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Et Arbeide som det, jeg herved fremlægger for 

Publicum, krcever, naar det skal udfores tilfredsstil

lende, flere Aars Erfaring og en mere sticerpet Konst-

fands, end jeg kan vcere i Besiddelse af; og jeg skulde 

derfor heller ikke have vovet mig dertil, om ikke den 

udvortes Opfordring havde vceret, som frembod sig i 

Universitetets cesthetiske Opgave for det forgangne Aar. 

At mit Forsog paa at besvare denne Opgave var hel

digt nok til, ved en meget opmuntrende Bedommelse 

af Censorerne, at tilkiendes den udsatte Priis: tor 

maaskee tale noget til Forsvar for det Skridt, at over

give en academisk Afhandling, som denne, til offentlig 

Bedommelse. 

I det jeg hermed onsker at kunne undskylde ncer-

vcerende Forsogs Mangler, ere endnu nogle Ord at 

tilfoie om Maaden, lworpaa jeg har behandlet Skriftets 



Gienstand. Jeg troer med Hensyn herpaa at kunne 

indstrcenke mig til at lade aftrykke folgende Linier, 

der ledsagede min Afhandling ved dens Indsendelse til 

Universitetet. 

„Da jeg fattede den Beslutning at besvare Univer

sitetets cesthetiste Priisopgave for Aaret 1840, maatte 

det vcere min forste Omsorg at tydeliggiore mig, hvad 

der var meent med den forelagte Opgave: „at udvikle 

det Poetiste i nogle af den nyere Tids beromteste Bil-

ledhuggervcerker"; men allerede herved standsede jeg. 

Jeg folte, at skulde jeg i min Besvarelse holde mig 

strengt og udelukkende til Opgaven selv, da vilde Ud-

arbeidelsen enten blive hoist indskrænket, netop fordi 

Billedhuggerkonsten frembyder mere af det Konstne-

riste, end af det egentlige Poetiste; eller paa den an

den Side altfor udvidet, naar jeg nemlig ei vilde lade 

mig noie med at soge og sremhceve den Poesie, Konst-

neren selv havde lagt i sine Vcerker; men ogsaa ind

lade ung paa at skildre de poetiste Folelser, bvilke 



Billedhuggerarbeiderne kunde fremkalde hos mig fom 

Betragter. Selv uden Henfyn til, at jeg ved at 

gisre det Sidste, overskred de naturlige Grcrndfer for 

Sporgsmaalets Besvarelse, vilde min Bestroebelse 

desuden meget let faae et uheldigt Udfald, da det 

a l t i d  e r  e n  m i s l i g  S a g  a t  s k i l d r e  s i n e  F o l  e l f e r ,  i  

Særdeleshed i Prosa. Jeg foretrak derfor at be

handle Opgaven mere fra en historisk Side. Enhver 

Udvikling af Poesien i et Billedhuggerarbeide forud

sætter nemlig nodvendigen en Konstdom; og skal en 

faadan Dom fceldes, ei blot i Folge Folelfens Ind

skydelse, men med Sandbed og Klarhed: faa ud

fordrer den tidligere erhvervede kritiske Grundfcct-

ninger, en fast og giennemfort Theorie; og hvor

fra skal vel denne hentes, uden netop fra historisk 

Kiendskab til Sculpturens Frembringelser i de for-

skiellige Konstperioder? Saaledes viiste hele Opgaven 

sig for mig hvilende paa en historisk Grund; og denne 

har jeg bibeholdt i min Besvarelse, paa den har jeg 



bygget de senere Bemærkninger om Poesien i dens 

Forbindelse med Sculpturen, uagtet jeg, som den 

billigt dommende Lceser let vil fatte, ei har vceret 

i Stand til at behandle de historiske Bestanddele 

i dette Forjog med den fornsdne Fuldstcendighed 

eller Udstrcekning i Sagkundskab og Undersogelser. 

Om jeg paa denne Maade har opfattet Opgaven 

rigtigt eller ei, overlader jeg til kyndigere Mcends 

Dom, i det jeg herved overgiver dem et Arbeide, 

hvis Ufuldkommenheder og Mangler jeg felv tilfulde 

erkiender, imedens jeg dog tillige er mig bevidst, at 

have skienket det Lyst og alvorlig Strceben." 

Den 6te December I84l). 

Forf. 
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Nm den historiske Betragtning af et Konstvcerk. 

thvert Konstvcerk kan betragtes fra en dobbelt Side, fra 

den ideale (Skionhedens), ligesom fråden reale (den histo

riske), eller, om man vil, fra Beskuelsen af Konstvcrrkets indre 

og ydre Aabenbaring. Denne dobbelte Betragtm'ngsmaade 

har sin Grund i den naturlige Adskillelse i Sicelen imellem 

Forstond og Folelse,  imel lem Sioelens handlende og l idende 

Princip, en Adskillelse, der med en storre eller mindre Grad 

af Tydelighed trceder frem i enhver aandelig Virksomhed, i det 

vi forst modtage Gienstandens Indtryk igiennem Folelsen, og 

siden lade den overveiende og beregnende Forstand prove det 

Modtagne, voelge og forkaste. Naar vi saaledes troede hen 

for et Konstvoerk, modtage vi forst det Totalindtryk deraf, 
hvormed Mcengdeil i Almindelighed maa lade sig noie; det 

virker paa vor Folelfe og de andre dermed i Forbindelse 

staaende Virksomheder. Imidlertid er dette kun en umiddelbar, 

ubevidst Skionhedsvirkning, i Folge hvilken vi nyde Konstvoerket, 

uden at sorstaae det; thi for at vi skulle kuune begribe, hvad det er, 

maa dets Idee vcere troengt ind til vor Bevidsthed. Men cnd 

ikke hermed lader Forstanden sig noie. Ligesom denne Sicrle-

Evnes Virksomhed overalt er grnndigere og mere indtrcrn-

i 



gende, idet den eftersporer Tingenes Realitet, saaledes vender 

den ogsaa her sit Blik endnu mere til Konstvoerkets Indre; 

den sporger: hvorledes er det blevet til? hvad er Betingelsen 

for dets Tilværelse? — Og saaledes komme vi til Betragtningens 

historiske Side, til den, der hos Betragteren udfordrer ikke 

blot Skionhedssands, Aie for Poesie og Konst, men snarere 

et gruudigt Konststudium, et System af kritiske Grundsæt

ninger, hentede fra Indsigt i Konstens Historie, Vcesen og 

Maal. Det er ogsaa langtfra, at en faadan Betragtnings-

maade, der er uadskillelig fra Konsten og har sin Grund i 

vor egen Natur, skulde vare unodvendig eller uvcesentlig. 

Vel kunde det synes, som om den Nydelse, der tilstrommer 

os ved den forste Anskuelse, ved det blotte Syn af et Konst-

vcerk, var ei allene tilstrækkelig, men endog renest og 

meest omfattende; men det er ikke faa. Uden et forud er

hvervet historist Konststudium, uden at kiende Konstens Op

rindelse og Udvikling, og de forstiellige Tiders produetive 

Koustvirksomhed, er det vistnok ikke muligt at modtage et fuld

kommen tilfredsstillende Indtryk af Konftvcerket, med mindre 

man vil lade sig noie med det blotte Billede, uden Sands for 

Skionhedens levendegiorende Idee. Og det er dog aldrig 

noget blot Udvortes, vi fee eller ville fee i et Konstvcrrk. 

Vi ville tiltales af noget Hoiere og Aaudeligt, noget giennem 

Formernes Ådre til Sicelen Talende, der stal aabenbare os 

den Tanke, som Konstneren vilde nedlcegge i sit Vcerk; og det 

er vel denne Tanke, det er det Indre, det Aandelige, det, der 

giver Formernes Verden Liv og Sicel, som man overhovedet 

ide afbildendeKonster kan kalde det Poetiske i Konftvcerket. 

Men hvorledes ville vi begribe den forstiellige Maade, paa hvilken 

man til forstiellige Tider har sogt at opnaae Evnen til, om 



jeg saa maa sige, at besicele det Materielle, det blot Legemlige 

i Konstens Vcerker, dersom vi ikke have lcert at giore os 

Nede for Konsternes Dannelsesperioder og Stiilarter? 

Hvad her er anfort om Konst og Konstvcerker i Almin

delighed, gielder naturligviis ogsaa om Seulp turen, som den 

Konst, der tidligst af alle har ncermet sig til Fuldendelse, og 

ligesaa tidligt erhvervet sig en fuldstændig Historie, hvori den 

groeske Oldtids herlige Vcerker fremstaae som glimrende Facta. 

— For at  forstaae den nyere og nyeste Scnlptur,  erdetsaa-

ledes ikke nok at betragte dens Frembringelser enestaaende, i en til 

hvert enkelt Konstvcerk, hver enkelt Konstner indstrcenket Be-

skuelse; det er i mangfoldige, ja vel i de fleste Tilscelde ikke 

nok, at vi lade Konstvcerket umiddelbart virke paa vor Sicel 

igiennem Viet; men vi maae gaae tilbage, saa at sige, til 

dets historiske Beskuelse, for at fatte og forstaae dets fulde Vcrro. 

Et plastist Konstvcerk, der fuldkommen ncermer sig til 

Idealet, bcerer i sig ligesom et indvortes og et udvortes Liv; 

eller rettere, det udvortes er en Aabenbaring af det indvortes, 

der trceder desto klarere frem, jo mere levende Aanden har 

giennemtrcengt Formen. Hvad er vel en Billedftotte uden 

dette Liv? Hersker der end den skionneste Proportion i alle 

dens Dele, er Hoved, Haand, Fod, kort hvert enkelt Lem, 
formet med den fuldkomneste Noiagtighed og Symmetrie: den 

er dog kun et stiont Legeme, uden Aandens levendegiorcnde 

Princip. De gamle Gråre ansorte som Beviis paa deres 

ypperste Konstneres Fortrinlighed, at disses Vcerker vare op

fyldte af den Gud, de forestillede; Guddommen selv var ned

steget i den menneskelige Form, og havde ligesom udbredt sin 

Glands og sit Liv over den. Men herved udtrykte de just, 

hvad dengang var og til enhver Tid bliver det Hoieste i Pla



stiken: det indvortes Livs levende Udtrceden og Aabenbaring 

i det Idre. Dog derom stal tales noermere paa sit Sted. 

Her ville vi knn bemcerke, at Vie og Modtagelighed foc denne 

hoiere, ideelle Skionhed, der netop gior en Billedstotte til det, 

den er, nodvendig fordrer en uddannet Konstsands, et Konst-

studium, der ikkun erhverves ved hi in forhen omtal te h isto

riske Beskuelse. — Den grocske Konst er opvakt igien i vor 

Periode, Guder og Heroer have reist sig af deres tusindaarige 

Grav; men hvad var det,  der bevirkede dette giensodte L iv? 

Hvad andet, end at de nyere Tiders Konstnere forfulgte Pla

stiken med ufravendt Vie, Skridt for Skridt igiennem dens 

sorftiellige Udviklingsperioder i Grækenlands konstrige Old*)? 

Og denne da? Hvormange Stadier maa den antike Sculptur 

have giennemgaaet, for den kunde frembringe de Mestervær

ker, der nu ftaae for vort Blik i deres Fuldendelse? 

En Betragter, der har overseet eller tilsidesat alt Dette, 

der ved sin Beskuelse ei har forelagt sig selv det Sporgsmaal, 

hvorledes dette eller hiint Vcerk af Billedhuggerkousten har 

kunnet blive til, hvilke dets historiske Betingelser ere, samt 

hvorledes det af og ved disse har modtaget den Aabenbaring 

af Skionhed og aandelig Betydning giennem Formen, som 

det besidder: han vil i mange, ja i de fleste Konstvcerker ei see 

andet, end en omhyggelig Efterligning af Naturen, eller af den 

") At de nyere Billedhuggere, i den historifle Udvikling af deres 
Konst, sluttede sig umiddelbart til Antikerne, i det de ligesom 

f o r b i g i k  M i d d e l a l d e r e n ,  o g  a t  s a a l e d e s  s -  E r .  T h o r v a l d s e n s  

antike Arbeider kunne betragtes som en ligefrem Fortsættelse af 

Grcrkernes: kan ikke undre os, naar vi betomke, at det netop er 

et Scrrkiende for Middelalderen, at al Konst i denne Tidsalder 

blev standset i sin historiske Udvikling. 



menneskelige Skikkelse; han vil see et Barn, et ungt Menneske, 

en stor og stcerk Mand, i Stedet for i disse Statuer at see 

en Amor, en Merkur, en Herkules, o. s. v. Ja, 

kan han endog kiende disse Billedstotter af de dem hos

lagte Attributer: han vil dog vcere udelukket fra deu hoieste, 

deu cegte Konftner-Nydelfe. Paa denne Maade er det ogsaa, 

som ovenfor er sagt, at vi ikke kunne forstaae den nye 

Sculptur, uden at kiende Sculpturens Historie, uden at for-

folge den op til dens Oprindelse hos Egypter og Et ru se er, 

og i dens Skionhedsudvikliug hos Grcekerne, da hos dette 

Folk, ligesom al Konstskionhed overhovedet, saaledes fcerdeles 

den plaftiske, forste Gang har aabenbaret sig i Realiteten; og 

da dette Folk netop i Sculpturen opnaaede en faadan Konst-

fuldkommenhed, at de have frembragt de uovergaaelige Mester

værker, hvis levende Aand og Naturopfattelse det har vceret 

den nyere Plastiks Hovedbeftrcebelse at kunne reproducere, efterat 

denne Konst egentlig forst i fin hele Dybde og Reenhed gien-

fodtes ved Thorvaldsen. 

Det vilde vcere altfor dristigt, om Nogen vilde vnrdere, 

eller blot tale om faa fortrceffelige Konstvcerkers Vcesen og Skion-

hed, uden at have lagt for Dagen, at han var i Stand til nogen

lunde at fatte og forstaae, hvorledes Konftens Udvikling har vceret; 

hvorledes altsaa dens nyere og nyeste Frembringelser forholde 
sig i deres Vcesen og Aand, i deres hele Konstcharakteer til 

de gamle Tiders. Jeg stal derfor i det Folgende forfoge 

kortelig at giore Rede for, hvorledes jeg har dannet mig 

Forestillingen om dette Forhold i dets historiske og cestbetiste 
Hovcdmomcnter. 



Om Billedhuggerkonsten hos Egypterne. 

Sculpturen kan, ligesom Konsten overhovedet, inddeles i 

tre Hovedperioder. Den for-groeske Periode er at betragte 

som Konftens Barndom; den er det Stadium, i hvilket det 

hoiere, aandelige Lys endnu ikke med Frihed havde udbredt 

sig over og giennemtroengt de konstneriske Frembringelser. 

Den groe ske eller cl as si ske Periode, der fulgte efter hiin, 

var Vidne til Konftens og fornemmelig Plastikens hoieste 

Triumvh, til Aandens fuldkomue Seier over Formen. Men 

denne af lostes at ter  af  den t redie Per iode, Middelalde

rens, i hvilken forst de grceffe Mesterværkers Glands blev 

ftiult i Barbariets Morke, og Seulpturen dernoest mere og 

mere modtog Proeget af Konstuernes Subjeetivitet og Tids

alderens almindelige, romantiske Charakteer. 

Konsten, det vil sige i den Forstand, hvori vi her tage 

den, forudsoetter overalt en indvortes Nodvendigheds Tvang, 

Opvaagnelsen af et indvortes aandeligt Liv, forst fremkaldt 

hos Mennesket ved den ham omgivende Natur. Om de forste 

Konstprodueter vare Efterligninger af Naturen eller ei, er vel 

vanskeligt at afgiore; men det synes dog rimeligt, at Menne

skene paa det Standpunkt af aandeligt Liv, paa hvilket de 

dengang befandt sig, snarest have giort en simpel Efterligning 
af Naturen, naar denne forst havde tiltalt dem og vcekket 

deres Opmcrrksomhed, til Gienstand for deres Productivitet. 



(Den blotte mechaniske Fcerdighed, at tilberede de raae Natur

stoffer, hvilken selve Livets Opholdelse giorde til en Nodven-

dighed, maa naturligviis da forudscettes at vcere erhvervet). 

Men snart losriver Aanden sig af disse Lceuker og Konsten 

hcever sig over Naturefterligningen allene, i det den da forst 

og fornemmelig vender sig til det Religiöse. Thi den med-

fodte Bevidsthed om noget Guddommeligt er det, der rorer 

sig tidligst og stoerkest i Menneffebrystet, og leder Aandens 

Liv til at yttre sig i denne Retning. „For at udtale deres 

Anelser og Folelser af noget Guddommeligt, deres Tilbedelse 

af et overmenneskeligt Boesen, opstillede Folkeflagene Vcerker, 

hvilke paa den ene Side sluttede sig til Naturen, men paa 

den anden Side ffulde udtale og forevige Aaudens Ophoielfe 

over Naturanskuelsen."*) Mm derfra vender Konsten sig til 

Verden, og uddannes nu meer og meer, i det den abstraherer 

fra alt Tilfoeldigt, bestandig med et Ideal for Vie. 

Vsterlandene, Menneskeslægtens Vugge, er ogsaa Kon-

stens. Iudiens Bierge giemme i deres Skiod de colossale 

Mindesmærker, som giennem Tidernes Lob ffnlle forkynde 

Verden, hvor Konstens Lys forst  er  oprnndet;  og Egyptens 

Templer og Billedstotter vidne ogsaa, i ligesaa stor Mangfol

dighed, om denne den menneskelige Aands tidlige Virksomhed. 
Skiondt Inders og Egypters Konstfreinbringelser have saare 

meget tilfoelles, uden at vi dog kiende nogen bestemt historisk 

Forbindelse imellem begge disse Folkeflag, saa maa man dog 

vistnok, hvad Plastiken angaaer, fcette Egypterne et Trin 

noermere ved den gråske Fuldendelse, end Inderne. Egyptens 

Seulptur liguer den indiske i det Store, Kcempemcessige, Stive 
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etter rettere Forstenede; men den har en videre, mere omfat

tende Udstroekning, end hiin, den udbreder sig igiennem Sym

boliken over en storre Mangfoldighed af Gienstande; en Forskiel, 

der allerede har sin Grund i Folkenes eiendommelige, for-

ffiellige Charakteer og Religion. Thi Egypteren gave hans 

Myther, som uddannede sig af og ved Landets naturlige Be

skaffenhed, alvorlige og morke, som han selv, et rigt Stof til 

Behandling i Seulvturen; imedens Indiens Myther mere 

egnede sig til en reen digterisk Behandling, i hvilken de ikke tabte 

noget af deres eiendommelige Inde og Billedrigdom. Alligevel 

maae vi, naar vi noermest vende os til Egyptens plastiske 

Arbeider, ved Betragtningen af disses almindelige Charakteer, 

fuldkommen sande, at de i Folge deres hele Frembringelse og 

Brug snarere hiemsalde til Architekturen, end svare til Seulp-

turens egentlige Vasen og Maal; og vi skulle i Korthed 

betragte, hvad der foruemmelig var Grunden hertil. 

Konsten traadte ogsaa hos dette Folk tidligen i Religionens 

Tienefte; men den losrev sig ikke igien, saaledes som hos Groe

kerne: den vedblev meget mere uuder sin hele Bestaaen at 

voere Udtrykket for en mork og hemmelighedsfuld Cultus. 

Vistnok ligger det i enhver Natur-Religions Vcefen, og er en 

Folge af dens Udspring, at den i sin Begyndelse maa voere 

dunkel og utydelig, at den mere bestaaer af ubestemte Anelser, 

end den er Udtrykket af  en k lar  Bevidsthed; og vistnok erdet 

forst en Aabenbaring, der formaaer at sprede Lys over dette 

Halvmorke; men dog finde- vi hos intet Folk det mystiffe 
Slor saa toet nedrullet for Religionens Sandheder, som netop 

hos Egypterne. „Vi see dem," siger den tydske Konstkiender 

Amadoens Wendt, „i denne Konstdannelsens forste Periode 

endnu overvoeldede af Naturens Bestuelse, hvis Indtryk de 



strcebe at giengive i deres Vcerker; Aanden, der ei er kommen 

til fri Bevidsthed, aner Mere, end Det, der fremtrceder for 

Sandferne, og denne ubegrcendsede, dunkle Folelse udtrykker sig 

i dens umaadelige, gaadefulde Vcerker. Ubestemthed og Tve

tydighed i Formen, igiennem hvilken det Indre kommer til 

Fremstilling, og Betydningens Overvagt over Udtrykket staae 

i noieste og nodvendigste Sammenhceng med dette det Umaa-

deliges Herredomme." Hvad der fornemmelig bidrog til at 

vedligeholde en saadan Hemmelighedsfuldhed i Alt, hvad der 

angik Religionen, var, forude« Folkets egen Charakteer, det, 

at Prcesterne tidligen bemcegligede sig Mytherne, ligesom over

hovedet al hoiere Liden, giorde dem til deres udelukkende 

Eiendom, og saaledes forhindrede Folkeaandens Udvikling og 

Udbredelsen af sand Jntelligents. Thi i det Seulpturen saa

ledes traadte i Religionens Tieneste, var det den ikke tilladt 

at behandle nogen Gienstand for Tilbedelsen frit, med konst-

nerisk Eiendommelighed og Liv; det Guddommelige skulde 

Folket ikkun ane. men ei igiennem en udviklet Form daune sig 

et bestemt Begreb om. (Dog maae vi ei forverle denne Egyp

ternes dunkle og mystiske Polytheisme med Hebræernes rene 

og aandige Monotheisme, der kun i sin Udartelse noermede 

sig til hiin). Derfor er det, vi finde een Typns giennem-
gaaende og fremherstende i alle til os bevarede egyptiske 

Seulpturvcerker; derfor maatte Konstneren i sin Fremstilling 

holde sig indenfor bestemte Normer; og ligesom saaledes hans 

Aands Vinger vare bundne af disse, saaledes kunde han affin 

Samtid ingen Lon hoste for siu Strcrben. Og hvorledes kan 

der, naar Begeistringen qvceles i sit Udbrud og ingensteds 

finder Gienklang, tccnkes nogen Seulptur, nogen hoiere Konst 
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overhovedet? Aandig Frihed og virksom Anerkiendelse 

ere nodvendige Betingelser for Konsten; de ere dens anime

rende Princip, den SEther, hvori den allene kan aande.—Idet 

vi hermed i faa Ord have udtalt Grundene til den egyptiske 

Sculpturs Ufuldkommenhed, ville vi ncermere betragte det 

Charakteristifle ved denne. 

Det Forste, der under Betragtningen msder vort Vie, 

er en giennemgaaende symbolsk Retning og Charakteer, 

hvilken overalt, hvor den fremtræder i en saadan Grad, rober 

Koustens Barndom. Thi, hvad enten Symbolet opstaaer 

hvor Aanden, endnu afboengig af den ydre Natur og beieude 

sig uuder dens Storhed, ikkun aner noget Hoiere, men ikke 

kiender eller med Bevidsthed troer det, eller hvor den med 

frivillig Hemmelighedsfuldhed simler dette Hoiere: maa Ud

trykket i begge Tilfcelde blive ufuldkomment. I Stedet for 

klart at vcere gieunemtrcengt af og afspeile Ideen, peger 

Formen kun hen imod den, og Betragteren maa selvsupplere 

det Mauglende; eller rettere, han maa forst foge hen til 

noget Almindeligt, for siden deraf at abstrahere sig det Sår

egne. Senlptureu maa af Aandens objective Gehalt kun vcelge 

det til sin Gienftand, der lader sig fuldstændig udtrykke i det 

Legemlige, fordi deu ellers voelger et Indhold, som Materialet 

ei er i Stand til at optage i sig eller at bringe frem for 

Lyset. Derfor er det ligesom om Tanken i Egypternes Sym

boler soger om den Bolig, som den forst i en sildigere Periode 

fandt i Grcekernes Statuer. En Strceben ester at fastholde 

det Bestaaeude, at daune ligesom en Modscetning til den be

standige Forandring i Naturen ved legemligt at udtrykke det 

Blivende i den, er vcrfentlig fremherskende i den egyptiske 

Plastik, men er langtfra ikke, som det maastee ved forste 



Viekaft kunde synes, noget Fortrin; thi vel bor den cegte 

Konstner giennemstne det Foranderlige, men hans Blik skal 

vende sig til Gienstandenes eiendommelige Natnr, til „det 

indre Sioelelige, det til Sicelen Talende" ^); dette skal han 

vide at opfatte og reproducere. Men her var det fornemmelig 

hiin Strceben, der gav disse Billedstotter det dode, forstenede 

Proeg, som giennem Aarhuudreder har vceret et Billede paa 

hele Folkets morke, for det sande Liv fremmede Charakteer. 

Som en livlos, forstenet Kcempeverden staae Pyramider og 

Obelisker paa Grceudserne af Saharas ode Sandhav og vidne 

om en ligesaa ode Tomhed i deres Skaberes Sicel; men den 

mcegtige Sphinr har begravet sig i Flyvesandet; thi Tidernes 

Gaade er lost, Aandens Lys har seiret over Vankundighedens 

Morke. 

Vel har den egyptiske Plastik endnu en anden Retning, 

den historiske, der danner ligesom dens udvortes Side; men 

denne indskrænker sig kun til en Efterligning uden Frihed og 

Idee. Forgiceves foger Viet blandt Ruinerne af Theben 

med de hundrede Porte, blandt dets Statuer og Hieroglypher 

Liv og Sandhed, forgiceves den Poesie, der giennem Athe

nens Mindesmcerker taler hoit om Grcekenlands Cultur og 

aaudige Frihed. Her er Intet, der lcenger tiltaler vor Folelse, 

Intet, der nu kan scrtte Phantasien i Bevcegelse; Beskuelsen 
virker nedtrykkende og forstenende. Selv de mangfoldige 

Dyre-Afbildninger, der ere opbevarede blandt Resterne af 

Egyptens Konstfrembringelfer, vidne om, at dette Folk aldrig 

har kiendt det sande, sicrlelige Levendegiorende, men ikkun 

dyrket det simple Belivende i Modscetning til det Legemlige. 

") Jfr. Sibdern om Pocsic og Konft S- >3. 



