vi siden faae 
at hore.

Johannes Chryfifipus Fannianus, under hvilket Navn kN Tractñt, 
de.Jure Artis Alcbemiß, forekommer i Mangeti Biblioth, Tom. 1. haver flet 
intet sagt os assit eget, men allene anfort de oft bemeldte Vers, med 
Cardani Ord og Forklaring uforandret. Paa samme Maade ogsaa 
Dr. Samuel Reyher i sit Skrift de Numis Chymicis, cap.3. pag. 20. Dog 
lader hand sig til Slutning sammestæds vel befalde Bomchü nær
mere Udtydning, hvad man egentlig bor forstaae ved Arfenicon : 
hvorom jeg siden ffal tale.

Den Alchymistiffe Skribent, som kalder sig Salomon de Biau- 
enftein, hand som med stor Alvvrlighch har satt sig imod K i reherí 
ffarpe Censur over Guldmageriet, gaaer denne Artikel hos sin Ve
derpart, saavelsom de Sibylliffe Vers selv, reent forbi; hvad hel
ler hand har meent, at samme gav hverken til eller fra, oa var Ho
ved-Sporsmaalet, (nemlig om den Philosophiffe Steens Mueliahed 
og Existentz i Verden, ) u vedkommende, eller ogsaa af anden Aar- 
fage. Dr. Zwelffcr, som ligeledes tog sig for, udi sin Mantijjå spagyrica, 
at refutere P. Kircher, haver alligevel berort denne Post, men heel 
korteligen. Hand erklærer fornuftig nok, at Hand er flet ikke i den 
Mening, at der sigtes til Guldmageriet i Sibyllæ Vers: Ja, hand 
mener, at faadant var en Svaghed hos de Grækrffe Chynuster, og 
at Kircher haver for saavidt Ret. Men derhos legger ogsaa den aode 
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Mand sin Mening for Dagen, og vil lade see / at hand langt 
bedre forstod Sibyllam, sigende at her betegnes_________ Men
denne er Jo. Aurati gamle Forklaring/ hvorom lcrnge siden er ble
ven ralt.

Tilsidst er den lcerde Medicus i Jena Dr. Georg Wolfgang We
del ogsaa indtrcrdet i dette Lang, med engandsse nye/ og ligeledes 
Alchymistiss Mening, fom hand ftemstrtter, under Titel af Oedipo cby- 
mico Sibyllino, i sin Nlendt Decuria Exercitationum Medico -Pbilologicarumt 
Dijßrt. vil Scrrt nok er det, om hand har kundet mene det for Al
vore, at der laae noget Chymistiss forborget udi oft-bemeldte Sibyl
ler Vers. Thi hans fornemmeste Argument, som er dette (pag.so.) 
”Alii, <3c potiores quidem, ipiique veteres cumprimis, ad magnæ & 
"facræ artis arcanum pertinere, fibi perfuafum potius habent, " siu- 
nes mig ikke at smage af nogen stor Philosopho. Og ligesaa scert er 
det, at den brave Mand har vildet scrtte i Tvivl, og giort Problema 
deraf (pag.52.) enten Auctor til disse Vers har vcrret heel eller halv- 
Hedning: Da det er strå klart, som Dagens Lius, at hand hverken 
har vcrret dette, og ey heller, som if. Voffius har bildet sig ind, en 
Iode ; men gandsse vist en Christen af Religion, og derhos en Be
dragere paa sit Haandverk, endssiont ikke af de allerfineste.

Hvad er da Dr. Wedels Forklaring afvores ni Bogstavers Ord ? 
Jeg svarer: Hand mener, atdet ssal hede %06(T(7iT^0Ç, somerpaaDanff 
fimt Tin. Men som hand blev vaer, at derudi blev en dobbelt Feyl 
imod Sibyllcr Regel; eftersom (r.) er 10. Bogstaver, og (2.) 
er der tre Bogstaver i den forste Stavelse ; Saa greb hand til og tog det 
ene cr bort, som hand har forsogt at forsvare, men med ineget maadelige 
Skicrl. Jeg satter dog, at mand derudi kunde foye ham; Saa staaer 
dog tilbage, om Regningen, nemlig Taller, kunde staae Prove, i det 
Ord KaaiT^oç, Dr. Wedel tcrller disse Bogstaver paa saadan Maade:
20. I. 200. IO. 300. 5. IOO. 7° 200., Summa 

K et <r i tí ç c er I 9 o6.
For nu at faae dette ringe Tal pajset til Sibyllcr Versts Mening, 
bcrrer hand sig stråledes ad: Hand skiller Orderte ad, og interpun-
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gerer dem paa sin egen Maade, ndi disse halvandet VersUñ 
folger:

T? TtoA'Toç S’ àçi&pz ¿%arcvT«5s$’ èerï, èlç o’xtw,
Kcí¡ T^etç TçlçôexâSsç.

Her mener hand, at»»™ ffal forsi hore til ¿x«™™'^, eller til Cen
turias, saa at her bliver 800. Og derncrsi ffal samme ¿x™ hore til öi?» 
som gior da i6. De tre gange tre Decades gror hand siden ret nok til 
90. Da Summen bliver 906. Men her maae man sporge, (lige
som tilforne ved Ranconets Beregning/) hvad ffal der blive af

Wedelius svarer/at disse syv faaer at blive til hvad de ville el
ler kunde; og at de har intet at giore med Hoved-Ordet, som Si
bylla har havt i Tanker; Thi ellers havde hun vel ffreveh x«r <w 
Hun har derfor snarere vildet have herved forftaaet de syv Planeters 
eller de syv Metaller. ”Cum feptem videlicet, fubandi feu planetis, fen 
’’metallis, ut innueret non folum omnia in omnibus exiliere, ful- 
”phur & Mercurium, & quicquid quærunt fapientes ; fed non in 
’’omnibus tarn bene fcopo qvadrare, inprimis vero x«o-à--ov." Jeg 
lader dette sidste terre urørt/ saa ildesiemmende som jeg holder detfor 
at vcrre, og siger allene om det forsit/ (jeg mener den Conftruétion 
af otio, forsi rned Centuras> og siden med bis, ) at naar hand derudi 
faaer Medhold af nogen/ der forsiaaer Grcekiff tilgavns, ffal jeg 04- 
saa vcrre fcrrdig til at troe, det Dr. Wedel kunde giore Lapidem Phi- 
lofophorum assit Caffitero.

