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Profeten og novembersjælen  
 
Arthur Schopenhauers betydning for Johannes Jørgensen 
 
JOHAN CHRISTIAN NORD 
 
 
Den 2. februar 1895 bøjede den unge Johannes Jørgensen sig over sit 
dagbogshæfte og beskrev den begejstrede, men alligevel uafklarede sinds-
tilstand, han befandt sig i. Han skrev følgende:  

Jeg føler, at Schopenhauer er den nye Tids Profet for Tilbagevejen 
til Gud – en Apostel for det sande Evangelium, som ogsaa var 
Vedadigternes, Buddahs og Christi. (Dagb. 124: 2. 1895) 

Der stiger en kraftig duft af åndelig blandingsret op fra disse linjer. En 
sortseende og gudløs tysk filosof kaldes en profet for den nye tids vej 
tilbage til Gud, og han ophøjes ligefrem til en apostel for det sandheds-
budskab, der ifølge den skrivende deles af tre så forskellige åndsretninger 
som den gamle vediske religion, buddhismen og kristendommen. Hvad er 
meningen? Hvad er det, den unge mand har følt i mødet med den tyske 
tænker, og som her har ført hans hånd over papiret? Hvorfra kommer det 
begejstrede udråb – og den sitrende fornemmelse af at være i selskab med 
sandheden? Hvad var det, der førte hånden til papiret den vinterdag i 
1895? 

I sagens natur gives der ingen endelige svar på den slags spørgsmål. 
Et menneskes indre er gådefuldt – både for det selv og for os andre, der 
må nøjes med efterladenskaberne fra det, der engang var levet liv og lys-
levende søgen. Men lidt kan vi alligevel gøre. Vi kan skærpe sansen, 
følge skriften og forsøge at afdække nogle (få) af de hemmelighedsfulde 
forbindelseslinjer, der gjorde et menneske til den, han skulle være. Det 
følgende er et sådant afdækningsforsøg – en lille del af historien om den 
filosofiske profet Arthur Schopenhauer og den søgende novembersjæl, 
Johannes Jørgensen.1 

  
 
1 Jeg har tidligere udgivet en række artikler om Johannes Jørgensens forhold til Arthur 
Schopenhauer. Dagbogsmaterialet har jeg ikke tidligere beskæftiget mig med, og det 
er på sin plads her at rette en tak til Johannes Jørgensen Selskabets formand, Stig 
Holsting, for at have fremskaffet de tekststykker herfra, hvor Jørgensen nævner Scho-
penhauer.  
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En modetysker kommer til byen 
Arthur Schopenhauers eget livsløb nåede sin afslutning længe før, den 
søgende Johannes Jørgensen stødte på hans tænkning. Schopenhauer 
levede mellem 1780 og 1860 og udgav sit hovedværk Die Welt als Wille 
und Vorstellung allerede i 1819. Men i første omgang  fik hans tænkning 
ingen stor udbredelse. Det skete først langt senere, nemlig fra omkring 
midten af århundredet, hvor særligt tekstsamlingen Parerga und Pa-
ralipomena slog hans navn fast i den tysksprogede filosofiske offentlig-
hed.2 I løbet af den følgende tid og særligt efter Schopenhauers død vok-
sede kendskabet gradvist til hans værker og udbredtes også uden for de 
tysktalende lande. I Johannes Jørgensens ungdom trængte hans tænkning 
for alvor ind i skandinavisk åndsliv, og han blev ét af de modenavne, man 
kunne støde på i de dele af de dannede kredse – hvor man efterhånden 
havde fået nok af den fremskridtstro og fornuftsdyrkelse, der var knyttet 
til det såkaldte moderne gennembrud.3  

Schopenhauers tænkning adskiller sig nemlig markant fra den livs-
holdning, der kom til udtryk i den unge Georg Brandes’ drøm om det frie, 
selvberoende menneske. Hvor Brandes udmalede et begejstret fremtids-
billede af „den frie tankes endelige sejr“ (Brandes 1999: 8), var det et 
ganske anderledes dystert – eller måske virkelighedsnært – blik på tilvæ-
relsen, der var drivfjederen i Schopenhauers tænkning, og som nu steg 
frem fra hans værker længe efter hans død.  

Grundstenen i Schopenhauers filosofiske lærebygning er nemlig en 
opfattelse af menneskets liv og verdens gang som gennemført lidelsesful-
de. Ifølge Schopenhauer er menneskets inderste dets vilje, som ikke er fri 
men bastet og bundet til den evige og umættelige verdensvilje bag alle 
verdens tilsynekomster. I mennesket – og alt andet eksisterende – har 
viljen skabt sig den foreliggende verden som en tumle- og torturplads, 
hvor viljer og væsener uafladeligt flænser og fortærer hinanden – og sig 
selv. Menneskets forhold til tilværelsen er præget af denne umættelige og 

 
2 For en dansksproget skildring af Schopenhauers livshistorie og tænkning se Søren R. 
Fauths indføring Schopenhauer – en introduktion, (Fauth 2010).  
3 Pudsigt nok udgav Georg Brandes selv en tidlig indføring i Schopenhauers tænk-
ning, nemlig den temmelig egensindige og ikke særligt oplysende artikel „Arthur 
Schopenhauer (1788-1860)“, der udkom i tidsskriftet Ude & Hjemme. Først i 1888 
forelå der en grundig og kildenær dansksproget indføring i Schopenhauers tænkning, 
nemlig filosoffen S. Hansens artikel „Arthur Schopenhauer“, der blev bragt i det 
nydannede, ungdommelige tidsskrift Ny Jord, som Jørgensen i øvrigt var en af bi-
dragsyderne til. (Se hertil Nord 2012: 280f). 
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ødelæggende viljesudfoldelse, og den enkelte har ikke den fjerneste mu-
lighed for at undslippe lidelsens hamsterhjul – ved egen magt.  

Men alligevel er det lidende menneske ikke fuldstændig fortabt i ver-
den. Midt i indespærringen findes der således ifølge Schopenhauer to 
muligheder for fredfyldt aflastning fra lidelsen. Disse muligheder kan 
mennesket ikke selv vælge, men i gunstige tilfælde kan det alligevel erfa-
re dem. Den ene af disse lysninger i tilværelsesmørket findes i kunsterfa-
ringen. Når et menneske opfyldes af et ægte kunstværk, skænkes det en 
øjeblikserkendelse af verdens beskaffenhed og erfarer derved en ro af en 
anden verden – en henflyden i værket, der for en kort stund standser vil-
jens kværnen. Den store kunst er erkendelsens kukkasse, som på samme 
tid giver indblik i og kortvarig frihed fra viljens væsen. Både erkendelse 
af og sabbat fra viljens tugthusarbejde. 

Men ak, kunstøjeblikket er flygtigt, og snart forlader man koncertsa-
len. Hamsterhjulet ruller formålsløst videre, og man opfyldes endnu en 
gang af alt det, man kan og skal og vil. Åndehullet er lukket. For i sidste 
ende gives der kun én virkelig vej ud af lidelsen, og den er langt sværere 
at gå end turen i operaen. Det er fornægtelsens vej – fornægtelsen af vil-
jen og livet. På dette punkt forlader Schopenhauer for alvor filosofien og 
peger et andet sted hen: Mod de skikkelser i religionshistorien, der har 
gået ad selvfornægtelsens snævre sti og givet afkald på alt.  

Det er her, vi begynder at nærme os vores hovedpersons liv og den fi-
losofisk-religiøse blandingsret, der blev serveret i dagbogsafsnittet, vi 
begyndte ved. For de skikkelser, Schopenhauer peger på i sin fremhævel-
se af viljesfornægtelsen som frigørelsens betingelse, hører netop hjemme 
i både østens og vestens åndshistorier. I det inderste er der ingen væsens-
forskel på Buddha og Kristus – de er begge mytologiske fremtrædelser af 
den samme grundsandhed: viljens fornægtelse som løsrivelsens betingel-
se.  

Også i religionernes løbende historier genfinder Schopenhauer sådan-
ne særlige enkeltmennesker, i hvem det umulige er blevet muligt.4 Men et 
menneske kan ikke vælge at være som disse viljesfornægtere. Viljen kan 
ikke ville sin egen død. Forløsningen viser sig som en pludselig, udefra-
kommende erkendelse, hvor tilværelsen gennemskues, og mennesket 

 
4 Én af disse historiske skikkelser er netop den Frans af Assisi, der senere skulle blive 
afgørende for Johannes Jørgensen. Om læsningen af Schopenhauers velvillige skil-
dring af Frans har haft betydning for Jørgensens senere dragning mod ham, er selvsagt 
umuligt at trænge ind i – men alligevel ikke til at undgå at gruble over. 
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gennem smerte og fornedrelse indser sin egen skyldighed og derved for-
står, at der i det inderste ikke gives nogen væsensmæssig forskel på det 
selv og alt andet eksisterende. For at tydeliggøre, hvad der menes med 
denne tanke om forløsningen som en begivenhed, der ikke følger af et 
menneskes egen anstrengelse, griber Schopenhauer til kristendommens 
sprog og omtaler udfrielsen som en nådevirkning.  

Alt, hvad der ligger på den anden side af denne nådevirkning – på den 
anden side af den fuldstændige viljes- og selvfornægtelse – er en uudsige-
lig hemmelighed. For den, der klynger sig til jeg’ets viljesliv, er der kun 
intethed på den anden side af dette liv. Men for den, der har forladt viljes-
livet, er det selve viljeslivet, der er intethed – og den hemmelighed, der 
bor i fornægtelsen, som er selve tilværelsens mening. Sådan flyder Scho-
penhauers filosofi til sidst ud i mystikken, dér hvor virkelighedens fasthed 
smuldrer, og fornuften tier. 
 