Heraf kan det ogsaa forklares, hvorfor der ikke, saavidt vi 

efter alle hiftoriske Spor tor slutte, har eristeret nogen Poesie 

hos Egypterne, saaledes som hos Inderne og andre orien

talske Folkeflag. Thi Egypteren var hverken i Stand til med 

poetift Frihed og Begeistringens Liv at gienfode Omverdenens 

Indtryk, ei heller kunde han belive sin Sicels Billeder: den 

indvortes Verden i ham var kold og dod som den udvortes. 

En vis, ja endog temmelig hoi Grad af technisk Fær

dighed kan imidlertid ikke frakiendes Egypterne. De bragte 

det til en beundringsværdig Fuldkommenhed i den blode og 

naturtroe Udarbeidelfe af Ansigtstrækkene, der altid vare 

nationale og som oftest ungdommelige. Som en af de i 

denne Henseende fortrinligste Statuer fortiener Memnons-

stotten i det brittifte Museum isoer at ncevnes, samt efter 

Denon's begeistrede Beskrivelse ogsaa den colossale Sphinr 

foran den anden Pyramide. Men technisk Fcerdighed, Blod

hed og Sandhed i Behandlingen erstatte ikke det physiogno-

mifte Liv. „Om Sandheden i de egyptiske Hoveder kan 

man altid tale," bemcerker en tydft Konstkiender, „men ikke om 

Mangfoldighed og Udtryk i Physiognomiet; ja man kan i 

Almindelighed sige, at Mangfoldighed i Eharakteer og Udtryk 

flet ikke har vceret den egyptiske Konst bekiendt; thi det Sym

bolske i dens Fremstillinger blev aldrig overvundet af det 

Menneskelige."*) Man kan hertil foie den Bemcerkning, at 

ligesom Egypterne i al ideal Konst, og saaledes i Plastikens 

Poesie, maatte, ligesom i en vis barnlig Uformuenhed, ftaae 
tilbage for Gråne, saaledes kan man derimod ikke srakiende 

dem Evne for den Art af Konsten, der modtager sit Liv ved 

â) Kunstblatt z. Morgcnblatt 1829. Nr. 6. 



Efterligning cif de ydre Naturformer. Bekiendte ere saaledes 

deres Gravmalerier, der langt fra at have sorgelige Gienftande, 

fremstille det hele egyptiske Liv, i alle dets hunslige, selskabe

lige eller industrielle Former. — Det vcere mig tilladt at ende 

disse faa Bemærkninger over den egyptiske Seulptur med at anfore 

en Sammenligning, fom meer end engang er giort, imellem et 

egyptisk og et christeligt Konstvcerk, og som netop er stikket til 

at charakterisere den egyptiffe Sculpturs Forstiel fra al anden 

Billedhnggerkonst. „En Grnppe, som vi iblandt de egyptiske 

Konstvcerker hyppigen mode, er Is is,  der boerer Ho ru s 

paa sit Skiod. Vel lader denne sig, med Hensyn 

paa den religiöse Idee, ikke sammenligne med den christe-

lge Madonna og Jesusbarnet; men betragter man 

endog kun begge Grupper efter deres materielle Opfatning 

og Udforelse, hvilken Forstiel er der da imellem det egyptiske 

og det christelige Vcerk!—Det forste, symmetrisk, ligeliniet, ube
vægeligt, viser hverken en Moder eller et Barn; intet Spor 

af Tilboielighed, af Smiil eller Vmhed, intet Trcek af Kicer-

l ighed el ler  indvortes Bevcrgelse:  kort ,  ikke det  r ingeste Udtryk 

af nogen Art. Rolig og ufolfom er denne guddommelige 

Moder, der giver sit guddommelige Barn Die; eller meget mere, 

det er hverken Gudinde eller Moder, eller Son eller Gud: 
det er kun det sandselige Udtryk for en Tanke, som ikke er 

modtagelig for nogen Affeet eller Lidenskab, ikke den sande 

Fremstilling af en virkelig Handling, endnu mindre det rigtige 

Udtryk af en naturlig Folelse. — Derimod i den christelige 

Gruppe, fra de celdste byzantiste Typer indtil Naphaels fuld

endte Fremstillinger, hvilken ueudelig Mangfoldighed af Trcek, 

Physiognomier, Charakterer, har Konsten vidst at drage af et 

tilsyneladende saa simpelt og indstrcenket Motiv! Moderens 



uendelige Vmhed, Jomfruens uudsigelige Neenhed, den for

underlige Blanding af menneskelig Affect og himmelst Dyd, 

af physiske Fuldkommenheder og aandig Skionhed, under hvor 

mange forstiellige Former ere de ikke fremstillede af tusinde 

Konstnere. Den nyere Konst vil ikke blot stille Former for 

Viet, men udtrykke Folelser, tale giennem Sandferne til 

Sicrlen, forcedle og rense vor Aand ved de Gienstande, der 

tiltale den, og ved Fremstillingen af det fandfeligt Skionne, i 

vort Indre vcekke Billedet af det aandigt Skionne, uden hvilket 

der ei erifterer nogen Konst, eller i det mindste ikke nogen, 

der fortiener Navn af en saadan."*) Det kunde maaffee synes 

i sig selv utilladeligt at ville sammenligne en aandig Opfat

telse af den guddommelige Sandhed med et dunkelt, symbolsk 

Udtryk for en Natnrvirkfomhed. (Ovenncevnte Gruppe be

tegner nemlig, efter nyere Mythologers Mening, Planternes 

Vcert i Jordens Skiod og Dagens Tiltagen efter Vinter-

solhvcervstiden; jfr. Crenzers Mythol. im Auszuge p. 105). 

Imidlertid kan bemcerkes, at endeel Fremstillinger og Typer 

i den christelige Konsts tidligste Udvikling, eller i den saakaldte 

byzantinske Stiil, kunne siges at have et Slags, om endog siern 

Slcegtliighed med den egyptiske Stiil. Desuden er det her 

knn det konstneriste Liv og Sandhed, vi betragte, kun den 

guddommelige Moder med sit Barn, uden Hensyn til om 

Konstneren har voeret en Hedning eller en Christen. Udtrykket 

for Kicerlighed og moderlig Vmhed maa vcere det samme 

overalt og til alle Tider. 
Hvad den saakaldte crg in etiske eller gammel-grceste, og 

den etrnseiske Plastik angaaer, da ligger det udeufor dette 

s) Af ovenanforte Kunstblatt. 



Forsogs Plan, ncrrmere at betragte denne. De oeginetiste 

Konstvcrrker danne ligesom et Mellemled imellem Egypternes 

og Groekernes, i det de nemlig, som bekiendt, ndmcerke sig 

fremfor hine ved Udforelsen, men staae langt under disse i 

ciandigt Liv. Legemet er i dem behandlet til den hoieste 

Grad af Fuldkommenhed, med en Natur-Liighed, en anatomisk 

Fuldendelse i Legemsdelenes Efterligning, som meddeler Sta

tuerne et forunderligt udvortes Liv, der spiller i Ansigt og 

Stilling, men mangler Idealitet. 

Vi have allerede lcenge nok dvcelet ved Konstens Barndom; 

vi ville vende vort Vie og vor Betragtning til dens Udvik

ling, og folge Sculptnren under dens videre Fremfkriden til 

Fuldendelse. Forf. tor imidlertid vel forudsatte, at de hidtil 

meddeelte indledende Betragtninger ei ville ansees for spildte 

eller Formaalet uvedkommende; men at de staae i nodvendig 

Forbindelse med de folgende og forholde sig til dem, som i 
Maleriet Baggrunden forholder sig til den egentlige Scene for 

Skildringen; og at faaledes den for-grceste Periodes prodnctive 

Virksomhed netop tiener til at lade den groeske Konfts Triumph 

fremtrcede desto mere glimrende. Egypters og Etruscers 

Konst kan, som Winckelmann siger, „udvide vore Begreber og 

lede dem til en rigtig Dom; men Grcekernes Konst stal soge 
at fore dem til det ene Sande, til en Negel i Dom, som i 
Virken." *) 
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III. 

Gm den grceske Billedhnqgerkonst, samt om denne 

Konst i almindelig, cesthetisk Henseende. 

Sagnet fortceller om et Konstvcerk hos Egypterne, Mem-

nonsstotten, der stod dod og ubevcegelig i Dagens brcendende 

Hede og Nattens Morke; men naar Morgensolens forste 

Straale skinnede paa den, da fik den Liv, da udgik Toner 

fra Stenens Indre, og Folkene lyttede til dem. Som denne 

Stot te var den egypt iske Konst kold og fo leslos;  men, dåden 

fra de golde Vrkener vandrede til Grcrkenlands herlige Dale, 

da Aandens og Begeistringens Lys giennemtrcengte den i Kund

skabens Morgen, da fik den Liv, og gav Liv til talrige Vcrrker. 

Forst da Konften fra Egypten gik over til Europa, da 

det sandselige Element i Folkedannelsen var traadt i naturlig 

Ligevcrgt med det aandige, saa at Aanden ei blev overvældet 

af Naturen, men stillede sig selvstændig lige over for den, og 

ligesom giorde den til en Afglands af sig: forst da blev 

Konften classisk og antik. Grcekeren vendte sit klare Blik 

til Naturen; han fremstillede det Ideale, der underligger Na

turens Former, i de reneste Skikkelser, modsatte Naturens 

sædvanl ige Frembringelser,  med eet Ord:  han sandsel ig-
giorde det Aandige; og denne det Aandiges Sandselig-

giorelse er Maalet for hele den grceske Periode overhove

det. Da vi kuune betragte den egyptiske Konst enten som 

blot Architektur, eller i det Mindste som noget Aeeessorisk til 

Bygm'ngskonftens architektoniske Ideer og Vcerker, ligesom den 



graste Seulptnr derimod kan siges at repræsentere Scnlpturen 

i dens sande Konstvasen, saa har Hegel, som det synes, 

rigtigt udtrykt den egyptiske Plastiks Forstiel fra dm 

groeske, ligesom den sidstes Hovedfortrinlighed, hvor han 

siger: „Sculptur adskiller sig derved fra Architektur, at den 

ikke omskaber det Uorganiske, som det Andet i Aanden, til en 

af denne dannet, hensigtsmæssig Omgivelse i Former, der 

have deres Bestemmelse udenfor sig selv; men iklader denne 

Aandighed selv, denne Hensigtsmæssighed og Selvstændighed 

for sig, den legemlige Skikkelse, som efter Begrebet tilhorer 

Aanden og dens Individualitet, og bringer begge Dele, Aand 

og Legeme, som eet og det samme Hele, uadskillelige for Be

skuelsen ."*)  Den narmere Betragtning af  den grceske 

Seulptnr ville vi imidlertid endnu opsatte noget, for forst at 

meddele nogle Bemærkninger om Seulpturen overhovedet, om 

dens Boesen og Charakteer. Thi da, som ovenfor er sagt, 

den graste Konst vel kan ansees som Repräsentant for hele 

Konsten: saa kan til den meest passende foics, hvad der kan 

vare at sige om Billedhuggerkonsten i almindelig, asthetist 
Henseende. 

Plast iken er af  al le afbi ldende Konfter den, der har 

den meest begrandsede Sphäre; den er i sit Vasen fortrinligen 
henviist til Esterdannelsen og Fremstillingen af det Idre, det 
fulvstandig Formede i Naturen etter i Skionhedens Verden; 

imedens Poesie og Malerkonst med langt storre Fylde kunne 

udtrykke det Charakterististe i dettes hele Mangfoldighed, og 

alle dets Modisieationer. Malerkonsten skylder dette fornem

mel ig t i l  Farverne, da saavel  disse, som det pi t toreske Lys og 

5) Hegels ZEsthctik lll. S. 354. 



Skygge, have en vcesentlig Indflydelse paa Maleriets aande-

lige Udtryk. Men, imedens Sculpturen saaledesieen Hen

seende er begrcendset og mindre fuldkommen, udvider den sig 

atter i en anden, saa at den, langtfra at lide noget Tab eller 

nogen Indskrænkning, snarere vinder. Mangler den nemlig 

endog Evne til at udtrykke det Charakteristiske og Individuelle i 

dets mindste Nuancer: saa er den derimod paa den anden Side den 

af de bildende Konster, der med storst Reenhed kan udtrykke 

Skionhedsideen giennem Formerne. Heri har ingen anden, 

hverken Oldtids eller Nutids Koust kunnet naae den, etter 

endog i fiernefte Maade ncrrme sig til den. Ansee vi uu 

den Skionhed for hoiest, der fremtrceder i den storst mulige 

Reenhed: da maae vi, overeenssteinmende hermed, fatte 

Sculpturen i en vis Henseende over Malerkonsten. Og i 

Sandhed, stille vi Oldtidens Mesterværker, hine herlige Sta

tuer, udsprungne af den reneste Begeistring, frem for vort 

Vie, da fristes vi vel til at tilstaae den Koust, der har frem

kaldt dem, hiin Triumph; ligesom vi paa den anden Side 

ogsaa ere nodte til netop at gaae tilbage til Groekenlands 

Old, for at finde denne Konsts Culminationspnnkt i Idealitet. 

I den Anskuelse, at Autikerue fra Billedhuggerkoustens bedste 

Periode i deres Retnings Classicitet ere uovergaaelige, ligger 

imidlertid ingenlunde noget Nedslaaende for Nutidens Konst-

nere, ei heller er Veien derfor lukket for dein. 

Rigtignok maae vi antage, at Antikerne, i Folge deres 

Konstvcerd, ere at ansee som de endelige Gramdser, hvorud
over iugeu Billedhugger kan eller tor vove sig; men det bliver 

da den nyere Plastikers Opgave, indenfor disse Grcendser at 

vcere ny og original; at gienfode Oldtidens Aand og Natnr-

ausknelfe i sine Vcerker, uden at give Afkald paa at tilfreds-



Me Nntidens, den protestantisk-christelige Tidsalders For

dringer. Antik Reenhed i Stilen, forbunden med Originali

tet, maa voere Konstnerens hoieste Maal, Losenet for al hans 

Stroeben; og at Konsten da forst kan ncerme sig sin Fulden

delse, det  have netop de nyere Tider v i is t ,  da,  ef terat  Win-

ckelmann, Mengs og deres Samtidige havde vendt Opmærk

somheden til Antikerne, tildeels Canova, men i fuldkommen 

Reenhed Thorvaldsen, reiste Plastiken igien fra dens dybe 

Fald i  Middelalderen og dens Udartelse i  den Berniniske 

Skole. Det er, som Folge heraf, med stadigt Hensyn til 

Grækenlands bedste Arbeider, at vi ville betragte Sculpturen, 

og ncrrmere betegne det Standpunkt, hvorfra vi ville gaae ud 

ved Bedommelsen af den nyere Plastik. Det var, have vi 

ovenfor sagt, en Ufuldkommenhed ved de egyptiske Arbeider, 

som viser i hvor ringe Grad overhovedet hiint Folk havde 
opfattet det sande Liv i Naturen, at det Dyriske var saa 
overveiende hos dem, samt at det Materielle i Formernes 

Aderlighed og Iderverden spiller en saa vigtig Rolle i hele 

deres Konst; og at derfor ogsaa Formernes Masse, det 

Colossales imponerende Virkning var fortrinlig eiendommelig 

for denne. Det er derimod naturligt, at Konsten i sin Ud

vikling forlader hiint Dyriske og Materielle, og betiener sig 

af cedlere Former, der ere mere vcrrdige til at afspeile den 
t i l  Grund l iggende Idee. Saaledes bl iver Menneskeskik

kelsen Gienstand for den konstnerifle Behandling, og vi 

kunne sige, at forst naar dette skeer, optroeder den forhen meer 

eller mindre blot techniste Foerdighed som virkelig Konst. Kun 

i Menneskeskikkelsen finder Aanden det klare og tilfulde beteg-

uende Billede for det Indre; thi denne er ingen dod Form, 

men et Udtryk af det sunde, aandige Naturliv; deu er, som 



Aristoteles siger, Skikkelsen af det modige og sindige 

Vcesen. En G rund tppus er altsaa givet Seulpturen 

udenfra; men herved kan den i sin Udvikling ei blive staaende. 

Det er derfor forst og fornemmelig dens Opgave, af denne 
Typus, der fremtroeder i Naturens mangfoldige Jndividnali-

sationer, at abstrahere sig noget Blivende, noget mere aandigt 

Bestaaende, med eet Ord: et Ideal. — Der ligger een 

Grundtanke skinltiden hele Menneskehed, een giennemgaaende 

Idee, der realiseres paa forftiellig Viis i hvert enkelt Individ; 

der er noget almindelig Menneskeligt i ethvert Hierte og 

enhver Sicel, hvor forstiellig end deres ydre Fremtrceden er. 

Det er disse giennemgaaende Folelser, denne almindelige, men

neskelige Grundidee, der, om jeg saa maa sige, gior Digteren 

til Digter, eller gior, at han kan scette sig ind i de forsticl-

ligste menneskelige Individualiteter og Forfatninger. Digteren 

sorger med den Sorgende, han glceder sig med den Glade; 

hver menneskelig Lidelse og Fryd, alle, selv de forskielligste 

Lidenskaber, som scette Menneskets Sicel i Bevcegelse, bersre 

hos ham en tilsvarende Streng: han oplever selv, hvad han 

skildrer. 
Ved at sammenligne de forskiellige menneskelige Indivi

dualiteter i ovenncevnte Henseende med Sculpturens Frem

bringelser, bliver Idealets Vcesen, eller rettere Jkke-Vcesen 

maaffee tydeligst betegnet. Thi ligesom Menneskeheden saa-

ledes giemmer en Grundtanke, der i tallose Forskelligheder 
irceder ud i Nature«: saaledes skiule de fuldendte Statuer 

noget almindelig Idealt i sig, der ligger til Grnnd for de 

enkelte Idealer, som have foresvcevet deres Skaberes Sicel. 

') Jfr. Sibdern om Pocsic og Konst. I. S. 3i) og 3!. 



Det er den fineste Duft af Skionhedens talrige Blomster, der 

maa udbrede sig over og giennemtrcenge det Konstvcerk, 

hvorom vi  med Sandhed stul le kunne s ige, at  det er  ideal t .  

Den idealiserende Konstners Vie maa giennemtrcenge For

merne, giennemtrcenge alt det Tilfcrldige og, som saadant, 

Ufuldkomne i Naturen, og af det fuldkommen Rene og Skionne 

danne sig sit Resultat, det aandige Billede, hans Sicels Eien-

dom, der stal afspeile sig i hans Vcerk. Men et saadant 

Ideal eristerer kun i Tanken, og kan saaledes, i Folge sit 

Vcesens og sin Tilvcerelses Betingelser, ikke i fuldkommen 

Reenhed fremtrcede i yderverdenen. Der indtrceder derfor 

den Fordring til Konsten, eller i Scrrdeleshed til Seulp-

tureu, hvilken vi her betragte, at individualisere det Alminde

l ige saaledes, at  ikke b lot  den abstraete Lov,  men en indi

viduel Form, som paa det noieste og inderligste er sammen

smeltet med og udrunden af det Almindelige, stilles os for 

Oie. 

Saaledes komme vi til Begrebet af Konftcharakteer 

i Sculpturen, der ncermest er begrundet i Konstnerens 

Subjectivitet, i den Maade, hvorpaa han giensoder Om

verdenens Indtryk i sig, i det Konst-Ideal, der foresvcever 

ham. Poesiens og Konstens dobbelte Udspring fra den ydre 
og indre Verden, fra Naturens Indvirkning og Ideernes 

Fylde, forener sig altsaa i det fuldendte Konstvcerk. I dette 

viser sig nemlig deels en objeetiv-cesthetist Charakteer, i det 

Konstneren under Betragtning af Naturen abstraherer sig et 

Ideal; deels en subjeetiv, i det han lader sin indre Jdee-
fylde trcede ud i Formen, og Idealet fremtrcede under en 

bestemt Charakteer. Men Idealets, den rene, abstraete Skion-
heds Forbindelse med Charakteer og Udiryk er uundgaaelig 



nodvendig, selv om man med Winckelmann vil antage ikke 

saameget Skionhed, som den storst mulige Ro, Stilhed og 

Hoihed for Konstens Formaal; thi hos Menneskene tilintet-

giores den hoieste Ro og Stilhed stedse ved Handlen og 

Strceben, og selv Gudernes Billeder maae dannes efter men

neskelig Form. 

Det er altsaa Konstens Fortrin at kunne udtrykke Arten 

i Individet, saa at dette, hcrvende sig over Naturens Mang

ler, dog ei giver Slip paa det Charakteristiske. Men paa 

den anden Side maae Konsten vogte sig ligesaameget for at 

lade det Charakteristiske faae Overhaand og udarte til Maneer. 

(Hvo vil saaledes, for at tage et Erempel af den nyere 

Tid, i Michel Angelo's Arbeider kunne miskiende Geniet, 

den hoie, dristige Aand? Men hvo vil paa den anden Side 

nccgte, at det Subjeetives overhaandtagende Indflydelse har 

tilintetgiort den sande Reenhed, selv i de meest fuldendte af 

hans Voerker?). Konstneren maa ligesom hengive sig i en 

hoi Grad af Selvfornegtelse, hans fubjective Boesen, hans 
Personlighed maa forsvinde aldeles bag det almindelige Ob

jective i hans Arbeide, bag det Ideale, hvad enten den hoieste 

Skionhed svoever for hans Vie kuu som Phamasiens Foster, 
eller han virkelig troer at have gienfuudet den i Omver

denen. 

Thi ogsaa denne Tro kan her ikke blive uomtalt, da den 

danner et skarpt Modscetningspuukt imellem mange af de 

nyere Tiders Konstphilosopher og de oeldre: Winckelmann, 
hans Samtidige og Flere. Hine paastaae nemlig og forsvare, 

at der aldeles ingen Konstskionhed gives i Naturen. Skion-

heden sige de, er et Tankefoster, et Billede af Phantasien; den 

er et Intet, der doer ligesaa let, som det sodes, og stifter 



Boesen tusinde Gange, medens det lever. —Vi kunne ikke see, 

ikke udvortes betegne Skionheden, det er sandt; men, hvad 

mere er, vi kunne fole den. Vi kunne ikke pege hen paa 

Naturens Mestervoerker og sige: see, der er Skionheden! 

Men vi kunne fatte, at Skionheden er der, og at det er den, 

som bringer den Harmonie i det Hele, uden hvilken vort Oie 

vilde vende sig bort, og vor Tanke ikke dvcele derved. Kunne 

vi da spnl'gen betegne den Dnft, der omringer os, naar vi 

gaae iblandt Foraarets Blomster; eller skulle vi derfor sige: 

der er ingen Duft, det er et Phantom af vor Indbildnings

kraft?—Det var at drive Negationen vel vidt! Noget andet 

cr det, at Konften samler og potentserer Naturens Skionheder; 

det ligger i dens Bestemmelse; thi den er netop til, for at 

lade denne Naturens dybere Skionhed, dens Rigdom paa 

ideelt Indhold troede ud og vise sig i sin Kraft og Bestaaen. 

„Skionheden, siger Winckelmaun, er en af Naturens store 

Hemmeligheder, hvis Virkning vi see og Alle fole; men om 

hvis Vcesen et almindeligt, tydeligt Begreb, horer iblandt de 

ufundne Sandheder."*) Men han tilstaaer tillige at have 

fundet virkelig Skionhed i Natnren, og gloeder sig derover. 

Og i Sandhed, Enhver, som har aabent Aie og varm Fo-

lelse for Naturen, for dens uendelige Rigdom og Herlighed, 
gloeder sig med ham. Thi vistnok er Skionheden dunkel, 
ja ubegribelig og usynlig for Mange, og vistnok er det kun 

den, af medfodte Naturanlceg ledede, ved Iagttagelse fticerpede 

og dannede Aand, der ret begriber den i dens hele Fylde, 

og for saavidt kunne vi vel kalde den et Foster af denne 

Aand; men den er intet lost og svoevende Billede. Har 

") Winckelmaim'6 säinmtl- Werke. 4 Bd- S. 6',. 



Skionheden engang aabenbaret sig for en Aand, der har 

havt Sands og Begeistring til at fatte den, da vil den vise 

sig atter; da vil den trcede Bestueren imede overalt i Na

turen, i alt det Skabte, og vidne stcerkt og indtrængende om, 

at den i Sandhed er til, at den ikke er noget Spil af Phan

tasien, intet skuffende Bedrag af Felelfen. Deu vil vcere for 

ham som Luften, som Lyset, der giennemtroenger Alt med sine 

milde Straaler, en usynlig og dog synlig Rigdoms og Ny

delses Kilde, der opfylder det Enkelte, som det Hele. Den 

sande Konstner vil vandre i Skionhedens Lys, vil begribe 

dets Varen, og frydes derved, om han end ikke klarligeu seer 

den Ki lde,  hvor f ra det  udr inder :  ham er  det  nok,  a t  det  er ;  

— maa de Andre saa vandre i Morket! 

Men, vi vende atter tilbage til den konftneriste Selvfor-

negtelse. Denne er saameget mere nodvendig hos den sande 

Konstner, som det er den, der alene kan frembringe den rette 

Eenhed i hans Product. Finder den nemlig ikke Sted, da 

opstaaer der Strid imellem Idealets, det Objectives Fordringer 

paa den ene Side, og den konftneriste Personligheds, det 

Subjeetives paa den anden; og, vil Konstneren afgiore denne 

Strid til den sidste Parts Fordeel, saa bliver han, som oven

for er omtalt, maniereret. Opnaaer han end Originalitet, 

saa opnaaer han dog ikke Reenhed eller Skionhed, og har 

altsaa forstilet sin Bestemmelse. Det er denne Feil, vi saa 

ofte gienfinde hos de nyere Konstnere, der ikke vide at drage 

den ret te Grcendfe imel lem object iv  E iend ommel ig hed 

og fubjectiv Judividualitet; og maastee leder overho

vedet den christelige Sculpturs Characteer, som mere nor

mende sig det Menneskelige, lettere til denne Iderlighed. 



Blandt den christelige Tidsalders Billedhuggere staaer Thor

valdsen allene paa Objectivitetens hoieste Trin. 

Bestemt ved Idealet i Billedhuggerkonsten er dens 

St i i le l ler  objeet iv-bet ingede cesthet iske Charakteer .  

