
Det øjeblik

af Jens Brun
Byrons  genialitet  som digter  er  hans  evne til  at  fange øjeblikket  og få  det  til  at  stå
dirrende for øjet og sindet – et øjeblik. Således versene om den skibbrudne Don Juan,
der er blevet reddet af Haidee, og da han falder i søvn, sidder hun bøjet over ham i
hulen ved stranden.

And when those deep and burning moments passed
And Juan sunk to sleep within her arms
She slept not, but all tenderly, though fast
Sustained his head upon her bosom’s charms;
And now and then her eye to heaven is cast
And then on the pale cheek her breast now warms,
Pillowed on her o’erflowing heart, which pants
With all its granted, and with all its grants.
(Byron: Don Juan, 2.sang, stanza CXCV)

Byron fanger øjeblikkets intensitet, dets tyngde af lykke og opfyldelse. Som barnet stirrer
fortryllet  på  juletræets  lys,  som en  troende  henført  stirrer  på  hostien,  som en  gnier
grådigt stirrer på sit  fyldte pengeskrin. Deres betagelse er dog intet  imod den lykke,
Haidee føler, når hun ser på sin elskede, som sover.

For there it lies so tranquil, so beloved
All that it hath of life with us is living.

I det øjeblik er der en åbenhed mellem Juan og Haidee; det, han er, lever instinktivt i
hende og hos hende, hans væsen er givet hende i beskuelsen, i åndedrættet hun mærker
på sin egen hals, når hun bøjer sig over den sovende. Øjeblikkets erkendelsesindhold
kan ikke beskrives alment, øjeblikket er ikke springbræt til nogen visdom, som varer ud
over  øjeblikket  selv.  Øjeblikket  er  et  øjeblik  af  åbenhed,  sagde vi,  og  i  åbenheden
grænseløs accept: Som det kød og blod i al dets skrøbelighed, forgængelighed, lyst og
svigefuldhed, som Don Juan er, lever han hos Haidee, han er helt kendt af et andet
menneske,  øjeblikket  er  et  øjeblik  af  alle  grænsers  og  forbeholds  fravær  mellem to
mennesker. Alt hvad den anden er og har af liv, lever med mig.

Øjeblikket er åbenhed, grænseløs accept, totalt, uforbeholdent nærvær. Men alle disse
bestemmelser er kun ord, der spiller på grænsen til det uudsigelige, som dog lever i



billedet, det poetiske øjebliksbillede. Det er, og det forsvinder. Det er ikke åbenbaring,
det lægger ikke op til  noget filosofisk eller æstetisk helhedssyn, baner ikke vejen for
nogen Gesamtlösung. Det er bare øjeblikket, og efter det er døden. Efter øjeblikket ikke
erkendelsens videreførende lys, ikke indgang til klarere livsopfattelse, - der er øjeblikket,
og så døden.

There lies the thing we love with all its errors,
And all its charms, like death without its terrors.

Byron er blevet rubriceret som romantismens digter sammen med Heine, og på dansk
grund  Aarestrup,  Christian  Winther  og  Steen  Steensen  Blicher.  I  reaktion  mod
romantikkens borgbyggerier af helhedsfilosofier og teorier, der fandt det absolutte og
konstruerede tilværelsen derudfra – filosofisk (Schelling og Fichte) eller æstetisk (Novalis
og Schiller) – vil Byron og Heine alene det opfyldte øjeblik, størst mulig nærhed til livet.
Fra teoretisk skyggespil til øjeblikke af livsintensitet før døden.

Men vi kan ikke drage nogen direkte parallel mellem den europæiske romantisme og
den danske.  Romantismen får en ganske særlig udformning på dansk grund, og det
skyldes en naturvidenskabelig opdagelse.

I 1820 opdagede fysikeren H.C. Ørsted elektromagnetismen. Elektricitet og magnetisme
havde  man  kendt  gennem mange  århundreder,  men  forbindelsen  mellem dem,  de
modsatte poler, der tiltrækker hinanden og skaber enhed i det stoflige, det var Ørsteds
opdagelse. Denne opdagelse inspirerede danske forskere på alle områder. Et strålende
eksempel herpå kan læses i Henrik Stangerups romanbiografi om naturforskeren P.W.
Lund,  der  i  1826  rejste  til  Brasilien  og  begyndte  sin  forskning  i  fossiler  og  jordens
historie. Lund er fast overtydet om, at ligesom Ørsted havde fundet elektromagnetismen,
således  kunne forskere på alle livets  områder finde frem til  et  samlende princip,  en
levende ånd,  der  gennemtrængte og fastholdt  alt  i  et  helhedssystem, som man godt
kunne tyde som en guddoms skabelse.  Romanen hedder Rejsen til  Lagoa Santa,  og
P.W. Lunds fossilsamlinger, som han sendte hjem fra Brasilien, kan stadig studeres på
museer i København og Paris.