Saa kand jeg og herved ikke forbigaae, at dette er ingenlunde det 
forsie Forsog, som Hr. Dr. Wedel har giort, for at brmge Tmnet i 
stor Anseelse hos Alchymisterne; saa at jeg snart ffnlde troe/ det hans 
Forklaring/ som vi nu have hort paa Sibyllæ Enigme, er kommen til 
sidssog kand ansees/som et Subfidium til en hans forud fattede Mening, 
som Sibylla haver mottet favorisere, enten hun vilde eller ikke. Thi 
virkeligen udi en ncrstforegaaende Exercitation, (nemlig den 6te i den 
9be Decade} har hand bemoykt sig med at giore det Probleme troligt, 
at Tin var den rette Mercurius Philofophofum, eller Materie tit Guld- 
mageriet, og ar Jupiter saaledes burde, (føm hans Ord liudk/) flettes 
paa denne Throne. Dmilhar hand ep allene henforl nogle bekådte 
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sildige Chymisters Ænigmata og Gryphos, for Epempel dette af Baii- 
lio Valentino; Ad metallorum generationem Jupiter nullo modo exejj'e pot eft: 
Item nf Paracelfo : Recipe Aquilam, «¿e filve eam ficut fits, gela <¿r congela 
&c. Men endogsaa haver hand derhen tvunger hvis de crldste Poeter 
og Philosophi kunde have fagt om Jove, foruden at tcenke paanoget 
Metall; saasom naar Orpheus og Plato have philofopheret om de He
denske Guder, at Solen og Jupiter vare een og den famme; og naar 
Jupiter i de almindelige gamleFabtler beskrives at vcrre Fader ti! Apollo 
og Diana, hvilke tvende bemcerke Solerr og Maanen , og folgeligen 
Guld og Selv: og Jupiter, fom de fedes af, bemcerkerjoTin. Alt 
dette vilde jeg gierne holde den gode Mand, fom et flags Artighed eller 
en Lufumingenii, tilgode, naarfomhelsthand eller nogen havde kun
det bevist, at Jupiter udi saa gamle Tider , fom hand henter sine Argu
menter fra , havde betydet Tin. Hos Alchymisterne ey allene i de sidste 
Seculis, men ogsaa fra 1000. javel mange flere Aar af, tilstaaer jeg 
ham gandffe, at denne daarlige, ablurde og med al Fornuft stridende 
Fordeeling imellem Planeterne og Metallerne har vwret saaledes bruge
lig og gcengst, som vi endnu have den. Ja jeg giver magt, at den er 
addere, og haver, med flere Urimeligheder, sin Oprindelse fra E- 
gypren, og er maaffee optankt sidst i Ptolemcrernes Tider. Men 
derimod er dette vist, at Fordeelingen var i Forstningen ey den strnrne, 
eller stadan som den nu haves; Og at Jupiter er gaaen adskillige bedre 
Metaller igiennem, forend hand omsider af de Grcrkiffe Chymister er 
uskyldig bleven degraderet til Tin. Solen og Saturnus ere de ernste, 
der beständigen og stcedse have beholdet deres Bemcerkelse i Metallerne, 
nemlig hin at betyde Guldet, og denne Blyet : De andre have skrcekke* 
ligen varieret. Hos de Egyptiske Aftrologos var Jupiter parret med 

' éolv i Venus Mkd TiN, Maanen med Glas, og Mercurius med Kob
ber: hvilket forekommer tvende gange hos Salmaf. de Annis ClimaSter. 
pag. 623. og pag. 769. Celfus, hos Origenem (hh. 6. §. 22> taler omen 
anden JMeeling, hvorudi Venus er ogsaa Tin, men Jupiter det sine 
og beste Kobber , Mercurius Jern, Mars er Manggods af Kobber, 
eller MyNt- Alliage ( og Maanen Sow. Hos an
dre Skribentere præfiderer Mercurius for Tin, og Jupiter har i den 
ftced stået Eleftrum. Dette har en Tiidlang vcrret en Hoved-Mening. 
Man laser det hos Pindari Scholiailen ad Oden /. Ifihm. (som er just den

Z 3 ode, 



70 H. G. om Sibyllæ morkê Talé  
Ode, hvorafMÑNvil bevist/ at Pindarus har ogsaavcrretChymist og 
vidst at giere Guld.) Platonici have ligeledes statueret, ot Eleårum 
og Jupiter here tilsammen , og Mercurio derimod bor tilegnes Tin; 
Marfilius Ficinus stger in Commentar, ad Critiam Platon. ’’Eleétrum Jo- 
”vi, Ferrum & Æs Marti, Veneri Orichalcum, Mercurio Stannum, 
’’Platonici tribuunt”. Man lnaae vide , at Eleétrum var et Slags 
Blandning af Guld og Selv / hvori Guldet prævalerede, saa at deri 
vare z eller 4 Parter Guld, og den fierde eller kuns feinte Deel Selv. 
I saadan Henseende er det, at Julianus, i hans Satire over Le fo# 
rige Kcrysere, Engerer, at Jupiter sad paa en Throne, som ffinne- 
de klarere end Selv, men var dog blegere end Guld; om det var 
Eleétrum eller ikke, kunde hand ey sige. Og tlf Martiano Capella 
forestilles Jupiter med et Gttldéble i den heyre, og eet afEieétro 
i den venstre Haand. Hvor Cardanus (nb. 6. de SubtUit.) og Brodæus 
(Mfieiian. lib. à. cap. 23?) have taget deres Jnddeeling fra, vecd jeg ik
ke ; men der haver Mercurius Eleétrum, og Jupiter Æs cyprium. 
Scaliger laster Cardanum derfor mere, end Lette Lapperie er vand; 
og nicrlder ved samme Leylighed, at Chaldcrerne, i scrr en Aftrolo- 
gus ved Navn Raziel, tilstrive Jovi Orichalcum, og Marti Kobber, 
(Exercitat, lotf. §. /.) Men jeg troer, at Cardanus kådte saa vel 
som Scaliger, at Tingen var i sig selv en Daarlighed: Og Bro
dæus har ogsaa viist det samme tilstrakkeligen paa ontmceldte Stced. 3 Vettü Valentis Florilegio, (eller rettere i de faae Blade af ham, som 
ere trykte tilsidst i de Aflrologicis Greeds, som udkomme med Camerarii 
Fortale til Nürnberg 1532.) der demarker baade Mercurius og Ve
nus Kobber, Maanen Glas, og Jupiter haver hos hannem ende
lig bekommet Tinnet til Deel. Bencrvnte Vettius Valens var en A- 
itrologus og Medicus under Kayser Conftantino M. Og sart nok 
er det, dt Julius Firmicus, der levede just i selvsamme Tiid, ikke 
haver talt med noget eniste Ord om dette Planeternes og Metaller
nes Slegtffab, hverken Mdenstcrds, ey heller i sin 2. Bogs io. Ca
pitel , hvor det egentligen burde hort hen. Min Mening er imidlcr- 
tid/ at det maae vcrre ffeet noget sildere, omtrent i dct siette 'lier 
syvende Seculo, at den Jnddeeling / man siden og indtil denne Dag 
har havt/ og in notis eller charaéteribus metallorum betjent sig af/ 
er bleven vedtagen af Chymicis, hvor Jupiter har beholdet Tinnet,
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Glas er gandste bleven ndmunftret, og derimod (D-vtxg < øøto 
indsat / og tillagt den Planet Mercurio. Men nok om dette.