Stilen hviler og er begrundet paa den for hele Menneskeheden 

til Grund liggende Slcegtsform, som det reneste og meest be

tegnende Udtryk for Aanden, det Konstsprog, hvori Aanden 

meest tilfredsstillende kan udtale sig. Den bliver i de enkelte 

Fremstillinger, hvilke jo alle under Eet udgiore det hele Liv, 

hvori Kousten bevceger sig, bestemt ved det i Gienstandens 

eget Begreb grundede Forhold imellem det Individuelle og 

Idealet.*) Det er en Felge heraf, at Stilen i sit egentlige 

Boesen ikkun er og kan vccre een. Det gaaer med den lige

som med Smagen, hvormed den staaer i noie Forbindelse; 

begges Eenhed og Vcesens Uforanderlighed er begrundet paa 
objectiv og subjeetiv Nodvendighed. Den sande Smag er 

ogsaa kun een; den er en Lov, som forsvarer sig selv, som 
ikke kan etter tor brydes. Og dog, vil man indvende, tales 

der faa ofte om at Smagen er sorftiellig, ligefaa sorftiellig, 
som de mangfoldige menneftelige Individualiteter ere det i 

deres Udtrceden i Livet. Za, vistnok er Smagen forftiellig 

og maa, isolge de mange sorskiellige Udviklingsgrader i Men

neskelivet, ogsaa vcere det; men deraf folger endnu ikke, at 

enhver af disse Smagsforfkielligheder har Ret til at opstille 

sig som Typns for en heel, selvstccndig Smagsclasse. Vi 

paastaae endnu: Smagen, det vil sige den sande og rene 

Smag, er kun een, og Alt, hvad der afviger fra den i nogen-

somhelst Henseende, har ikke Net til at opstille sig som Smag, 

Jsr. Fernows Römische Studien i. S. 38. 



eller er, med andre Ord, en falsk Smag. Smagen er en 

dannet, sikker Folelfe af og for det Skionne, en indvortes 

Tact, som ftaaer i Harmonie med de intelleetuelle Love og 

Fornuftens Ideer, en Evne til at fatte og i sig selv optage 

det Skionne, og at modstride, ligesom vcemmes ved det 

Uskionne. — Og som med Smagen, saaledes gaaer det ogsaa 

med Stilen. Vistnok kan og skal denne modificeres i hver 

enkel t  Fremst i l l ing,  og man kan saaledes for  saavidt  s ige,  at  

hver Figur har sin egen Stiil, som den er en Modifikation 

af denne ene Hoved-Still. Derfor kan Konstvcerkernes Cha-

rakterer eller Konft-Jdealerne ogsaa vcere utallige, fordi de ere 

at betragte som Modifikationer af Stilen; men de udelukke 

heller ikke derved dennes Eenhed, der er en ufravigelig Norm 

i Konsten, et i dens Vcrsen begrundet Princip. Finde vi 

derfor end, at Konstvcerker, som ere ndkrbeidede i en slet og 

usand Stiil, ikke blot bestaae, men endog komme til Wre og 

Vcerdighed: faa maa dette allene tilskrives Moden eller den 

fordcervede Smag. Thi Smag og Stiil modes og forene sig 

i et Konstvcerk, begge komme de under Beskuelsen til vor 

Bevidsthed. Men et saadant, af en flet Smag udsprunget 

og paa en flet Smag beregnet Product vil ikke leve evigt, 

som hine Festere af den hoieste Konstsandhed, der have reift 
sig af Aarhundredernes Grav; Fremtidens hcevnende Svcerd 

vil troeffe dem, og i den forældede og faldne Modes Sted 

scette en ny, der atter, efter en stakket Tids Forlob, stal af-

lofes af en endnu nyere. 
Plastikens Stiil udtrcrder i den enkelte Forestilling deels i 

det Almindelige, det for alle plastiske Frembringelser Fcrlles, 

nemlig Figuren; deels i det mere Specielle, i hvert Konst-

product Forstiellige og Afverlende: Udtrykket; thi det er 



kun i Stillingen og i Ansigtstrækkenes Udtryk, at det Aandige 

giengives. Hvad den ydre Forin angaaer, da maa i denne 

den cedeltdannede Menneskeskikkelse vise sig i sin fuldkomneste 

Reenhed. Koustsormen maae vcere hcevet ikke blot over den 

absolute Mangel, men selv over enhver Tilfældighed i Natu

ren. Det er derfor nodvendigt, at der i Proportionen maa 

folges en vis Norm, som Skionhedssolelsen engang har fast

sat som en saadan. 
Hvad det ideal-individuelle Udtryk angaaer, som det 

Andet, hvortil Stilen er knyttet, og hvorpaa den hviler, da 

bestemmes dette deels physiognomisk, ved den over det 

Hele udbredte Charakteer, som tildeels afhcrnger af Personens 

histor iske e l ler  myth iske Betydenhed;  deels  ogsaa pathogno-

misk ved Situationen og det valgte Moment, dog saaledes, 

at Konstneren i det Sidste aldrig taber det Forste af Sigte. 

Thi Situationen er for faavidt afhomgig af det Physiogno-

miffe, som det er Personens historiske Charakteer, der bestem

mer, hvorledes han maa fremtrcede og forholde sig i det valgte 

Moment; hvorpaa atter Konstvcerkets indvortes Sandhed beroer. 

Vi flutte nu disse korte Bemærkninger om Seulptu-

reus Vcesen og Charakteer, for siden endnu at tilfoie Noget 

om Poesiens Forbindelse med og Modscetning til Konsten. 
— Et  Par  Ord ere endnu kun at  t i l fo ie  om Klcededragt  

og Farve. — Sporgsmaalet om disses, isoer om Farvens 

Anvendelse i Billedhuggerkonsten er endog i vore Dage saa 

omtvistet, og Konstdommernes Meninger derom ere saa 

forstiellige, at en bestemt Angivelse af det Rette er umulig. Det 

staaer kun i Enhvers Magt at yttre sin individuelle Mening. 
Hvad Beklædningen angaaer, da er man imidlertid nu 

mere, end forhen, og det i Scerdeleshed ved Thorvaldsens 



Arbejder, kommen til den Overbeviisning, at en heldig hen

kastet og fortrinlig ndarbeidet Klcedning kan indeholde en hoi 

Grad af Skionhed; stiondt Beklcedningen ved en vis Art af 

Statuer, nemlig ved de heroiske og overhovedet ved dem, der 

ncerme sig Antikerne, endnu bestandig bliver noget Underordnet. 

Thi de gamle Konstnere vare alle af den Overbeviisning, at 

den nogne, kraftigt byggede og smukt formede Menneskeskikkelse 

overgik enhver Art af Beklcedning, saavel i Skionhed, som i 

Fnldstcendighed t i l  a t  udtrykke Ideen.  Lesf ing s iger  herom: 

„Skionhed er Konstens hoieste Bestemmelse; Nod opfandt 

Kloederne, og hvad har Konst og Nod at giore med hinan

den? Jeg indrommer det, at der ogsaa gives en Skion

hed i Beklcedningen; men hvad er den imod Skionheden af 

det menneskelige Legeme? Og vil Den, der kan op"aae det 

Storre, lade sig noie med det Mindre? Jeg frygter meget 

for, at den meest fuldkomne Konstner i Beklcedningen, netop 

ved denne Duelighed, viser hvorpaa det mangler ham-"*) 

— Med Hensyn paa Farven vide vi, at Phidias og andre 

af Grcekenlands ypperste Mestere benyttede ikke allene Farve, 

men ogsaa Elsenbeen, Guld og Solv til deres Statuer, i 

Scrrdelcshed til de Gudebilleder, der bleve opstillede i Temp

ler, og vare Gienstand for offentlig Tilbedelse. Vistnok for-

ogede dette det Prcegtige, og var vel scerdeles beregnet paa 

den sarvesulde Omgivelse; men ikke ville vi derfor ubetinget 

erklcere denne Tilncermelfe til Naturen for en Fremgang, 

hvor det overhovedet er Konstens Bestemmelse at hceve sig 
over Naturen. Denne har selv givet Plastiken de reneste, 

om man saa maa sige, me-'st aandige Farver: Lyset og 

Laokoon S- 66. 



Skyggen, og med disse nnaneerer den Konstens Frembringel

ser i det Uendelige. For at overbevises herom behove vi 

blot at see, hvormeget en Statue, et Basrelief, vinder ved at 

henstilles paa et Sted, hvor den omgives af fulde Lysftraa-

ler og paa den fordeelagtigste Maade; samt paa hvor mange 

Maader Indtrykket af et saadant Konstvcerk modificeres hos 

Beskueren, ved at betragte det fra forskiellige Sider, under 

en forstiellig Lysvirkning. At Farverne imidlertid undertiden 

kunne giore god Virkning, kan Forf. f. E. mindes at have 

seet i en italiensk Afstobning af Thorvaldsens tre Engle 
paa Dobelonten til Brahe-Trolleborg Kirke, der er i en pri

vat Mands Eie, hvor forskiellige Farver og der iblandt og-

saa Guldet er anvendt med en fortrceffelig Effect. Men dette 

har vel fornemmelig fin Grund deri, at det noevnte Stykke 

er et Basrelief, og som saadant mere ncermer sig til Male

riet. Det er et Sporgsmaal, om Virkningen vilde have voe-

ret den samme, hvis Figurerne havde vceret sritftaaende eller 

ftorre. — Vi forlade nu denne Materie, og ville i det Fol

gende betragte Sculptureu i deu groesk-romerske Periode. 

Ligesom vi aldrig sinde en i Sandhed stor, for Menne

skeheden velgiorende Opfindelse at vcrre bragt til den hoieste 

Grad af Fuldendelse ved og i den samme Aand, hvem den 

skylder sin Fodsel; ligesom vi kuuue historist forfolge Ideen 
lige fra deus Skabelse, fra dens ubevidste, halv dunkle Frem

tråden ved Geniets Krast, see hvorledes Knoppen bryder frem, 

udfolder sig og bliver en moden Blomst med Farve og Duft: 

saaledes finde vi ei heller, at Konsten fodes, udvikler sig og 

culmiucrer hos det samme Folk, i det samme Land; ogsaa den 

kunne vi forfolge historist, og opdage, hvorledes den stionne 

Plantes Forflyttelse fra LEgyptens golde Vrkener, hvor den 



manglede Noering, til Groekenlands frugtbare Jordbund, hvor 

Naturens og Menneskelivets herlige Individualitet faldt som 

qvoegende Regn paa dens Blade: hvorledes denne Forflyttelse 

medforte tilsvarende Stadier i dens Udvikling. Vi have i 

det Foregaaende omtalt den egyptiske Konst som Konstens 

Barndom, som en Spire, hvoraf den i Tidernes Lob i Græ

kenland udviklede sig frit og harmonisk; og det ligger, som 

ovenfor er sagt, fuldkommen i Sagens egen Natur, at Kon-

sten maatte have en Barndom, ei blot i technisk Henseende, 

men ogsaa med Hensyn paa dens indvortes Boesen og Be

stemmelse. Denne dens Barndom i Aanden, om man saa 

maa sige, finde vi i den egyptiske, Alt giennemgribende Sym

bolik, der var en endnu ikke modnet, ikke udviklet Strceben ef

ter at proege sig og Ideernes Liv i en Form-Skabning med 

Betydning, eller en symbolsk Form; en Strceben, som hos 

det te Folk  a ldr ig  naaede Fuldendelse,  a ldr ig  den egent l ige poe

tiske Harmonie imellem Idee og Form, som Konstvcerket, 

af hvad Art det endog er, maa eie. Men, da Tiden kom, 

at Konstens Symbolik skulde voere noget Mere, end det blotte 

dunkle Udtryk for duukle Folelser, at den skulde vorde selv

stændig og fri, et Speil for det Guddommelige, en hoi og 

oedel Nydelse for de Dodeliges Slcegt, da forlod den sit 

Barndoms Hiem, som Zjnglingen, der forlader sine Fcedres 

Huus, for selv at-soge sig en Bolig, og den vandrede til 

Hellas's blomsterrige Sletter og kolige Luude. 

Naturens og Menneskelivets herlige Individualitet, sagde 
vi i det Foregaaende, befordrede hos Groekerne Konstens Ud

vikling. Grcekenland var rigt begavet af Naturen. Det leed 

ikke under de nordlige Landes strenge Kulde, ei heller under 

Sydens brceudende, aandsfortcerende Larme. Midt imellem 



begge, besad det et mildt, tempereret Klimat, der befordrede den 

rette Ligevcrgt imellem det sandselige og aandelige Element 

hos Beboerne. Gråren var sund i Ordets egentligste For

stand. Hans Sicrl var, ligesaa lidet som Landet, hvori han 

boede, indhyllet i Taager, den var fri og klar, som den Him

mel, der hvcelvede sig over ham. Ogsaa hans Legeme var 

stiont og sorholdmcessig dannet. Ingensteds fandtes faa sym

metrisk smukke, saa ligelig udviklede Mennesker, som iblandt 

Groekerne. Mandens Legeme var ftcerkt og kraftigt bygget, 

Qvindens tidlig modent, med svulmende Former, yndigt i fine 

Bevcegelser. Og Grcekeren erkiendte ogsaa selv dette; i Be

vidstheden om f ine Naturgaver  sat te han Skionheden 

over Alt, i Konst, som i Videnskab. Som den groeske Him

mel var reen og stikket til at oplyste og begeistre Konstneren, 

saaledes bidrog ogsaa Beskaffenheden af Folkets Charakteer 

ikke Lidet til Konstens Fremme. Thi ligesom Naturens, Kli-

matets Beskaffenhed uddannede de legemlige Former, saa at 

de bleve vcrrdige Gienstande for den plastiske Behandling: saa
ledes fremkaldte den, Grcekeren eiendommelige, glade og bevæ

geligt livfulde Sindsstemning, hans blode og folsomme Hierte, 

de tilsvarende muntre og livelige Phantasiebilleder. Romeren 

var haard, streng, ja ofte endogsaa grusom; Grcekeren var saa 
langt fiernet fra disse Egenskaber, som det livsglade Barn er 

fiernet fra Mandens Sorger og Bekymringer. Grcekeren var 

fremdeles fri; Friheden var hans storste Skat, hans kicereste 

Eiendeel. Den var saa nodventig for hans Sicrl, som den 

Luft, han indaandede; og altid havde den sit Scede i Grce-

kenland, lige fra de homeriske Kongers Tid, der vare Hyrder 

for deres Folk, indtil de sildigste Tider. Men fra den Tid 

af, at de romerske Vrne begyndte at bygge i Grcrkenlands 



Lunde, da Folkets Ejendommelighed tabte sig med Friheden, 

da tabte ogsaa den groeske Konst sig med den; den hcevede 

sig aldrig mere til hiin Hoide, som den havde naaet, da hver 

Borger var fri, kun lydende sit Fodelands Love. 

Alt, hvad vi det Foregaaende med faa Ord have betegnet, 

virkede saaledes tilsammen til at give Gråren hans fkionne 

Individualitet, og dette rigtige Forhold i hans Uddannelse 

imellem det Sandselige og det Aandelige, traadte ogsaa over i 

Konsten. Men vi maae vel bemcerke, som et af den antike 

Konsts Hovedfortrin, at denne, medens den synlige Form 

ganske opfyldes af Aanden, dog aldrig forraader endog den 

ringeste Grad af eensidig Bevidsthed om konstnerisk Virksom

hed. Det groeske Konstvoerk besidder den hoieste Grad af 

Naive tet, saa at Aanden, uden at vcere hindret ved nogen-

somhelst subjectiv Judblauden, eller ved den i de senere Ti

der saa hyppige Jagen efter Effect, kan afspeile sig fuldkom

men reen i sin Gienstand. Der gives vistnok faa Egenska

ber, hvorved den antike, og da uavnligen den groeske Konst, 

stoerkere og i Almindelighed mere charakteristisk adskiller sig fra 

den moderne, end ved den forstes Naivetet, det vil sigeKoust-

vcerkets rene, naturlige Fremtrceden, som noget udenfor Konst-

neren Tilvoerende. Allevegne er det derimod hos de Nyere 

mere synligt, at Konstneren vil lcegge Noget af sig selv i sit 

Voerk, Noget, som udeusra stal gives det eller anbringes som 

soeregent og eiendommeligt for Individet. Heraf er i Maler-

konsten opstaaet baade de forskiellige Skoler og deres Mestere 

eller Stiftere; og herfra denne Konsts Udartning til de fra 
Skionhedens evige Love meest afvigende Manerer, hvilke man 

omsider ogsaa overforte i Plastiken; endskiondt denne Konst, 



hvilket vi her forelobigen bemcerke, er i sig selv eller i sit 
Boesen den meest naive og objective af alle. 

De hidtil omhandlede Befordringsmidler for Konften hos 

Groekerne vare fornemmelig grundede paa Landets og Be

boernes egen individuelle Naturbeskaffenhed; men ogsaa ud

vortes Omstændigheder kom til, der om muligt bidroge ligesaa 

meget til dens Fremme. Iblandt disse moerke vi forst og 

fornemmelig de, ved de groefke Love sanetionerede, offentkge 

Fester, og de med dem i Forbindelse staaende Lege. De gym

nastiske Avelser gave Konftneren Leilighed til Studium af den 

legemlige Skikkelse, hvis Udvikling var begunstiget af Klimat 

og Sveder, i Ungdommens og Kraftens rigeste Fylde; og 

hvad mere er, de gave ham Leilighed til at see Manden i 

hans hoieste Skienhed, i Udfoldelsen og Udviklingen af den 

physiske Kraft; til at see mangfoldige enkelte Stillinger og Be

vægelser, som siden fandt deres Anvendelse i den konstneriffe 

Praris. Thi ligesom Konften i det Hele staaer over Natu

ren, faaledes staaer denne i Enkelthederne over hiin. 

Hvad faaledes de nyere Konstnere ikkun med Vanskelighed og 

ufuldkomment kunne forskaffe sig, det var ved Statens egen 

Indretning skienket de Gamle. 

Hvad der ogsaa i hoi Grad bidrog til Konstens Frem
me, var den Opmuntring, dens Udovere node i det offentlige 

Liv. Ingensteds og til ingen Tid (nndtagen i Italien under 

den uyere Konsts Opkomst og Gienfodelse, og maaskee netop 

i den allernyeste Tid; hvilket vistnok ogsaa vil boere flere og 

flere Frugter) stode de fortrinlige Konstnere i faa stor Anseelse, 

node saa megen offentlig Agtelse og Paaskionnelse, som netop 

i Groekenland, i dette Lands bedste Periode. Konstnerne selv 

vare anseete og hoedrede, og det var den storste og kioereste 

Ä 



^'on, Staten kunde give sine udmcerkede Mcrnd, at forevige 

deres Navn og Minde ved Konstens Vcerker. Den fortrin

lige Konstner stod heit i sin Samtids Dom, imedens den 

middelmaadige og daarlige foragtedes; thi Grcrkerens Smag 

var reen og hans Dommekraft uhildet. Heri stod han og 

hans Tid overhovedet langt over den nyeste Tidsaand; thi 

hvorvel vi ei ville negte, at det store Konst-Genie finder for-

tient Erkiendelse og Agtelse, saa see vi dog tillige, at man er 

langt mere overboerende, end billigt, med den ubetydelige Mid-

delmaadighed. 

Endelig befordredes Konsten i hoieste Grad ved dens 

Forbindelse med Religionen, der til enhver Tid har havt 

den vigtigste Indflydelse paa Naturens og Folkenes aandelige 

Udvikling. De celdste Guder vare uudviklede og formede som raae 

Naturmagter; de vare Fostere af Naturens overvældende Ind

flydelse paa den endnu i Umiddelbarheden levende Menneske

slægt. Men efter dem fulgte de nyere, til det Menneskelige 

sig vendende Guder. Mennesket blev sig sin Overlegenhed 
over den ovrige Skabning bevidst, og dannede derfor de be

stemte Personligheder, som han underlagde Naturens forskiel-

lige Virksomheder, efter sit Billede. Saaledes seirede det 

Aandige, i det Guderne fremtraadte i bestemte Skikkelser. Ester-

haanden, som de mere og mere fra deres oprindelige Bestemmelse 

tillige gaae over til at blive Beskyttere af menneskelig Birken og 

Forhold, forener deres fceregne Betydning sig med den al

mindel ige i  Myth er .  Disse Myther  bemægt iger  derpaa Poe

sien sig, og denne udtroeder endelig i den p lastiske Konst. 

Saaledes bliver Konsten det Guddommeliges reneste Udtryk; 

og vi spore bestandig, at Grcekernes Aand strcrber ndad til 

at  sandsel igg iore det  Aandige.  De grcrske Guder b leve Per



soner,  imedens Or ienta lernes kun vare Symboler .  Og 

at Religionen befordrede Konsten, see vi klarest deraf, at de 

hoieste, de bedste og meest fnldendte Konstvcerker ere Billeder 

af Groekenlands Guder. 

Plastiken er den grcefte Konsts Triumph; deels fordi den 

meest bestemt udtrykker Mennesteftikkelsen, der, som vi ovenfor 

have sagt, er Aandens reneste og fuldstcendigste Udtryk; deels 

fordi den i Mennesteftikkelsen blev opfordret til at fremstille 

det Guddommelige.. Men heller ikke i Grækenland opstod 

Konsten paa engang i sin Fuldendelse. Den maatte giennem-

gaae en lang Ncekke af Aar; mange Konstnere maatte fodes 

og doe, forend Sculpturen naaede sit Culmiuationspnnkt og 

sin Forherligelse i Phidias, Prariteles og mangfoldige Andre, 

der staae som Heroer i Konsten, som Monstere for enhver 
Tidsalder. Efter dem aftog den igien, ikke paa engang, men 

lidt efter lidt; og vi kunne vel sige, at den i Virkeligheden 

som fuldendt Konst, allerede var gaaet til Grunde forend 

hiint Tidspunkt, da vi finde, at dens Lys saa brat og fast ube

gribelig hurtigt slukkes af det gothifte Barbaries, af Middelal
derens Morke. 

I de tidligste Tider af Plastikens forste Periode dannede 

man endnu Billeder af Trce, der smykkedes med sorftiellige 
Farver. Det er interessant, af de fra denne Periode forhaan-
den vcerende Nester at iagttage den gradvise Udvikling; Fjer

nelsen paa den ene Side fra den egyptiske Stivhed, og paa 

den anden Side Tilnærmelsen til Fuldendelsens Liv. I 

Stedet for Trce kommer Steen og Erts, Statuerne losrive sig 

meer og meer fra det uudviklede Dcekke, hvori de havde hvi

let, som Baruet i sin Vugge; de blive fristaaende, i det Fod-
der, Arme og andre udspringende Dele af Legemet meer og 

3* 



meer troede frem af Massen. Aanden koemper en stocrk, 

en vedholdende Kamp med Formen, og den gaaer omsider 

seierrig ud af Striden. I denne Konstens tidligste, nogen

lunde selvstendige og frie Periode, vil, som en tydfk Konst-

kiender siger, det religiöse Liv, der rorer sig med frist, ung

dommelig Krast, ligesom troede ud i Virkeligheden; den sæd

vanlige Form er ikke tilstroekkelig; overmenneskelig stal Gud

dommen vise sig for den Bedende. Herved skeer det, at det 

Kraftige i Tegningen af Legemets Former troeder frem over 

Maade og med Haardhed; at Ansigtet faaer en stiv, Skrcek 

opvoekkende Heihed; at Skikkelsens levende Bevcegelse viser sig 

siarp og kantet; men at derimod Alt, hvad der herer tilBekloed-

uingen, bliver behandlet som pyntelig Prydelse med symme

trisk Noiagtighed. 

Vi komme nu til Plastikens anden Periode i Groeken-

land. Vi maae her allerforst begynde med den Forndscetning, at 

alle de Fordringer, vi i det Foregaaende have opstillet til Billed-

huggerkonsten, knnne ansees for at voere opfyldte i de groeske 

Seulptnrvoerker fra denne Periode; og vi maae herfra hente en 

Undskyldning for, at vi ile hurtigere igiennem dette Afsnit, 

end det maaskee ellers kunde voere tilladeligt; thi i det hine 

Fordringer ere noevnede, ere saaledes med dem tillige 

den antike Seulpturs Hovedfortrinligheder fremhcevede. Med 

stadigt Hensyn til Idealet, oste de Gamle deres Seulpturs 

Boesen og Forhold as Naturen selv, og heraf dannede de sig 

et System af Regler, ikke theoretiske, men praktiske, og bragte 
disse i Anvendelse. Hvert enkelt antikt Voerk er derfor en 

Anvendelse af disse Negler paa et sarskilt Tilfalde. Da de 

') Wendt: Geschichte der Kunst. 



Gamle saaledes ingen egentlig Theorie havde, lcere vi knn 

at kiende Systemet ved, saa vidt muligt, at overstue de gamle 

Kon starb eid er. Men da en saadan Oversigt nodvendigviis 

maa blive saare mangelfuld eg indstrcenket, maa Konstcns 

Phi losophie erstat te det  Manglende theoret isk ved Begrebe t .  

Som den grceffe Plastik tidligt stod i Religionens Tieneste, 

saaledes er det ogsaa i Fremstillingen af Guderne, at den 

viser sig i sin fulde Fortrinlighed. De grceffe Guder ere 

dannede i mennestclig Skikkelse; men dog ere de ikke Mennesker. 

Hcevede, ei blot over det Almindelige og mnligen Modbydelige i 

de Dodeliges Natur, men selv over det Tilfældige, ftaae disse 

Statuer endnu som Gienstande for Efterverdenens Beundring og 

AErefrygt, som var det Olympens udodelige Beboere selv, der 

havde besicelet Marmoret. Det er derfor, Konstdommere have 

sagt, at for tilfulde at forstaae baade Grcekernes episke og 
tragiske Digtninger, maa man blive fortrolig med deres pla

stiske Konstvcerker. Hvad der fornemmelig charakterisier hine 

Gudebilleder, ligesom den antike Seulpturs ovrige Frembrin

gelser, er Skionhed (hvilket ogsaa Lessing i sin fortrceffelige 

„Laokoon" opstiller som den graste Konsts hoieste Formaal) i 

Forbindelse med Sandhed, indvortes Nodvendighed og harmo

nist Reenhed. Men hertil kommer desuden det, der netop 

gior dem til Guoer: den, over enhver jordisk Jndstrcenkning 

hcrvede, frie, aandige Charakteer, en reen, ophoiet Ro, saa 

reen, som vi kunne tcenke os den hos de udodelige Styrere 

af den menneskelige Skicebne. Denne No er, som Wendt 

trcrffende bemcerker, ligesaa langt siernet fra en blot fandfelig 

Hvile, som fra hiin indre Selvtilfredshed, hvilken vi pleie at 

kalde aandelig Fred, og som forst kan indtrcrde hos Den, der 

har vundet Seier i Livets Kamp. Den er snarere en Fore



ning af begge; og vi vide Intet, som bedre betegner Cha

rakteren i de grcrffe Gndebilleder, end et Vers af Schillers 

Digt: „Ideal und Leben": 

»Ewig klar und spiegelrein und eben 

Fließt das zephyrleichte Leben 

Im Olymp den Seligen dahin. 