Sensommerlæsning 
Det var i sensommeren 1892, Johannes Jørgensen for første gang fik ét af 
Arthur Schopenhauers værker i hånden, nemlig hovedværket Die Welt als 
Wille und Vorstellung. Det første skriftlige afkast af læsningen finder man 
i en knap og noget forvirret dagbogsindskrift fra 1. og 2. august 1892. Her 
hedder det: 

Efter Læsning af nogle schopenhauerske Ord (Welt als Wille und 
Vorstellung II. 44 og II. 15) en begejstret Følelse af et Samfund, 
hvor alt er Natur, alt ordnet efter de Love, Aanden har erkendt i 
Naturen. (Dagb. 82: 1.-2. august 1892) 

Om Jørgensen allerede før dette tidspunkt havde læst noget af Schopen-
hauer, er i sagens natur ikke til at sige. Men det er heller ikke afgørende. 
Det afgørende er, hvilken følelse der her aflægges personligt vidnesbyrd 
om – nemlig begejstring. Ved læsningen et par steder i den del af Die 
Welt als Wille und Vorstellung, der angår udlægningen af naturen som 
livsviljens værk, lader den unge mand til at være blevet opfyldt af en 
erkendelsesrus over Schopenhauers gennemlysning af altings slavebin-
ding til en ubrydelig orden. Men mere har han foreløbig ikke at berette – 
han har (øjensynligt) endnu ikke fået øre for det pulsslag, der driver 
Schopenhauers tænkning frem mod mystikken. Han har endnu ikke nævnt 
Schopenhauers lære om viljesfornægtelsen.  

Heller ikke i det næste skriftlige vidnesbyrd om beskæftigelsen med 
Schopenhauer står der noget om viljesfornægtelsen. Den 26. august sam-
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me sommer lod Jørgensen således endnu en gang begejstringen få skrift-
ligt udløb – nemlig i et feriebrev til digtervennen Sophus Claussen. Han 
nævner ikke kernetanken, men brevet er alligevel afgørende, for det vid-
ner endnu en gang om begejstringens ild – og om at bevægelserne i Jør-
gensens indre for alvor er ved at tage fart. I en muntert angrebslysten 
passage hedder det:  

Iøvrigt fortryder det mig, at jeg ikke er paa Landet. Vejret er dejligt 
hedt. Jeg trøster mig med at læse Schopenhauer, som er en Poet og 
en Religionsstifter, med hvem jeg er enig i næsten alle Ting. Imod 
dig og andre Kinder der Welt retter jeg følgende Sted hos ham: 
„Wie man fälschlich den Theismus für unzertrennlich von der Mo-
ralität gehalten hat, so gilt dies in Wahrheit nur von einer Meta-
physik überhaupt: von der Erkenntniss, dass die Ordnung der Natur 
nicht die einzige und absolute Ordnung der Dinge sei. Daher kann 
man als das nothwendige Credo aller Gerechten und Guten dieses 
aufstellen: Ich glaube an eine Metaphysik« (Welt als Wille und 
Vorstellung II Bd, Kap. 17).5 

Dette er hvad Goethe siger paa en anden Maade i sit Rimsprog: 

„In’s Innre der Natur“ 
– o du Philister ! – 
„dringt kein erschaffner Geist… 
Et Vers, som er dig velbekendt, og som ender saaledes: 
Drum prüfe dich nur allermeist, 
Ob du Kern oder Schale seist. 

Med andre Ord: Vi kunne ikke mere leve i det naive Hedenskab, 
som mener, at Verden ender ved Stjærnerne. Thi dette er at tage 
Skallen for Kærnen. Og Naturen er intet uden Kærne, indre Liv, 
Evighed – hvilken Sandhed er saa gammel som Indien og forgæves 

 
5 I min fordanskning lyder Schopenhauer-citatet: „Man har fejlagtigt opfattet forhol-
det mellem teisme og moralitet som ubrydeligt, men dette gælder egentlig for  meta-
fysik i det hele taget: nemlig for erkendelsen af, at naturens orden ikke er den eneste 
og absolutte orden i tilværelsen. Således kan man som det nødvendige credo for alle 
retfærdige og gode opstille dette: Jeg tror på en metafysik.“ Citatet er, som Jørgensen 
anfører, fra kapitel 17 i andet bind af Die Welt als Wille und Vorstellung, som bærer 
titlen „Über das metaphysische Bedürfniss des Menschen“ (Om menneskets metafy-
siske behov) og netop omhandler metafysikkens nødvendighed for erkendelsen af 
tilværelsens dybder. Goethe-citatet stammer fra digtet Allerdings. Dem Physiker og 
lyder i min fordanskning: „Ind i naturens indre – o, du filister! – trænger ingen skabt 
ånd, så udprøv først og fremmest, om du er skal eller kerne.“ 
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benægtes af moderne Filistre. Jeg haaber, at alt dette vil sætte dig i 
et skønt Raseri – furia francesse. (Lasson 1984, I: 143f)  

De store ord står i kø. Nu kaldes Schopenhauer poet og religionsstifter, 
og Jørgensen udråber sin store enighed med ham i næsten alle ting. For 
hos Schopenhauer har han fundet noget andet end den dennesidighed, der 
tiljubles blandt verdens børn – og hvis fane han selv har stået under. Me-
tafysikken – erkendelsen af en dybere og højere virkelighed på den anden 
side af tingenes fysiske fremtræden – kaldes nu en nødvendighed, og den 
moderne tankegang, der mener at kunne lukke udsynet for både dybden 
og højden i tilværelsen, kaldes naiv. Det er derfor, Jørgensen er grebet af 
Schopenhauer – fordi der i hans filosofi peges uforfærdet væk fra alt det, 
der kun kan måles og vejes, og ind mod den usynlighed og åndsvirke-
lighed, som den moderne tanke har villet lukke af for. 

Så vidt den sensommerlige begejstring. 
 

Efterårsfordybelse 
Der skulle ikke gå lang tid, før Jørgensen bevægede sig videre ind i krin-
gelkrogene i Schopenhauers tankeslot – og endelig helt ind til kernetan-
ken om viljesbekræftelsen og viljesfornægtelsen som de to livsholdnin-
ger, et menneske kan stå i. I et brev fra d. 7. november 1892 til filosoffen 
Harald Høffding, der havde været Jørgensens lærer i filosofikum på Kø-
benhavns Universitet, skriver den selvbevidste elev og stræbsomme dig-
terspire følgende om Schopenhauer-læsningen – og alt det, den har sat i 
gang i ham: 

Netop i denne Tid har jeg gjort de første Tillöb til en ny Bog – en 
större og bredere Bog end nogen af de foregaaende skulde blive 
det. Og mine Hensigter med dette nye Arbejde udtrykkes netop i 
Deres Ord om Livets Dybder, om det fundamentale i Tilværelsen. 
Det er de store Grund=Temata, jeg vil vove mig i Lag med. En 
Styrkelse dertil har jeg i Løbet af dette Efteraar modtaget gennem 
Læsning af Schopenhauers Hovedværk. Lyder det underligt? Men 
jeg synes næsten, der er et Epos i „Welt als Willen und Vor-
stellung“. Jeg har om denne Læsning iövrigt bemærket, at de to 
unge Mænd i „Sommer“ […] ligesom legemliggör de to ethiske 
Retninger, der, ifölge Schopenhauer, gives. Oluf er Bejaelsen 
(grimt Ord – men hvad skal man bruge i Steden?) af Viljen til Li-
vet, Albert Fornægtelsen. Er det iøvrigt ikke Dem, der har sagt, at 
Schopenhauers Filosofi var en Filosofi for Digtere? Jeg vil nemlig 
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bekræfte denne Deres Paastand. (citeret efter Schönbeck 2006: 
128) 

Nu begynder tankerne at tage form. Jørgensen har nu læst hele Schopen-
hauers hovedværk og derigennem fundet ind til den grundlæggende mod-
stilling i Schopenhauers filosofi – ja, han anvender den endda til en bag-
udrettet bestemmelse af forholdet mellem hovedpersonerne i én af sine 
egne romaner. Digteren føler sig styrket ved læsningen, for Schopenhau-
ers filosofi er netop en filosofi for digtere, som Jørgensen husker Høff-
dings ord – og nu skal der for alvor digtes på den. En hel roman om livets 
dybder og tilværelsens grundpræg skulle det gerne blive til, og det er hos 
Schopenhauer, han har fundet mønstret til en sådan roman – nemlig den 
roman, der skulle blive til Livets Træ.  
 
Viljens spejl 
Mens arbejdet med Livets Træ stod på udgav den flittigt skrivende Jør-
gensen en række essays og journalistiske småarbejder. Ét essay fra denne 
tid er særlig vigtigt for undersøgelsen af Jørgensens forhold til Schopen-
hauer. Det drejer sig om et essay om forfatteren Edgar Allan Poe, som 
blev trykt i majnummeret af tidsskriftet Tilskueren. I essayets fjerde og 
sidste afsnit fremhæver Jørgensen det, han kalder „den mærkelige Sam-
stemning mellem Poe og en senere moderne Tænker: Arthur Schopen-
hauer.“6 Jørgensen mener således at finde en sigende overensstemmelse i 
de to tænkeres opfattelse af verdens herkomst i „det Ur-Ene“ (Jørgensen 
1915 bd. VI: 72). Ud fra denne grundopfattelse er begge forfattere ifølge 
den skrivende kommet til samstemmende opfattelser af det hemmelig-
hedsfulde domsvilkår ved tilværelsen, at et menneske kun udsættes for 
den lidelse, det selv har fortjent. Det beskrives med disse ord: 

Poe har – som Schopenhauer – fundet Tilværelsens inderste Væsen 
i Viljen. Og som Schopenhauer udleder han heraf en dybsindig Op-
fattelse af Begrebet: den evige Retfærdighed.  