Her ftaaer endnu til Reft, at prove Hr. Leibm'tzes Beregning, 
og Forklaring af det ni Bogstavers Ord : Og det gier ingen Gode, 
at jeg delger, det hand fortiener snart lige saa liden Roes for sin Paa- 
findntng, som nogen af de Foregaaende- Hand har angrebet Tex
ten selv i Sibyller Vers, og forandret dm, for at komme til sit 
Maal, efter eget Tykke. En utilladelig Dristighed af en lcrrd Mand, 
saaledes at behandle garnle Skrifter, uden al Aarsage, og imod alle 
baade ffrevne og trykte Exemplarers eenstemmige Text. Alle Codi
ces MSS. Editionn*, og Citationer, ihvov de sindes , af bemeldte sex 
Vers, have i det fierde Vers: fa ¿*7«» Hr- Leibnitz
striver ¿tfá. Alle have i det femte Vers: <rvy yeiij à, undtagen 
Stephanus Alexandrinus, der striver H TÉa-traça, for at paste det til 
sine 4 Elementer: Hr. Leibnitz forandrer det driftige» ti!/ H é>?r^'«. 
Man kand sige: hvad ligger der magt paa? Det er jo ikke om Guds 
Ord at giere, men er et Pedanterie, og angaaer et lumpen falst 
og opdigtet Skrift? Lad saa vcrre: Men er ikke Leibnitz den Mand, 
soin burde tiene andre tuderende til Exempel, hvorledes det bar dem 
at omgaacs med gamle Skrifter, i at bruge og anvende Critiste 
Regler saavel til verdslige som til Geiftlige Autores med al Somme- 
lighed og Refpeét? Og naar som een saa alvorlig og crrbar Mand 
bemcrnger sig med endogsaa det allersiettefte Skrift af Antiquiræten 
at forklare, bor Hand da at giore det med mindre Undseelse, end hvis 
det var een af Ciceronis eller s. Auguftini Boger? Ingenlunde. 
Endelig i det siette Vers, hvor Stephanus Alexandr. havde et urig
tigt hemiftichium eller Halv í Vers, T7}ç Ttct, ¿ ¿(peKeiaç, foin ikke 
gaaer an efter Verse - Regler, der haver Leibnitz antaget det gamle 
Pentametrum, som sta ar i Xylti Betuleji Edition, og siden t Monu- 
mentis Patrum Or tbo do xographis, ’Ov% d/^v^oç ecr/i tÎ)ç txchp ¿/zS 
I den stcrd at Castalio, Opfopæus og flere strive efter rigtigere Ma- 
nufcripter : Quz «.p.y-^Toç sV/j e/zoiye crcXptyç. Thi at 1 er Naturli
gen kort i det regnes ikke saa noye af den Sibyllinste Verst
mager. Hand vover og fligt flere Stader, naar hand, uden Tvil 
henseende til de endnu brugelige Accenter, som alt den Tird og lcrnge 
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for bleve i agt tagne/ gior « lang i &ûriifà - lang s /■42-72; (>g I Cl77?ÀWV, 
° lang i «7S/L85, og andre fiere hans Licentzer.

