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Udkast til indledningen til H V 1833.

En forudsætning; der gives en menneskeslægt i tredobbelt forhold,til

skaberen, til sig selv og til den øvrige skabning, et forhold, der skal vi-

denskabeligt forklares ved menneskeslægtens voksende selvbevidsthed og der-

ved udviklede bevidsthed. Dens levnedsløb skal "straalende fuldendes". Det

afspejles i verdenshistorien. En håndbog må omfatte de store begivenheder

og må oplyse, hvordan slægtens bane "kan og bør fortsættes". Der må tages

parti (l). Her kan kun leveres en grundtegning. Derfor må der samarbejde til.

De kendeligste storværker findes i statens historie (2)s på grænsen af

håndens og åndens verden, - Hovedfolkene. Skabelse og fald (3). Beretningen

i bibelen svarer til, hvad vi må forudsætte om slægtens oprindelse. Slæg-

t4Pb fire aldres barndommen før Moses. Parallelismen mellem slægten og den

enkelte. Ebræerne. Vi står - mellem manddom og alderdom - vaklende som Her-

kules, i tvivl om vore idealers værd. Men vi er ikke skabt forgæves. Hvor
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mange familier vil tro vidnesbyrdet om slægtens storhed og forsy-

nets spor - det mirakel, der besegier den ebræiske historie og hå-

bet om forklaringen? (4). -

Kristendommens gang gennem 18 århundreder. - Naturalisten må

fremhæve miraklerne før Kristus, en naturlig udvikling, der kulmi-

nerer mod Kristi himmelfart, som viser os vort mål. Kristendommen

er slægtens oprejsningsmiddel (naturligt forstået) og knytter sig

til den mosaiske anskuelse om skabelse og fald, men dens sandhed

kan ikke bevises før tidens ende. Den opretholdt staterne fra Roms

fald til nu. Den ebræiske historie er ikke en befalet trosartikel,

men en universalhistorisk kendsgernings vort forbillede (5). Græke-

re og romere. - Middelalderens hovedfolket må have kristendommen til

livsprincip. Vort menneskeliv er en fortsættelse af det gamle, idet

livskraften er aftaget, men forstanden udviklet. Derfor må livet væ-

re blevet fortsat også i middelalderen, hvor dunkelt det end kan fo-

rekomme os (6). De nye folks overgang til kristendommen. Kirkens uni-

versalitet. Vore almindelige verdenshistorier er døde - de hænger

kun sammen "ved Tal eller ved Klister", da vort begreb om universa-

litet i almindelighed er "luftigt eller atomistisk". Alle folk er

blevet gjort ens (7). Har selv haft en rem af huden som "Pave-Præst".

- Borgerskab og gejstlighed på reformationstiden. Den krise, der da

begyndte, står vi i i dag. Men statsbGgivenhederne i nutiden må sø-

ges hos protestanterne (8). En håndbog i kildehistorien savnes. Gæt-

ninger må historieskriveren holde tilbage. Historiekritik - og "Kri-

tikakleri". En levende fortælling er ingen biting ved den historiske

håndbog (9).

- Pra læg 4 er dette udkast til indledningen ikke benyttet me-
get.

Affattelsestid; 1832 (se desuden rubr. 6).