Monde wechseln und Geschlechter fliehen, 

Ihrer Götterjugend Rosen blühen 

Wandellos im ewigen Ruin. 

Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden 

Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl; 

A u f  d e r  S t i r n  d e s  h o h e n  U r a n i d e n  

L e u c h t e t  i h r  v e r m ä h l t e r  S t r a h l . "  

Vel kunde man fristes til at give Stolberg Ret, naar 

han finder, at et vist melancholsk Anstrog hviler over den 

grcefte Konst, og udleder dette af den hedenske Konstners 

Phantasie, paa hvilken Forestillingen om Forgængelighed og 

Tilintetgørelse efter Doden virkede; men mnligen kan Grun

den dertil ligge i vor egen Sindsstemning, naar vi fra det 

bevcegede Liv, eller fra en Maleriesamling, troede ind iblandt 

de rolige, farvelefe Statuer. Dog negtes ikke, at en vee-

modig Sorg er  k iendel ig  f .  Er .  i  al le  Afb i ldn inger  a f  D io

nysos; thi netop Gladens hoieste Nuus er beflcegtet med 

Loengsel og Veemod.*) Men den hoie Skionhed og guddomme

l ige No er  dog f remherskende,  som Gudebi l ledernes a lminde

l ige Charakteer .  Betragte v i  den saakaldte be lveder iske 

Apollo, da finde vi i denne Statue det hoieste Begreb af 

ideals?, mandlig Skionhed, der forener de modnere Aars kraf-

») Ifr. Wendt: Gesch. d. K. p 



tige Styrke med Ungdommens ftionnefte, blödeste Former. 

Men skiondt Apollos Ansigt er roligt og tyder paa en hoi 

Vcerdighed og Znde, er der dog tillige et forunderligt Trcek, 

der i Soerdeleshed viser sig i Profilet, og som ncesten ligner 

Stolthed. Guden staaer som Ideal i Ro, og ganske uden 

enhver bevcegende Lidenskab, men ikke uden Handling. Og det 

er af denne Handling man har villet forklare hiint Trcek af 

Stolthed, som Alvor og Vcerdighed, hvormed han efter fuld

endt Daad betragter sit Offer, Slangen Python. 

Billederne af Zeus besidde i endnu hoiere Grad hiin 

Hoihed og Majestcrt, i det de fremstille Olympens hoieste 

Gud, Herskeren over Udodelige, som over Dodelige. Jordiske 

Lidenskaber, Sorg etter Gloede, Haab eller Lcrngsel ere aldrig 

vandrede igiennem hans Hierte, og have derfor heller ingen 

Spor ladet tilbage i hans Aasyn. — Foruden denne de antike 

Guders almindelige Charakteer, har hver enkelt af Hovedgu-

dcrne sin individuelle Personlighed, der charakteriserer ham 

iblandt de andre ved Hielp af historiske Trcek og Forhold. 

Ved det mythiske Stofs Behandling i Plastiken indtrceder 

endnu en conventionel Symbolik, bestaaende i en bestemt 

Stilling, Gestus, Fald af Haaret eller scrregne Atributer o. s. v. 

Fra Fremstillingen af Guder ncermede Plastiken sig i 
Heroerne til Menneskeheden. Denne Classe af Statuer er 

fornemmelig for saavidt vigtig, som den danner ligesom en 

Typus for alle Afbildninger af Helte, celdre eller nyere. Thi 

der gives imellem Geniets hoieste Originalitet, der selv skaber 

nye Charakterer og Konstidealer, og den lavere, der omscetter 

forhaanden vcerende Charakterer i nye Situationer, endnu et 

Mellemtrin, i det Konstneren vel staber Individets Billede; 

men den Classes Cbarakteer, hvortil det horer, leverer ham 



dct sceregne Schema dertil.^) Der gives blandt Antikerue 

f. Er. ingen Jason; derfor maatte Thorvaldsen, da han frem

bragte sit forste Mesterværk, der for stedse grundede hans 

Berommelse, tage den antike Heroeelasse til Monster. 

Fra Heroerne vendte Plastiken sig endelig til Menne

skene, til det virkelige Liv, og udvikler her i Fremstillingen af 

den menneskelige Skionhed en n'g Mangfoldigbed. Men den gior 

Menneskeheden guddommelig; ogsaa her idealiserer den, og 

opfatter det Faste og Blivende i den menneskelige Grundform 

aåndigt. Hvad den fremstiller, er ei blot den valgte Indi

vidualitet i et enkelt Moment, men det er en aandig Charak-

teer. Resultatet af et heeli, forudgaaet Liv i sin Almindelighed. 

Forst sildigere taber Jdealbilledet sig i Portraitet; og, skiondt 

Lpsippus viifte, at ogsaa dette kunde idealiseres, er dog denne 

Forandring at betragte som en Tilbagegang i Konsten, som 

en Udartelse fra dens oprindelige, mere abstraete Reenhed.— 

Hvad der overhovedet charakterisier denne Periode og ud-

mcerker den, saavel fremfor den foregaaende, som den ester-

solgende, er, at Aanden her saa ganske er bleven eet med 

Formen. Betragter man, for at vcelge et Erempel af de 

paa Char lot tenborg forhaanden voerende Statuer ,  de tvende 

Brpdende, der ere en Afstobning efter den i Florents opbevarede 

Original, og gior sig den Tanke og Opfattelse klar, der 

ligger til Grund for denne Gruppe: da vil man blive vaer, 

hvormeget Liv og Sandhed der er i Alt, ligefra den hele 

Stilling til hver enkelt Muskel, der svulmer under Bevcegelsen. 

Det er som om Athleterne vare forvandlede til Steen midt 

under deres Kamp, som om Aanden endnu var scengflet i 

Ifr. Feruows Römische Studien i. p. W7. 



disse kraftige Legemer, og atter ffulde levendegiore dem for 

Betragterens Vie. Det er aabenbart, at disse Billedstotter 

ere fra det hoieste og bedste Afsnit af denne Konstperiode, fra 

den Tid, da i Myrons og andre Konstneres Arbeider den 

frie Begeistring ligesom med en indvortes Nodvendighed stabte 

fin Form. Thi allerede i den sidste Halvdeel af den anden Pe

riode, fra den peloponnesiske Krig, forandrede Opfatningen sig 

med den re l ig iöse og pol i t i f fe  Uddannelse.  Sko pas og Prax i 

teles giorde meest den qvindelige Skionhed til Gienstand for 

deres Behandling; den plastiske Skikkelse viser sig i bestemte 

Situationer og i Grupper, der vel ere forbundne med 

Gratiens indvortes Harmonie, men dog mangle den tidligere, 

hoie Ro, og, fordi Konstnerens Stråben efter at rore og 

bevcrge Beskuerens Gemyt fremtrceder tydelig, tildeels ogfaa 

den tidligere Naivetet og objective Selvfornegtelse. Paa 

Groendsen af  denne og den fo lgende Per iode staae Euphra-

nor og Lp fip pus, hvilken sidste, i det han idealiserede Por-

traiterne af Alexander og hans Generaler, igien nccrmede sig 

til den gamle Heroe-Classe. 

I den tredie og sidste Periode bliver Formen igien 

fremherskende over Ideen. Konften staaer i noie Forbindelse 

med og er ashcengig af Folkeaanden overhovedet; og da dennes 

Frihed og Folkereligionens Liv vare forsvundne, maatte derfor 

ogsaa Begeistriugens Kilde ndtorres, og den originale Pro-

duetivitet tabe i iudvortes Voerd. Vi see derfor det Ophoiede 

og Rolige i deu tidligere Tids Konstvcerker forandres til det 

Colossale, og de sidste Nester af fordums cedel Simpelhed 

og Naivetet forsvinde under en bestandig forhoiet Jagen efter 

Effect. Dog hceve sig som lysende Punkter i dette konstnerifte 
Tusmorkeeuduu den her l ige Laokoonsgruppe og den med i -



ccr iske Venus,  der  s taae som Minder  om forsvundet  L iv  

og Frihed i Folket, som i Konsten. ' 

Imidlertid uddode den antike Konst endnu ikke aldeles 

sporlost med det grceske Folkeliv; det gik med den, som med 

det Land, hvori den havde blomstret: begge maatte time een 

Herre. Da det mcegtige Rom havde hcevet sig til Eneherste-

rinde —da det ogsaa havde sat Grcekenlands Frihedskrone paa sit 

Hoved, var det naturligt, at de overvundne Folkeflags Cultur eller 

Jkke-Cultur ei kuude blive uden Indflydelse paa Seierherren. 

Mummius forte grceske Billedstotter og Malerier til Rom fra 

det odelagte Corinth, og som han, giorde enhver anden Felt

herre, der maatte krige med Grcekenlands Stceder. Saaledes 

dannede der sig efterhaanden en grcefk-romersk Konst, der 

bar Kiendetegn saavel af orientalst Paavirkning, som af euro-

pceist Herkomst. Det var ikke lcenger den rene grceske Aand, 

der talede igiennem Billedstotterue; de havde modtaget Prceg 

af den det romerske Folk egne Alvorlighed og Strenghed. 

Konsten ncermede sig til det Menneskelige, i det den blev et 

Redskab til den jordiske Magts LEre og Forherligelse; og af 

det Marmor, hvoraf i fordums Tid Guder og Heroer vare 

fremtraadte med guddommeligt Liv og Sandhed, dannedes nu 

Billeder til Ccrsarerues Apotheoser. Det var Religionen, det 

var de digteriske Myther om Guder og Gudinder, der havde 

begiistret Oldtidens Konstnere i Grcrkenland; med disse Mpther 

maatte derfor ogsaa Konsten gaae under, da Guderne forlode 

Jorden: 
»Denn sie kehrten heim, und alles Schöne, 

Alles Hohe nahmen sie mit fort, 
Alle Farben, alle Lebenstöne, 

Und uns blieb nur das entseelte Wort"") 

s )  S c h i l l e r :  D i e  G ö t t e r  G r i e c h e n l a n d s .  



IV. 
Om den christelige Billedhuggerkonst. 

Men Ordet blev ikke bestandig „afsicelet"; og da det fik 

Liv, hcevede Konsten og Skionheden sig igien af Graven, for 

i Tidernes Lob at antage en ny og forklaret Skikkelse. 
„Einem zu bereichern unter Allen 

Mußte diese Götterwelt vergehn.« 

Og med denne Enes Komme, da Guds Son blev 

Menneffe, giennemtrcengte (lhristendommens Luftning den hele 

Menneskehed, og en ny Konst blev grundet paa den nye 

Livsanskuelse. Hvorledes denne imidlertid havde og maatte 

have sin Barndom, en Periode af Smagloshed og total 

Mangel paa Skionhedsfolelse, hvorledes den igienmm hele 

Middelalderen bestod haarde Kampe med Barbarie og Fana

tisme, og forst i de nyere Tider atter har gienvundet sin 

rette Plads: dette skulle vi i det Folgende i Korthed strcebe 

at vise. 

Vi have allerede omtalt det som et Scerkiende for den 

sidste og ringeste Periode af den grceffe Konst, at Formen 
var bleven Alt, Aanden Intet. Denne var ligesom fkiult i 

hiin og traadt i Baggrunden, faa at Betragteren lod sit Vie 

hvi le  paa de ydre Former,  uden at  soge ef ter  noget  Antet  og 

Mere. Og selv i Konstens Blomstringstid blev den egentlige 

Betydning meer eller mindre tilsidesat for det Udtryk, hvori-

giennem den talte. De grceffe Guder vare Personer, de 

grceffe Statuer vare Guder; det var til Billedet, til den fuld

endte, i Sandhed og Skionhed levende Form, at den Bedende 



vendte sig; han hyldede mere det Legemlige, som han saae, 

end det Usynlige, han ikke saae. Men i Modscetning hertil 

hcever sig netop med Christendommen det Aandelige igien. 

Alle den Christnes Tanker og Ansker, hele hans Haab og 

Lcrngsel er knyttet til den- Guds Rige, der sendte sin Son til 

hans Frelse; og derfor vare Fordringerne til Konsten i hiin 

Christendommens forste Tidsalder ikkun de, at den skulde vcere 

et forbindende Led imellem Mennesket og Guddommen, lige

som en Bro, hvorover den menneskelige Aand kunde vandre 

fra Jordens Trcengsel og Moie til det usynlige Rige, for at 

hvile i Gud. I det Tilbedelsen altsaa sogte sin usynlige 

Gienstand andensteds, og ikke dvcelede ved Formen, var det 

allerede heraf en naturlig Folge, at denne maatte forsommes 

for Betydningen, og den sidste blive det Fremherskende. 

Det laae tillige i hele den christelige Religions Natur, at den 

enkelte Personlighed, Snbjectiviteten, maatte fremtrcede stcerkere, 

end hos de Gamle. Hver enkelt Christen var sig bevidst at 

vcere et lige berettiget Medlem af den usyulige Kirke, og baade 

den Rige og Fattige, den Hoie og den Ringe vare deelagtige 

i Gnds Naade. Dette fremkaldte, som overalt, saaledes ogsaa 

i Konsten en mere subjeetiv Selvfolelse, og med denne astager 

den antike Konsts Naivetet og cesthetiske Udtråden af sig selv. 

Foruden det, at Christendommen i sit eget Ncrsen ligesom 

indeholdt Nodvendigheden af Konstens Forfald for en kortere eller 

lcengere Tid, optraadte en anden, ncesten ligesaa mcegtig ud

vortes Fieude imod den: den alt Hedensk forfolgende Fa

natisme i den celdste christne Kirke. Ogsaa Billedstormene i 

den grceffe Kirke vidne noksom om, hvormange Farer Konsten 

i hiin Tid var underkastet; og ligesom vi kunne takke de celdste 

Munkes hellige Eeusoldighed for at saamange erotiske Digte 



af Anakreon og andre Sangere ere gaaede til Grunde, saa-

ledes er det vel ogsaa dem, hvem vi tildeels skylde Konstens 

hurtige Aftagen, i det de bevirkede en smaglos Afvigen fra 

Antikerne. Saaledes komme vi til hiint tilsyneladende sorun-

derlige og uforklarlige Phänomen, hvorledes Konsten paa 

engang kunde synke saa dybt, at den, der engang frem

bragte fast guddommelige Mesterværker, nu frembragte Fi

gurer, der neppe fortiente Navn af menneskelige Bille

der. Grunden dertil laae, som ovenfor er sagt, deels i den 

christne Religions og den forste christne Tidsalders eget Vasen, 

deels i udvortes Omstændigheder, som tiente til at lette og 

befordre Konstens Forfald. Imidlertid var det nodvendigt, at 

den christne Konst, hvis den skulde udvikle sig selvstændigt, 

maatte begynde fra Intet; og en saadan, aldeles uashceugig 

Udvikling vedvarede ogsaa indtil Michel Angelo; men efter hans 

Tid blev den standset, og udarteve tilsidst reent i Bernini's Skole. 

Det er en af den christelige Religions Hovedlcerdomme, 

at kun giennem Kamp og Seier gaaer Veien til Lyksalighed, 

og i hiue Christendommens forste Tider fremtrceder denne 

Sandhed med en hoi Grad af Strenghed, saavel i Konsten, 

som i det borgerlige Liv. Christus, der ved siu Dod og Op

standelse uetop gav et stort Billede af hun Loerdom, blev den 

hoieste Gienstand for Konsten; han blev i egentligste Forstand 
dens Middelpunkt. Hans Liv betragtedes som en Allegorie, 

hvornnder den Sandhed laae stiult, der skulde gieutages i 

ethvert Menneske; og, i det at det Hellige blev udelukkende Gien-

stand for  Konsten,  b lev denne i  al le  s ine Retn inger  a l legor isk.  

Oploftelse til og Forsoning med Guddommen var det Hoieste, 

hvortil den menneskelige Aand strcebte; dertil skulde Kousteus 

Frembringelser forhielpe den; af den Grund sog te Konst-



neren ofte selv det Haarde, for at ikke Betragtningen skulde 

forledes til at dvale ved Formen; og han overlod det da til 

Beskueren selv at tanke sig den i det Indre foregaaende For

soning og Oploftelse. 

Hvad nuPlastiken angaaer, saa ligger det i Sagens Na

tur, at denne Konst, der i den graste Oldtid havde naaet sit Heide-

punkt, maatte tabe sig i den christne Tidsalder. For Gråkerne 

i Oldtiden var Skionheden Alt, den var deres hoiesteLov og 

Formaal, Idealet ikke blot i Konsten, men ogsaa i Religionen. 

Da altsaa baade Konst og Religion kun havde dette falles 

Viemed, at virke tilsammen, for saa fuldendt som muligt at 

udtrykke Skionheden, maatte Virkningen natnrligviis blive faa-

meget desto storre. Men saaledes var det ikke i den christne 

Tidsalder. Her blev Konstens Ideal ikke langer Skionhed i Former, 

thi Skionhed var ikke Idealet for den christelige Religion; men beg

ges Stråben vender sig opad mod det Overjordiske med Tilsidesæt

telse af de legemlige Former. Den fordums harmoniske For

ening af og Ligevagt imellem det Aandige og det Sandselige 

indtrader ikke i Konsten, fordi den ikke finder Sted i Livet; 

men det Aandige er det Fremherskende, og er alene til

strækkeligt til at stemple en Billedstotte til Konstvcerk og give 

den dens Vcerd. Hertil kommer endnu, at den christelige Tids

alders Sader og Skikke erklarede sig imod den nogne Men

neskeskikkelse; men det var, som ovenfor er bemarket, de gamle 

Konstneres Grnndscetning, at Ideen kun i den kan finde et 
vårdigt og tilfredsstillende Udtryk. Vel var det aandelige 

Stof rigere i den christne Konst, der aabnede en vid Mark 

for Phantasie og Folelse; mm netop denne Overvagt af det 

Aandige bevirkede en fremherskende Subjeetivitet i Folelsen, 

der snart fortrangte den friste, barnlige Naivetet, som smykkede 



Oldtidens Arbeider. Christus var Middelpunktet forKonften, 

og det var fornemmelig hans Lidelseshistorie, der gav den 

Stof til dens Frembringelser. Men herved antog Seulpturen 

efterhaanden den Charakteer, der mcest af alle modstrider An-

tikernes Skionhed og No, den christelig-lidende. „Der er, 

siger Robert, en nyere franst Konftphilosoph, „ingen Konst 

udeu i Lidelsen; men den christelige Lidelse er for stor; og derfor 
vil en smertefuld Moder (Maris ljolc>io8g) aldrig kunne udvikle 

sig saa fuldendt og naturlig af Marmoret, som en Venus." *) 

Efter disse Bemærkninger om den christelige Konst over

hovedet, ville vi i storste Korthed betragte dens Overgang til Nu

tiden. Da det mcegtige Rom var styrtet fra sin Plads som det 

sydlige Europas Herskerinde, og Imperatormagten var attost, 

forst for en Tid af toilelost Barbarie, siden af et efterhaanden 

meer og meer uindskrænket Hierarchie, forlod Konsten ogsaa 

lidt efter lidt Italien, og drog til den sidste Levning af det gamle 

romerske Keisereomme, til Byzants. Her dannede sig en 

byzantinst-christelig Seulptur, som under sin Opkomst i Sær

deleshed blev paavirket af den ved Keiserhoffet herskende Pragt, 

og derfor udmcerkede sig ved Rigdom og Ippighed. Den 

tidligste byzantinske Konst finde vi i christelige og historiske 

Basreliefs og Forziringer paa Sarkophager, paa Dobefonter, 
Lamper og andre Kirkekar, Alt udsmykket paa det prcrgtigste 

med Guld og Elsenbeen. Den crldste Statue fra denne 

Periode er Billedet af Christus som den gode Hyrde, der 

barer det tabte Faar. Foruden dette findes tillige Afbild

ninger af christclige Keifere og Biskopper, fornemmelig i Erts. 

Da den konstneriste Stråben ncesten udelukkende gik ud paa 

') Robert: Ls5gi ci'une pkilosopliie I'ârt p. 89. 



at smykke og sorzire, hvor det lod sig giore, ved prcegtige Beklæd

ning, ved Guld, Perler og ZEdelstene, maatte den indvortes Sand

hed og Udtrykket for Storftedelen gaae tabt. Den byzantinske 

Konst noermede sig, som Folge deraf, mere til den egyptiske 

og celdste graste, end til den antike og elassiste; den blev dod, 

og, som Göthe kalder den, „mumieagtig." 

Men endnu omtrent 200 Aar forend Conftantinopels 

Fald blev Konsten igien occidental. Den brod de sidste Baand, 

som loenkede den til Vsten, hvormed den fra nu af ingen 

Forbindelse mere havde. Pisa og Florents gav Seulpturen 

Marmor; og i disse Byer udviklede sig en selvstoendig, euro-

pceisk-christelig Billedhuggerkonst, hvis forste Triumph var 
Lorenzo Ghiberti s beromte Basrelief i Bronce paa Dorene 

til Baptisteriet i Florents. I det 16de Aarhnndrede opstod 

en af Middelalderens Heroer i Konsten, en Mand, hvis over

ordentlige Genie har giort ham udodelig, som lagde sin egen, 

mcrgtige Personlighed i sine Vcerker: Maleren og Billedhuggeren 

Michel Angelo Buonarotti. Og dog maae vi betegne 

hans geniale Compositioner, der vare Frembringelser af en stor 

og dristig Phantasie, som en Udartelse af Konsten; thi Michel An
gelo overtraadte Grcendserne for den antike Reenhed. Man siger 

ofte om Konstnere, at deres egen Personlighed taler igiennem 

deres Arbeider; men om Ingen gielder dette i hoiere Grad, 

end om hiin. Han foragtede den for en fuldendt Konstner 

nodvendige Selvfornegtelfe, og blev derfor vel original, men 

tillige maniereret. Efter hans Tid modtog Seulpturen igien

nem hele den romantiske Middelalder naturligvits ogfaa et 

romantisk Sving, og ncermede sig til det Pittoreske, men ogsaa 

heri bevirkede Reformationen en Forandring. Da Ridderskabet 

forsvandt med Protestantismen, befriede Konsten sig ogsaa 



efterhaanden for den forbigangne Tidsalders Feil og Svaghe

der,— men kun for ved Bernin i at udarte i en anden og ny 

Retning. Denne Konftner forgreb sig endnu mere, end nogen 

af hans Forgcengere, paa Antikens Reenhed i Stilen, i det 

han lod sin Phantasie handle aldeles vilkaarligt i Senlpturen. 

Hans Arbeider rebe overalt Stroeben efter malerist Virkning, 

og, som Folge deraf, en affecteret Inde. Hans fmaglofe 

Skole tabte sig omtrent 1750, og Tidsrummet fra 1750 til 

1780 er uden synderlig plastisk Virksomhed; men det var nodven-

digt, at en saadan Tid maatte gaae fornd for Sculpturens Gien-

fodelse, for at de sidste Spor af det Smaglose kunde udflettes, 

den sidste Erindring derom tabe sig. Men alligevel vare disse 

Aar af uberegnelig Vigtighed for Billedhuggerkonsten; thi det 

var i denne Mellemtid, at Win ckelmann fremtraadte. Som 

en Lu!her i Konsten, med broendende Iver for at reformere 

Smagen, vendte han igien Opmærksomheden til Antikerne. Sam

tidig med ham var N aph. Mengs, der ogsaa bidrog Sit til at 

Smagen forcedledes ved et fornyet Studium af den gamle 

Konst ;  og nogle Aar  deref ter  skrev Less ing s in Laokoon,  et  

Voerk, hvis Fortræffelighed overalt er bleven erkiendt. 

Med Venetianeren Canova begynder en ny Periode i Bil-

ledhuggerkousten. Han var den Forste, der betraadte den as Win-

ckelmann og Mengs banede Vei; den Forste, der afkastede de Baand, 

som den foregaaende Tidsalders smaglose Mode havde paalagt 

Seulptureu, og forte denne fra Overdrivelse tilbage til Nalnr, 

og Inde, endskiondt han aldrig losrev sig ganske fra Male

riets Indflydelse. Det forste Arbeide af ham, hvori Antikernes 

Indvirkning sporedes, var „Thesens, siddende paa den drcrbte 
Minotaurus,"  men desvcerre b lev det te ogsaa i  denne Ar t  

det sidste. Snart seirede Canova's Forkicerlighed for det 
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Blode og Sentimentale paa den rene Stiils Bekostning, og 

han troede, ved at bringe dette i Forbindelse med det Antike, 

at overgaae de Gamle. Herom vidner i Særdeleshed hans 

Amor og Psyche, hvori han forste Gang lagde sin eiendom-

melige Smag bestemt for Dagen. Denne Gruppe er over

ordentlig ziirligt og blodt behandlet, men derfor fmcegtende og 

kraftlos. Imidlertid forbliver Canova's Fortieneste af Seulp-

tnren dog altid stor, og det kan ikke formindske den, at han 

fik en Efterfolger, der, begavet med et storre Talent, undgik 

sin Forgangers Feil og bragte sine Arbeider ncer til Fuldendelse. 

Denne hans Efterfolger er Albert Thorvaldsen. 