Poes Ord er disse: 
„Ud fra det her fremsatte Synspunkt, og ud fra det alene, løser 

vi den guddommelige Uretfærdigheds Gåder og fatter Skæbnens 

 
6 Edgar Allan Poe levede fra 1809 til 1849 og Arthur Schopenhauer fra 1788 til 1860, 
så Jørgensen har misforstået noget i forhold til tidspunktet for Schopenhauers virke. 
Det ser unægtelig ud, som om han har påbegyndt sin læsning af Schopenhauer i den 
tro, at der var tale om en moderne forfatter. Måske det skyldtes, at han så stærkt gen-
fandt sin egen tid og dens problemer i Schopenhauers tænkning – og (endnu) ikke 
havde fantasi nok til at forvente den slags fra de døde.  
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Ubøjelighed. Ud fra dette Synspunkt alene bliver det ondes Eksi-
stens forstaaeligt – ja, udholdeligt. Vore Sjæle vil ikke længer 
kæmpe mod en Sorg, som vi selv har lagt os paa, til Fremme for 
vore Hensigter.“ (Jørgensen 1915 bd. VI: 72)  

Og i direkte forlængelse heraf anfører Jørgensen så et sammensplejset 
Schopenhauer-citat til begrundelse af sin sammenstilling af de to beslæg-
tede ånder og til opklaring af det schopenhauerske begreb om den evige 
retfærdighed:  

Verden er kun Viljens Spejl, og al Endelighed, al Lidelse, alle 
Kvaler, som den rummer, hører til Udtrykket for det, Viljen vil – er 
saaledes, fordi den saaledes vil det. Med strengeste Ret bærer der-
for hvert Væsen sin Tilværelse ... og i alt, der vederfares en, sker 
kun ens Ret (Jørgensen. 1915 bd. VI: 72)        

Uden at have været i forbindelse med hinanden påberåber både Schopen-
hauer og Poe sig altså dette retfærdighedsbegreb. De bekender sig begge 
til et syn på retfærdigheden og lidelsen, hvor alt det, der sker, kun sker 
med rette. 

Og den unge mand er rørende enig. Han har fundet sit grundsyn – sin 
forklaring på lidelsen og dermed også sit mål for tilværelsen: At bære 
lidelsen som sin egen, at finde sig tilrette med den evige retfærdighed.     
 
Novemberforløsning 
Det er dét, romanen Livets Træ handler om – om den retfærdige lidelse og 
om den umulighedens mulighed, at der skulle kunne vise sig en hemme-
lighedsfuld vej ud af den – en vej, der går gennem erkendelsen af ens 
egen fulde skyldighed og straffens fulde rimelighed. Romanen bærer 
tanken om den retfærdige lidelse som sit grundpræg, og både handlings-
gang og sluttelig udsigelse ligger i særdeles tydelig forlængelse af be-
skæftigelsen med Schopenhauers filosofi. I andet bind af selvbiografien 
Mit Livs Legende ser den modne Johannes Jørgensen selv tilbage på til-
blivelsen af Livets Træ og kalder her bogen „en filosofisk Roman om 
Viljen og dens Omvendelse (i schopenhauersk Forstand).“ (MLL 2: 63) 
Udtrykket er rammende og ligger i klar forlængelse af den unge mands 
brev til Høffding om de schopenhauerske romanplaner. For det er netop, 
hvad Livets Træ endte som: en roman om en sejrsberuset ynglings vej fra 
stormende livsdyrkelse til selvopgivende tilbagetrækning.  

Ved første øjekast er romanen gennemført tragisk og handler om et 
mislykket menneske. Hovedpersonen Aage Bondesen gennemlever en 
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gradvis fornedrelse og indespærring i verden og lykkes aldrig med at 
virkeliggøre det digterkald, der er hans hjertesag. Han er bundet til kødet, 
livsleden og mørket – og undslipper først trædemøllen, da døden river 
ham ud af den.  

Men hvis man tager både den unge brevskriver og den modne selv-
skildrer på ordet, kan blikket blive åbnet for en understrøm i romanen, der 
fører et ganske andet sted hen end ind i tomheden. Hvis man læser roma-
nen som den filosofiske lærefortælling, Jørgensen selv omtaler den som, 
åbner forfaldshistorien sig som en digterisk fremstilling af et menneskes 
lykkelige vej gennem lidelsen, ud af verden og ind i Schopenhauers salige 
intethed.7  

Tanken om intethedens og viljesfornægtelsens forløsning viser sig ty-
deligt i romanens afsluttende dele, hvor knuden strammes, og Aage be-
gynder at indse, at alt, hvad han har levet for, har været selvdyrkelse og 
tomhed. Da Aage for alvor rammes af denne erkendelses fulde vægt, 
skildrer Jørgensen det med de stærkest mulige farver: 

Aage fornam det, som om et dræbende Slag havde ramt den hele 
lykkesyge Aand, hvori de alle havde levet. De havde troet, at Lyk-
ken var Livets Mål – de havde villet vorde nye Mennesker i et he-
densk Paradis – og de havde fornægtet og forladt alt for at kaste sig 
ud i en Jagt efter det vidunderlige… Skulde det nu gennem Smerte 
læres, at Lykken ikke findes af den, som søger, men at den frivil-
ligt går ind i de Sjæle, hvor Selvforglemmelsen boer? (Jørgensen 
1915: I, 295) 

Her lukkes døren til den ungdomsdrøm om lykkejagt og selvudfoldelse, 
der tidligere havde været ledestjernen i digterens liv. Han og hans lige-
sindede himmelstormere havde efterstræbt det vidunderlige og begæret 
lykken som deres ejendom. Men de har ikke fundet nogen af delene og 
står nu med tomme hænder og spørgsmål på læberne. Findes der en anden 
vej til lykken end den, der går gennem selvudfoldelsen? Resten af roma-
nen er et forsøg på at udfolde – og bekræfte – dette spørgsmål. 

Romanens handlingsgang afsluttes en nattetime, hvor Aage Bondesen 
bliver kaldt bort fra arbejdet og tilbage til sengen af sin samleverske 
Dagmar – romanens krasse billede på kvindekønnets slavebinding af 
manden. Digterkaldet opgives, ånden bindes, og hamsterhjulet hersker. 

 
7 Se endnu en gang Nord 2012, hvori jeg har foretaget en mere dybdegående analyse 
af det schopenhauerske præg i Livets Træ, end der her er plads til at gengive.  
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Herefter fortælles der ikke mere om den unge mands vej frem mod selv-
fornægtelsen. Men i den afsluttende del af romanen, der bærer titlen Ef-
terspil, fortælles der i mytologisk fortættede billeder om jeg’ets endelige 
udfrielse fra lidelsestilværelsen. 

I dette efterspil tages tråden op fra bogens indledning, hvor der i et 
Forspil holdt i samme mytologiske stil blev fortalt om en ynglings drag-
ning mod ellepigernes dans og et kvindeformet træ, der befinder sig dybt 
inde i en skov – og bærer navnet livets træ. Ynglingen er i forspillet ble-
vet forført af træets ynde og duft, men da han „beruset aander Kvinde-
blomsternes Vellugt, lammer Grenenes Nældetråde hans Vilje“ (Jørgen-
sen 1915: I, 196). Han indfanges af livstræet, og alt håb synes udslukt. 
Men i efterspillet holder håbet sit indtog – udfrielsen viser sig som den 
mulighed, den trælbundne vilje ikke selv kunne vælge, men som alligevel 
melder sin ankomst midt i mørket. 

Det forløber sådan: Pludselig vågner ynglingen af begærets døs. Han 
ser sig omkring og opdager, at han er fastlænket og befinder sig i en un-
derjordisk hule. Ved sin side finder han nu – underligt nok – en hammer 
og en mejsel, og arbejdet går i gang. Han hamrer og hamrer for at bryde 
lænken og genvinde friheden. Men intet hjælper det, årene går, og lænken 
er stadig lige hæmmende.  

Men så sker der noget. Pludselig indfinder erkendelsen sig, og i den 
yderste fortvivlelses øjeblik indser han, at „saadan er altså Livet, at den, 
som begærer det, skal miste det, og saaledes er Lykken, at den som at-
traaer den, skal fortabe den.“ (Jørgensen 1915: I, 307). På underfuld vis 
sker nu det, han med al sit slid ikke selv har kunnet udvirke: „Da sank en 
Slummer over ham, og en Drøm kom til ham og løste ham af hans Læn-
ker.“ Han glider bort i denne drøm og tænker „med Gysen […] paa hine 
Majnats-Taager, hvis Elverdans havde lokket ham i Afgrunden“ (Jørgen-
sen 1915: I, 308). Til allersidst melder afslutningen sin ankomst – den 
afslutning, der til forveksling ligner et nederlag, men i lyset af den scho-
penhauerske mystik viser sig som den sande sejr. Romanens sidste linjer 
lyder:  

Ud af Regnfaldet skred der en Skikkelse – en Skygge i Skumrin-
gen – et Rids i Regntaagen. En Skikkelse, der blidt bar den trætte 
Sjæl ind i den store Stilhed, den uendelige Taage – ind i Dødens 
evige November. (Jørgensen 1915: I, 308)  

Dødens evige november – det kunne lyde nedslående. Men klangen er 
lys: Den salige ro har indfundet sig, den trætte sjæl bæres blidt af en 
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ukendt skikkelse ind i uendeligheden, og alt er som det skal være. Sådan 
ender Livets træ – i dødsmystikkens hemmelighedsfulde egne.  

Det er her spørgsmålet om Jørgensens Schopenhauer-læsning bliver 
vigtigt. For hvis man tager Jørgensen på ordet og forstår romanen som en 
digterisk gengivelse af den schopenhauerske lære om fornægtelsen af 
viljen til livet, så drejer det sig ikke om en mistrøstig slutning. Så handler 
romanen ikke kun om et følsomt kunstnersinds undergang, men også om 
et menneskes udfrielse – om den novemberforløsning, der skjuler sig på 
den anden side af intetheden. 