Derncest hvad Hr. Leibnitzes Regning angaaer , da seer jeg ikke 
med hvad foye hand kand bringe ind i Sibyller Text tvende saa ulige 
flags Maader at betegne Tallene paa / som hand har giort. Forst 
vil hand, at A ffal betyde ioooz og siden ffal i vcrre eet. Begge ere 
for saavidt ret, men hore til tvende adskilte Maader at strive Grce« 
kiste Tal paa; hvoraf den ene er meget gammel/ og kaldes Arithme
tica Attica, den anden heel nyere; og bor disse tu ligesaa lidet blån« 
des tilsammen/ som at jeg bor strive dette ncervcerende Aars Tal saa« 
ledes: M74V. eller 17XL5. Sibylla har dog vel ikke vildet giore sit 
Enigme dobbelt/ og vildet at mand stuldegicrtte paa flere end et flags 
Tal i Bogstaverne. I det celdste eller Attiste flags/ hvor 1 bemcrr- 
ke'oe eet/ der blev aldrig 1000. strevetmed A^men med X. (af^å,) 
052000. XX, ZOO. med |xf 6000. med |x|x. 0. s. f. Derudi blev 
og ikke fem skreven med E. men nred n, og a var ikke fire/ som siden, 
men bemcerkede Ti/ (ufnem og a ¿«a.) Paa flig Maade var de celd« 
fte Grcekers og i lang Did Atheniensernes Tal-Skriven; som vi see 
endnu i Marmoribus Arundellianis. Derimod i de nyere notis nu
merorum, (som nogle mene at vcrre komne af Alphabeto Phænicio; 
See Montfaucon Puiæogr. Gr. pug. 572J) Derudi bemerkcde A. Eet: 
Men 1000. strev man saaledes/ /« eller At vilde giore « udi et 
heelt Ord eller et Navn til 1000. gaaer aldrig an; Thi hertil fattes 
jo den tilhorende Strceg eller Virgula, og hvem giver os Magt tilat 
fingere den ved « eller noget andet Bogstav/ naar den ikke ftaaer teg
net derved? Jeg veed vel/ at Paul Felgenhauer/ den bekiendte Fa
naticus, haver vovet det saaledes r at giore « til 1000. naar hand 
beregner Aars Ta! af Menighederne i Aabenbaringens Bog/ Sardis, 
Laodicea og Philadelphia, i sit Speculo Temporis- MkN hand etVéliN« 
gen Auétor at efter folge. Petrus-Nannius (Mlfee lian. lib.X. c. 4.} be« 
mcerker/ at et Tusinde skrives med de smaa Bogstaver af Gråkerne 
saaledes: %«, og 2000. %%ß, 3000. %%7. Uden Tvivl har den gode 
Mand taget feil: Thi hvortil stulle disse «. ß.7. naar %.%%.%%%. stre« 
ves? Jeg kunde fatce, hvis hand vilde siae os/ at den Strceg eller 
Virgula var afstaaren fratog at man isorstningen havdestrevet^«> 
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%(3, XV. Men siden efter/fi. /v endftiont jeg ikkeveed/ om noget 
fligt Exempel er fundet, nemlig til x«å da der i alle Beger med 
de smaae Bogstaver forekommer,«, eller «. En gammel Theologus 
af det VIL Seculo, ved Navn Aponius, der har ftrevet en Forklaring 
over Heye-Sangen, siger ved det 4. Cap. hvor hand allegoriferer 
over de IOOO. Skiolde: ’’Sicut unum per folam litteram primam 
’’(Græcorum) fine apice duétam, ita millenarius numerus traéio apice 
’’demonftratur.’'(Biblioth. Patrum Tom. XIV. p, 126.) Men l)V0r er NU M- 
ten denne apex eller virgula betegnet i Sibyller Vers? Etter hvorle
des kand den komme at staae ved « i ? Saa bemcerkedeogsaa 
i de nye Notis numerorum, I aldrig Eet, men Ti: Og derimod ftal 
ingenstcrds hos nogen Autorem sindes Exempel. I de gamle Slags 
Tal har Let sin Rigtighed/ som sagt er- Hvorved jeg ikke kand ef
terlade at mcrlde om en Mistanke, fom det kunde finnes at Sal.vr. 
Fabricius havde kastet paa Hr. Leibnitz, ligesom hand ey ftulde have 
havt Exernpler for sig, i at giere i til notam Vnitatis. Sagen er saa^ 
ledes : Fabricius haver indfort ncrstm den hele Leibnitzes Diifertation 
eller Oedipum Chymicum i sit Tolvte Bind tf Biblioth. Græc. pag. tyff. fieqq. 
Og naar Leibnitz sammestceds ftrivcr om Tallene disse Ord: ’’Satis- 
’’faciunt autem litteræ pro numeris fumtæ, fi «, fignificat IOOO, & 
”1 unitatem, ut nonnunquam ufurpari Grammatici notant: “ da 
scrtter Fabricius/ neden under i fin Anmcrrkning, pag.^g. disse Ord 
om den Bogstav I. ’’Hujus rei exenipla & teftimonia idonea optem 
*’vir eruditiffimus addidiflet ; uti certum eft, s interdum pro Sena- 
”rio ufurpari, lient in Codice Mediceo Manethonis liber fextus, 
“ß'ßÄiov s à" Jeg ftulde mene, at Hr. Leibnitz havde flet ikke for
neden at anfere Vidnesbyrd om en Ting / der var for Fabricio og 
andre lcrrde Folk saa vel bckiendt. Det staaer jo hos den Grcekifte 
Grammaticum Herodianum de Numeris ■> hos Prifcianum de Figuris 
Numerorum, hos Seldenum in Commentar, ad Marmora Arundell. Voß- 
fium de fidentiis Mathematicis, Jo. W allis in Math. Vniv. cap. S. Jo. Nicolai 
defigiis Veterum &c. Altsaa haver Fabricius / der vidste dette ligesññ 
vel som andre, og mere derom end de fleeste Lcrrde, aldrig havtanden 
Mening mcd foranferte fin Anmcrrkning/ end denne, at Leibnitz ftulde 
have gotgiort med dygtige Exempler og Vidnesbyrd, det l kunde ideK nyere 
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nyere Tal bos Grcrkerne betyde Eet, ligesom A betyder. Men saa- 
dant kand vel aldrig gotgiores.

Skulde nogen, som har givet agt paa samtlige Ordene i denam 
fbttC Fabricii Annotation, vilde maastee sperge, hvad det evrige har 
at betyde, som hand dertil foyer angaaende den Bogstav s, og hvad 
denne lcrrde Mand vil sige hermed, efterdi dette er jo Leibnitzes Reg
ning uvedkommende? Dasvares, at hand hensigter dermed til en 
anden Sag, der har vieret i stor Tvivlsmaal, og havt.Modsigelse af 
lcrrde Folk. Jof. Scaliger havde i sin Tud bemerket (i sine Animad- 
verjf. ad chron. Eufebii, ) at paa en gammel Pillere i Rom stod skrevet 
KC. hvilket betyddeXXVi. Nernlig c (som mand ellers striver s, ) 
stod i stcrden for epifemo eller Dette har P. Monrfaucon i sin Pa- 
læograpbia Græca^pag.pag. b.) stckkk IModjUgt, forMkNCNde, at NUM Cl) 
har lcest ret, da der har vel staaet enten KG eller k<t. ”Nec enim 
unquam C litera pro numeri VI. nota fuitufurpata. Verius eftigi- 
”tur in faxo fculptum fuiile KG vel Kg-. Quod exfcriptor inKCfa- 
”cile mutavit,” ere Montfaucons Ord. Derforuden er Grotius i fint 
Annotationer til Apocalypfin cap. XIII. fteMkoNlMM Mtd samme Me- 
ning, efterat hand var falden paa at giore Kcryser Trajanum til Diu- 
ret eller Antichrist, og at bringe de 666. ud afhans Fornavn oTAnioc. 
Hvilket ikke kunde gaae an, saa lcrnge det Grcekiste c eller s stulde, 
som almindeligt, betyde 200. Denne Tanke giorde hand bekiendt 
mange Aar forend hans Commentarii over den sidste Deel afXovo 
Teftam. udkomme. Jfcrr, for at indhente flere Bevils, at L kunde 
betyde Sex, end de meget faae og ringe som hand selv vidste, spurde 
hand sig for hos de lcerdeste Folk: hvorom Sarravius beretter i eet af 
sine Breve til Jo. Fred. Gronovium. Hos Salmafium fik hand ingen 
Trost, men et vidtloftigt Svar, og Fraraadelse fra attcrnke paa flnst. 
Ikke desmindre blev hand ved, og udgav, saasom til et Forsog, en 
liden Piece af faae Ark, kaldet Commentatio adloca quídam N. Tejí. qu<g de 
Antichrißo agunt, aut agere putantur, expendenda eruditis, 0g lod fñMMC, 
uden sit Navn, trykke til Anyterdam tvende gange, forst an. 1640. 
og siden Aaret derefter. Dette lidet Skrift blev strax antastet og 
starpeligen igiennenrgaaet i bemeldte Aar 1640. af tvende Reforme