Ørsteds opdagelse fik også betydning for periodens digtere. Den danske romantisme er i
høj grad historien om digternes forsøg på at sætte navn på den kraft, der gennemsyrer alt
i natur og samfund. En filosof som Sibbern og digtere som Ingemann, Christian Winther
og Aarestrup er  enige om,  hvad kraften hedder  og er:  Kærligheden!  Forelskelse og
erotiske oplevelser leder frem og op mod tilværelsens samlende princip, det, der giver
mennesket dets sande liv, kærligheden. Ikke en kærlighed til  et enkelt menneske, en
sådan kærlighed er kun afsættet, nej, der er tale om, at forelskelse og erotik katapulterer



mennesket op i den højere sfære, hvor det integreres i den kærlighed, der omslutter alt
og  er  altets  mening.  Altså  kærlighed  til  al-naturen  og  al-menneskeheden.  Den mest
interessante udformning af denne kærlighedsfilosofi på dansk grund er Aarestrups. Han
søgte den hedest, og han fandt ud af, at den var løgn.
I Digte, 1838, er der en samling digte, som Aarestrup kalder Erotiske Situationer. Disse
digte udgør en novelle, der fortæller om en mand og en kvinde, hvor han søger at drage
hende ind i sit kærlighedsunivers. Et af digtene hedder I en Landsbykirke og handler
om, hvorledes alt er fugtigt og vammelt og skident og utroværdigt i det kolde kirkehus.
Men hun,den elskede, sidder lige ved siden af, og hendes krop er det nye tempel, der er
en  fuldgod  erstatning  for  det  gamle,  udtjente  kirkehus!  Novellens  midtpunkt  er
digtet Skovensomhed, hvor han endelig får held med sit forehavende:

Igjennem Bøgeskoven
Jeg dig ved Haanden førte
Det var saa grønt og kjøligt
Vi Nattergalen hørte.

Det var, som hele Verden
Med Blomster og med Grene
Med Skyer og med Stjerner
Tilhørte os alene.

Vi talte ikke sammen
Vi kunne Intet sige
Som snoede, tavse Ranker
Eensomme, lykkelige.

Saa frit, afsides var det,
Saa ubevogtet, stille
Det var, som om vi Intet
Meer ønskede og ville.

Her har vi den så i sin opfyldelse, kærlighedsuniversalismen. Hele verden er samlet i de
to, der snoer sig om hinanden i skovensomheden. Nu, nu skulle i hvert fald han, som er
initiativtageren, så kunne tage skridtet op i den universelle kærligheds sfære. Men nej,
totalt ærligt indrømmer digteren, at de i dette opfyldelsens øjeblik ikke opdager andet,
end  at  de  er  ensomme.  Som Adam og  Eva  ikke  opdagede  andet  ved  at  spise  af
Kundskabstræet end dette, at de var nøgne.



Mener Aarestrup nu ikke bare med ”eensomme”, at de er alene ude i skoven? Nej,
Aarestrup er præcis i sit sprog. Mener han ”alene” så skriver han ”alene”. Og ”ensom”
er  i  Aarestrups  sprog  altid  forbundet  med  kulde,  med  solens  og  den  ligefremme
livsopfyldelses fravær. Så hvorfor ”Eensomme”, de har jo lige fuldbyrdet deres elskov
derude i skovensomheden? Fordi – og det er digtets nøgne ærlighed – de intet andet og
intet  mere  ønskede og ville!  Han troede,  at  ved elskovsoplevelsen derude i  skoven,
snoede  om  hinanden  som  slanger,  ville  dørene  gå  op  og  tilværelsens  universelle
kærlighedskraft, kærlighedens elektromagnetisme, åbne sig for dem.

Men ingen døre åbnede sig, der stødtes ikke i noget guldhorn, der kom ingen himmelsk
røst og sagde, at her, her i erotik og elskov, var himmel og jord forenede, for her boede
kærligheden. Kun tavshed og ensomhed, fordi de ikke ville mere og andet end dette, og
det var ikke nok. Resten af digt-novellen handler om, hvordan hun sygner hen og dør,
mens han finder ind i et æstetisk univers, hvor han kan overleve ved at digte og gendigte
den erotiske oplevelse. Digtningen udsætter hans død. Aarestrup døde af fedme i 1857,
57 år gammel.

Her kunne man jo så som teolog hæve pegefingeren og sige: Der kan I se! Al den snak
om  kærligheden  som  den  universelle  livsopfyldelse,  al  den  snak  om,  at  bare  vi
omslynger  al  verdens  millioner  med  vor  kærlighedsfølelse,  så  når  vi  ind  i  det
guddommelige, så hæver vi os over den satte borgerlighed – al den snak er hul og falsk,
det erfarede Aarestrup. Kærligheden er ikke det universelle og kærligheden er ikke nok.
Mennesker må ønske sig mere, ville mere: De må ville Gud og først finde hjertets fred
ved at hvile i Hans vilje. Men den pegefinger behøver jeg ikke løfte her, den pointe har
læseren sikkert selv fundet for længst.