 
Ind mod mystikken 
Denne fornemmelse for en virkeligere virkelighed på den anden side af 
det synlige, blev en ledetanke i Jørgensens videre søgen – og den tyske 
poet og religionsstifter vedblev at ledsage ham på vejen frem mod den 
åndelige afklaring.  

I tidsskriftet Taarnet fra 1893 og 1894 optræder han i en række af ar-
tiklerne fra redaktør Jørgensens hånd. Den første gang, han nævnes, er i 
programartiklen „Symbolisme“ fra det andet nummer af tidsskriftet, der 
udkom i december 1893. Artiklen er Jørgensens forsøg på at skildre det 
symbolistiske kunstsyn som et nødvendigt brud med naturalismens ind-
dæmning af mennesket i tingenes verden. Schopenhauer inddrages som 
understøttelse for denne opfattelse, og netop det tekststed, der blev citeret 
i sommerbrevet til Sophus Claussen, om nødvendigheden af at have en 
metafysisk verdensopfattelse fremdrages nu igen. Ifølge Jørgensen går 
der således et altafgørende skel mellem „mellem Realisterne, hvem Vir-
keligheden er nok, og Mystikerne, der med Paulus tror, at vi herneden 
kun erkender per speculum et in ænigmate.“8 For mystikeren kan mærke 
den hemmelighed, som verden ikke kender. Han véd, at alt er en del af 
den samme åndelige helhed – at „Sjæl og Verden er ét“. (Jørgensen 
1894a: 54) 

For Jørgensen er den symbolistiske kunstner en sådan mystiker, og 
han beretter henført om de grænseerfaringer, der viser sig for den indvie-
des blik og lader ham erfare særlige „Sjælstilstande“ og „kunstneriske 
Øjeblikke“, hvor dagsbevidstheden flimrer, og en højere virkelighed bry-
der glimtvis frem. Med hans egne – højtsvungne – ord drejer det sig om: 

 
8 Det latinske citat – i et spejl og i en gåde – henviser til 1. Korintherbrev 13,12, hvor 
Paulus skriver om den troendes forudanelse af det, der først sidenhen skal blive 
fuldtud synlig virkelighed.  



96 JOH AN CHR IS T IAN  N ORD  

   
 

de Øjeblikke, da den evige Virkelighed bag Tingene synes på Nip-
pet til at sprænge den illusoriske Realitets Ham; det er de Timer, 
da vore Sansers og vor Fornufts stadige Bedrag er nær ved at bri-
ste, og kun et tyndt Slør af Illusion, af Maja, skiller os fra at erken-
de den evige Verdenssjæl, at se Gud. (Jørgensen 1894a: 55)  

Her spilles der flittigt på kunstmystikerens blandingsreligiøse orgel. Side 
om side møder vi tre tankegange, der egentlig hidrører fra forskellige 
sammenhænge, men her optræder i gnidningsløs forening: det buddhisti-
ske begreb om Majas slør, der adskiller mennesket fra tingenes indre; en 
forestilling om en verdenssjæl bag alt det omskiftelige, og endelig den 
kristne mystiks tanke om menneskets mulighed for at skue og blive ét 
med Gud i et henrykket øjeblik.  

Det kunne ligne åndeligt rod og ubeslutsomhed – og er det vel på en 
måde også. Men hvis udbruddet forstås ud fra den schopenhauerske filo-
sofi – hvori begrebet om Majas slør i øvrigt indtager en hovedrolle – 
åbenbarer der sig alligevel en indre orden midt i den mytologiske be-
grebsophobning. For Jørgensen drejer det sig på dette tidspunkt om én 
eneste ting: Modsætningen mellem en dyrkelse af dennesidigheden og en 
modtagelighed over for de hemmeligheder, som ligger gemt i en lang 
række både filosofiske, kunstneriske og religiøse erfaringsrum – og denne 
tankegang ligger i klar forlængelse af den mystiske kerne i Schopenhau-
ers filosofi.  

Kort tid efter udgivelsen af programartiklen vendte Jørgensen endnu 
en gang tilbage til Schopenhauer i Taarnets spalter, nemlig i artiklen 
„Naturalisme og Klerikalisme“ fra det tredje nummer af Taarnet, der 
udkom i december 1893. Artiklen er et svar til Georg Brandes i forlæn-
gelse af en kommentar fra Brandes’ hånd i Dagbladet Politiken, hvor han 
under overskriften „Naturalisme“ havde søgt at imødegå en række af de 
anklager, Jørgensen havde rejst mod ham i programartiklen „Symbolis-
me“.9 I „Naturalisme og Klerikalisme“ beskæftiger Jørgensen sig yderli-
gere med skellet mellem de to slags mennesker, der før kaldtes realister 
og mystikere og altså nu – i forlængelse af Brandes’ egne ord – benævnes 
naturalister og klerikale. For Jørgensen er hovedsagen i artiklen at imøde-
gå Georg Brandes’ håndfaste afvisning af, at der skulle kunne komme 
sand kunst ud af et såkaldt klerikalt, altså et kirkeligt, ståsted. Ifølge Jør-
gensen er der nemlig ingen væsensmæssig forskel mellem de indsigter, 

 
9 Stoffet i dette afsnit har jeg tidligere behandlet i Nord 2013a.  
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der ligger gemt i religionens og filosofiens dybder. De rummer begge den 
samme erkendelse af en højere virkelighed bag det synlige. Eller som 
Jørgensen skriver det – i endnu en ophobning af navne og strømninger fra 
åndens historie: 

Slægtskabet mellem Schopenhauers Filosofi og Kristi Religion, 
mellem de alexandrinske Platonikeres Lærdomme og Mystikken 
hos Tauler og Mester Eckart er saa inderligt, at den ydre dogmati-
ske Forskel bliver ligegyldig. (Jørgensen 1894b: 130) 

Den ydre dogmatiske forskel er ganske enkelt ligegyldig. Den tilhører kun 
tingenes yderside – og Brandes tager derfor fejl, når han mener at kunne 
bortdømme religionen fra digtningens område. Dette synspunkt under-
støttes yderligere ved en henvisning til en lang række skikkelser, der alle 
„har hentet deres Inspiration af det dogmatisk Overnaturliges Kilder“ – 
men hvis digtning netop på samme tid er præget af dogmerne, men også 
peger udover dem og ind mod de hemmeligheder, der ligger gemt bag 
verdenssløret.10  

Så vidt den dogme-venlige – men stadig udogmatiske – kunstmysti-
kers sammenknytning af kristendommen og Schopenhauers filosofi i de 
tidlige numre af Taarnet.  
 
Undervejs 
I foråret 1894 indtraf én af de begivenheder i Johannes Jørgensens liv, der 
skulle vise sig at blive afgørende: Han forlod Danmark og tog på udlands-
rejse til det katolske Europa, som han først kom hjem fra i november 
1894. På foranledning af maleren og konvertitten Mogens Ballin havde 
man indsamlet penge og derved muliggjort en længere dannelsesrejse for 
ham. At håbet var en udvikling i katolsk retning, var der ingen, der lagde 
skjul på.  

Undervejs på rejsen fortsatte Jørgensen med at nedskrive tanker og 
(selv)betragtninger, og i dagbøgerne fra tiden finder man en række korte, 
sindsbevægede indskrifter, hvor sammenknytningen – og spændingen – 
mellem Schopenhauers filosofi og kristendommen træder frem. De første 
af disse dagbogsstykker er to små stemningsudbrud, som falder i nær 
forbindelse med hinanden, nemlig d. 21. og 23. juli. Her hedder det først 
om den filosofiske læremester, at „Schopenhauer blev Buddist af Gen-

 
10 Jørgensens danske eksempler på sådanne religiøse digtere er B. S. Ingemann, Fre-
derik Paludan-Müller og Søren Kierkegaard. 
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stridighed mod Kristendommen, som han burde tilhørt“ (Dagb. 107: 
21.7.1894), og to dage efter beskriver Jørgensen så forbindelsen mellem 
sin egen udvikling og mødet med Schopenhauers filosofi: „Det var Læs-
ningen af Schopenhauer for to Aar siden, i Eftersommeren, som begyndte 
min Omvendelse.“ (Dagb. 107: 23.7.1894). Begge udsagn vidner både 
om en velvilje over for Schopenhauers tænkning og en klar – men vist 
også temmelig øjebliksbestemt – hældning i kristelig retning. Først kalder 
Jørgensen Schopenhauer buddhist11 og ærgrer sig over, at den hårdnakke-
de tysker aldrig bøjede sig for kristendommen, men kun så den som én ud 
af mange mytologiske fremstillinger af de sandheder, han selv havde 
fundet frem til ad tænkningens vej. Herefter omtales Schopenhauers be-
tydning for den bevægelse i livssyn, Jørgensen allerede på dette tidlige 
tidspunkt kalder sin omvendelse.  