rede
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rede Theologis/ son; vare Pierre du Moulin den yngre/ (lmder det 
Navn af Hippolyto Frontone Caracotta, ) og Samuel des Marets : 
Og blev derudi bemeldte Stced oin Trajano ikke forglemt. Marefius 
ssrev oglaa iblant andet dette (pag. 164I) : “S in arithmeticis valere fem- 
“per ducenta certiffimum eft five in medio nomine, five in illius 
“fine extiterit: Scit Grotius, quid fibireíponderitnobiliílimusSal- 
<fmafius, Phænix ille noítri feculi, quem fuper hac re antea con- 
“fuluit ; cujus judicio fi ftetifièt, hunc numerum alibi quam in Vipio 
“quæfiifiet.“ Men at Grotius flet intet agtede om alle disse Criti- 
qncr, lod fig tiende / da Hans hele Commentarius in Apocalypfin kom 
for Liuset/ til Paris an. 1650. som var nogle Aar efter hans Ded. 
Hvorudi dog, hvad ommceldte Sag angaaer, med s for Sex-Tal, 
ikke sindes mere tillagt af Beviser til det songe, end dette allene', at 
Ifiaac Vosfius havde givet hannen; Kundskab om mange flere infcri- 
ptioner, hvori det fandtes ligeledes/ som i de tvende hand selv havde 
af Grutero. Og til denne Controvors er det da/ saavelsom og til 
Montfaucons Imodsigelse med Scaligerum, at Dr. Fabricius sigter 
med sin Anmcerkning om 2 for Sex, afden gamle haandffrevneMa- 
nethone i det Mcdiceiffe Bibliothec til Florentz.

Efter flig Beffaffenhed, faner da vel Sibylle Vers at forblive 
i deres gamle Stand, uforandrede, med deres tu gange otte hundre
de i det sierde Vers/ og med syv til sidst i det femte. Og saa fremt 
det da ffulde vcere Umagen vcerdt/ (som det sandeligen ikke er / ) at 
have hendes Mening treffet, maae der endelig opledes et Ord/ der 
kand svare til hendes rene og tydelige Anviisning f og hvoraf kand 
udkomme just 1697. og dette af ni Bogstaver i sire Stavelser/ med fem 
Consonanter og sire Vocaler. Skal dette nu ogsaa vcere et Chymiff 
Ord, (hvortil her dog ingen sierre Grund er, end at vilde rrcekke 
HoyttSangens Bog/ Ezechiel Prophetes 37. Capitel/ Homeri odyf- 
íeam, Ovidii Metamorphofes &c. til Guldmagmet) da troerjeg nep- 
pe, at Alchymisterne ville sinde saadant Ord/ iblant alle dem der here 
til deres Kunst/ naar de end ville sieve alle Grcekiste Lexica igiennem, 
og tage derforuden deres egne Diétionaria Chymica tilHielp.

HvadK 2
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Hvad ellers deres Arsenicum anbklanger, da negtes ikke, at jo 

famme er i stor Agt og LEre hos visse af deres Skribentere, som en 
Hov-ed'Sag og Materie til Lapidem Phiiofophicum. Jeg vil ikke 
tale om, at de Gamles Arsenicum var oftest eet og det samme som 
Aurivigmentum. Kcryser Cajus Caligula forsogte at giere Guld der
af; stk ogsaa noget; men lod strap denne Kunst fare/ da det kostede 
ham langt over Værdien, som Plinius beretter. Thi Let bestod ik- 
kuns i at trcekke det lidet Guld ud, som indeholdes i en Mcrngde-af 
Auripigment. Synefius, Zofimus, Olympiodorus, Anepigraphus 
demododealbande:aquædivinæ, 0g forneMMellgeN Geber Arabs, eredt, 
som legge den ftersie Priis paa Arsenico. Hos Democritum lasser 
mgnd og dette: "Afcende in fupremum tectum, in montem arbo- 
"ribus confitura, & videbis lapidem in veritate : Ex lapide hoc fume 
“Arfenicum, & dealba divine." Og lldi Teflamento Arnaldi de Villa 
nova stññer der: "Alii faciunt Lapidem Philofophorum de Arfenica 
“fublimato, & de fucco unius herbæ, quæ vocatur Virga auri : ifta her- 
"ba crefcit juxta Romam, & habet unum folium longum figuratum 
"ad modum petrofilli, & habet florem croceum & fuccurn album, 
"& conglutinant iitam herbam cum At fénico, & congelant Mercu
rium, & fie fit bona Vnio.” Saa feyler det dog vel ikke paa de 
nyeres Recommendation/ saafom Gerhard Dornes, Claude Germain, 
og fleres. Men derimod sindes andre, maaffee ligesaa gicrve Mestere i Guld-Kunsten, der foragte Arsenicum gandffe, og enten tie reent 
stille dermed eller og laste det og tale ilde derom/ som en unyttig og 
til det store Berk heel utienlig Species. Deriblant er Archipresby- 
ter Antonius de Abbatia, i hans forste Epistel. Og/ at jeg skal ikke 
spilde Tiden med flere at opregne, da har Theophraftus Paraceifus 
advaret enhver, ikke at scrtte nogen Troe dertil, forsikrende, at hvo- 
somhelft der fanger noget Chymistrsk Arbeide an med Arsenico, at 
figere det, eller giere Guld og Selv deraf/ hand vil finde sig ffmn- 
melig bedragen, og lober Fare for at spilde sin Velfcrrd: Da gehet 
der Alchymistcn Verderben an, und ihr Jammer und leere Hosi 
nung; ere hans Ord: Jeg tro t, at Paraceifus haver herudi talt 
som en cerkig Mand, og at Sibylla selv kunde ikke sige en sierre Sand
hed paa dette Capitel.

Man
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Man motte sperge , hvoraf denne Stridighed i Meninger kom