Begavet af Naturen med en rig, poetisk-skabende Aand, og 

uddannet ved et grundigt Studium af Autikerne, optraadte 

han i Rom som en Giensoder af Oldtidens Reenhed i Stilen, 

i det han tillige vidste hermed at forene Opfyldelsen af den 

christelige Tidsalders Fordringer til Konsten. Det forste V«rk, 

hvori hans Talent giorde sig giceldende, og som vakte alle 

Konstk ienderes Opmcerksomhed og Beundr ing,  var  hans Jason,  
og da dette kan reprcesentere alle hans ovrige Statuer i denne 

Retning, vil jeg tillade mig at afskrive, hvad Fernow paa 

hun Tid skrev derom. „Denne, siger han, i Antikens 

sande Heros-Charakteer dannede Figur er, som enhver cegte 

Frembringelse af en stabende Indbildningskraft, i fuldkommen 

Overeensstemmelfe med sig selv; og viser i en naturlig, 

levende Stilling den konstmcessig stionne Modscetning imellem 

Lemmerne, som frembringer en indtagende Afverling af Be

vægelse og Rolighed giennem alle Skikkelsens Dele, og en 

behagelig Beskuelse af den fra alle Sider. Det til Siden 

vendte Hoved giver i et ungdommeligt, stiont, kraftigt og aand-

fuldt Physiognomie Udtrykket af det dristige Mod; og For



merne ere overalt oedle, kraftige og af den reneste Bestemthed. 

Man seer desuden i Jason hiin plastiske Sands, der griber 

Formernes Voesen, og hvilken vi forgiceves soge hos Canova, 

selv i hans heldigste Virker. *)"— Og disse Ord kunne finde 

deres Anvendelse paa alle Thorvaldsens antike Arbeider, om 

man saa maa kalde dem; el ler  paa Statuer  som Mars,  

Ado ni s, Merkur, Ganymed, og alle andre, hvori han har 

behandlet historiske eller mythiske Personer paa en ny og 

sindrig Maade, med Frihed og Originalitet, uden dog at 

overstride de antike Grcendser. Hvad denne Konstner i Sær

deleshed har forviist fra sit Arbcides Enemoerker, er det Pit

toreske og Maleriste, hvoraf Scnlpturen netop i den Periode, 

der gaaer ncermest forud for ham, havde tilranet sig saa 

Meget. Simpelhed og Hsihed charakterisier hans Stiil, og 

det synes overhovedet at vcere hans Vcerkers Bestemmelse, at 

virke mere ved Storhed i Udkastet og ved en aandig og 

eiendommelig Opfattelse, end ved en blod og omhyggelig Udar-

beidelse, mere ved den store Helhed, end ved de enkelte Dele. 

Om muligt endnu meer end ved sine Statner udmcrrker 

Thorvaldsen sig ved sine Basreliefs, der med en omfattende 

Mangfoldighed behandle saavel mythiske, som historiske og 
christelige Gienstande, og i stionne Allegorier udvikle en rig 
Poesie, uden dog derfor at give Slip paa den Bestemthed i 

Formen, som stedse er et Soerkiende for den rene Stiil. Det 

sterste af disse er det beromte Alerandertog, hvori Konst-

neren ganske har vidst at tilfredsstille, saavel Oldtidens, som 

Nutidens Fordringer. Thi det er ikke blot en eiendommelig og reen 

Opfattelse af det Antike, der charakteriserer dette, ligesom hans 
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ovrige Basreliefs; men ogsaa det, der netop tilfredsstiller den 

nyere T id og v i rker  paa Betragterens Fele lse,  a t  det  Men

neskelige fremtræder i saa hoi Grad og saa poetisk-sandt i 

de forskellige Figurer. Og netop derfor vcelge vi, hvor vi i 

det Folgende ville forsege at charakterisere enkelte afdenne Konstners 

Arbeider ,  for t r insv i is  hans Basre l ie fs ,  og af  dem ig ien A ler

anders Triumph; thi disse tiltale ikke blot Konstkienderen; 

men de bevcege enhver Betragter, der har Folelse for Skionhed 

og Poesie, ved Sandhed og Livelighed i Composition og Ud

forelse.— Endnu en Fortieneste, og det ikke den mindste, har 

Thorvaldsen som blot christelig Konstner, idet han, ved at 

bringe den christelige Sculptur i Forbindelse med den antike, 

har bragt den til en hidtil ukiendt Hoide, og i egentligste 

Forstand gienfodt den. Hans fortrinligste Arbeider i denne 

Retning ere Billederne af CH rist us/0g de tolvApostle for 

vor Frue Kirke i Kiobenhavn. Thorvaldsens Christus flutter 

sig til den gamle Typus for Christusbillederne fra det 4de og 

5te Aarhnndrede; men Koustneren- har heldigen valgt det 

eneste Moment af Frelserens Liv, hvis Fremstilling tillige 

kunde ncerme sig den antike Stiil; det nemlig, hvori han, i 

det han bringer Verden Fred, selv er en Aabenbaring af den 

störst mulige Fred og Hoihed, af den Hoihed, som charakteri-

ferer Oldtidens Gudebilleder, men som her endnu er beaandet 

af den Alt opoffrende Kicerlighed. Billedet er udsprunget af 

en reen protestantist Aand, der er intet Smertefuldt og Li

dende i Jesu Track; men han staaer som Seierherre over 

Doden, for at personliggiore for Aanden sit Liv og sin Lcrre. 

Det  t roende Gemyt  fo ler  s ig  ham ncer  og bef lcegtet ;  men dcg 

indgyder Skikkelsens colossale Vcerdighed, og Uforgængelig

heden i den Guds Fred, som taler af hans Aasyn, Wrefrpgt 



for det hoiere og helligere Boesen. Og denne Forening af det 

Christelige og det Antike finder til den hoieste Fuldkommenhed Sted 

i  al le hans Arbeider  afdenne Ar t :  Apost lene,  Johannes-

Gruppen,  samt hans Basre l ie fs ,  Chr is tus,  der  bcerer  s i t  

Kors til Golgatha og Indtoget i Jerusalem. Det 

Charakteristiske i denne Konstners Arbeider, som vi her i nogle 

faa Troek have antydet, vil blive tydeligere i det Folgende, 

hvor vi skulle omtale saavel hans Vcrrker i Almindelighed, 

som nogle af de beromteste i Særdeleshed. Forinden jeg 

imidlertid gaaer over til den ncermere Udvikling af det poetiske 

Indhold i enkelte Seulpturarbeider, maa det voere mig tilladt, at 

forudsende nogle Ord om det Poetiske i Billedhuggerkonstens 

Boerker i Almindelighed. 

Poesien,  i  dens egent l ige Betydning,  l igger  t i l  Grund 

for al Konst. Thi ingensteds finde vi Naturen aldeles uden 

Poesie, og Kousten er jo dog kun den soroedlede Natur. Men 

naar vi her tale om Poesie, da sorftaaes derved ikke det, man 

i Almindelighed betegner med dette Navn. Poesien troeder 

nemlig ud i Livet i forstiellig Form, eller rettere i forskiellig 

Udstrækning. Enten coneentrerer den alle sine Mringer og 

sin hele Bestaaen ligesom til eet eneste Begreb, hvilket da bliver 
Sicelen af al Poesie; dette udtales igieuuem Ordet, og faaledes 

fremkommer Digtekonften, Konsten i sin absolute Skikkelse, 

i det dens Grundlag, Poesien, har faaet et i hoieste Grad 
aandigt Legeme. 

Men det er ikke allene i Digtekonften, vi skulle soge det 

Poetiske,ikke blot umiddelbart i Ordet; men, ligesom det er abftraet 

tilstede overalt i Naturen, saaledes er det uadstilleligt fra den 

sande Konst. Thi ved Poesie i Konsten maa forstaaes den livfulde 

Tanke, det Glimt af Konstnerens aandelige Boesen, som ud



taler sig i hans Arbeide og viser Beskueren, at han har for-

ftaaet at fatte det Ideelle i Gienstanden i dets indvortes 

Heelhed. 

Heraf folger, at enhver Konstner maa forst og fornem

melig besidde digtende Evne eller dybere Sands. Han 

maa kunne danne sig ved Phantasiens Hielp i Sicelen et for 

ham levendegiort Jdeebillede; og nu desuden besidde stabende 

Kraft til ogsaa at levendegiore det for Andre, ved at fremstille 

det  i  en el ler  anden Skionhedsform. „Som Digter  er  Konst

ueren Den, der formaaer at fatte og udhceve betydnings

fulde og dybe Individualiteter eller Momenter ud af Livet, 

eller Den, for hvis Vie de af sig selv fremstille sig, i hvis 

Bryst de af sig selv komme i livfuld Bevcrgelse, for at troede 

ud igieuuem en levende Indbildningskrafts Jmaginationer, 

eller i et fyldt Hiertes Udtalelser."*) En Konstner kan vel 

besidde udmcerket technist Fcerdighed, men er han ikke Digter 

tillige, kommer der aldrig Liv i hans Vcerker. Thi det Poetiske 

er Konstvcerkets Sicel. Det er Poesien, der, saa at sige, 

lever i den Forestilling, et Konstvcerk vakker hos os, i den 

Virkning, det i sin Heelhed gior paa os; det, der ligesom fra 

Konstvcerkets Indre strommer udad og gaaer over i Beskuerens 

Sicrl, alt det, hvorved et poetisk, et dybt og folende Gemyt kan 

blive sat i Bevcegelse, eller et liveligt Gemyt fole sig udvidet 

og opmuntret; alt det, der virker paa Aanden: med eet 

Ord, det Aandelige i Konstvcrrket. Det er dette Poetiske, 

' dette Aandelige, der scerdeles tiltaler ikke blot Smagen og den 

dommende Evne, men ogsaa Phantasien og Folelsen — vi maae 
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tilfoie Fornuften, naar vi ved dette Ord forstaae Sicelens 

hoieste,- toenkende Ittring; det, der bevirker, at ogsaa Andre, 

end netop Konstkiendere kunne fole og gloede sig ved et 

Arbeides indvortes og udvortes aandelige Skionhed. Vi 

sige aandelige Skionhed, men kunde med samme Ret sige 

stionne Aandelighed; thi Skionheden selv er et Intet, uden 

hvor den er forenet med Aand. Og indlysende er det, at 

det Aandelige ikke blot ligger i Formens Skionhedslinier og 

stionne Proportioner; men at det er noget Mere og ZEdlere, 

et hoiere, ydre Liv, hvis Kilde og Noering er det indre. 

Hvor ofte kan ikke f. Er. en, i det mindste udvortes levende 

Skionhed vcere dod og sioellos, eller stionne Ansigtsformer 

savne det indvortes Liv, der stal udstraale fra Sioelen, og 

som allene sormaaer at give det Ådre Vcerd og Betydning. 

Overeensstemmende hermed ligger det Poetiske i Seulptnren ikke i 

den regelrette Proportion, i de stionne Ansigtstrak eller det veldan

nede Legeme; men det ligger derimod paa Udtrykkets og Stilens 

Side, eller i det, man overhovedet her kan kalde Konstnerens 

Skaberkraft eller Composition. Statuen er maastee den af 

Billedhuggerkonstens Ittringssormer, der er mindst egnet til 

at udtrykke det Poetiske; og hvor rige ere dog vor Thorvald

sens Billedstotter paa Aand! — Foruden det, at han i Konst-

voerkets Idee altid har sorstaaet at opfatte den meest poetiske 

Side af den Gienstand, han vilde skildre—med hvor stor 

Konst har han ikke tillige ladet dette Poetiske, bestandigen for

enet med Liv og Sandhed, udtråde i Holdning, i Troek, i 

Gestus! — Alt er i hans Statner et reent og eonseqvent Udtryk 

af Motivet, og dette selv er stiout og aandigt. Allerede 

Gruppen tillader ligesom Konstnerens Skaberkraft et friere 

og mere betegnende Udtryk. Motiverne troede her tydeligere 



5l; 

frem, og med dein ogsaa det Poetiske, det Aandelige. Bas

relieffet endelig er upaatvivlelig den Seulptnrform, der 

lader meest Num for det Aandelige. Billedhuggerkonsten har 

vel overhovedet mere af det Konstneriste, end af det Poetiske, 

og kan siges i denne Henseende at staae paa et lavere Trin, 

end Malerkonsten. Men nu soger Basrelieffet netop, i Folge 

sin Natur, at forene Seulptur og Malene; og som Folge 

deraf, finder det Aandelige her lettest sit Udtryk. 

Men, for atter at komme tilbage til det Poetiske eller 

Aandelige i Konstvcerket i Almindelighed, saa ligger det, som 

ovenfor bemcerkedes, ikke i den ski'onne Proportion; men det 

indbefatter Udtrykket af et indvortes Liv, og saaledes af en 

vis Charakteer, der er Betingelsen for den sande, aandige 

Skionhed. „Charakteren," siger Fernow, „er Basis for Skion-

heden; uden denne er enhver Figur, saa colossal den endog 

maa vcere, et cesthetisk Nul, uden Betydning og uden 

Vcerd."*) 

Imidlertid er Charakteren alene ikke det Poetiske; thi et 

Konstvcerk kan vcere i hoiefte Grad prosaisk, om det end har 

en scrrdeles bestemt udtrykt Charakteer. Om en saadan pro

saist Opfatning af udvortes Gienstande vidne hyppigen de 

saakaldte Genre-Malerier, hvormed vore Udstillinger ere op

fyldte; naar nemlig Malerne mene, at en maastee naturtro, 

men tor og livlos Copie af det ubetydelige Virkelige er Kon-

stens hoiefte Maal. Derom vidne, for at vcelge eet Erempel 

af mange, de over al Beskrivelse prosaiske Behandlinger af 

Sujetter, man har feet, valgte af Chr. Winthers Trcesnit, 

hvor Prosaen er detailleret i sine mindste Dele; hvor Intet 
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har undgaaet Malerens speidende Blik, af hvad der henherer 

til Hnnsgeraad, Huusdyr o. s. v., imedens han derimod synes 

at have vceret i en aldeles naiv Uvidenhed om, at ogsaa 

Poesien knnde overfores fra Digtet til Maleriet. — Ncesten 

ligesaa hyppigt, som en saadan total Mangel paa Poesie, 

trceffer man en forfeilet poetist Strceben, og dette sidste for

nemmelig ofte i matte historiske Malerier. Et Genre-Malerie 

kan derimod ogsaa, i ligesaa hoi Grad som nogen anden 

Konstsorm, vcere et lykkeligt Udtryk for det Poetiske, vcere 

tankefuldt og phantasierigt, og fremkalde tilsvarende Billeder, 

Forestillinger og Folelser hos Beskueren. 

Al Poesie i et Konstvcerk maa saaledes udgaae fra 

Idealitet, det vil sige fra en ubevidst, men sikker Strceben 

efter et indvortes, levendegiort Jdeebillede. Vi have tidligere 

omtalt denne Strceben til at tydeliggiore sig Idealet, som det 

levendegiorende Princip for Konsten. Den dode Masse er 

som et Chaos, hvorover Konstnerens stabende Aand svcever; 

den kan endnu modtage en hvilkensomhelst Form, ethvert 

Indtryk; og netop denne Form, dette Indtryk blive ubevidst 

bestemte ved det Jdeebillede, der under Konstvcerkets Skabelse 

stedse aabeubarer sig klarere for Konstnerens indre Vie. Det 

er ligesom et Billede af Idealet, han stal fremstille, og sin 
Aand og sit Liv maa Billedet hente fra Originalen. En 

saadan Strceben til Idealet er uadskillelig fra den sande 

Konstners Vasen: men den er forfkiellig efter de forstiellige 

Tidsaldere og Individualiteter. Den nyere Tids Konst ad

stiller sig vcesentlig i denne Strceben fra den celdre. I de 

sildigere Tider har Konsten nemlig i enhver af sine Mrings-

former (og dette er i Scerdeleshed charakteristifk for Skulp

turen)  mere,  end nogensinde,  ncermet  s ig  t i l  det  Menneske



lige, hvilket tildeels falder sammen med den forhen ncevnte 

Stroeben efter at aandiggiore det Legemlige. Dette viser sig 

i Almindelighed allerede deri, at Malerkonsten har faaet 

en langt storre Udstroekning og Betydning nu, end i Old

tiden; men eiendommelig er denne Tilncermelse til det Men

neskelige ogsaa for de nyere Billedhuggere, der i langt hoiere 

Grad,  end de oeldre,  soge a t  v i rke paa Fole lsen og Ef ter

tanken. Oldtidens Konstvoerker tiltale derimod oftest umid

delbart Phantasien, og ingensteds mere, end i Sculp-

turen. Det Liv, der taler til Beskueren af de groeske Statuer, er 

ikke det menneskelige Liv, der bevocger Folelsen; men det er 

et hoiere, guddommeligt, som soetter Phantasien i Bevoegelse 

og lofter Tanken til det Sublime. Derfor er det ogsaa at 

Symbolerne, som spillede en hoi Rolle i Oldtidens Konst, 

have veget  P ladsen for  Al legor ien,  og den rene Tanke og 

Folelse i den nyere, christelige Tidsalder har aflost Phan

tasien. Derfor indeholde Antikerne ikke saameget af den 

egentlige Poesie, eller rettere af det Slags Poetiske, som, 

fordi det taler til Folelsen, sympathetiff soetter Beskuerens 

Sioel i Bevoegelse; det er mere den fuldelige Formoeling af 

Menneskevæsenets hoiere Indhold med Stoffet, d. e. Skion-

heden, end det er dybere Glimt af dette Indhold selv, som 

troeder os i Mode under Betragtningen af Antiken.*) 

Thorvaldsen,  der  reproesenterer  e i  b lo t  den hele nyere 

christelige, men ogsaa den giensodte antike Konst, har netop 

derfor vundet saa stor en Popularitet, fordi hans Voerker ikke 

ere som en lukket Bog, hvilken alene Konstkienderen, hvis Oie 
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er ovet, og hvis Skionhedsfands er uddannet, kan aabne og 

forstaae, men fordi de indeholde den Poesie, den Aand, der 

taler til Mennesket som saadant, til Alles Hierter, der bestne 

dem. Thorvaldsen er som Konstner hoist tanke rig. Der 

er ikke noget Konstvcrrk fra Oldtiden, som kan opvise en 

rigere eller dybere Tankefylde, end hans mangfoldige og for-

stiellige Basreliefs. Og dog er det ikke Rigdom og Dybde 

alene, hvorved hans Tanker udmcerke sig, men ogfaa ved den 

overordentlige Klarhed og Bestemthed, hvormed han veed at 

udtrykke dem. Thi ofte trceffe vi hos tankerige og dybe 

Konftnere det Mangelfulde, at deres Tauke er meer eller 

mindre dunkelt og upopulcert iudklcedt; den er ligesom indhyllet 

i et Svob, og, da det ikke er givet Enhver at kunne udvikle 

den deraf, gaaer den tabt for Mcengden. Men hos Thor

valdsen hcever Tanken sig aldrig paa Formens Bekostning. 

Der hersker hos ham den reneste Harmonie imellem Idee 

og Udtryk; og han er som produetiv Konstner saa langt siernet sra 

Symbolets Dunkelhed, som nogensinde de beromteste iblandt 

Oldtidens Konftnere. 

Thorvaldsen har fremdeles, kan man sige, i saa Hen

seende lagt hele sin Personlighed i sine Vcerker, at han i disse 

er ligesaa gemytlig og folelsessuld som Konstner, som 
han i Livet er elskeligt og hierteligt Menneske. Naar han 

stildrer Individualiteten i bestemte Situationer eller Sindsbe-

vcegelser, veed han at udtale Mcnneftehiertets dybere Folelse 

og netop at gribe saadanne Vieblikke, i hvilke noget alminde

ligt Menneskeligt udtaler sig; og derfor ere hans Forestillinger 

egnede til at rore Sicclen, fordi de ere tagne af Sicelen. 

Hvad i det Foregaaende er blevet omtalt som et af de storste 



Fortrin ved den antike Seulptnr i dens bedste Periode, maa 

ogsaa regnes iblandt denne Konstners Fortrinligheder: det 

Indres rene og st'celfulde Udtryk —Naturlighed, som her er 

forbundet med Gemyt og Inderlighed. Skiendt der gaaer en 

hoist original Stiil igiennem hans Vcerker i deres Heelhed, 

vced han dog saa noie at folge Grandsen imellem objectiv 

Ejendommelighed og subjeetiv Individualitet, at det Subjective 

hos ham aldrig faaer overveiende Indflydelse til at stade det 

Heles Harmonie. Og denne Naivetet bidrager meget til at 

smykke Thorvaldsens Arbeider med den ham egne Inde og 

Elskværdighed, til at henaande over dem en fiin og indtagende 

Gratie. En anden Folge af Konstnerens Folelse og Inderlighed 

er det, at der ogsaa hersker Varme i hans Vcerker, og at 

aldrig en udvortes, kold Strceben efter Classieitet i Formen 

svcekker det rene Indtryk af dennes Skionhed. Ligesom hyp-

pigen Malere i den nyere Tid dodt og flavisk efterligne 

Middelalderens religiöse Malerier, men, langtfra at naae 

disses Simpelhed og Hoihed, ikkun bringe Kulde og Haardhed 

ind i deres Prodnctioner: saaledes gaaer ofte de middel-

maadige Billedhuggeres Strceben ud paa at efterligne An-

tikerne, uden dog at bringe det videre end til en fiern 

Liighed i Formen; men fra en saadan Strceben har Thor

valdsens Genialitet bevaret ham. Hvor han efterligner, 

eller snarere gienfoder Antikerne, der har han opfattet deres sande 

Boesen, og det Strenge eller Haarde stader eller svcekker hos 

ham aldr ig  det  Subl ime.  
Hovedindtrykket af en Mcengde af hans Arbeider, naar 

vi samle dem til en Heelhed, og forst da er man i Stand 

til ret at kuuue bedomme en Konstners Stiil og Originalitet, 

er, efter hvad vi i det Foregaaende specielt have omtalt: 



Reenhed og Klarhed t Tanke og Udtryk, Varme og Hjerte

lighed i Opfattelse og Udforelse, Inde og Kraft i naturlig 

Forening, og en velgiorende Harmonie imellem Tanke og 

Folelse. Det er disse Egenskaber ved Thorvaldsens konstneriste 

Frembringelser, der have grundet og udbredt hans Berom-

melse;  men endnu staaer  t i lbage at  omtale hans Phantas ie og 

Opfindelse, den stabende Kraft og digtende Evne, hvoraf 

alle hine Billeder ere udsprungne, for de giennem Formen 

bleve ligesom til Liv og Virkelighed. Det er af Arbeiderne, 

man stal bedomme deres Frembringeres Phantasie; og vor 

Konstners mangfoldige og forstiellige, men bestandig lige sicrl-

fulde Vcrrker vidne om en i hoi Grad rig, levende og bevcc-

gelig Indbildningskraft, om et Jdeevceld, som selv Alderen 

ikke har sormaaet at udtorre. Om han end voelger et til

syneladende nok saa ubetydeligt Stof til Gienstand for sin 

Fremstilling, om han end behandler det nok saa ofte, saa 

svigter Phantasie og Tankerigdom ham aldrig; men han veed 

bestandig at afvinde Stoffet en ny Side, og at behandle 

denne med Genialitet og Skionhëd. Erempler herpaa afgive 

fornemmelig de graeieufe og yndefulde Basreliefs, hvoraf han 

med ungdommeligt Liv og Lune euduu dagligen staber nye. 

Denne Mangfoldighed i Thorvaldsens Vcerker, som har sin 
Grund i hans Jdee-Nigdom og livelige Phantasie, frembyder 

netop for den poetiske Opfatning en uudtommelig Host, og 

han kan i denne Henseende stilles ved Siden af de forste og 
beromteste Digtere. 

Det er et Fortrin hos enkelte Digtere, son: hyppigen 

omtales, at deres Arbeider ere plastiske, og man forstaaer 

herved, at diose udmccrke sig ved Kraft og Simpelhed i 

Forbindelse med Reenhed og Hoihed, samt en Klarhed og 



Bestemthed i Udtrykket, der giver Charaktererne ligesom Liv 

og Legeme. Iblandt vort Fodelands Digtere er Ingen, om 

hvem det te i  hoiere Grad gicelder ,  end om Oehlenschläger .  

Hvorofte vcrkke Helge og Nordens Guder ved deres 

rene og crdle Sprog, ved deres Kraft og Hoihed i Tanke og 

Udtryk, Erindringen om de ophoiede Vcrrker af Oldtidens 

Konst, der ere bevarede til vor Tidsalder? Hvor ofte synes 

det os ikke, naar vi hos Oehlenschlager see en personlig Skik

kelse klart og beskneligt fremstillet med saa Digtertrcek, ligesom 

at denne Skikkelse for vort Vie kunde omdanne sig til et 

plastisk Konstvoerk?— Andre Digtere glemme mangen Gang 

Billedet over deres Lyst til at udmale, men heri ligger ikke 

Digterens plastiske Konst. Og paa en lignende Maade kan 

man overfore enkelte Begreber fra Digtekonsten til Seulp-

turen.  Heiberg har  i  sin Afhandl ing om Malerkonf tens 

Forbindelse med de ovrige Kouster*) netop behandlet 

dette, og viist, at det ab strået Lyriske ligger til Grund 

for Konst, som for Natur; men, skiondt han ikke indrommer 

Ret til at sammenligne et Malerie med et lyrisk Digt (hvor 

det Lyriske ikke lcenger er abstract), saa synes det dog baade 

sandt og træffende, at kalde hvert enkelt af hine Thorvaldsens 

yndige og lunefulde Basreliefs et lille lyrisk Digt for sig; 

ligesom de ftorre Samlinger af Basreliefs til Frieser uneg-

teligen voekke Tanken om det Episke (hvilket, som bekiendt, 

ogsaa indeholder det abstract Lyriske). 

Som hos enhver Konstner det Poetiste, eller det Aandelige, 
fornemmeligen kan betragtes ligesom paa enkelte Hovedpunkter, i 

enkelte giennemgribende Momenter af hans Vcerker: saaledes ogsaa 
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hos Thorvaldsen, hvis Poesie deler sig ester de to store Ho

vedretn inger  a f  hans Konst ,  den ant ike og den chr i  s tet ige.  

I det jeg hermed gaaer over til at omtale nogle enkelte 

Billedhuggervcerker, ved hvis Beskrivelse jeg i Særdeleshed 

stal beftrcebe mig for at fremhceve det Aandelige, nede 

Grcendserne for denne Afhandling mig til kun at tage nogle 

faa, men mere omfattende Gienftande under ncermere Be

tragtning. 



Alexanders Triumphtog. 

Friese af Thorvaldsen. 