En lille måned senere er det endnu engang tanken om mystikken som 
forløsningens mulighed, der drager den skrivende til dagbogen. Den 20. 
august finder man således et stykke, hvor nærheden mellem Schopenhau-
ers filosofi og kristendommen endnu en gang betones – og hvor den skri-
vendes understregninger er alt andet end tilfældige: „Det, jeg søger, fin-
der jeg kun i Mystikerne. (Maaske jeg ogsaa kan finde det hos Spinoza, 
dog troer jeg det næppe). Det er Jesu Christi Efterfølgelse saaledes som 
ogsaa Schopenhauer lærer den.“ (Dagb. 109: 20.8.1894). Velviljen og 
hældningen er de samme: For Jørgensen er Schopenhauers betydning at 
pege ud over sig selv – frem mod efterfølgelsen af Kristus, frem mod 
kristendommen. Her drejer det sig mindre om en fællesreligiøs henflyden 
i verdenssjælen, end om en egentlig kristelig tanke om at vandre i Frelse-
rens fodspor – og for den søgende er Schopenhauer en strømpil, der peger 
i netop denne retning.Schopenhauer nævnes to gange mere i dagbogsop-
tegnelserne fra de efterfølgende dage, nemlig d. 22. og 25. august. Det 
første sted drejer det sig om en længere aflæsning af (noget af) alt det, der 
lever i den unge mand – et skrift-afkast af bevidsthedens kværnen i form 
af en kantet, næsten poetisk, opremsning: 
  

 
11 Ifølge Schopenhauer selv er hans tænkning ikke buddhistisk, idet han som beskre-
vet opfattede alle religiøse dogmer som billedlige udtryk for en dybere erkendelse. 
Men udsagnet er alligevel forståeligt og meningsfuldt, da buddhismen ganske rigtigt 
er den åndsretning, der står i tydeligst overensstemmelse med den evige, bagvedlig-
gende sandhed, Schopenhauer mener at have udgrundet.  
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– Jeg tænkte paa Goethes strænge Selvbeherskelse og paa  
Katholicismens stadige Syndstilgivelse i Konfessionen. 
– Jeg tænkte paa Schopenhauers. Paa Böhmes faldne Vilje,  
fra hvilken vi skal omvende os ved Selvforglemmelse og  
Selvfornægtelse. 
– Jeg tænkte paa Tolstoys Kristendom, der er „mild og  
ydmyg af Hjærtet“. 
– Jeg tæntke paa Carlyles Pantheisme, hans mystiske  
Uendelighedsfølelse. 
– Jeg skræmmedes af den humane Middelmaadighed hjemme;  
men er Kath. nuomstunder mindre middelmaadige? –  
(Dagb. 109: 22.8.1894)  

Hovedet er fyldt til bristepunktet, og hjertet er uroligt – og endda: skræmt. 
Med Schopenhauer og her også den mystik-venlige, ældre, tyske teolog 
og filosof Jakob Böhme (1575-1624) kaldes menneskets vilje falden – og 
det sættes der ikke blot én, men to understregninger under. Den skræk, 
den unge mand erfarer, udgår dog ikke (kun) fra erfaringen af viljens fald, 
men her først og fremmest fra den moderne tids afvisning af tanken om 
faldet. Ja, skrækken udgår fra den middelmådighed, der kalder sig human, 
og som Jørgensen også tidligere har rettet et offentligt angreb imod i 
Taarnet, hvor det i den omtalte symbolisme-artikel blandt andet udmales, 
hvordan „der ruger et trist Graavejr over den moderne Kultur“ i forlæn-
gelse af tidens samtidige dyrkelse af mennesket og den hermed forbundne 
knægtelse af den selvoverskridende drift mod ånd, der bor i mennesket 
(Jørgensen 1894a: 53). Men en egentlig løsning har (endnu) ikke vist sig. 
For er der overhovedet nogen udvej? – og selv hvis han tog springet ind i 
katolicismen, ville alt så blive anderledes? Hvad nu, hvis de hjemlige 
katolikker også er middelmådige. Hvad nu, hvis der også er gået moderni-
tet i moderkirken!  

Tre dage efter nedskrivningen af disse overvejelser nævnes Schopen-
hauer endnu en gang som en filosofisk myndighed til understøttelse af 
tilnærmelsen til kristendommen. Denne gang sker det i en mere afdæmpet 
og – tilsyneladende – afklaret tilkendegivelse: „Logos er den erkendende 
Magt, Guds Billede i os, ved hvilket vi kan frelses. (Dette er ogsaa Scho-
penhauers Lære).“ (Dagb. 110: 25.8.1894)  

Ja, her lyder det jo næsten enkelt: Fæst blikket på gudsbilledet i dig, 
og du vil erkende tilværelsens mening og forløses. Det er ganske vist, for 
det er kristendommens forkyndelse og Schopenhauers lære.  
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Men ak, den slags er – som bekendt – lettere skrevet end udført. Tan-
kebrydningerne ophørte ikke. Bevidstheden kværnede ufortrødent videre. 

 
Det eneste sikre 
For spørgsmålene bliver ved at dukke op – og svingningerne mellem 
kristendommen, tvivlen og den schopenhauerske mystik spirer igen frem i 
det søgende sind. Det fornemmer man af de dagbogsoptegnelser fra efter-
året 1894, hvori Schopenhauer nævnes. Den første optegnelse er fra 10. 
september og er endnu et opremsnings-udbrud, hvor en lang række strids-
spørgsmål og forskellige trosudsagn stilles over for hinanden. Hele styk-
ket kredser om umuligheden af at opnå en sikker erkendelse af tilværel-
sens grundforhold og indledes med disse ord:  

Er det ikke saa, at vi ingen Sandhed faar funden (udover den rent 
faktiske). Theori staar mod Theori – Hegel mod Schopenhauer, 
Kant mod Spenser [sic]– og hvad der for 50 Aar siden regnedes for 
Sandhed (Comtes Positivisme f. Ex.) foragtes nu. Videnskabens 
sidste theoretiske Ord er Agnosticismen – „Vi vide intet andet, end 
at vi ser en Udvikling, som fører fra Kaos til Kosmos, og atter 
Kosmos til Kaos, for atter at stige, atter at synke og en Gang for-
svinde i Intet? 
Men dette besvarer ikke Spørgsmaalet „Hvorfor er vi skabt? Og 
hvorledes skal vi leve?“ (Dagb. 113: 10.9. 1894)  

Teori står mod teori, og der kan ikke føres bevis for den enes rigtighed 
over for den anden. Tiden går sin gang og drager de menneskelige be-
vidstheder efter sig i deres forkastelse af fortidens modetanker – og op-
dyngning af nye påfund til en senere tids historiske mødding. Midt i alt 
dette høres videnskabens sidste skrig i form af den agnostiske livsbetragt-
ning, den gennemgående tvivl. Men også denne tanke er nytteløs i mødet 
med tilværelsens grundspørgsmål. Den kan hverken fortælle mennesket, 
hvorfor det er til, eller hvad det skal gøre.  

Efter dette udråb om tænkningens magtesløshed opremser Jørgensen 
en række religioners forskellige svar og kommer til sidst frem til bud-
dhismen og kristendommen: 

– Buddhismen erklærer: „Gør det gode, død dit Legeme, og du skal 
frelse din Sjæl fra Livet“. – Endelig forkynder Christendommen: 
„Tro mig! Bring Gud dig selv som Offer! Og du skal gøre det Go-
de og frelse din Sjæl.“ ( Dagb. 113: 10.9.1894) 
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De to frelsesudsagn minder tydeligt om hinanden, men forskellen er lige 
så i øjnefaldende. Kun kristendommen forkynder tanken om et ansigt bag 
verden – en levende Gud, som mennesket hører hjemme hos. Men Jør-
gensen er endnu ikke sikker – på noget som helst. Det ser man af et lille 
stykke, der blev tilføjet senere på dagen som en foreløbig afslutning på 
overvejelserne: „Det eneste Sikre er, at Lykken og Freden ligger i For-
nægtelsen af Livsviljen, som Schopenhauer lærer det. – Og det er heller 
ikke sikkert!“ (Dagb. 113: 10.9.1894)  

Den erkendende har ingen sikkerhed. Men retningen er alligevel klar – 
livsfornægtelsen er den lidendes mulighed i verden for at komme ud af 
verden. Denne tanke fortættes i dagbogsoptegnelserne fra den følgende 
tid. Den 6. oktober dukker den schopenhauerske modstilling mellem be-
kræftelse og fornægtelse endnu en gang op i dagbogen – denne gang i en 
lidt mindre skarpskåren form end tidligere: 

Fred med Gud er Selvfornægtelsens Resultat, forstaar man. Men 
Selvudviklingen er Fred med Livet. Den ene Retning er Tillæmp-
ning til det Hinsides ved Negering af det Dennesidige. Den anden 
Retning er Tillæmpning til Gud gennem Tillæmpning til hans Ver-
den.  

Saaledes bliver Schopenhauers Sondring mellem Viljens Bekræf-
telse og Fornægtelse det store Skema, der omfatter hele Menne-
skehedens Aand i dens Stræben efter Selvtilintetgørelsens Nirvana-
fred eller Selvudviklingens, Selvhævdelsens levende Lykke (Dagb. 
116: 6. 10.1894) 

Hvad menes der egentlig her? Er den skrivende nu blevet i tvivl om for-
nægtelsens nødvendighed for menneskets frelse? Er der nu pludselig tale 
om to muligheder for opnåelse af lykke? Forsøger han at holde mulighe-
derne åbne? Måske.12  

 
12 I givet fald nærmede Jørgensen sig denne dag en opfattelse, han tidligere havde 
givet udtryk for men hurtigt forladt igen. Den 8. oktober 1892 – altså i umiddelbar 
forlængelse af hans første læsning i Schopenhauers hovedværk – fremstillede han 
således forholdet mellem bekræftelse og fornægtelse som ligeværdigt. Det lyder sådan 
her: „Schopenhauers Livsfornægtelse og Renans Livsforherligelse har lige Ret. De 
udtrykker begge Sjælstilstande, som har moralsk Værd. Individet gaar nemlig i begge 
ud over sig selv og finder Lykken i Hengivelse til det Uendelige.“ (Dagb. 85: 
8.10.1892).  
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Men én ting står fast: Det er stadig hos Schopenhauer, han finder til-
værelsens mønster – og snart banker entydigheden endnu engang på. Den 
18. oktober sættes der igen streg under husfilosoffens navn:  

Det lykkelige er, at Livet bedst leves i Selvfornægtelse. Lykken er 
at faa denne Pris. 
Altsaa: Schopenhauer (Dagb. 119: 18.10.1894)  

Nu er han sikker – eller vil i hvert fald meget gerne være det. Tilværel-
sens hemmelighed er, at lykken ikke bor dér, hvor mennesker tror at kun-
ne finde den. Det er selvfornægtelsen, der gør livet godt at leve – under-
streger den skrivende. Men spørgsmålet nager fortsat: Hvordan skal den-
ne selvfornægtelse udøves? Hvor skal en digter-mystiker gå hen nu om 
dage? 