mer, imellem disse Philofophos, ont Arfenico til Lapidem Philofo- 
phicum? Hvortil svares, at de stunes vcl stridige, men ere Letikke, 
undtagen for Ignoranter, og for de smaae og ncrsevise Lcrstre, der 
ville indkige i deres Hemmeligheder, og fom mene, ved at blade i 
Bogerne at ville lede af med Kunsten. Forfficellen bestaaer, kort 
at sige, ikkun i Navnet af Arfenico, og dets Bemærkelse. Thi hvo 
veed ikke, at de rette Viisdommens Besiddere og Adepti spille med 
Navne, og forklcede deres meestmagtpaaliggende og dyrebareste Ma
terier, nu i een nu i en anden Gestalt, til at forstikke dem for Le 
Vanhellige og Uvcerdige, og ffaffe deres udvalde Trlhcengere noget 
at gruble paa, og desto fiere vaagne Når? Nam tantum /acris bac 
faer a nofir a patent, er deres Symbolum. Bafilius Valentinus skriver i 
sit Testamentes tredie Deel: "Es haben die Alten aus Bkftlch und 
"Eingehen des Höchsten allein dahin gesehen, und ihren Händen ein 
"gewisses Ziel gesetzet, von denen Heimlichkeiten dergestalt zu schrei- 
"ben, daß es die Unwürdigen nicht verstehen, die Würdigen aber 
"mercken können, bist nach der Erleuchtung, die doch ohne den Wil
len Gottes nicht geschicht; Und sie haben oft von einem Ding allein 
"geschrieben', und viel andere Dinge zugleich darmitgemeinet und 
"verstanden; Wie dann oft ingleichen von vielen, und doch nur al- 
"lein von einem verstanden haben wöllen". Ligeledes Antonius de 
Abbatia Archipresbyter Epifi. I. ’’Sunt multi, qui fecundum litte- 
"ram Philofophorum diverfas materias traétant & laborant ; nibilo- 
’’minus errant, & errabunt, quia vocabula philofophorum non in- 
"telligunt, nec eorum intelligentiam aperire poliunt. Non enim 
"licet omnibus arcana ccelorum cognofcere; quia hæc tantummodo 
"Deum timentibus data funt.” Sññledts skrive disse 0g MñNgk fiere 
af deres Kunst-Forvandte, ja deres crldste Grcekiske Lcerere, frachen 
allerferste af, og selv tilstaae de, at deres Skrifter ere 7xo£cù , og

d. e. merke forblummede og under anden flñgsTñle forbor
gene. Andre udaf et andet flags Lcerde kor dog irnidlertid forklare Sa
gen meget anderledes. Og iblant dennem er den lcerde Mr. du Gange, 
naar hand , i Fortalen til sit Glofiarium mediae & infimae Grœci ta ti s, ud
lader sig om disse Chymister (pag. is.') med saadanne Ord: ’’Affe&ata 
"ubique in feriptis fuis peculiari quadam loquendi ratione, novis, 
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"Ïïio arbitrara confiáis, & aliunde petitis, verbis ac phrafibus fe ni
pper utuntur, ut forte legentium animos miterabiliter torqueant, 
"vel fairem ut vanitate ac pompa quadam mixtae orationis lallant, 
"magnarumque rerum fpe pafcant ; dum chimærica quævis & fabu- 
"lofa intermifcent, veluti myfteria quaedam incognita, ac dictioni- 
’’bus ambiguis miferum mortale genus, viam potius obftruendo re- 
"bus inveniendis, quam aperiendo, ludificant.” Det sinnes , at 
du Cange har været vreed / og jeg lader derfore til andre at domme, 
om hans Cenfure ikke fald er noget for haard imod disse got Folk/ hvis 
Hyemærke er ve! ikke just, at trcrkke detmenniffelige Kion op , og faa 
hesligen at bedrage Verden. Mm i det mindste er det sandt, og kand 
ikke negtes/ hvad Salmafius stger omdennem / Exercitat. Plin. pag.772. 
{edit. Traj ) "Omnium rerum , quæ ad hane feientiam pertinent, 
"vocabula ab ufu & confuetudine communi fubmoverunt auélores 
"fui, & peculiarem fibi dialectum vindicarunt, folis myitis tanti ar- 
"cani intellectam”. Saaledes, Uñar de ærværdige gamle Chymici, 
somjegfior opregnede, nævne Arfenicon, som en Hoved * Materie til 
Guld' Kunsten, sige deres Fortolkere, at det er langt fta her menes det 
gemene Rotte Krud, som man kiober i Urteboden, ja hverken det hvi
de, det rode, det gule Arfenicum, hverken Auripigment, eller 
Sandarach, eller hvad der end i saa Maade kand nævnes eller tænkes. 
Det er noget langt hoyere op. Og hvo der ikke haver lærdr lidt Græ- 
kiff, (det Sprog, som de ældste Chymiffe Boger ere skrevne udi,) 
hand gror best at lade det vcrre ugiættet. Ja, naar hand var bleven 
saalærdiGrækiff, som Aristoteles og Plato selv, mon hand dog ikke 
endda,naar hand havde lcest alle Chymiske Boger, ffulde soge længe ef
ter Tingen selv, som ved Ordet betydes, og med al sin Sogning omsi
der doe ud af Verden den samme Ignorant og Velfærds-Fordærvere i 
Guldmageriet, som saa mange Hundrede tilforne? Men hvad er det 
da? Arfenicon, sige de, betyder i Grækiffcn Virile & mafeulum ali
quid. Der have vi det! Og til denne Bemærkning heu sigte de rette 
Chymici ; ikke til den gemene og ringe Species. Jegmaae sige, at 
delte kommer mig næsten for, ligesom hos Artemidorum med den Ko
ne, der havde en Byld paa hendes Bryst, og dromde at hun ffulde lade 
et Lam patte sig : Da hun nu fortalde derom til Docteren, blev hende 
svare , at drt var ey saaledes at forstaae, men hun ffulde legge den Urt

Arno- 
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Arnogloflhm derpaa / fom fkulde sire og trcekke det Onde her ud; Thi 