Det var ikke en ubetydelig, dagligdags Handling, som dem, 

der hyppigen gien tages for vort Aie, og lige hurtigt forglem

mes, hvilken Konstneren giennem Basrelieffets eiendommelige 

Konstmiddel her skulde forherlige: det var en stor, en verdens

historisk Begivenhed, den, at Europas Seierherre, vor Tids 

Alerander, havde sat Italiens Kongekrone paa sit Hoved; og, 

overensstemmende hermed, valgte han sig et Stof, der var 

denne Begivenhed vcerdig, der var verdenshistorisk ligesom den: 

Thorvaldsen skildrede, hvorledes Asiens grceske Erobrer holdt 

sit Indtog i Babylon. Vi ville soge i Almindelighed at 

tydeliggiore de Tanker, der ligge til Grund for Konstvcerkets 

Udforelse. 

A lexanders Tr iumphtog har  Konstneren tcenkt  s ig  

som Culminationspunktet for denne Fyrstes hele forbavsende 
og vidunderlige Heltebane; og Konstvcerkets Grundidee er 

derfor ikke saameget at forestille Frugten af eet eller flere 

seierr ige Fel t tog,  som ved en h is tor isk Symbol ik  at  

fremstille det, der er Kronen for hele Alexanders Bedrift: 

Asiens Undertvingelse, den grcest-europcriste Culturs ogKrigs-

konsts Seier over den asiatiske. Men, ligesom det er betegnende 

for den hoiere Cultur, at dens Virkninger ikke ere tilintetgø

rende, at al Raahed og Barbarie er siernet fra dens Bane, 

saaledes skulde Aleranders Seire og hans Triumph ikke ode-

lcegge, men opbygge Asien; hans Erobringer medforte ikke 

Vildhedens og Nomadekrigens Fordcervelser, men bragte 



Fredens og Civilisationens Velgierninger til det undertvungne 

Land. Overensstemmende hermed, har dette Seierstog i sin 

Heelhed en mere fredelig, mild og venlig Charakteer, end en 

krigerst. Ingensteds moder Viet Skildringer af de Seire, 

hvis Krone Triumphtoget er; thi de ere afloste af Fred og 

Hvi le .  Det  er  hel ler  ikke Kr igens Folg er  og V i rk

ninger, i disses Fordærvelse og Undergang bringende Cha

rakteer ,  Konstneren v i l  f remst i l le ;  men der imod det  as iat iske 

Liv i alle dets Former og Aldere, samt hvorledes dette Liv 

nn forst stal hylde Alexanders store Aand og modtage Groe

kernes hoiere Jntelligents og Magt. Vi kunne derfor sige, 

at stiondt Thorvaldsen her har betegnet os den fredbringende 

Erobrers Hylding i det betvungne Land, saa er dette dog 

kun ligesom et symbolsk Udtryk for den Sandhed, at Magt 

og Rigdom og alle Livets underordnede Bestanddele maae 

hylde det Aandige, der her er personliggiort i Alexanders her

lige Skikkelse, med Viisdomsstaven i sin Haand. 

I det Konstneren saaledes vilde udvikle denne Tanke, at 

den europæiske Civilisation hyldedes af det asiatiske Liv, var 

det ham ikke givet, i Folge det Konstmiddels eiendommelige 

Natur, hvoraf han betiente sig, at kunne ligesom Maleren 

samle Udforelsen af alle sine Ideer i een eneste Konst-Com-
position, hvor Alt eoneentrerer sig til et Heelt; men hvor 
ogsaa ofte netop der, hvor man vil udtrykke et saa indholds

rigt Sujet, Compositionen bliver overlæsset og opfyldt med 

enkelte Grupper, Handlinger, Figurer, Attributer o. f. v., der 

stade og forriuge hverandres Virkning. Basrelieffet Mader 

nemlig ikke blot, men fordrer, fordi det ikke kan betiene sig af 
Perspectivet, en Succession i Billeder og i deres Ideer. Er 

det nu desuden en Friese, det vil sige en fortlobende Rcekke 
5 



af Vasreliefs, hvori Hoved-Sujettet stal fremstilles, faa ligger 

det i Sagens Natur, at Konftneren ligesom maa dele sin 

Idee, eller udvikle det Hele af nogle mindre Afsnit, og hvert 

Afsnit atter af enkelte Basreliefs. Thi Friesen er, som vi 

allerede ovenfor et Sted have bemerket, aldeles episk i fin 

Natur. Det er det naturlige Konstmiddel, som svarer til et 

historist Stof; og, ligesom det episke Digt, der fremstiller 

omtrent samtidige Begivenheder i en Folge, ncesten har mere 

af Nnmmet, end af Tiden, saaledes drager Friesen en enkelt 

Handling i mange Billeder forbi Viet, hvilke da Bestueren, 

ved Hielp af enkelte Hvilepuukter og den herskende Gruudtone, 

maa samle til et Heelt. 

Ligesom Thorvaldsen her, ved at fremstille sig selv i 

Slutningen af Compositionen som Tilstuer under en Palme, 

har betegnet, hvorledes hele Trinmphtoget maa beskues under 

dets Fremdragen, i en Succession: saaledes ville vi ogsaa 

lade det gaae forbi vort Vie, i det vi forst betegne Hoved-

Afsnittene deri med deres scerstilte Charakterer, derpaa En

kelthederne. 

Compositionen deler sig i tre Hoveddele. I den forste 
skildres Stedet, hvor Handlingen soregaaer (fordi Handlin

gen selv i de ovrige Basreliefs ei lader Rum dertil), fra 

Palmetrceet, hvormed det Hele begynder, langsmed Euphrat-

flodeu og Babylons Mure, indtil Stadens Port. En idyllisk, 

fredelig No charakterisier i det Hele denne Skueplads for 

Haudlingen, eller rettere for Beskuelsen; netop den No, der er 

egen for Neflerionen. Triumphtogets Liv og Bevægelse naaer 

ikke herhen; det drager forbi i Afstand, og efterlader sit Ind

tryk paa Gemytterne efter disses individuelle Beskaffenhed. 

Thi disse Basreliefs indeholde, foruden et Billede af Perser



nes Liv, tillige i dette Billede ligesom de forskiellige Folelser, 

hvilke hiint forbidragende Phoenomen vcekker hos de forskiellige 

Individualiteter. Kiobmanden, som med sin Eiendom flygter 

over Floden, repræsenterer den Classe af det betvnngne Lan1)s 

Indbyggere, der, med Frygt for Tabet af sit timelige Gods, 

seer Seierherrens Komme i Mode. Det egentlige Folk selv, 

der som Tilskuer er tilstede, deels inden, deels udenfor Mu

rene, viser i det Hele en frygtlos Rolighed og Ligegyldighed, 

Interesse for det Hele kun som Skuespil. Men Krigeren ved 

Babylons Port, som selv har kcrmpet for sit Fodeland, men 

har maattet boie sig under Vcegten af Aleranders Vaaben, 

vender sorgmodig Blikket nedad og tcrnker paa det Tabte. 

Det andet Hoved-Afsnit af Compositionen deler sig 

atter i to mindre, som hver have deres fceregne Charakteer. 
Den forste sk i ldrer  neml ig den babylonske Skatmester  Bago-

phan es's og hans Folges proegtige Optog, med Gaver og 

Kostbarheder til Aleranders Wre. I yppig Pragt udfoldede 

en Mcengde Skatte og Rigdomme, og repræsentere saaledes 

det hele, rige og frugtbare Persien, som med Jubel og Gloede 

modtager og hylder deu kommeude Fyrste. Men det sidste 

Afsnit danner en sorgmodig Modsætning til hiint. Imedens 

Bagophanes med stolt Tillid ncermer sig Seierherren, modta
ger Mazceus ham ydmygt bedende med sine Born. Mod

sætningen er sorgmodig, men ikke sorgelig; thi der er en ro

lig Tillid i det Blik, hvormed Mazceus giver sin Skiebne i 

sin Overvinders Hcender. Der er saaledes vel skildret for

skiellige Stemninger i dette Afsnit, men Hovedcharakteren er 
dog den samme: en, vel meer eller mindre freidig. Underka

stelse af det lavere persiske Liv under Grcekernes hoiere Intel-



ligents. Det Heles fredelige Charakteer er betegnet ved Fre

dens Gudinde, som gaaer forud. 

Vi komme til det tredie og sidste Hoved-Afsnit 

- i Compositionen; det nemlig, som fremstiller den trinmpherende 

Alexander selv med hans Folge og Har, Fanger og Bytte. 

Det er Seierherren, der skildres i disse Billeder, og derfor er 

ogfaa den i denne Deel af Compositionen herskende Charakteer: 

Seiersglcede, der er udtrykt i de stolte og livelige Stillin

ger, lige fra Alexander selv indtil den sidste af hans Solda

ter. Men det er ikke den vilde Seierherre, der fryder sig 

over sine Adelceggelser; det er den fredbringende, som glce-

der sig over, at Krigen er endt, og at Landet atter blomstrer. 
Det er ikke Barbarens raae Seiersglcede, men den cultiverede 

Nations aandige Glcede; og Konstneren har netop udtrykt en 

Modscrtning imellem den ncesten hoie Rolighed og Simpel

hed, der hviler over de grceske Krigeres Rcekker, og den Uro, 

Pragt og Glimmer, som charakterisier det persiske Tog. 

Vi gaae herfra over til at omtale Enkelthederne, og 

skulle foge uuder Beskrivelsen i Scerdeleshed at fremhceve det 

Poetiske. 
Ligesom det forste Billede i Compositionen er betegnet 

med Fredens Symbol, en Palme, saaledes hviler ogsaa den 

meest poetiske, naturtroe Fred over det Hele. Scenen er paa 

en Handelsplads ved Flodens Bred, der nu, hvilket foroger 

den fredelige Stemning, er forladt af sine Arbeidere, hvis 

Opmcerksomhed det pragtfulde Tog har fceugflet. En halv-

voren Kameelforer oppebier med sit Dyr, i den Ventendes 

resignerede Stilling, Arbeidernes Tilbagekomst. Udtrykket i 

hans Ansigt rober, at han med livelig Opmcerksomhed og 

barnlig Glcede folger Triumphtogets Gang. Og nu den ncrste 



Figur, Barnet, det skimme, livsglade Barn, der med ntaal-

modig Nysgierrighed kryber op paa Kamelens Hals, for at 

see det prcegtige Tog, de glimrende Vaaben! — Forundring og 

Gloede opfylde dets Troek; det danner i sit Liv og sin Fryd 

den meeft levende Modscetning til det rolige, taalmodige Dyr, 

som, med Hovedet vendt til den anden Side, taaler det mun

tre, bevcrgelige Barn paa sin Ryg. Endnu en Ingling og 

en tredie Dreng staae ved Kamelens Side. Drengen er, det 

tyder hans Fremtrceden paa, noget celdre, end Kameeldriveren; 

han lytter til, hvad den bag ham staaende Ingling, som alle

rede har ombyttet den rene Umiddelbarhed med Reflerionen, 

ligesom belcerende siger ham om Gienftanden sor deres Op

mærksomhed. Over det Hele er udbredt den poetiske Ro, der 

charakteriserer Betragteren, og det er interessant at iagttage de 

velholdte Forskelligheder i Charakteer og Fremtrceden, efter de 

Betragtendes Forskiel i Alder. 

Over den folgende Gruppe finde vi ikke lcrnger det fre

delige Anftrog at hvile, som over hiin. Vi see, om ikke Kri

gen,  saa dog dens Folger ;  v i  see de menneskel ige L idenska

ber sremtrcede, saavelsom den physiste Kraft i dens Virksomhed; 

og alt dette danner en Modfoetning til hiin foregaaende, 

rene, idylliske Gruppe. En persisk Kwbmand har af Frygt 
for Krigen ladet sit Gods bringe ned til Floden, for tillige

med dette at fores over paa den anden Bred. Guldet er 

hans Hiertes Herre; det har ikke ladet ham Ro, for han fik 

det indskibet; men nu er han ogsaa rolig, thi nu sidder han 

paa Toften hos den opstablede Rigdom, og i Folelsen af sin 

Sikkerhed fortceller han den ufolsomme Roerkarl om den 

overstandne Fare. Den skionneste af Figurerne er uimodsige

lig deu Maud, som, med et kicekt, ncrsten vildt Udtryk i sit 



Ansigt, skyder Banden ud i Floden. Han anstrcenger sin 

Kraft, saa Musklerne svulme i hans Legeme, og Baaden sy

nes virkelig at glide frem for hans Haand. Hvad der for

nemmelig udmcrrker dette Billede, er en talende Sandhed, 

saavel i Tanke, som i Udforelse; det er, som man siger, gre
bet ud af Livet. 

Ved Siden af hiin Gruppe hviler Flodguden, den gamle 

og dog evig unge Euphrat. Bekraudset med Flodplanter, 

med Urnen under fin hoire Arm, og Frugtbarhedens Ar i 

sin Haand, stirrer han ud i de rullende Bolger; Aarhuudre-

der med deres Sorger og Gloeder, med deres Lykke og Ulykke, 

ere dragne forbi hans Blik, og de kommende Sekler skulle skue ham 

altid den samme. Denne Tanke er udtrykt i hans hele Stil

ling, i hans Ansigt, og i den hoie Rolighed, hvormed han stuer 

ud i Rummet som i Tiden. Han minder om de antike Bil

leder af Grækenlands uforgængelige Guder, om Zeus's hoie, 

rolige Majestcet. 

Til hine foregaaende Basreliefs slutte sig endnu to, 

de sidste i dette Afsnit, som i deres Stilhed og Simpelhed 

afgive en velgiorende Modfcetning til det Liv og deu Bevoe-

gelfe, der finder Sted ide folgende Partier af Friesen. Og 

hvorfor virker mst denne Idee, midt under det prcegtige Tog, 

der drager forbi vort Vie, at lade Hyrdedrengen drive sine 

Faar langs med Babylons hoie Mure, paa hvilke persiske 

Mcend og Qvinder ere samlede, — hvorfor virker den saa le

vende paa os, og soetter Folelsen sympathetist i Bevcegelfe? 

Fordi den er poetisk og sand; fordi den er greben ud af 

Naturen, hvor det Ringe og Simple gaaer jevnsides det 

Store og Prcegtige; og fordi Sicelen midt under Livets Fcerd-

sel og Rorelse altid foler sig venlig bevcrget og mildnet, naar et 



Glimt af idyllisk Fred og Stilhed kaster sin Straale over den. 

Ogsaa med Hensyn paa Triumphens hele, mere fredelige, end 

krigerske Charakteer, har denne Grnppe sin Betydning. Sce

nen er toet ved Skadens Porte, hvor Rogelsekar ere opreiste. 

Ligesom Jndvaanerne paa Babylons Mnre, saaledes betrag

te ogsaa Hyrden og hans Hustru med Rolighed den kom

mende Seierherre: Forandringen af Fyrstens Person gior 

paa dem intet Indtryk. Deres Barn leger med Faarene, 

som drives forbi. Anderledes forholder det sig med den 

gamle Kriger, der stotter sig til sit Spyd; han seer med sorg

modig Hu det Gamle at fortrænges af det Nye. Hans 

Hierte hamger endnu ved Erindringen; derfor bliver hans 

Blik morkt, i det han vender det mod Alexander og dennes 

Hoer; idet han seer Persere drage Seierherren i Mode og 

hilse ham med Jubel. — Vi have med Forscet dvcelet noget loengere 

ved denne Afdeling af Compositionen, fordi der netop i den ligger 

saameget af den Thorvaldsen egne Gemytlighed og Folelse, 

og fordi det er ligesom om den store Konstners elskelige Person

lighed troeder os i Mode fra disse Billeder. Her er saaledes 

den idyllisk-lyriske Subjectivitet paa en charakteristist og 

harmonist Maade forenet med det epifk-Objeetive, der 

fremtroeder som det andet poetiske Element i det Thorvald
sens^ Arbeide, og navnligen i dets Grundidee. Denne var 

Konstneren givet; et Triumphtog, og et saadaut Tog af 

Alexander, maatte efter al Rimelighed fremstilles som et 

Indtog i Babylon, og mange af Triumphens Attributer 

og Symboler havde deres episke Nodvendighed; men i den 

poetiske Behandling af de enkelte Scener, af mange Bifigurer 

m. m. der er det, hvor Konstneren har aabenbaret sin egen 

Tanke, sin subjective Poesie. 



Det andet Hoved-Afsnit begynder ved Stadens Port 

med tre chaldceifte Astrologer, der vandre ud, for at forkynde 

Alerander hans Fremtids Lykke. Thi den moegtige Erobrers Skieb-

ne var skrevet i Stiernerne, fremfor nogen anden Dodeligs; han, 

hvem Egypterne kaldte Jupiters Son. De hore notwendigen 

med til Skildringen af det persiske Liv; thi det var i øster

landet og fornemmelig i Persien, at Astrologien blomstrede. 

De betegne desuden, i det de gaae for at hylde Alerander, 

hvorledes Vsterlandets mystiske, hemmelighedsfulde Viden boier 

sig for en klarere og hoiere Jntelligents. Den Forste med

deler den Anden, som med livelig Opmærksomhed horer til, 

sine Betragtninger, i det han tillige peger paa den Himmel

kugle, han holder i Haandeu. Deu Tredie grunder endnu 

paa de Forkyndelser, hvormed han stal hilse den kommende 

Fyrste. 
Men det vilde afgive en altfor stor Masse af enkelte 

Betragtninger, om vi i et saa rigt poetisk Arbeide, som dette, vilde 

udvikle hver enkelt Figurs sccregne poetiske, og dog til det Hele 

svarende Charakteer. Vi maae uoies med at udhceve de Ho

vedpunkter, hvorigiennem det Aandige i Særdeleshed udtaler 

sig, og som scette Beskuerens Sicrl meest i Bevcegelse. Og 

som de folgende Basreliefs i det Hele oplive Sindet ved deres 

muutre Charakteer, faaledes er det i Særdeleshed en Gruppe 

af daudseude Qviuder, der udstroe Blomster, som forener Gra

tie og Livelighed med Sandhed og Skionhed. Men ogsaa 

under Beskuelsen af dette Basrelief, ligesom ved mangfoldige 

andre af denne Konstners Arbeider, kommer man til den Er-

kiendelse, at der er noget Skiult i Poesieu, som kun kau fo

les, men ikke beskrives, en hemmelig Kraft, der umiddelbart 

finder Gienklang i vort Hierte, men som det ikke er os givet 



at giore Rede for. Betragteren foler, at var han Digter, 

faa kunde dette Billede give ham Stof til et erotisk Digt, 

hine, forhen omtalte Grupper til et idyllisk, den gamle Kri

ger  t i l  et  e leg isk,  Alexanders her l ige Skikkelse t i l  en Hymne 

t i l  Aandens Pr i is ;  han fo ler ,  a t  hvad han seer  er  poet isk,  

fordi hans Sind bevoeges paa mangelunde Maader: men ud

vikle sine Folelser, betegue hvad der i Beffuelseus Vieblik 

af Enkelthederne rorer hans Sioel, det formaaer han ikke. 

Det asiatiske Liv er i broget Blanding udbredt for Diet, 

der, hvor Bagophaues og hans Tienere bringe prcrgtige Ga

ver, og opreise Nogelsealtere til Alexanders ZEre. Men den fest

lige Jubel og Gloede forandrer sig til en sorgmodig Stem

ning der, hvor Darius's General, som efter Slaget ved Ar-

bela er flygtet til Babylon, med sine Born drager Seierher

ren ydmygt bedende i Mode. Ogsaa her er en stion Sandhed 

og Folelse i den bekymrede, men dog tillidsfulde Faders be

dende Mine, og i den Frimodighed, hvormed Bornene betragte 

Alexander. Det hele Tog er endelig anfort af Fredens Gud

inde, som med Overflødighedshornet og Oliegrenen betegner, at 

det rige, frugtbare Laud erkieuder den feirende Drot for sin 

Konge og soger hans Fred. 
Friesens tredie Afdeling begynder med det Basrelief, 

der udgior Centrum for det Hele, med Fremstillingen af den 

seirende Helt, den fredbringende Fyrste. Man tcrnke sig Alex

ander paa den jordiske Lykkes og LEres Culminationspunkt. 

Han har bragt det faa vidt, som nogen Dodelig for eller ef

ter ham: han er sin Tids mcegtigste Fyrste, og hyldes som 

saadan af et mcegtigt Folk; og vi ville see, hvorledes Konst-

neren har udtrpkt dette i hans Personlighed. Alexander stot-



ter sig med den ene Haand til Triumphvognen, med den 

anden til sin Kongestav; men hans Vie og Tanke er ikke 

vendt til den Pragt, der modtager ham, ikke heller til Kri

gernes Skare, som folger efter. Imod Himmelen vender 

han i Overmaalet af sin Lykke Blikket, opfyldt af Hoihed 

og Seiersgloede, ikke med den grusomme Erobrers vilde Tri

umph, men med den rolige Stolthed, derer sig selv bevidst. 

I sin hoire Haand holder han Scepteret, hvorpaa Pallas 

Athenes Viisdomssugl sidder. Er denne et Tegn paa Fyr

stens Viisdom som Personlighed, paa hans Regieringsklog-

skab? Eller er den ikke snarere et symbolsk Udtryk for hele 

Eompositionens Grundtanke: at det ffionne Grækenlands 

Hersker bringer europceist Civilisation og Cultur, ikke vildt 

Barbarie, med sig til det betvungne Asien ? — Ved Aleranders 

Side staaer den Gudiude, der endnu aldrig har forladt eller 

svigtet ham: Victoria. Hun styrer de fyrige Heste, og 

hendes tilbagelagte Vinger betegne den hurtige Flugt, hvor

med hun har fort sin Zndling fra Hellesponten til Babylons 

Floder. Forrest iblandt Folget rider Hep hast ion, og ven
der det toenkende Blik fremad imod sin kongelige Ven. Ef

ter ham folger den ovrige Hcer, Nytterie og Fodfolk. Thor

valdsen har i denne anbragt en i hoieste Grad rig Mang

foldighed af sande og stionne Stillinger, og levende Ud

tryk af en reen Seiersglcede. At Krigen er gaaet forud 

for Triumphtoget, antydes kun eet Sted i det hele Arbeide 

umiddelbart; nemlig hvor en Elephant bcrrer det vundne 

Krigsbytte, og en fangen Fyrste med nedboiet Hoved og 

bnndne Hcender gaaer ved Siden. Den sidste Figur i Frie

sen er endelig Konstneren selv. Som han med Sioelens 



Oie har maattet see det Hele, for han med digterisk Liv 

kunde giengive det i enkelte Billeder, saaledes har han her 

henstillet sig selv under en Palme, som Beskuer i Virke

ligheden af sit Vcerk. Har han ikke ogsaa heri, og netop 

ved Stedet og Maaden, hvorpaa han har anbragt denne 

Portraitfigur, fluttet sin Composition med et stiont og natur

ligt poetist Symbol? 



Jesu Vandring til Golgatha. 

Basrelief af Thorvaldsen 

Efter at have betragtet Thorvaldsens fortrinligste, meeft 

omfattende Arbeide i den historiske Retning, skulle vi, som en 

Modscetning til hiint, i det Folgende give en Udsigt over 

hans nyeste Vcerk i den anden Retning, hvori hans Genie 

har  udvik let  s ig ,  den chr is te l ige.  „Vandr ingen t i l  Gol

gatha"  er ,  l igesaavel  som „Alexanders Tr iumphtog" ,  

et episk Konstvcerk, da der danner en fortlobende Ncekke af 

Basreliefs; men det er dog i sin Natur heel forskielligt fra 

dette, ligesom ogsaa begges Bestemmelse er forskiellig. Aleran-

dertoget bevceger sig indenfor den antike Konsts Grcendser, 

og, som Folge heraf, finder ethvert Scerkiende for den antike 

Konst sin Anvendelse derpaa; faaledes ogsaa det, at her det 

Aandige er legemliggiort, medens i det christelige Konst

vcerk det Legemlige er giort aandigt. I Alexanders Skikkelse 

er hele Triumphtogets Charakteer ligesom eoneentreret; alt det 

Ideale, der underligger den menneskelige Naturs Former, har 

i ham fundet sit Legeme og Udtryk; han reprcesenterer i 

Sammenligning med det Folkeslag, han har beseiret, den hoiere 

Fornuft, Cultur, Skiouhed; og derfor foler ogsaa Betragte

ren det Tilsvarende i sin Aand sat i Bevcegelse; han feirer 

selv under Bestnelsen ligesom sin egen Fornufts Triumph, og 
foler tillige ethvert Krav paa ideal Skionhed tilfredsstillet, 

og det ei blot i Alexanders Skikkelse, men ogsaa i Biperso

nerne. Men saaledes er det ikke i det christelige Konstvcerk. 



Her er det ikke lcenger den menneskelige Fornuft eller Skion 

Hedssands a lene,  der  skal  t i l f redsst i l les,  men ogsaa Fole l -

sen; og for Konftneren fremtrcrder et andet og hoiere Hen

syn, end Skionheden, nemlig Troen. Medens det antike 

Seulpturvcerk staaer som en objectiv, fuldendt Skionhedsform, 

der kan begeistre Den, der beskuer det; hvis Aand vel kan 

smelte sammen med Menneskets, men kun for saavidt, som 

Fornuften kan i sig optage Skionhedens evige Love, medens 

detaltid selv maa blive det Hoieste for Betragteren: saa erkien-

der det christelige Seulpturvcerk derimod altid, at det ikkun er 

tienende, at det er underlagt et hoiere Hensyn og ikke selv er 

det Hoieste. Dette hoiere Hensyn, sagde vi ovenfor, er 

Troen. I det Folelsen soettes i Bevcegelse, og vi rores ved 

Beskuelsen, i det Konftvcerkets Aand strommer over i vor 

Aand og smelter sammen med den: maa der tillige vcere No

get i denne Aand, som kan styrke vor Tro og virke velgio-

rende paa vort Hierte; og dette er givet os, i det Koustvoer-

ket ei blot fremstiller den christelige Lidelse, men ogsaa forher

liger den christelige Seier. Men for at en faadan Seier 

stal kuune styrke vor Ä'llid og hceve Aanden til Guddommen, 

kroever Troen netop, at Billedetikke stal udtrykke det Aaudi-

ges Sandseliggiorelse, ikke Guddommen, der er nedsteget i 
den menneskelige Form; men Mennesket selv i et af hans 

Guddommeligheds Momenter; i et Aieblik, hvori en reen 

Seier over den jordiske Lidelse har loftet ham til Himmelen, 

og hvori han derfor ogsaa er stikket til at oploste Beskuerens 

Sicel. Saaledes er det i „Vandringen til Golgatha" ikke 

Christi guddommelige Natur, der stal drages ued til den 
jordiske og iklcedes en legemlig Skikkelse; men det er den jor

diske, den menneskelige, der stal loftes til den guddomme



lige. Thi kun i det Betragteren gienkiender sig selv i en 

hoiere, forklaret Skikkelse, fyldes hans Hierte med Tillid og Tro, 

og hans Sicel faaer Mod til at hoeve sig fra Jorden. Konst-

vcerkets almindelige Charakteer maa blive en lidende, thi det 

fordrer Stoffet; men Troen fordrer tillige, at det maa blive 

en Sei er igiennem Lidelsen. Og saaledes har Thorvaldsen 

ogsaa rigtigen opfattet det, i det alle Bipersonerne i dette 

Basrelief kun tiene til at forherlige den ene Hovedperson; 

og Christus selv er fremstillet, ikke boiende sig under Lidel

sens Vcegt, men hcevende sig over den. 