 
Ved skrivebordet 
I november 1894 vendte Jørgensen tilbage til Danmark fra den lange 
udlandsrejse. Mødet med det katolske Europa havde gjort dybt indtryk på 
ham, men Schopenhauers syn på kristendommen som billedlig udmaling 
af en dybere fællesåndelig sandhed sad stadig i ham – og vedblev at kræ-
ve sin ret.  

Og her sidder han så – ved skrivebordet – og arbejder på en lille 
Schopenhauer-oversættelse til Taarnet. Det drejer sig om Schopenhauers 
fremstilling af den nådefulde forløsning fra lidelsestilværelsen i afslut-
ningen af værkets fjerde bog (§ 70) – og midt i dette arbejde nedfælder 
den skrivende så endnu et forsøg på at få greb om alt det ubegribelige:  

Mystikens Gud = Schopenhauers Vilje som „Ding an sich“ 
× 
Læsningen af Schopenhauer beviser mig paany, at Katholicismen 
kun er en Form af Omvendelsens Verdensreligion. Frelsen ligger 
ikke i Dogmet, men i Dogmets Virkning. En Filosofi kan derfor 
gøre samme Tjeneste. Eller en ganske rationel Kristendom som 
Tolstoys. (Ja!) 
Man befinder sig saaledes ikke i Strid med det intellektuelle Frem-
skridt, som er det eneste sande, da det er Viljens Væxt i Viden om 
sig selv ͻ: om Verden – men kun om den timelige, kun en ydre 
Verden. Den frelsende Erkendelse, som er en Naade=Akt, sker paa 
alle Trin af Viden. Saaledes bliver Christendommen sand som et 
symbolsk Sprog. Og – som ovenfor sagt – det hinsides Gudsrige, 
hvor Viljen i og for sig (Treenighedens første Person) existerer, og 
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hvorfra Forsynsstyrelsen udgaar, bliver Maalet for den faldne Vil-
je, som ved Jesu Efterfølgelse (og Samfundet med de Hellige?) løf-
tes fra Nødvendighedens Verden op i den Hellig Aands Naade-
stand. (Dagb. 122: 29.11.1894) 

Her bekræftes Schopenhauers lære sort på hvidt og nærheden til mystik-
kens Gud understreges endnu en gang. Schopenhauers tanke om viljen 
som tingenes inderste – tingen i sig selv, med at udtryk fra Immanuel 
Kants erkendelsesteori – svarer til mystikkens gudsbegreb. Katolicismen 
er blot ét udtryk for den verdensreligiøse nødvendighed, der ligger bag 
dogmerne – omvendelsen. Kristendommen er sand som symbolsk sprog, 
som en rig billedfremstilling af mystikkens og viljesfornægtelsens erken-
delse af menneskets vilkår og mulighed. 

Dagen efter blev skrivebordsarbejdet afbrudt – sigende nok var det 
Sophus Clausen, der kom forbi: „Claussen kom midt i mit Arbejde med at 
oversætte Schopenhauers Naadelære.“ (Dagb. 122: 30. november 1894). 
Men færdig blev han nu alligevel; oversættelsen blev skrevet og udkom i 
Taarnets stærkt forsinkede juli-september-nummer, der først udkom i 
december 1894. Ved udgivelsen forsynede Jørgensen den med et lille 
forord, som han selv kalder en „Vejledning“ til læseren, men som – for 
os, der nu læser med på afstand – er mindst lige så vejledende til forståel-
se af, hvilke bevæggrunde, der lå bag udgivelsen af oversættelsen. I sin 
helhed lyder forordet sådan her:  

Man véd, at Schopenhauers Filosofi praktisk kommer til følgende 
Konklusion: Livsviljen, som ved Syndefaldet har frembragt den 
eksisterende onde Verden, naar gennem Planteriget og Dyreræk-
kens Udvikling til et Punkt, hvor den, ved den menneskelige Intel-
ligens, kan erkende Verdens Intethed og som Følge af denne Er-
kendelse blive i Stand til at fornægte sig selv. I Steden for denne 
Bejaelse af Livsviljen, som er Princippet for Tilværelsens Vedva-
ren, indtræder da en Viljens fornægtelse, hvorved denne Verden 
ophæves, og Viljen vender tilbage til sit Ophav i det Hinsides – 
Buddhisternes Nirvana og den christne Mystiks Gud. Denne Vil-
jens radikale Omvendelse sker – ifølge Schopenhauer som ifølge 
Christendommen – ved en umiddelbar Indgriben af det Guddom-
melige i det Timelige, af det Hinsides (Viljen i og for sig) i den 
jordiske, endelige, individualiserede, Vilje. Og ligesom i Christen-
dommen benævnes denne Guds Indgriben i Sjælens Skæbne en 
Naade, en Naade-Akt. (Jørgensen 1895: 176) 
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Her bobler mystikerens velkendte sammenkogning endnu en gang. Endnu 
en gang fortælles der i samme åndedrag om livsviljens ophør, buddhister-
nes uudsigelige nirvana-tilstand og den kristne mystikers forening med 
Gud. Stykket er fuld af velvilje over for kristendommen, men stadig ingen 
afklaring. Han skriver frimodigt om Guds indgriben i sjælens skæbne – 
og håber nok også selv på den. Men det er stadig Schopenhauers filosofi, 
der er grundmønstret bag billedtalen. Det er stadig viljesfornægtelsen, der 
er hovedsagen.  

Det forsinkede juli-september-nummer skulle blive Taarnets sidste. 
Jørgensen havde bevæget sig i en ganske anden retning end den, vennerne 
og samarbejdspartnerne Viggo Stuckenberg og Sophus Claussen havde 
forestillet sig skulle være Taarnets. Han længtes efter noget andet end de 
to andre – noget helt andet. Det sporer man overalt i hans skrift – og såle-
des også i de to sidste dagbogsoptegnelser fra vinteren 1895, hvor Scho-
penhauer nævnes. Den 21. januar lyser det op i ham – han mærker vishe-
den: 

Jeg forstaar atter. 
Og jeg føler med Vished, at vor Salighed ikke kan være afhængig 
af en Fornuftsundersøgelse, som aldrig tager Ende, men maa hvile 
i en Tro. 
Og denne Tro maa nærmest forme sig for mig som en rent  
nytestamentlig Christendom. 
Carlyle, Mill, Tolstoy, Schopenhauer bestyrker mig i denne Tanke. 
Det, som staar fast, er 
Vi lever for at forløses. (Dagb. 122:  21.1.1895)  

Det er troens hvile, han længes efter. Han er sikker – eller vil i hvert fald 
gerne være det: tilværelsens mening er forløsningen. Det bekræfter en 
række af hustænkerne ham i. Men det er stadig Schopenhauer, der er 
hovedmanden. 

For det er ham, der er profeten og apostlen for den gamle sandhed, 
som tiden har glemt, men som ligger lige under overfladen. Den 2. febru-
ar afsluttes vinterens Schopenhauer-skriverier med det udråb, vi tog vores 
begyndelse ved – og nu lader tone frem igen som den søgendes afslutten-
de ord til vinterdagbøgerne om den filosofiske rejsefører: „Jeg føler, at 
Schopenhauer er den nye Tids Profet for Tilbagevejen til Gud – en Apo-
stel for det sande Evangelium, som ogsaa var Vedadigternes, Buddhas og 
Christi.“ (Dagb. 124: 2.21895) 
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Her står det så endnu en gang: Schopenhauer er en udsending for den 
gamle sandhed. Han peger tilbage mod den Gud, som tiden havde glemt. 
Han forkynder det gamle glædesbudskab om selvfornægtelsen, som er det 
inderste i både i Indiens visdom og Kristi korsdød. Skrivebords-
mystikeren er begejstret og lægger endnu en gang sit lod hos viljesfor-
nægtelsens profet.  

Men alting arbejder i ham – og der er ingen ro i den filosofiske my-
stik. Det er noget andet, han længes efter. 

 
Afsked med husfilosoffen 
Det fornemmer man tydeligt i Rejsebogen, der blev skrevet i tiden efter 
hjemkomsten fra udlandsrejsen og udkom i august 1895. Bogen er en 
både selvbiografisk og litterær bearbejdning af den rejsendes oplevelser. 
Det er både den hjemvendtes skildring af mødet med den levede katolske 
kristentro og hans forsøg på selv at skrive sig frem til en trosmæssig af-
klaring.  