betyder Lamme » Tunge. Som mi denne Urt ikke heder 
saalebes i andre Sprog , men Plantago paa Latin , og Veybred paa 
Danff, hvad ffulde saadan Drom da nyttet, uden hvorGrakiff brug« 
tes? Paa samme Maade mcd Arfenico : Naar man lcrftr derom hos 
Chymicos, de maae vcece i Latinske, Tydffe eller Franske Sprog, 
maaedcreytcrnkes lige frem, nemlig paa hvad det betyder technice, 
hos Materialister; men man ffal lade sig henvise, ligesom Konen med 
Lamme-Tungen, til hvad det heder etymologice, og som et nomen 
adjeít. i de Grcrkiffe Lexicis. Synefius er een med de celdste Chymiffe 
Lcrrere, man haver : og hos hannem finder man, at Hand gier Forfficel 
imellem visse Materier, som hand kalder àyrar/wà ^oei-j&à, rna/culina flava, 
og andre, som hand befaler at foye dertil og bemcrnge dermed, og disse 
heder hos hannem t« Mvx«, h. e. feminina. Hans Gmkiffe Text, 
som man tilforne ikke havde paa Tryk, har Sal. Dr. Fabricius udgiver i 
Biblioth. Græcæ Vol. VIII. hvor dette Ml omtalte kand lasses pag. 242. feq. 
Ja, om Mure Og Fæminaveed man at der snakkes en heel Hvb af mange 
Chymister, som vel den mindste Deel af dem selv forstaaer,og deriblant 
er og dette Enigme, som Mich. Mayer iblant sine Emblemata har ma
ler os fore: "FaC ex mure & fæmina circulum, inde quadrangulum, 
'"’hinc triangulum, fac circulum, & habebis Lapidem philofophc- 
rum”. Hvis Forklaring ffal findes i Jo. Conr. Barchufen, Prof. Med, 
& Chem, ti! Utrecht, hans heroam. DiJJèrt. VIII. Pores Dr. Borrichius 
har ogsaa forklaret Sagen, naar hand i sin Tractat de ortu <¿r progrejju 
Chemipag. 99. kald er Arfenicon, mafeulum illudfulphur, quo cogitur 
in obedientiam Mercurius. pag.ioo. ’’Sulphur quoddam igni- 
’’bus omnibus infatigabile ; liquidem metalla nobiliora ex fulphure, 
’’tanquam mafculo, & Mercurio , tanquam fœmella, in Chemicorum 
’’fchola componantur.” EndeligtN, i hñNs Confpeilu Chemicorum, §. 79. 
bebreyder hand Claudio Germain,fom en stor U kyndighcd oa Vildfarel- ' 
ft,at denne laborerede i Mercurio Arfenici,og flutter saa: „Sed nimirum 
rArfenicum, & Sibylle, & antiquorum aliorum, defignat non fugax 
„illud minerale, fed 7<, hoc eil, mafculum quiddam, quod 
„Mercurium, five vulgi, five corporum, cogat in obfequium.,, Ubi 
hvilke Ord man agree, at hand ogsaa gier Forfficrl imellem Mercu- 
„rium vulgi, og Mercurium corporum, ftm ellers heder Mercurius 
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„Philofophorum. „ Thi derimellem er en stor Difference, ligesom i 
Arfenico. Veler sandt/ at ved Navnet af Mercurio betegnes ofte 
hos de storste Scriptores chymicos ikke andet/ end det gemene Qvceg» 
Selv. Og udi faadan Mening haver og en god Deel af deres Disciple 
uffyldig viis taget det i Arbeide, ja arbejdet sigtil Skamme og fra alle 
deres gode Dage/ paa dette flygtige Metall: Maa velffee, fordi de 
have sat alt formegen Troe og Tillid til de sire ffienne Vers/ som man 
tøfer î PrafiEica Magiftri Arnaldi de Villa nova, 0ghvoraf mig flunks 
Let kunde verre nok at troe ikkun halvparten:

,,Si quæris in merdis fecreta Philofophorum, 
„Expenfas perdis, operam, fumtusque laborum: 
„Eft in Mercurio, quicquid quærunt Sapientes, 
„Corpus abhinc, finituram, animam, fpiritumque trahentes.

Men utallige flere gange bema'rker Mercurius en langt hsytte og ulige 
subtilere Materie; nemlig den Sced f Len Qvinteffentz og Tinctur, 
som Chymisterne udtrcrkke af Metallerne, af Mineralier / af den ge« 
mene Mercurio selv/ ogaf andre flere Ting. Edmundus Dickinfon 
siger / i sin Tractat om Chryfopæïa feu Quint-efutía, pag. c?s. „Mercurii 
„vocem arbitror fere Temper apud Hertneticos, non argentum vi- 
„vum vulgare, (quod etiam eft metallum, & eget reductione, 
„non minus quam aurum,) denotare ; fed Aquam quandam igneam 
„atque vifcofam > quæ in vifceribus Tuis geftat Lunam Solemque 
„Chemicorum , albam fcilicet atque rubram finituram, Quas 
„quidem finituras non folum metalla atque mineralia , fed & 
„omnes res, quæcunque funt, quæ ex elementis confiant, imo 
„elementa omnia, (quia funt compotita, & nulla arte unquam 
„fiunt fimplicia,) plus minus habent, „ HvO som Vil Vide endnu 
mere herom / og vcere noyere underrettet/ hand kand lcrfe det derefter i 
selvsamme Bog / nemlig i Theodori Mundani Svar paa bemeldte 
Dickinsons Sporsmaale / fra den i8i. Side af/ og fremdeles; hvor 
Ler opregnes indtil feinten flags Forssicrl imellem den gemene Mercu
rium, og den Philosophiske eller Chymiffe; og der seer man noget 
gandfte andet / end hvad Kircherus (Qedip. Ægypt. Vol. III. pag.

eller 
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eller andre hans lige. Ignoranter i Alchymien, kunde fortcelle os derom. 
Ligeledes maae det ve! og have sig med det Philosophiske Arfenico*

Hr. Leibnitz giver ogsaa selv tilkicende, imod Enden afsin Oedi- 
$o chymict), at veo Arfenicon forstaaes noget andet hos Chymisterne, 
end det alniinbelige Slags. Hand har bemcerket, at disse vise Me- 
stere kalde een og den samme Ting, nu Arfenicum, nu Vitriol um, 
og at begge Ord/ ihvor adstilte og langt fra hinanden de ellers ere, 
have alligevel hos dennem een Betydning. Thi hvad man i Sibyilæ 
Vers har forstaaet ved Arfenicum, det samme kaldes Vitrioium af 
Fr. Baíilio Valentino. Lkibnitzes Ord ere: ’’Erunt tamen fortaiTe> 
”qui conciliationem comminifcentur. Noflrum Vitrioium, noflrum 
’’Arfenicum clamant ilii, qui fe unos philofophos appellandos con- 
’’tendunt. Nempe eft in arcanis eorum fchedis, ad quas aliquan- 
”do, tanquam ad Eleuiinia facra, admiiTus fum, materia quædam, 
‘cui utrumque nomen non inepte attribui pofllt.” Hvor hand U- 
den tvivl giver atforstaae den Adgang / Hand havde i sine unge Dage 
til disse Hemmeligheder, udi Nürnberg, hos det sig der opholdende 
Cbymiffe Selskab: hvorom Fonteneile og andre, i hans Levnets 
Beffrivelse, mcelde. Hvad nu den Materie angaaer, som hand ikke 
navngiver, der kunde ikke ubeqvcrmmeligen kaldes baade Arfenicum 
og Vitrioium, da er den, 0in ikke alletider, dog de fleeste gange, 
ikke nogen anden end Lapis Philofophorum selv. Det er vitterligt, 
at de Chymiffe Skribentere betiene sig af mangfoldige andre Tings 
Navne til deres Lapidem Philof. at betegne. Og dcrpaa tresser 
man lange Registere i de bekicrndte Saéinger, Veiiere Aureo, Penu 
Artis aurifer £, Theatro Chemico &c. NtMllg Registere pññ Otd 0g NüVNk 
i bemceldte eniste Betydning, sammensankede af Guil. Grataroio, 
Gerhardo Dorneo, Laurentio Ventura, Theobaldo deHoghelande, 
Dav. Lagneo &c. JblñNt disse Synonym a forekomme baade Arfe
nicum og Vitrioium, samt mange siere; nemlig at de paa sine Star- 
der i Bogerne betyde een og den samme Lapidem Philofophicum: 
Etter og, (som gaaer ncesten ud paa det samme,) den Qvintessentz, 
hvormed man tingerer til Guld og Solv. Mag. Antonius de Ab
batia siger in Epiflala 3. ’’Operatio noflra nihil eft aliud, quapi aquam 
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"noflram nofcere, quia qui eam nofcit, etiam operationem nofcit. 
"----- Et noflrum Sal vegetabile faétum videbitis, etiamque aurum
” noflrum» argentum noflrum, plumbum noflrum, ftannum noflrum, 
" - - - arfenicum noflrum, Vitriolum noflrum, fulphur noflrum &c. 
”& multa alia nomina * quibus Philofophi utuntur, quae ex ifta a- 
”qua compofita deriuantur, & ab origine fua radicaliter extrahun
tur.” Og Joannes Bracefchus Brixianus skår/ i Dialogo de Alche- 
mia, fílílkbeé ♦ „Hermes dixit, Ventum portare in ventre fuo animam, 
„quando materia noftra vaii imponitur, & diftillando elicitur ex a- 
„lembico liquor aqueus, aut oleum potius, cum omnibus ele
mentorum viribus. Vento enim fignificatur fumus albus, qui intra 
„fe portat fumum rubrum -, qui Anima dicitur, <Sc Aurum, Æs, Ve- 
„nus, Arfenicum, Vitriolum, Ignis, Oleum, Sulphur, Aqua viridis, 
„Viride aeris, Vinum, Sanguis humanus, Sanguis draconis, Au
ripigmentum, Aqua permanens, & altis diverfis nominibus.,, 
Skulde man vel forsynde sig meget/ hvis man blev vred med Du 
Cange, og tcrnktt/ at herudi stak et fuldkomment Charlatannerie, 
til at ffiule desto bedre sin egen Vankundighed, og til at underholde 
andre/ ja sig selv med/ i et flags bestandig Uvished, og tillige i m 
Hoyagtning og Forundring?