Christi Lidelseshistorie er behandlet af mangfoldige Konst-

nere, i 'Særdeleshed i Middelalderen og den ncermest derefter 

folgende Periode; og saaledes har ogsaa det her omtalte 

Optrin deraf givet Stof til et ligesaa beromt, som udmcerket Mate

rie asNaphael, kaldet: 1.0 Lpasimo lU Sieilis. Hovedgruppen 

er i dette Malerie, ligesom i Thorvaldsens Basrelief, Christus og 

de Qvinder fra Jerusalem, der gradende omgive ham. Men 

Raphael har til sin Fremstilling ikke valgt det Moment, der 

er det meest oploftende og betegnende i Skriftens Fortcelling, 

da Frelseren seierrig hcever sig over Lidelsen og forudsiger 

Jehovas Straf og Jerusalems Uudergaug; men han har 

fremstillet ham smertefuldt lidende og boiet under Korsets 

Vcegt, naturligviis med Guddommelighedens Prceg i Aasyn 

og Miner. 
Maleriet er saaledes mere beregnet paa at rore Betrag

teren, at opvcekke hans Medlidenhed ved den Uskyldige, der 

som Offer bar hans og Verdens Synder, end paa at styrke 

den christelige Tro ved at vende Tanken til den Frelser, hvis 

Dod var en Forherligelse, og som krcrver Menneskenes Til

bedelse, ikke deres Medynk. 



Ogsaa det ncervcerende Basrelief kunne vi betragte som 

deelt i trende Afdelinger; i det nemlig Christus selv, med de Hain 

omgivende Qvinder og Rovere danne den midterste Hoved

gruppe; de romerske Centurioner og Krigsfolk den forste, 

Pilatus og de ridende Pharisceer den sidste Afdeling. Vi 

ville begynde Beskrivelsen med den forste. 

Skildringen aabnes med tvende jodiste Moend, der ere i 

Begreb med at bestige Golgatha. Deres hurtige Gaug, og 

den Jilfcerdighed, hvormed de stroebe at vcere de forste paa 

Pladsen, formodentlig for ret tydelig at kuuue fee Frelsereus 

Dod, er udtrykt i deu fremadskridende Stilling og den Maade, 

hvorpaa de vende s ig  om for  at  fee om Toget  er  ncer  ved 

dem; og fra det hoiere liggende Sted, hvorpaa de staae, 

kunne de overskue det Hele. Overhovedet vise deune Af

delings Figurer i deres Bevoegelser troeffende den Hastighed, 

hvormed altid den forreste Deel af et lcengere Tog iler frem, 

i det Folkemassen flutter sig til denne; imedens den bageste 

Afdeling derimod synes at bevcege sig med storre Langsomhed, 

der her ogsaa er foranlediget ved den Standsning, vi senere 

skulle omtale. Efter disse Moend solger Folket. En ung 

Moder med sit ene Barn paa Armen, det andet ved Haau-

den, troenger sig ligeledes frem foran Krigerne, for at kom
me op paa Hoien. Bornenes Opmoerksomhed er ganske hen

vendt paa en Hund, som gaaer ved deres Fodder. Ogsaa 

heri gienfinde vi et af de naturlige og livelige Troek, paa 

hvilke Koustuereus Compositiouer ere faa rige. To Soldater 

ile fornd for de ovrige, for at ordne Alt, forend Toget selv 

ankommer; og umiddelbart efter dem rider den romerske Cen

turien, der har Befalingen. At han er Anforer, har Thor

valdsen betegnet derved, at han lader ham vende sig om paa 



Heften for at see, hvad der foraarsager Togets Standsning, 

og med udstrakt Arm giver han en Befaling, som de efter 

ham Folgende bringe videre; ogfaa motiveres derved ad

skillige af de Paafolgendes Stillinger. Foran denne Figur 

gaaer ogfaa en Owinde med sit Barn, og, skiondt hun 

skynder sig, for ikke at komme sildigere, end det ovrige Folk, 

kaster hun dog npsgierrige Blikke paa Centurionen og hans 

glimrende Vaaben, en Nysgierrighed, der baade er natnrlig 

og sand hos Qvinden og hos den Clasfe af Folket, der ved 

en saavan Leilighed ere Tilskuere. Efter Centurionen ride to 

ringere Krigere, af hvilke den ene modtager hans Befaling, 

og vender sig om, for at byde de Nolende at skynde sig. En 

Soldat strcekker sin Landse ud for at holde Folket tilbage, som 

med altfor stor Voldsomhed tramger frem. Hvad der i Sær

deleshed udmarker denne Afdeling af Friesen, er lig"saa me

get en trceffende Sandhed i Opfattelsen, som en hoi Grad af 

Naturlighed og Livelighed i Udforelfen. Der er ingen Strce-

ben efter at lcegge Mere i Compositiouen, end Stoffet selv 

frembyder; men dette er ogsaa fuldeligen benyttet og feet fra 

sine forskiellige Sider. 
Vi komme nu til den anden eller egentlige Hovedafde

ling, og her moder os strar en fortræffelig og charakteerfuld 

Gruppe, beftaaende af de to Rovere og deres Vogter. Skrif

tens betydningsfulde og ftionne Fortælling om Frelserens 

Samtale med dem, har tillige skarpt adftilt deres forskiellige 

Charakteer; og det var derfor ikknn Konstnerens Opgave, med 

Sandhed at opfatte og udfore de givne Charakterer. Dette 

har Thorvaldsen giort, og hans Fremstilling lader Intet til

bage at onske. Den angrende Misdceder gaaer ncermest ved 

Betragteren og er fremstillet fra Siden. Han boier sit Hoved 



til Jorden under Samvittighedens Vcegt, med en dyb Smerte 

i det mandige Ansigt, og taalmodig gaaer han sin Straf i 

Mode. Men den anden Rover vender uden Fortrydelse eller 

Skam med Froekhed sit Ansigt imod Folket, som man maa 

tcenke sig folger Toget paa begge Sider; og saavel hans An

sigt, som hans Stilling udtrykker eu lastefuld og trodsig Cha-

rakteer. Begges Hoeuder ere bundne paa Ryggen; og Fan

gevogteren folger dem. Denne er i Særdeleshed en fortræffe

lig og betegnende Figur. Hau holder i Touget, hvormed deres 

Hcender ere bundne og fcet ter  den ene Fod f rem, for  ret  a t  

snore det sammen om de Ulykkeliges Arme. I hans Ansigt 

er mesterlig betegnet den Gloede, han foler ved Bevidstheden om 

sin Overlegenhed overMisdcederue, hvis kraftige Skikkelser synes 

at byde haus Bestræbelser Trods. Efter oveuanfsrte Gruppe 

folge de, der skulle korsfoefte Jesus. Den Forreste af dem bce-

rer et Toug, som er befccstet om Frelserens Kors; og, til

skyndet ved Ceuturioueus Befaling, ikke at standse Toget, 

trcekker han deri, for at giore Ende paa Jesu Tale til Qvin-

derne. Han folges af den egentlige Boddel, der bcerer Sti

gen paa sine Skuldre, og i Haanden en Kurv med Hammer 

og Nagler; begge ere ftcerke, robuste Figurer. Ved Siden af den 

Sidste gaaer en halvoren Dreng, maaskee hans Son, derbcrrer 

en Byldt under Armen. Han standser Faderen ved at holde 

ham i Armen, og seer med en sporgende Mine op imod ham. 

Formodentlig er han bleven opmoerksom paa Golgatha, der 

ikke langt foran ham lofter sig op over Marken, og sporger 

nu, om det er den Hoi, hvorpaa Korsfæstelsen stal siee, hvil

ken hau, ligesom en Deel af det nysgierrige Folk, kun betrag-

ter som et Skuespil. Og bag ved ham er Christus standset 

og har vendt sig imod det efterfolgende Folk. — Vi have allerede 
ti 



i det Foregaaende omtalt, hvor heldig Thorvaldsen har vce-

ret i Valget af det Moment, i hvilket han har fremstillet Ho

vedfiguren, ligesom i sin Opfattelse af den hele Fortcelling i 

Skriften, der ligger til Grund for ncervcerende Composition; og 

vi skulle derfor indskrænke os til omtale denne Figur med nogle saa 

Ord. Korset hviler paa Christi Skulder, og han griber om det med 

den venstre Haand; den hoire stroekker han ud imod de knce-

leude Qvinder. Hans Hoved er boiet imod dem; men hans 

Stilling er fri og opreist; Korset, som Simon af Cyrene 

lofter, har ikke tynget ham; hans Aand stuer i dette Vieblik 

ud i den kommende Tid, og med en Blanding af Alvor og 

Medlidenhed siger han til Qvinderne: „Grceder ikke over 

mig, I Jerusalems Dottre! men grader over Eder selv og 

Eders Born!" — Han seer i Fremtiden Jerusalems Vdelag-

gelse og Joderues Straf; og, stiondt det er dem, der nu fere 

ham til Dodeu, er det ikke med Strenghed alene, han tolker 

dem deres Skiebne; Kærlighedens Udtryk i hans Ansigt er 

ikke overskygget af Vrede. I det for omtalte Malerie af 

Raphael kunde det maastee forekomme os naturligere, at fee 

Simon tage Korfets Byrde, fordi Jesus derer siunken ned un

der dets Vcegt; her derimod, hvor han netop staaer opreist, 

har Konstneren snarere villet betegne, at Simon allerede har 

taget Korset, og at de nu bare det begge. Af de gradende 

Qvinder, som folge efter, udmcerke fornemmelig de to forste 

sig. De ere begge sinnkne paa Knce; men den ene stiuler 

sit Ansigt med Hcrnderne, i stille Sorg, som om hun ikke 
langer kan udholde Synet af den Guddommeliges Lidelse; 

den anden rakker i Overmaalet af sin Smerte fortvivlet Hcrn

derne imod Himmelen. Det er Sorgen i dens naturligste, 

meest gribende Udtryk. Bag ved disse ere to andre Qvinder, 



af hvilke den ene knceler og ligesom soger at holde den anden 

tilbage, der med udbredte Arme boier sig hen imod Frelseren, for 

ikke at miste ham. En lille Pige stiuler grcedende sit Ansigt. 

Den hele Gruppe er scerdeles rorende netop ved sin Natur

lighed og ved den Sandhed, med hvilken Sorgen har fundet et 

forskelligt Udtryk hos hver Enkelt. Efter disse Qvinder 

havde Konstneren oprindeligen henstillet tvcnde jodiske Mcend; 

men, for at Jesu Udsagn, at Jerusalems Dottre skulde 

grcede over deres Born, ogsaa kunde sinde sin Anvendelse, 

forandrede han dem senere til en Moder med sit Barn. 

Vi komme nu til den sidste Gruppe i denne Afdeling, 

til Maria, Jesu Moder. Dm kicerlige Moder vilde folge 

siu Son paa hans sidste Vandring i Livet; men hun er ikke 

stoerk nok til at udholde deu stedse varende Smerte, og falder 

i  Afmagt .  Johannes holder  hende i  siue Arme,  og Ma

r ia  Magdalena knceler  foran hende;  imedens Joseph af  

Arimathia bedrovet stoller sig til sin Stav med Haanden 

under Kinden og seer ned paa de Sorgende. Hvor smuk og 

hvor sand er denne Tanke af Thorvaldsen, at lade den bekymred e 

Moder vare omgivet af hendes og Frelserens meest trofaste og 

sande Venner, af den Discipel, som hvilede ved hans Bryst, 
og den O.vinde, der valgte at sidde ved hans Fodder! 

Med dette Moment ville vi betegne Grcendserne for denne 

Afdeling; og ligefaa stcerk, som træffende er Overgangen tilden 

nceste, som Thorvaldsen har behandlet med meget Lune og Vid. 

Tvende Skriftkloge, Sidestykker til den hovmodige Pharisceer i 

Johannes-Gruppeu, komme ridende paa magre, daarlige 

Heste. Med skadefro Gloede ile de for at see deres frygtede 

Modstanders Undergang; men de standses af Maria ogQvin-

derue, og befale den: derfor at forlade Veieu, eller at gaae 

li* 



videre. Deres Optog er i det Hele ncesten komisk; men beteg

nende er denne Modsætning imellem Stolthed og Idmpghed, 

ond Glceve og gribende Smerte. En gammel Pharisceer, der 

kommer ridende bag efter, og holder sig fast i Hestens Manke, 

afgiver et ikke mindre loierligt Syn, som gior det endnu klarere, at 

Konstnerens Tanke her har dvcelet ved den Latterlighed, der i Li

vet ofte ledsager skinhellig Nidkicerhed; imidlertid ere alle tre Figurer 

altfor beskieftigede med Tanken om den snarlige Opfyldelse afderes 

Vnfter, til at de skulde lcegge Mcerke til sig selv eller til Krigerne, 

der giore sig lystige over dem. Den sidste Figur i Basrelieffet er 

Pilatus, hvem Thorvaldsen mindre rigtigt synes at have opfattet 

som en fuldkommen Jode. Han staaer omgivet af Folket og vasker i 

dets Paafyn sine Hcender, for at tilkiendegive sin Udeelagtighed i den 

Handling, der foregaaer. Vi behove neppe at giore opmcerksom paa, 

hvor sindrig den Tanke er, at lade denne Deel af Konstvcerket, som 

fremstiller Jesu Troes-Modstaudere, ende med hans Dommer, der 

ved deu Haudling, som han er i Begreb med at udfore, netop 

kan repræsentere Pharisceernes hele Cermonie-Tieneste og den 

Tro, i Folge hvilken en udvortes Værkhellighed var i Stand til 

at udsoue al Synd og Brode. Vistnok maa Beskueren, naar han 

har snlgt Togets enkelte Grupper, og da omsider ender ved denne, 

forarges over den Skinhellighed, med hvilken Jodelandets Fornem

me og Lcerere sogte at drage DpdeusSlor over deres storste Brede. 

Vi ende hermed Beskrivelsen af denne, i Opfattelse, som i Ud

forelse fortrinlige Composition, og maae endnu kuu beklage, at den 

har fuudet en Plads, der ikke tillader Betragteren at nyde den som 

Konstvcerk, i dens Enkeltheder, men kun at beskue den som Totali

tet; hvorfor det heller ikke vilde have varet mig muligt at afgive 

ncervcerende Beskrivelse, dersom jeg uke i Forveien havde havt 

Leilighed til at giennemgaae Skizzen med Noiagtighed. 



Johannes prcediker i Orkenen. 

Gruvpe af Thorvaldsen. 

Et andet, anseeligere og ligesaa fortrinligt Arbeide af 

Thorvaldsen i den christelige Retning, som det, vi i det Fore-

gaaende have omtalt, er hans Fronton til Vor Frue Kirke i Kio-

benhavn: Johannes-Gruppen, en Samling af Sta

tlier, der forener antik Reenhed i Stilen med en ffion og 

aandig Opfattelse af Evangeliets Sandhed. — Betragte vi det 

Stof, som Konstneren til sin Fremstilling har valgt, da er 

dette netop af den Beskaffenhed, at det giver ham Anledning 

til udelukkende at lcegge sin digtende Evne, sin subfeetive Poe

sie for Dagen. Thi den Hovedtanke, det her maa vcrre hans 

Bestræbelse,  med L iv  og Sandhed at  udtrykke,  er  Ordets 

Magt. Vel kunde det synes, som vilde under Udviklingen 

Heras det Væsentligste gaae tabt for den afbildende Konstner, 

fordi han ei formaaer at giengive Ordet selv, den hoie, him

melske Lcere, der strommede fra Prophetens Loeber, og dette 
er vistnok ogsaa Tilfceldet; i denne Henseende har Digteren 

meget forud for Billedhuggeren. Men, hvad den Sidste kan 

giengive, er Ordets Virkning i det Idre; hvorledes Sand

heden, som er bleven folt og opfattet i Gemytterne, atter be

væger disse, saaledes at det Idre bliver et tro og sicrlfuldt 

Billede af hvad der rorer sig i Hiertet. Herved er aabnet 

en vid Mark for Konstneren; herved er givet ham Frihed til 

at lade sin Phantasie virke, i det han lader de forstiellige In

dividualiteter opfatte Ordet og udtrykke Folelsen paa forskiellig 



Viis. Thi kun een af Figurerne, nemlig Johannes selv, er 

ligesom historisk bestemt; Skriftens Fortælling om Propheten 

er en Lov, hvilken Konstneren, saasremt han har op

fattet hans Charakteer rigtig, ikke vil overtroede; men ved de 

andre Figurer har han fuldkommen sin Frihed, dem maa han 

stabe efter sin egen Indbildningskraft. — Vi ville i det Fol

gende betragte,  hvor ledes Thorvaldsen har  sk i ldret  Ordets 

Magt .  

Johannes vandrede igiennem Vrkenen, streng og afhol-

den, i de gamle Propheters Aand, og prcedikede, at Him

meriges Nige var ncer. Om ham samlede sig Hoie og Lave, 

Rige og Fattige, Mcend og Qvinder; de modtoge Evange

lium og lode sig dobe. Overensstemmende hermed har Konft

neren omkring sin Johannes stillet sorskiellige Personligheder, 

forskiellige Mere. Doberen selv staaer paa en Klippe, op-

hoiet over Folket. I sin venstre Haand holder han Agnns-

deistaven, den hoire strcekker han imod Himmelen; thi derfra 

var det at Den skulde komme, som han forkyndte; derfra skulde 

opstaae et andet Gudsrige, der skulde herske i alle deres Hier-

ter, som troede. Som Skriften skildrer ham streng og haard-

for, saaledes er ogsaa her hoi Alvor udtrykt i hans Miner; 

men en Alvor, som endnu ikke er beaandet af Christendommens 

rene Fred. Thi Johannes stod paa Grcrndsen af den gamle 

og den nye Pagt; han var det gamle Testamentes Krone, 

Lovens Blomst ,  og dog var  „den Ringeste i  Guds Nige 

storre, eud han." I det han saaledes, ligesom Moses, stod 

paa Grcrndsen af det forjættede Land, skulde han kun vise 

Veien derind, uden selv at vcere tilfulde gienneintrcrngt af den 

Fred, fon: ventede dem, der bleve optagne deri; og en saadan 

Fred kunde derfor heller ikke finde sit Udtryk i hans Billede. — 



Den forste af Hans Tilhorere er en Ingling, der hvi

ler udstrakt paa sin Kappe og stotter sit Hoved paa Haanden. 

Han er et Udtryk for den frommeste Tro og Tillid, og Konst-

neren har paa en smnk Maade i ham skildret Aandens an-

strcengte Virksomhed under Legemets fuldkomne Hvile. Ang-

lingen er troet, han er kommen langveis fra, for at hore den 

himmelske Lcere, hvorefter hans Sicel torstede; men Sicelen 

bukker ikke uuder for Trcetheden, den er opfyldt af Tro og Äv, 

imedens Legemet foger Hvile. Ncermest denne Figur sidder en 

gammel Skriftklog paa en Steen. Hos ham sinde vi ikke 

hiin Aandens ungdommelige, levende Hensynken i Prophetens 

Tale, ikke den umiddelbare Forbindelse imellem at hore Or

det og at troe det; det provende alvorlige Blik rober Alder

dommen. Han gruuder med dyb Tceuksomhed over Prophe

tens strenge Ord, og prover Sandheden af hans Lcere; og 

ved Johannes's dicerve, indtrcengende Tale lofter han uvil-

kaarlig Haanden op til Hiertet, der er mere villigt til at 

troe, hvad hiin forkynder, end den alvorlige, tvivlende Forstand 

vil tillade. — Et endnu stärkere Udtryk af Ordets Magt viser sig 

i den nceste Gruppe, der forestiller en Moder med sit Barn. 

Hun er kommen ud i Vrkenen for at hore Johannes's Lcere 

og at dobes. Men, dybt greben af hans Tales vidunderlige 

Liv, synker hun paa Knce for Jehovas Sendebud, og 

lytter i stum Audagt til haus Tale. Qvindens Hierte er 

altid mere blodt, end Mandens og bliver lettere bevceget; 

hvor Manden staaer opreist, boier hnn sig under Folelseus 

Vcrgt. Derfor er det ligesaa smukt som sandt i Motivet, at 

Konstneren har ladet den unge Moder synke paa Kncr for Prophe

ten. Bag hende staaer hendes Son, og Barnets Vie folger uvil-



kaarlig Retningen af Moderens Blik, vel ogsaa fcengslet as 
det Imponerende i Doberens Optrcrden. 

En Fader med sin Son folger efter denne Gruppe. Sonnen 

har allerede forhen Hort Johannes prcedike, og har nn bevce-

get sin Fader til at folge ham, ffiondt denne ikke ncerer store 

Forventninger om den nye Lcerer. Hensiunken i Opmcerk-

somhed, helder Inglingen sig op til sin Fader, og hans Ansigt 

er et levende Udtryk af den Glade, han foler ved at see denne 

bevceget af Prophetens Ord. Thi endskiondt Faderen endnu 

ikke har tilkisndegivet for Sonnen, at han foler sig bevceget 

ved Lcerens Sandhed, saa rober den stille Beundring i hans 

Aasyn dog noksom, hvor dybt den har grebet ham, og alle

rede Hcendernes Stilling, i det han med den hoire griber om 

det venstre Haandled, tilkiendegiver hans Opmærksomhed. 

Dette har Sonnen ogsaa seet med inderlig Glcede, og med 

Tilfredshed og Kicerlighed lcegger han Armen om Faderens 

Skulder. Ncermest ved Johannes staaer en ung Mand og 

vender sit Vie op imod Taleren. Han har sat sin ene Fod 

paa del: Steen, hvorpaa Doberen staaer, og stotter Hovedet 

til sin Arm. Vi finde hos ham paa en skion Maade Ing-

lingens barnlige Tro forenet med Mandens provende Alvor; 

vi see ham med Hiertelighed og inderlig Tillid aabne sin 

Sicrl for den Forjcrttelse og Fred, der hviler i Ordet, hvor

til han lytter, snarere med moden Sindighed, end med ungdom

melig Fyrighed og Liv. 

Paa den anden Side af Johannes staaer en Angling, 

en af de skionneste Figurer i Compositionen. Man ftnlde 
troe, uaar man seer det Liv og den Sandhed, der hersker i 

denne, som i de andre af disse Statuer, at Koustneren havde 

optaget dem efter Naturen og idealiseret dem; og dog er det 



kun sin skabende Phantasie, han skylder Alt, samt den mage-

lose Lethed, hvormed han overforer sin Tanke reent og liv

fuldt i Leret. Utaalmodig venter denne Zlngling paa det 

Vieblik, da Johannes har endt sin Tale, for at folge ham 

ned til Jordan, at dobes. Han har allerede vendt sig imod 

Floden, fo'.n for at gaae, og afkastet sin Overkiortel, hvilken han 

bcerer  over  Armen.  Meget  horer  han v is tnok ikke as Pro-

phetens Tale; men han har allerede Hort nok, for at troe. 

Som en Modscetning til ham har Konstneren henstillet en 

Pharisceer, der vandrer igiennem Kredsen, standser et Aieblik, 

men gaaer derpaa hovmodig bort igien. I Stedet for hiin 

ynglings Frimodighed og Reenhed, finde vi her Stolthed og 

kold Foragt. Pharisceerne havde sendt Bud til Johannes, 

for at sporge ham, om han var Messias eller en af de gamle 

Propheter. Da han benegtede dette, saa ringeagtede de ham 

og lode haant om hans Forkyndelser, som Folket strommede 

tit for at hore. Og hele hiin Seets Ringeagt for Doberen 

og for det Folk, der vilde folge ham, er udtrykt i deu hov

modige Mine, hvormed Phariscreren lofter sit Hoved i Veiret 

og vender sig bort. 

Ved Siden af denne har Thorvaldsen henstillet en Joe

ger, der ved sin Hiemkomst fra Jagten er standset iblandt 
Folket, for at hore paa den Tale, som har samlet det. Han 

bcrrer endnu sit Jagtspyd paa Skulderen og holder Hunden 

ved siu Haand. Denne Figur skal maaskee ncermest fremstille 

den Classe af Folket, som endnu med en vis Grad af Lige

gyldighed horte Propheteu — ligesom i Forbigaaende — hos 

hvem haus Ord endnu ikke havde faaet Liv og Legeme, men 

som kun blev oieblikkelig bevceget af dem. Konstneren havde 



oprindelig udarbeidet en anden ppperllg Figur, en Centurion, 

paa dennes Plads; men havde den Resignation, at borttage 

den, fordi han frygtede, at den skulde drage Opmærksomheden 

for meget bort fra Hovedpersonen. Og virkelig er denne 

romerske Kriger den ftionnefte, meest livfulde Figur, man kan 

fee, fremstillet med udmcerket Udtryk og Sandhed. 

I de tvende naste Grupper fremtrader Thorvaldsens 

Naivetet og Gratie atter i sin hele Fylde. De ere et Erem-

pel paa, hvor skiont han veed at forene det Barnlige med 

det Alvorlige, et Crempel, som minder os om den idylliske 

Tone, der hersker i de forste Reliefs af Alerandertoget. En 

Moder er kommen med sine tre Born for at lade dem dobe. 