Midt i denne kamp for selvafklaring finder man et meget håndfast – 
og dogmebevidst – opgør med den gamle filosofiske læremester.13 Det 
drejer sig om én af mange ‘scener’ i bogen, hvor jegfortælleren er i sam-
tale med italienske gejstlige, som han enten opsøger eller tilfældigt falder 
i snak med. Samtalerne udspiller sig som en slags læresamtaler, hvor de 
gejstlige belærer den endnu ubefæstede nordbo om katolske dogmer og 
deres forskellighed fra – og uforenelighed med – andre religiøse og filo-
sofiske ståsteder. Én af disse samtaler udspiller sig på en tidlig morgen-
vandring i Italien, hvor den rejsende møder en „gammel Franciskaner, 
som gaar op og ned lige midt i Solskinnet, med Breviaret lukket omkring 
højre Haands Tommelfinger og stirrende betaget op i Majmorgenens 
klare blaa Luft.“ Denne godmodige munk møder nu morgenvandrerens 
blik og udbryder uden videre indledning: „che bello cielo! Hvor Himlen 
er skøn i Dag!“ (Jørgensen 1915: III, 262). Herefter begynder munken at 
tale til den rejsende. Eller rettere sagt: Han begynder at belære ham. Med 
afsæt i den smukke morgen kaster franciskaneren sig ud i en lovsang til 
den frie naturs forrang som tilbedelsessted for „alle levende Væsners 
gode Fader“ (Jørgensen 1915: III, 263). I en henført tone indfører han nu 
fortælleren i en jublende og lys gudstro, hvis inderste er hengivelsen til 
„det sande Liv, den ægte simple, rene Tilværelse, som den algode Gud fra 

 
13 Dele af stoffet fra dette afsnit har jeg tidligere behandlet i Nord 2013b. 
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Begyndelsen har tiltænkt Menneskenes Børn.“ En sådan glæde ved den 
gudskabte verden er der ifølge munken imidlertid mange – „ogsaa blandt 
dem, der kalder sig Kristne“ – som ikke forstår, idet de modsat, hvad „vor 
Fader Franciscus“ har lært, „tror, at vor hellige Religion bestaar i Livs-
fornægtelse, Livsforødelse, Livsfjendskab“ (Jørgensen 1915: III, 263). 
Efter denne indledning vender den gejstlige sig nu mod en navngiven 
fortaler for denne vranglære: nemlig Arthur Schopenhauer. Den veloply-
ste romanfigur har følgende opfattelse af den dystre tysker:  

I Tyskland har der levet en Filosof, som hed Arturo Schopenauerre 
– han sagde, at Viljen til Livet var det onde, som det gjaldt at for-
nægte, at døde at udrydde – først derved fandt man Vej til Frelsen, 
til det hinsides, til Nirvana. Det er Buddhisme, det er ikke Kristen-
dom. Vi er ikke Dualister, vi er ikke Manikæere, den Gud, som har 
skabt Verden, har ogsaa forløst Verden. (Jørgensen 1915: III, 263) 

I dagbøgerne fra rejsen hyldede den unge mand Arthur Schopenhauer og 
tanken om fornægtelsen af viljen til liv. Men tiden har skubbet til noget i 
ham, og nutidens synspunkt tilbageskrives til fortiden. Nu kaldes viljes-
fornægtelsen kættersk og buddhistisk – for kristendommens levende Gud 
er ikke en fjende af livet, der længes efter radbrækkede menneskesjæle og 
brudte livsviljer, for Han er både skaber og forløser.14 Verden er Guds, og 
den er god at leve i.  

Afregningen er håndfast. Jegfortælleren er færdig med livsleden og 
færdig med Arthur Schopenhauer. Alt nærmer sig en afsked med husfilo-
soffen.  

I august 1895 kom vennen Mogens Ballin tilbage til København fra 
Italien – og alt gik pludselig meget hurtigt.15 Gennem samtaler og kirke-
gang med Ballin fandt Jørgensen frem til den afgørelse, der skulle vise sig 
at få de mest vidtrækkende følger i hans videre liv: Den 22. oktober 1895 
opsøgte han den katolske præst A. Brinkmann  i Stenosgade i København 
og bad om trosoplæring med henblik på en kommende optagelse i den 
katolske kirke. 

 
14 Modsat den manikæiske strømning i oldkirken, der afviste, at skaberguden og for 
løserguden skulle være den samme og opfattede den skabte verden som et fængsel, 
mennesket skulle befries fra. 
15 I hvert fald ifølge den tilbageskuende Jørgensen, der i kapitel VII af Mit Livs  
Legendes fjerde bind kun bruger fire sider på at skildre tiden mellem Ballins hjem-
komst og det tidspunkt, hvor han anmodede om trosoplæring i den katolske kirke.  
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Da Jørgensen først mødte op hos Brinkmann, forelagde han ham en 
længere liste over alt det, han havde læst om katolicismen – og alt det, der 
havde peget ham i retning af den. Men Brinkmann var ikke imponeret. 
Der manglede en bog på listen – nemlig den bog, der var den vigtigste for 
dét, der nu skulle ske: den katolske katekismus (MLL 4: 57). Resten er 
historien om, hvordan det gik, som det gik. Jørgensen læste katekismen, 
og d. 16. februar 1896 – små fire måneder senere – blev han optaget i den 
katolske kirke. 

I en dagbogsoptegnelse fra tiden lige før konversionen, nemlig fra d. 
9-10. januar, finder man et lille stykke, der er meget sigende for den op-
brudsstemning og understregningslængsel, der herskede i elevens indre: 

Jeg føler mere og mere, at jeg maa opgive den schopenhauerske 
Dirk, hvormed jeg hidtil har lukket mig bagind i Christendommen. 
Den passer ikke rigtig. Kun Kirkens Lære er den hele, holdne, vir-
kelige Sandhed om Tilværelsen. (Dagb. 141: 9-10.1.1896)  

Her tages der endeligt afsked med den gamle filosofiske læremester – 
med den schopenhauerske dirk, som han ellers har forsøgt at komme ind i 
kristendommen med. Han ser nu, at dirken ikke kan åbne låsen. Det kan 
kun nøglen – det kan kun kirkens lære. Mystikeren har fundet hvile i 
dogmerne.  

Han er, hvor han vil være – og går ind ad porten.  
  

Min filosof 
Her kunne historien om Arthur Schopenhauer og Johannes Jørgensen 
være endt: En listetyv har længe forsøgt at dirke  en vanskelig lås op. 
Men han er ikke kommet nogen vegne. Han ser nu en nøgle, der hænger 
frit tilgængeligt ved siden af låsen – og får endda at vide, at han frit kan 
benytte den. Han griber nøglen, åbner låsen og går ind ad porten. Han er 
ikke længere en tyv, men en indbudt. Han smider den værdiløse dirk fra 
sig og tænker ikke mere på den.  

Men sådan ender historien ikke. For Johannes Jørgensen lagde ikke 
Schopenhauer bag sig ved sin optagelse i den katolske kirke. Han vedblev 
at vende tilbage til ham – og fandt frem til en ny slags velvilje over for 
ham.  

I tiden efter omvendelsen dukker Schopenhauer således op i det, der 
skulle blive hans endelige rolle i Jørgensens selvfortælling – nemlig som 
omvendelsens filosofiske baggrund og begrundelse. Det sker allerede i et 
brev fra omvendelsesåret til Viggo Stuckenberg, som – mildt sagt – havde 
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stillet sig uforstående over for Jørgensens overgang til katolicismen. 
Stuckenberg opfattede beslutningen som en fej faneflugt fra det gamle 
ståsted, og de to udvekslede i denne forbindelse en række stridsbreve, 
hvori Stuckenberg angreb den frafaldne, og Jørgensen gjorde sit ændrede 
ståsted klart. 

Den 6. december dukker Arthur Schopenhauers så navn op, nemlig i 
et brev fra Jørgensen. Baggrunden for brevet er, at Stuckenberg i august 
1896 fik trykt en lille samling betragtninger i tidskriftet Tilskueren, hvori 
han under titlen Paastande langede ud mod noget af alt det, der kvalmede 
ham i tiden. Heri havde han blandt andet omtalt den religiøse omvendelse 
som „det narrede Begærs Søgen ny Kraft i Tillid og Tro for ikke at for-
gaa“ og som et udslag af en „Rædsel, der mangler Mod til at give sig til 
kende som Rædsel“ (Andersen 1944: 41). Disse udfald havde Stucken-
berg så sendt til Jørgensen – og lagde således ikke det mindste skjul på, 
hvis fejhed det var, han havde haft i tankerne ved nedfældningen af be-
tragtningerne. Den 6. december svarede Johannes Jørgensen så sin gamle 
ven med et fire sider langt og efter omstændighederne temmelig afdæm-
pet brev. I brevet forsøger Jørgensen at imødegå Stuckenbergs angreb ved 
at forsvare den religiøse omvendelse på et digterisk og filosofisk grundlag 
– altså på baggrund af almene erfaringer, der ligger før kristendommen. 
Først henvises der til et vers i Goethes Faust, hvori den traurige titelfigur 
udslynger sin smerte over den erfaring, at mennesket er spaltet – at der 
bor to sjæle i hans bryst, som stræber i hver deres retning.16 Denne tanke 
om menneskets dobbelte væsen, havde Stuckenberg langet kraftigt ud 
efter, og i den forbindelse havde han hånet tanken om, at der skulle udgå 
en dybere erkendelse fra den ene af disse sjæle, som mennesket skulle 
kunne blive helt ved at lade sig lede af.  

Men det er netop denne fornemmelse for muligheden af en „bedre Er-
kendelse“, der har ledt Jørgensen frem til afgørelsen – og nu forsvarer han 
sig så ved at fremføre „en saa god Aand som Arthur Schopenhauer“ som 
filosofisk talsmand for opfattelsen (Andersen 1944: 42). Først citeres to 

 
16 Det drejer sig om versene 1112-1117, der lyder: „Zwei Seelen wohnen, ach, in 
meiner Brust, die eine will sich von der anderen trennen; die eine halt in derber Lie-
beslust, sich an die Welt mit klammernden Organen: die andre hebt gewaltsam sich 
vom Dust zu den gefilden hohen Ahnen.“ I P. Hansens klassiske oversættelse fra 
1881-1889 lyder versene: „Ak, tvende Sjæle huses i mit Bryst, og ej de vandre vil ad 
samme Bane. Den ene klamrer sig i Sandserus til Verden fast med kraftige Organer; 
den anden hæver sig fra Jordens Grus didop, hvor Sjælen søger sine Ahner.“ 
 



PRO FE TE N O G N OVEMBER S JÆLE N  109 

 
 

passager fra fjerde bog af Schopenhauers hovedværk, der omhandler 
menneskets forløsning gennem erkendelsen af livsviljens intethed og den 
fredfyldte tilstand, der følger af denne erkendelse. Efter denne afskrift 
følger nu et længere stykke, hvor Jørgensen gør sit for at imødegå et af 
Stuckenbergs udbrud i Paastande og i denne forbindelse fremlægger en 
lille oversættelse af et stykke af Schopenhauers beskrivelse af den und-
slupnes sindstilstand: 

