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•Udkast til indledningen til H V 1833.
Menneskeslægten er et stort åndeligt legeme, og mennesket er det led i
skabningsrækken, der skal og kan forbinde himlen med jorden. Herudfra fås
forestillingen om verdenshistorien som målet. Vi er i slægt med Gud og med
hele verden, har bevidsthed om os selv og Gud og kan betragte timeligheden
som en stor åndelig udvikling. Mennesket er skabt i Guds billede og den øvrige jordiske verden i menneskets. Menneskekundskab er målet og findes i slægtens erfaringer. - Slægtens årstider, parallelismen mellem slægten og den
enkelte. Bogens nødvendighed til den historiske erindring og oversigt. Hvad
der angik hele slægten, er skænket i bibelen eller skabt af kristendommen
(l). Hovedfolkenes efterladenskab er tilstrækkeligt til et billede af oldti-

mh..
Intet menneskeligt må være mig fremmed. Må fremstille en naturalistisk
erkendelse af kristendommens og mosaismens historiske betydning, ja, af Kri-

fase. 227.XVI.

II.

sti guddommelige natur og bibelens historiske troværdighed (svævede
for naturfilosofferne). En håndbog i verdenshistorien - ikke af kirkelige og præstelige grunde, mon af rent menneskelige og videnskabelige grunde. - Tilbageblik på 1812 og 1814 (føler kontinuitet med
krøniken af 18141). - Kirke, stat og skole (2). Kritik af de pågældende historiske arbejder. En almindelig håndbog må dreje sig om
folk og stater. De store kendsgerninger, hovedfolkene. Idealet for
en håndbog må være at udelade den særegne synsmåde og den kritiske
drøftelse af kilderne. De tre oldtidsfolk. Middelalderen. Nyere tid
- må blive brudstykkeagtig. Men tråden må kunne findes (3).
Genesis den bedste indledning. Jesus er den anden Adam. Tro og
videnskab. Herodot. Snorro. Fantasi, følelse, forstand - og universalisme. SHAKESPEARE. WALTER RALEIGH (4).
Affatteisestid; 1832. 3. udkast med denne overskrift (genoptager slutningsmotiv fra X X ) .