De to celdste, en Dreng og en Pige, have narmet sig hen 

til Jagerens Hund, som aldeles har fangflet deres Opmærk

somhed. Drengen er som den Storre gaaet foran; men nu 

tor han ikke gaae langer, og hans Softer standser med ham, 

imedens hun dog bestandig opmuntrer ham til at ncerme sig. 

Det nysgierrige, barnligt-srimodige og dog frygtsomme Ud

tryk i deres Ansigter, er i Enkeltheden ligefaa smukt, som i 
det Hele den Idee er, at bringe en saadan uskyldig, naiv 

Gruppe ind i Fremstillingen og Udviklingen af det alvorligere 

Stof. Det yngste Barn, en lille Dreng, yttrer stor Lyst til 

at lobe hen til Hunden, men Moderen holder ham tilbage, 

og hendes Opmcerksomhed er deelt imellem Johannes og de 

Smaae. — Den sidste Figur i denne Fronton er endelig en 

Hyrde, hvis Hiord man kan tanke sig grassende i Narheden, 

og som nu hviler sig med Hyrdestaven i sin Haand, og lyt

ter, ligesom Jageren, med en vis Grad af Ligegyldighed til 

Prophetens Tale. 



Hermed slutte vi disse Beskrivelser over nogle af Thor

valdsens skionneste, meest fuldendte Vcerker i den antike og 

christelige Seulptur, — Arbeider, der paa Grund af Stoffets 

aandfulde Opfattelse, og fortræffelige, poetiske Udforelse, alene 

vilde have vcrret nok til for evigt at gruude hans Navnkundig

hed som Billedhugger. 



Ragnarokr. 

Friese af Freund, 

Skiondt det oprindelig kun var min Hensigt her at omtale 

Arbeider af Thorvaldsen: blev jeg senere opmcerksom paa en 

anden af vore talentfulde Konftneres, den, desvcerre alt for tidligt 

tabte Professor  Freunds Composi t ion i  Basrel ie f ,  Nagnarokr .  

Det  maa vis tnok in teressere Enhver ,  som kiender  Oehl  en schla

ge rs ypperlige episke Digtninger over Nordens Mythologie, at see 

dem her, ved den plastiffeKonstners Phantasie og skabende Evne, 

levende overforte i den Konstsorm, hvis poetiske Virkning vi 

beskicestige os med; da Sammenligningen imellem begge Kon-

sters scercgne Mringsmaade ligger her aldeles aaben. Jo 

inere vi ogsaa betragte disse Basreliefs, desto mere maa det 

forekomme os, at de, iscer hvad Opfattelsen angaaer, vel 

knnne fortiene at ncevnes blandt den nyere Tids fortrinlige 

og eiendommelige Compositioner, selv uden Hensyn til, at de 

for Nordboen maae have en scerlig Interesse, da baade 

Stos og Udforelse tilhore ham. Dvceler vort Aie med Vel

behag paa hine talende og livfulde Skildringer af den grceffe 

Oldtids Sagn, som ere bevarede til vore Dage, ellers som 

nyere Konstnere have giensodt: saa vil det vistnok med ikke 

mindre Velbehag betragte et Arbeide, der er udrundet af Be

skuelsen af vore Forfcedres Gndesagn, der i mange Aar var 

den afdode Billedhuggers kicereste Syssel, og hvori han med 

Aand og Liv har udtrykt dristige Tanker. 

Jeg vil derfor soge i det Folgende at giennemgaae dette 

Arbeide; i det jeg isoer dvceler ved de Partier deraf, hvor det 



Aandige er meest fremhcrvet og hvor Konftnerens eiendonnne-

lige Tanke troeder Beskueren klarest i Mode. 

Den Begivenhed af Nordens Mythologie, som Konstne-

ren her har giert sig til Opgave, kan man neppe i sig selv 

tiltcegge nogen rig Poesie. Mythologien naaer i Forestillingen 

om Balders Dod sin hoieste poetiske Uddannelse. Efter denne 

Tiv, da det onde Princip mere og mere faaer Overhaand og 

den store Catastrophe ncermer sig, taber den sin rene, my-

thiske Charakteer, og antager en mere og mere symbolsk. Selve 

den sidste Dag og. Gudernes Tusmorke ligger ligesom paa 

de yderste Grcendser af deu symbolske Periode, og derfor er 

Sagnet her ogsaa mere stort og gigantisk, end indtagende 

eller egentlig poetisk. Fra dette Standpunkt har Konstneren 

ogsaa behandlet sit Stof og tegnet store og dristige Figurer; 

men unegtelig har han med denne Opfattelse tillige vidst at 

lade det Aandige paa mangehaande Maader troede frem, ef

tersom hans digtende Evne har formet Billederne for ham. 

Overhovedet kan det her allerforst bemcerkes, at Freu ud s 

Composition strar paa det ncermeste leder os til en Jcevnfo-

relfe af to hoist forstiellige poetiske Verdener, to sorstiellige 

Konstens Sphcerer, hvilke jeg ogsaa her vil bencrvne med de saa 
tidt, i forstiellige Meninger anvendte Navne: den antike og den 

romantiske. NatnrligviiS er det Nomautiste her af en heel 

anden Art, end Middelalderens christelige Nomantik. Vi spore 

nemlig oiensynligen et vist, skiondt siernt Slægtskab, hvad 

det Romantiske angaaer, i Aand og Charakteer imellem In

diens og Nordens Myther, uden dog derpaa at kuuue begrunde 

uogensomhelst historist Forbiudelse. Det formlost Groteske og 
det Uhyre er fremherskende i begge Sagnkredse, og begge 

have de en overveiende symbolsk Retning, saa at de i Grmttcn 



indeholde mere Spekulation, end reen Anskuelse. Ragnaroks-

Ideen er aabenbart aldeles episk og dramatisk af Natur, 

og der for  er  det  ogsaa d isse Poesie-Former,  v i  noermest  t ree 

at gienkiende i det Freundste Basrelief. I Thorvaldsens 

Alexander-Tog hersker en mere historist Beskuelse, og, stioudt 

vi ogsaa maa kalde dets Natur episk, saa er dog det Idylliske 

og Lyriske deri scerdeles herskende; og, hvad der kan siges 

om saamange af Thorvaldsens Arbeider, at de i deres antike 

Objeetivitet dog omhylles af den reneste Gratie i det snbjective 

Udtryk, og at de derved saa let, saa umiddelbart og naturligt 

tale til Beskuerens Phantasie og Folelse: gielder ogsaa om 

Alerander-Toget langt mere, end om Freunds Composition af 

Nagnaroksmythen. Til den sidste behoves ikke blot en velle

vende Forklaring, der behoves en Opfatning af den hele Sym

bolik i Eddaloeren; og der vil hvert Vieblik, so dybere vi 

troenge ind i denne, kunne opstaae den Tvivl hos os, om 

Billedhuggerens Poesie eller plastiske Digterevne virkelig staaer i 

Harmonie med Mythernes Poesie. 

Det ligger udenfor noerocerende Forsogs Grcrndser noer

mere at gaae ind i Ragnaroksmythens Natur. Her voere 

det nok at bemoerke Folgende. Denne Strid, hvori Himmel 

og Jord forgaae, er en Kamp imellem et godt og et, eller 

rettere to onde Principer; thi de ellers hinanden modstridende 

Kroefter, Surturs Folk fra Mufpelheim og Jetterne fra Nifl-

heim, forene sig om at bekoempe Guderne. Denne naturlige 

Adstillelse i Mythen var altsaa givet Konstneren, og overeens-

stemmende med den maatte han behandle sit Stof. Dette har 

han ogsaa giort; thi, medens han overalt — vel meer eller 

mindre heldigt — har stroebt at behandle Sujettet efter den 

for omtalte Opfattelse, og saaledes at give sit Arbeide den 



Charakteer, der netop adskiller den nordiske Mythologie fråden 

romerske og grceske: har han tillige udtrykt den ftarpefte Mod

sætning, som Skionhed og Hoeslighed, Godt og Ondt nogen

sinde kan danne, i sin Afbildning af Valhals Guder og deres 

Fiender. Men foruden hiint Stoerke og Dristige, der over

hovedet maa charakterisere Konstens Behandling af et nordisk 

Stof, en nordisk Kamp, har netop denne Kamp det Såregne 

ved sig, som heller aldrig tor rinde dens Fremstiller af Hu, 

at dens Udfald er uigienkaldelig bestemt og fornd varflet, 

og at begge Partier kiende disse Varsler. Ogsaa dette almin

delig Bestemmende har Frennd ikke tilsidesat i sin Udforelse. 

Tanken om Doden, om en uuudgaaelig Undergang efter 

Skiebnens Villie, har lagt sig om Gudernes Hierter, ligesom 

en vild, dyrisk Gloede taler af deres Fiendcrs Foerd. Men 

Skiebnen er uboielig for begge de koempeude Magter; naar 

Himmel og Jord forgaaer, maae Jetterne doe med Gnderne, 

saaledes er den strenge Skiebnes Villie. Derfor har Koust-

neren stillet den hoieste, hemmelighedsfulde Guddom over de 

Koempeude; det er hans Villie, at Surturs Flammer skulle 

for toere Himmelen;  men i  ham hvi ler  Haabet  om et  nyt  

Gimle. — Jeg vil nu noermere betragte Compositionen selv, 
i dens storre og mindre Dele. 

Den falder i tre Hoved-Afsnit. Det forste skildrer 
Gnderne med deres Hcer, fra Bisrost over Kamppladsen, Val

hal og Valaskialf, indtil Nornerne ved Urdas Kilde. Der 

er ingen Forskiel i Charakteren i denne Afdeling; Smerten 

er den samme hos Alle, kun hos Moendene kuet af Alvor og 

Resignation; Qvinderne give deres Taarer frit Lob. Moen-

denes Liv har voeret en bestandig Kamp, de skulle nu ogsaa 

doe kcempeude, og derfor forsone de sig tildeels med Doden; 



og hvor Kampen allerede er begyndt, hvor Thor svinger sin 

Hammer imod Midgardsormen, der er ingen Dodsfrygt loen-

ger, Thors kioekkeAaspn udtaler kun Kampgloede. Men Qvin-

derne skulle nu forlade et Liv, der aldrig har kiendt Kamp 

og Strid; Dodsfrpgten og Fortvivlelsen griber dem der

for med sin hele Styrke. En, om vi saa maa kalde det, he

roisk-elegisk Charakteer er fremherskende i denne Afdeling. 

Den anden Afdeling adskiller sig derimod i Charakteren 

betydeligt fra hiin. Den skildrer Surtur og hans Folk, der 

drage til Kampen. Muspelheim, Ildlandet, toenkes beliggende 

yderst imod Syd paa Jorden; men Sagnet herom er bedcekket 

med et mere hemmelighedsfuldt Slor, end nogen anden Deel 

af Mytherne. 

„Naglfar strider frem; 
Den Kiol fra Osten glider, 
Da Muspels Sonner stulle 
Over Havet fare. 

Surtur fra Sonden farer 
Med flagrende Luer, 
Af Svcerdet skinner 
Himmelgudens Sol." 

Saaledes taler V o la om Snrtnr og hans Krigere; og 

Konstneren har  ogsaa g ivet  det te Afsni t  en noget  mere my

stisk Charakteer, end de andre. Skiondt Mnspels Sonner 

ere Asernes bittre Fiender, saa spores dog blandt dem ikke 

hiin vilde, ncesten dyriske Gloede, der er Hovedtroekket i den 

tredie Afdeling, i Jetternes Foerd. Tause, men sikkert 

6) Overs, af den crldre Edda ved Finn-Magnnscn. 



gaae de i Land af Skibet og vandre fremad; Ildens 

Virkning er stille, men fortcerende. Den tre die Hoved-

Afdeling behandler endelig det egentlig onde Princip i dets 

Udtroeden, det vil sige den egentlige Modfcetning til Guderne: 

Jet terne under  Anforsel  a f  Loke.  Scenen er  her  vedHela 's  

Hule. Hvad man i Almindelighed kan anfore som betegnende 

for dette Afsnit, er, som ovenfor omtalt, det raae, dyriske Prceg, 

der er denne lavere Klasse af Skabninger givet, hvilket i For

bindelse med List og Snuhed coneentrerer sig i Konstnerens 

Opfattelse af Loke. Som den fierde Afdeling kunde man, 

hv is  den e i  var  af  faa r inge Omfang,  anfore Vanernes 

Gruppe, der ved deres cedle Trcek og Former danne en cha-

rakteristiff Modsoetning til de vilde Thu s ser, hvem de ere stil

lede ved Siden. Konstneren har ved Fremstillingen af dem 

atter ncermet sig ganske til det Antike. 

Efter disse forelobige Bemærkninger gaae vi over til 

Enkelthedernes Behandling. Som et Middelpuukt for den 

hele Composition er Billedet af Alfader at betragte. Denne 

skiulte og mystiske Guddom, hvis Tilvcerelse de gamle Nord

boer anede, og som Eddaen dunkelt berorer, er her den hoieste 

Skiebne, en nboielig Villie, tilhyllet af Anelsens Slor. Konst
neren har stildret ham som en hoi og mcegtig Olding, med 

strenge Trcek; men hans Hoved er boiet, han synes at dromme, 

og Haaret ruller i lange Lokker ned fra hans Pande. Thi 

det Aieblik er endnu ikke kommen, hvori han skal indtråde 

virkende. Naguarokr var fra Evighed af bestemt; men forst 

naar det er endt, da stal han hceve Jorden igien af Havet, 

og vcrkke Aser og Mennesker til Liv paa Ida's Slette. 



»Der vil Alfader selv siq ciabenbare; 
Sit Nuneskiold han dem tra Skpen flikker, 
Hvis hoie Viisdom vogte vil for Fare/'--) 

Derfor folger hans Vie ikke Kampen, men drommcude 

og tankefuldt stuer det indad. Sphcererue svinge sig omkring 

ham i,en vid Kreds giennem Himmelrummet, og trende 

Sphinrer foran hans Scrde betegne det uloftelige Slor, som 

fkiuler ham. Til Venstre for ham sidde de hoie Norner ved 

Urda's Kilde. Urd vender sit Hoved til Siden, skuer tilbage 

i  Fort iden og opskr iver ,  hvad hnn seer ,  paa sin Tavle.  S  kuld 

sidder med Haauden under Kind, og hendes Tanke vandrer 

ud i Fremtideu; derfor er hendes hele Charakteer dyb Tænk

somhed og Alvor. Men Verandi ftaaer opreist og holder 

Vcrgtstaaleu i sin Haand. Hun har Vinger og betegner den 

hurtige Nutid. Muspels Sonner komme stilende paa 

Skibet Nagelfare. Freuud har skildret dem som Negere, 

Ildlandets Beboere, og saaledes ogsaa i det Udvortes ladet 

dem udvikle en stcrrk Modsætning til Thnsser og Jetter. 

Foran dem kiorer Surtur paa enSlcede, trnkken af Drager. 

Han ligger halv udstrakt og stotter sig med den ene Haand tilSlce-

den; den anden udstrækker han med sit flammende Svoerd til Be

faling. Men hans Aasyu er heelt tilhyllet; thi som Ildens 

Fyrste, har Konstneren tankt sig, kan han ikke stues af nogen 

Dodelig. Forst Ansigt til Ansigt med sine Fiender stal han 

afstore sig for at styrte Aserne i Fordærvelse. Hans Kiortel 

er beskrevet med hemmelighedsfulde Tegn, og han har et 

Stiernebelte om sit Liv. Denne mystiske Charakteer er, som 

vi allerede have ncrvnt ovenfor, scerdeles svarende til Stoffets 

s) Oehlenschlager: Nordens Guder. 



Natur i deuue Afdeling af Compositionen, og danuer en le

vende Modsætning til den mere harmoniske Forbindelse imellem 

Tanke og Form, der er et Soerkiende for de crdlere Guder. 

Efter Surtur og hans Krigere folger Loke og Jetterne. 

Af Biergene mylre Svartalfer ud med Skrig og Glcedesraab 

over deres Frihed, i mangfoldige Stillinger. Ved et Ildsted, 

hvorpaa Helas Hane ftaaer og galer hoit ved Gudernes Tus-

morke, sidder Vola paa Jorden. Men denne Nordens Si-

bylla, o>n hvem Oehlenfchlager sang: 

»Alvorligt hendes Ansigt var, og Freden 
Oinsvccved alle Trcck; en soelsom Zjnde 
Forbandt med Strenghed sig og mildned Vreden." 

har Konstneren opfattet paa en anden, langt mindre heldig 

Maade, i det han nemlig har fremstillet hende som en gammel, 

rynket Jetteqvinde, der ligesom til Bekræftelse for sin Spaa-

dom lofter Haanden trueude i Veiret; ikke som hun hoie, 

hemmelighedsfulde Fortolkerinde af Skicebnens Villie, hvilken 

vi finde hos Digteren. Ved Indgangen til Jetternes Hule 

sidder Gestur hi in Blinde med sine Hunde og lytter forbauset 

til Tummelen og Glædesskrigene. Over hans Hovev paa 

Klippen sidder Arnen Hroesvelgr, og Nordenvindens Kulde 

udgaaer fra dens stcerke Vingeslag. Jetterne stromme par-

viis ud af Hulen med Loke i Spidsen, som skynder paa dem, 

i det han drager den forreste Jette efter sig ved Haanden. 

Den vilde, dyriske Gloede, som taler af deres Blikke og Miner 

overgaaes kun af deres Herskers. Thi Konstneren har i Ud

trykket af Lokes Ansigt lagt al den dicrvelfte Gloede, som mo

der Viet i Billederne af Mephistopheles. Han har korte Horn 

og Flaggermnusvinger, eg boier sig utaalmodig lyttende fremad 

imod Krigstummelen. Er dette nu et Misgreb af Freuud, 



at fremstille en Gud, hvem Mythen i Almindelighed uoevner 

som en Mand af fcerdeles stion lldvortes Skabning, hoeslig 

og frastodende? — Eller har han ikke snarere tcenkt sig, at hiin 

stionne Skabning kun var som en Maste, hvormed hans Ond

skab havde bekloedt sig for desto lettere at kunne stade, og som 

han nu, da hans Hersterdag var kommen, afkastede, for at 

fremstaae i en Skikkelse, der var et sandt Udtryk af hans In

dre ? — Umiddelbart foran Loke drage Vane r n e op imod Bifrost. 

Overgangen er ftcerk og charaktcristist fra den lavere Jettena-

tnr til de cedlere Vaner, og aldeles rigtig har Konstneren 

opfat tet  d isses Charakteer ,  der  sk i ldres som v ise og kund

skabsrige; i det hau til d.reS Fremstilling har valgt den an

tike Stiil; thi Tanken ledes derved tilbage til Groekerne, der 

fremfor noget andet Folk i Oldtiden udmcerkede sig ved Kund

skab og Civilisation. Ni ord auforer dem; thi endstiondt han 

var optaget iblandt Aserne og havde cegtet Skade, har Freund 

her ladet ham forene sig med sit Folk igien. Men netop 

denne hans Forbindelse med Guderne er tillige paa en smuk 

Maade autydet, i det hau med et bedende Udtryk i sit An

sigt boier sig tilbage paa den bevingede Hest, og synes at af

holde en af Vanerne fra at kaste en Steen imod Heimdal. — 

Og hermed giores Overgangen til den tredie Afdeling, den, 

hvori Aserne og deres Hoer er fremstillet. Det er en Folge 

af  Sagens Natur ,  at  i  de foregaaeude Rel ie fs ,  hvor  den la

vere Natur er skildret, ikkuu kau iudeholdes lidet Aaudigt. Deu 

Poesie, som skudes deri, er derfor mere objectiv, end subjectiv; 

thi det Poetiske er givet Konstneren i Stoffet, og hans Hoen-

der ere ligesom til en vis Grad bnndne, fordi Mythen som 

oftest aldeles uforanderligt har bestemt de Forbindelser og 

Charakterer, hvori de handlende Personer stulle troede frem. 



Mere Frihed har Konstneren derimod i det Folgende, hvor 

den hoiere Natur stal skildres, og hvor han oftere faaer 

Leilighed til at lade Fol el sen virke under Fremstillingen. 

Denne Afdeling aabnes med Heimdal, som kncrler paa 

Bifrost og stoder i Giallerhornet, for at kalde Guderue til 

Kamp. Hans Stilling udtrykker Utaalmodighed efter at kaste 

sit Horn og styrte sig i Striden. Foran ham ere hans ni 

Modre grupperede, og Fremstillingen af dem giver en rig Anled

ning, som Konstneren ogsaa har benyttet, til at lade den dybe 

Smerte udtale sig paa en sand og poetisk Maade. Den for

reste Qvinde er allerede rammet af en Piil fra Vanernes Buer, 

og i sonderrivende Smerte holder hnn Haanden for sit Ansigt, 

et levende Udtryk af legemlige Qvaler. Ved Siden af hende 

sidde tvende andre, hos Hven: Fortvivlelsen har tilintetgiort 

enhver anden Folelse. De tilhylle deres Hoved, og vente saa-

ledes Dodens Komme. En Qvinde er allerede omslynget af 

den frygtelige Midgardsorms Bugter, og denne reiser foran 

Bi f rost  s i t  Hoved hoi t  i  Veiret ,  for  at  kccmpe med Thor :  

„Da kommer Asa-Thor med loftet Hammer! 
Saa skion en Strid tilforn man aldrig saae, 
Skiondt lcrnge Thor kun blindt i Skicellet rammer." 

Thi den dybe Sorg, der ligesom har lagt et Slor over Gu

dernes Vie, er her vegeu for Kamplyst. Dicerv og kraftig 

staaer Guden med Styrkebeltet om sin Lcrnd og svinger 

Miolnir imod Slangen. Han minder om Herkules i Striden 

med den lerncciste Hydra. Bagved ham staaer hans Vogn 

med Bukkene og hos den Hrist med udbredte Vinger. Den 

frygte l ige Fenr isn lv  er  i  Begreb med at  re i fe  s ig  imod Odin.  

Valastialfs hoie Gud kommer ridende paa sin ottefoddede 

Hest ,  med lo f te t  Svoerd,  og Navnene Hnginn og Muninn f lyve 



skrigende foran ham imod Uhyret. Det er den samme kraftige 

Olding med et snildt, skarpsindigt Ansigt, som Frennd ogsaa 

bar skildret siddende paa sin Kongestol. Ogsaa fra hans 

Pande er Sorgen veget for Mod og hoi Resignation. Vel 

er en rolig Majestcet Scerkieudet for disse Billeder af Afa-

Odin; men dog er det ikke den, der udmoerker de antike Bil

leder af Zeus. Konstneren har her rigtigen vidst at loegge 

noget mere Nordist i Physiognomiet, om han end paa andre 

Steder maaskee har ncermet sig vel meget til det Groeske. Efter 

Odin folger hans Son Vidar, som skal blive hansHccvner, 

samt Valkyrierne — stionne og kraftige qvindelige Skikkelser 

til Hest med Vinger paa Hielmene. Einheriarne vandre ud af 

Valhals stioldtoekkede Porte med Stcerkodder i Spidsen. I 

denne cegte nordiske Skikkelse finder Beskneren Udtryk for Alt, 

hvad Sagaen fortcetter om den nordiske Kcempe. Mod og 

Styrke, crrlig Dicervhed og Godmodighed, rolig Resignation 

nnder Skiebnens Villie staaer prceget i hans Ansigt, Kamp

lyst i bans Stilling og Holdning. Ham folger Freir paa 

Gullinborste med Solens straalende Billed paa sit Skiold, og 

Skioldmoen, den stcrrke Gefion, med en Dyrehud over Skul

deren, og i Begreb med at drage en Piil af sit Kogger. 

Hermed forandrer Charakteren sig, og gaaer over fra en 

sorgmodig Resignation til Smerte og Taarer; thi Konstneren 

skildrer V a laski alf og Gudindernes Kummer. Frig g a sidder 

stille og dybt uedboiet paa sit Scede, heudes Sorg er stor, 

men den er stum; og Hermod er med sine Tryllestav staaer 

tröstende ved hendes Side. Hlidstialf, Odins Kongestol, er 

tom; thi han selv fcerdes i Kampen; kun hans Hane staaer 

derpaa med udstrakte Vinger og galer hoit imod Ragnarokr. 

Men den blode, kicerligbedsfnlde Freia's Smerte er ikke ftum; 



hun stilller grânde sit Hoved ved sit Barns Bryst, og 

Siofn stuer klagende tilbage. Den mcegtige Sif er for stolt 

til at lade sine Taarer rinde; hun sidder taus med Haanden 

under Kind og sorger over sin Husbonds Skiebne. — Hermed 

ender Friesen. Vistnok staaer den langt tilbage for de Com-

positioner, vi i det Foregaaende have omtalt, og man soler 

under Beskrivelsen, at det Poetiske i Grunden mere tilhorer 

Stoffet, end Konstneren; men den ligger dog ligesom vort 

Hierte noermere end de groeske; og som det forste geniale 

Forsog i sit Slags, kan den vistnok sortiene Opmoerksonched og 

Omtale. Oehlenschäger berorer i sin Prometheus netop dette 

Arbeide af Freund, og indvender imod det, at det endnu er 

vel grcest. Tillige omtaler han det Eiendommelige for den 

nordiske Konst med folgende Ord, hvormed vi kunne slutte 

Betragtningen af dette Arbeide: „Staae Sydens Mennesker i 

Skionhed virkelig over Nordens, saa er det maaskee i Legemets 

Udvikling, der ikke lider af den nordiske Fedme. Men i de 

nordiske Ansigter er mere Fiinhed og Charakteer, ogsaa maa

skee mere Sicel. Nordens dybe Folelse og Alvor giver dem 

et Prceg, sorskielligt fra den grceske Skionhed. Det forstaaer 

sig, i den nordiske Konst maa voere mere Sentimentalitet, end 

Naivetet; men ogsaa dette er en Grund mere til at bearbeide 

den. — I Thorvaldsens Christus, i hans Apostle see vi en 
god Begyndelse; lad Geniet paa lignende Maade gribe 

det Sentimentale, det Dybsindige i den nordiske Mytho
logie!" *) — 

s) Prometheus I. S- 334. 