Der  er  en  lignende  tosidet  udvikling  hos  de  danske  guldaldermalere,  Købke  og
Lundbye. Købke maler øjeblikket lige så smukt, dybt og varmt, som Byron digter det.
Han kan male et kornloft og udsigten fra det, så det skinner i formiddagssolen, han kan
male en morgenvandrer ved Sortedamsdosseringen så man er sikker på, at alt hvad der
findes har en dyb plads og betydning i en Almægtig Skabers hånd og hviler trygt dèr.
Sådan maler Lundbye også i begyndelsen, han har den samme evne til at male køer,
gårde, træer så man fornemmer, at her står alt trygt i Guds faderhånd.

Men senere i sit korte liv begyndte Lundbye at male billeder, hvor kaos, uorden og
ødelæggelsesmagter  lurer  i  billedets  dybde.  Som  f.eks.  hans  nordsjællandske
vinterlandskab fra 1841. Kanen med hest foran og mennesket i kanen forsvinder næsten,
knuget  ned  af  den  hvide  sne,  de  truende  snedriver  og  den  sortblå  vinterhimmel.
Mennesket er en myg, som en ufølsom skæbnehånd klasker til døde i næste nu. Senere



maler Lundbye skyformationer, det faste land er væk, skyernes tumultariske drift frem
og tilbage bliver hans sidste motiv, tomhed, endeløs tomhed, som Prædikeren sagde.
Lundbye var et af de mennesker, der ikke kunne se hvad verden og livet skulle blive til,
hvis enevælden ophævedes og Frederik VI's trygge guldalderdanmark skulle forvandles
til et europæisk demokrati med regeringsskifte fra måned til måned. Lundbye døde i
1848  som  soldat  i  den  første  slesvigske  krig  ved  en  vådeskudsulykke.  En  samling
opstillede  geværer  væltede,  et  enkelt  af  dem gik  af  og  traf  Lundbye  i  hovedet.  Så
tilfældigt, så meningsløst døde den danske guldalder. Men årene fra 1820 til 1850 er og
bliver en utrolig stor periode i dansk åndsliv pga. inspirationen fra Ørsteds opdagelse.
Og  de  universalistiske  spekulationer  om  eros  og  kærlighed  er  da  vist  ikke  helt
forsvundne endnu. Jeg sad på lærerværelset på et gymnasium og hørte en religionslærer
foredrage  sin  visdom:  ”Jeg  gider  sgu  ikke  fortælle  eleverne  om  dogmerne  og
opstandelsen  og  Gud  og  Helligånden.  Jeg  siger  til  dem at  kærlighed  er  det  eneste
guddommelige, det må være nok!”

På hver deres måde er Byron og Aarestrup ateister. Deres ateisme er ikke afmægtigt
stormløb mod en Gud, som de er bange for og derfor ikke vil tro på, som hos f.eks.
Feuerbach. Deres ateisme er overbevisningen om, at der findes ikke andet og mere for
os i eksistensen end det, der sker og erfares i det opfyldte, lykkelige øjeblik – og så for
Aarestrups  vedkommende  de  uendelige  digtvariationer,  æstetiske  genoplevelser  af
øjeblikket.

Som sådanne ateister er Byron og Aarestrup med til at påvise utroværdigheden i alle de
filosofiske og teologiske tolkninger, der vil se aftryk og vejvisere fra noget større i de
enkelte  øjeblikke.  Forklarende  skæbne-  og  livsløbsoverbygninger  over  øjeblikkene
afviser de. Den slags tolkninger er på én gang angst for det store liv i sig selv og gramseri
på  det.  Al  denne  fortolkning,  denne  sammenkædning  af  enkeltbegivenheder  til
skæbneprocesser,  er  forsøg  på  at  pine  noget  ud  af  øjeblikket,  som er  mindre  end
øjeblikkets faktiske rigdom. Don Juan og Haidee er i dette øjeblik, det lærer dem ikke
noget,  det  fører  dem ingen  steder  hen,  men  de  er  hos  hinanden,  deres  liv  er  hos
hinanden, og så fortsætter de, indtil de dør. Men der var et øjeblik, hvor de hvilede
fredfyldt hos hinanden, fredfyldt som døden, og uden alle dens rædsler. Byron fandt en
lykke i øjeblikket, Aarestrup kun ensomhed, fordi han ikke ville mere; trods alt havde
han ønsket og villet for lidt.

På  den  måde  bliver  romantismen  forspil  til  et  teologisk  opgør  med  den  romantisk
inspirerede helhedstænkning. Den kristne forkyndelse kan ikke sandsynliggøres ved eller
udtolkes af det, der sker i vor skæbne og i vort livsløb, deri er kun øjeblik og død.
Kristentroen lever alene i ordet om og troen på den korsfæstede. Gud er en dåre og
Gud er svag, det indrømmer Paulus i 1.Kor. 1, 25. Og han bortargumenterer heller ikke



i det følgende Guds dårskab og Guds svaghed. Tværtimod; men dèr, hvor Gud er svag,
opstår der et tomrum, en mangel på opfyldende forklaring og tryg sandsynlighed, og i
dette tomrum lyder så ordet om korset. På den måde bidrager romantismen til at gøde
den jord, hvoraf den dialektiske teologi kunne vokse frem.
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