Omnia enim ftolidi magis admirantur amantque,
Invertis quæ fub verbis latitantia cernunt.

TAN T VM.



og m Bogstavers Drd. 83

Syet ffulde vel ikke siunes ubeqvcrmt paa dette Stced , om jeg til- 
fsyede en ringe, men besynderlig Anmcrrkning om det Ord 

Arfenico, som er mig forekommen, efter at jeg havde giort denne Af
handling fcerdig. Det hendede sig, at jeg bekom fra Engelland, V 
blant andre Beger, det nyligen an. 1743. til Oxford i Theatro 
Sheldoniano trykte Francifci Junii Etymologicon Anglicanum. HvilkkN 
Bog da jeg igienuembladede, treffede jeg ogsaa det Ord Arfimike. 
Junius anforer der forsi ikke videre, end hvad Vosfius haver i sit e- 
tymoiogico, som hand og citerer. Men sirax derpññ striver hand dis' 
se Ord: Hujus tamen (feil. Gerhardi Jo. Vosfii) non degener filius Ifaa- 
cus fufpicabatur, Arfenicum diel tim quafi Arfinoîcum ab Arfinoë Regina. 
Jeg künd ikke sige, hvor forundret jeg blev. Thi, uagtet alle de 
Beviser, man haver om ifaaci Voffii seere Genie og Ttlbeyelighed 
til rare, usædvanlige, ja ofte urimelige Indfald, saa kom dette mig 
dog plat og aldeles utroligt for. Thi hvor ffulde en Mand af saa 
stor Lårdom og saa vidtloftig Lcrsnr'ng dremme siigt om Arfenico? 
der hedde saaledes hos Gråne fra de allercrldste Tider, ja blev af 
Hippocrate og andre gamle ffcevet hvilket Galenus med 
Fliid bemcerker, og siger, at Hand folger heller den Maade, som i 
hans Tiid var brugelig, at kalde det ’Awmixov, (ligesom og Diofcori- 
des>) og ikke, sonl de der ville have alting efter den Attiste Mund- 
Art, Kort sagt, det hedde baade Arrhenicum og Arfe-
niLurn i mange Tider, ferend man vidste at nogen Dronning Arfinoë 
skulde blive til i Verden. Men jeg fandt sirax i sinnme Stund, 
hvad det var, der havde bedraget og forfort den cerlige Junium til 
at paadigte sin egen Sester-Sen en saa grov og latterlig Fcyl. 
Det er gaaen til saaledes: Hand har havt for Syne et Exemplar af 

L 2 Gerh.



Gerh. Voiïïi Etymologico, Hv0v Ifaacus hñvde tilstrevkt i BreddM sint 
egne Zlnmcrrkninger og Forbedringer; (Jeg kroer, det samme Exem
plar, som Bogtrykkerne i Holland siden finge ti! Brug/ at'indfore 
det i Samlingen df Voffii Opera-,) Og der haver Junius ikke paaag- 
tet at stille fra hinanden de tvende Ord, der folge strap efter hver 
andre/ nemlig Arfemcum, og siden Arfineum. Ved det forste havde 
Ifaacus flet intet annoteret. Men ved Arfineum, som hos Pompe
jum Feftum forklares at vcrre et flags Fruentimmer Hoved-Smykke/ 
og fom den gamle iVoMus havde gicrttet/ at kunde maastee vcrre 
«1rs tîïç cloTttoç, quia attolleret ¿r relevaret capillos ¿re. der havde Sonnen stre- 
vet t Bredden Î Forte ex Arfinoium, ab Arfinoë Regina, Som er til 
Anseende en artig Gicrtning nok, og ey urimelig, naar man betrag
ter Arfmoës Hoved PÑÑ Medaiiiewte. Jeg sporger NU/ om en Sktl- 
derende ey har Aarsage atvcrre mistroende og forsigtig i sin Lcesning/ 
og vare sig for de Qtationer, som hannem forekommer i Boger/ ihvor 
de end findes ? Naar som end ogsaa ifaacus Vosfius ikke har kundet vcrre 
sikker for sin egen Morbroder, der elstede og crrede ham saa hoyt/ at 

hand jo stulde vorde af hannem paaloyct, og ham tillagt en saa 
urimelig/ og(ihvorringeenTing detendkandsiunesfor 

ustuderede Folk,) for en saa navnkundig og lcrrd
Mand meget haanlig Sag? "

84 H 6. om Sibyiiæ merke Tale. rc.
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