Efter dette kan det ikke undre dig, at Schopenhauer siger om sin 
Filosofi, at den „helt igennem stemmer til det Christelige.“ Tyde-
ligst fremgaar dette vel af følgende Sted, som jeg ikke kan nægte 
mig at oversætte som en Kommentar til dine om „en djævelsk Illu-
sion, et Angstraab, et hæsligt: Naade!” 
S. siger (4de Bog, § 68 p. 464): 
„Da se vi Mennesket, efter at han gennem en voxende Trængsels 
Trin, under den hæftigste Modstræben er bragt til Fortvivlelsens 
Rand, pludselig gaa i sig selv, erkende sig selv og Verden, ændre 
sit hele Væsen, hæve sig over sig selv, renset og helliget af sine 
Lidelser … Det er en af Lidelsens Flammer pludseligt fremtræden-
de Selvklarhed, hvis Væsen er Livsviljens Fornægtelse: Forløsnin-
gen. Selv de, som har været meget onde, ser vi undertiden lutres 
ved de dybeste Smerter: de er blevne andre Mennesker, de er fuld-
stændig forvandlede.“ 
Den bedre Erkendelse er, som du her ser, et Fænomen, der ikke 
kan affærdiges med, hvad minFilosof kalder „jødisk-protestantisk 
Overlegenhed.“ Thi – siger Sch. – „bag vor Tilværelse gemmer sig 
noget andet, som først bliver os tilgængeligt derved at vi afryster 
Verden.“ (Andersen 1944: 42f)  

Bag vores tilværelse gemmer der sig noget andet, som vi først erfarer, når 
vi har vendt verden ryggen. Erkendelsen er lidelsens frugt. Det er den 
tugtede, der bliver seende. Det er den, der fornægter livet, som erfarer den 
hemmelighed, der skjuler sig bag verden. Her er Arthur Schopenhauer 
med al tydelighed tilbage i varmen. Han kalder ham min filosof og vedstår 
prægningen. For det er i Schopenhauers tænkning, han har fundet omven-
delsens grundmønster. Det var dér, han fandt den filosofiske begrundelse 
af det religiøse brud med verden, han nu har givet sig hen til. Han fulgte 
mønstret og endte foran korset. 

Synet på Schopenhauer er på plads. Væk er jævnføringen mellem kri-
stendommen og buddhismen, væk er tankerne om kristendommen som et 
billedsprog til indføring i en almen mystik. Tilbage står en ganske enkel 
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tanke: Schopenhauers tænkning er en forberedelse til kristentroen, en 
filosofisk fremstilling af omvendelsens nødvendighed. For kristendom-
men og den schopenhauerske mystik har byttet plads. Det er ikke længere 
kristendommen, der er et billede på hovedtankerne i Schopenhauers filo-
sofi, men Schopenhauers filosofi, der er en foregribelse af alt det, der 
bliver virkeligt i kristendommen. 
     Det var dét, Stuckenberg ikke forstod – og det var dét, Johannes Jør-
gensen var så fast besluttet på at tro. 

 
Korsets forskole 
Med denne opfattelse af Arthur Schopenhauer som en filosofisk forbere-
delse til kristendommen faldt Johannes Jørgensen – øjensynligt – til ro i 
sit forhold til viljesfornægtelsens profet. Han vedstod påvirkningen og 
anvendte Schopenhauers tænkning i sit forsvar for omvendelsens nød-
vendighed. Nogle år senere lod Jørgensen således Schopenhauer træde 
frem i sin offentlige skrift i den utvetydige rolle som førkristen, filosofisk 
fødselshjælper. Det skete først i essayets form i den lille bog med den 
håndfaste titel Omvendelse fra 1899 og ganske kort tid efter i fortællin-
gens form i romanen Vor Frue af Danmark fra 1900.  
     Omvendelse er en essaysamling, der, som titlen klart anfører, er helli-
get en beskrivelse af og fortale for den religiøse omvendelse. I bogens 
indledende titelessay er det, ligesom i brevet til Stuckenberg, Arthur 
Schopenhauer, der spiller førsteviolin som den, der har begrundet omven-
delsens nødvendighed filosofisk.  
     Essayets udgangspunkt er en påpegning af tidens manglende sans for 
omvendelsen: 

Det er ikke i vore Universitetspsykologier, at man skal søge Op-
lysning, hvis man vil vide, hvad Omvendelse er. Det „empiriske“ 
System, som Nutidens Sjæleforskere dyrke, lader ingen Plads 
aaben til Omvendelsens store Kendsgærning. Og Determinismen, 
Læren om den menneskelige Viljes Bundethed, som Flertallet af 
moderne Psykologer hævde, tillader ikke en Gang nogen Forstaa-
else af Angeren. Alt, som sker i Menneskets Sjæl, sker nemlig – 
ifølge hin Lære, der ogsaa herhjemme indpodes Ungdommen – 
med Nødvendighed; de psykologiske Processer ere ligesaa natur-
bundne som de kemiske og fysiologiske. Men hvorledes kan der da 
blive tale om nogen Anger? Det er jo ikke mig, der handler; det er 
Evolutionen eller Kausalsammenhængen eller Naturnødvendighe-
den, af hvilken jeg kun er et afhængigt, ufrit Led (Jørgensen 1899: 9). 
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Tidens tænkning er fanget i determinismens hamsterhjul, og de dannede 
hverken kan eller ikke tænke omvendelsens mulighed. Men omvendelsen 
er med Jørgensens ord alligevel en virkelighed, og den vedbliver at vise 
sig som en „ubehagelig Kendsgærning i et System, hvor der ingen Plads 
er til den uvelkomne Gæst“ (Jørgensen 1899: 11). Denne ubehagelige 
kendsgerning er tiden blind for, men der findes dog „én moderne Tæn-
ker“, som har forstået omvendelsens betydning. Det er – naturligvis – 
Arthur Schopenhauer, som essayets resterende otte sider handler om. Med 
stor og højstemt tilslutning gengiver Jørgensen her en række kernesteder 
fra Schopenhauers værker, skildrer hovedtrækkene i hans tænkning og 
udpeger omvendelsen som slutstenen i hans filosofiske tankebygning. 
Men til sidst bliver han forbeholden. Eller rettere: Til sidst gør han det 
klart, hvortil ligheden mellem Schopenhauers tænkning og hans eget 
kristelige ståsted rækker – og hvor den ophører:  

Det er ikke med disse Udtryk Hensigten at gøre Propaganda for 
den pessimistiske Filosofs metafysiske Meninger. Schopenhauer 
var Buddhist, ikke Christen; han var kun i Korsets Forskole, ikke i 
Christi Skole. Derfor blev Forsagelsen af den egoistiske „Vilje til  
Livet“ kun en Theori for ham, og han vovede aldrig at gøre det  
store Spring, som Billederne af St. Franciscus og af de Rancé paa 
hans Væg opfordrede ham til – Springet fra det Liv, som er Død, 
ud i den Død, som er Liv. 

Men af stor Betydning er det, at en saadan Mand af selve Kends-
gærningernes, af selve Virkelighedens, af selve Sandhedens Magt 
bliver ført til at erkende Omvendelsen som Livets største og betyd-
ningsfuldeste Tildragelse. (Jørgensen 1899: 17) 

Manden var ikke kristen, men „som sin frie Tænknings Resultat“ for-
kyndte han alligevel „en christen Sandhed“ (Jørgensen 1899: 17) og – 
kunne vi tilføje – banede dermed vejen for andres spring ind i den egent-
lige kristentro. 
 
Et stadie på omvendelsens veje 
I omvendelsesromanen Vor Frue af Danmark fra 1900 møder vi nøjagtig 
den samme forståelse af Schopenhauer, som den der blev givet udtryk for 
i Omvendelse – blot nu i fortællingens form. Romanen handler om den 
unge mand Hermann Ronges vej frem til katolicismen, og på denne vej 
møder Ronge Arthur Schopenhauers filosofi som et af de afgørende pej-
lemærker, der leder ham videre frem mod målet. Et af bogens væsentlig-
ste emner er det søgende menneskes erfaring af det guddommelige for-
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syns gradvise fremtrængen i det opvågnende menneskeliv. Det skildres 
blandt andet med disse ord: 

Han erfoer her, hvad mangen før ham havde erfaret, at der gives 
Tider i et Menneskes Liv, hvor Forsynets Ledelse bliver ligesom 
håndgribelig. Hver Bog, man læser, er som givet én i Haanden – 
hvert Brev, hver Avis indeholder noget, man har Brug for og Gavn 
af – hver ny Tanke tilføres én, just som der er Trang til den, og 
indføjes paa sit forud givne Sted i det Aandens nye Hus, der er un-
der Opførelse. (Jørgensen 1915: II, 166)  

Det er dette håndgribelige forsyn, der har fingrene i den unge mand, da 
han på samme tid bliver bekendt med „to fra hinanden vidt forskellige 
Tænkere, der for ham blev Stadier på Omvendelsen Vej“, nemlig „den 
tyske Pessimist“ Arthur Schopenhauer og „Filosoffen fra Bretagne“ Er-
nest Hello (Jørgensen 1915: II, 166). Efter denne indvarsling af Schopen-
hauers betydning som en trædesten frem mod kristendommen følger en 
dybdegående otte sider lang gengivelse af Schopenhauers tænkning, hvori 
hans filosofi anvendes som skyts i opgøret med „den moderne danske 
Litteraturs Stormester“, altså Georg Brandes, og alle dem, der gerne vil 
kalde sig „frigjorte Aander“, men i virkeligheden kun er „troende i et 
antikristeligt Trossamfund, Tilhængere af en ny Religion“ (Jørgensen 
1915: II, 172f). For Hermann Ronge betyder det således „først og frem-
mest […] noget i Schopenhauer at finde en virkelig moderne Tænker, for 
hvem det ikke var en afgjort Sag, at Kristendommen var et tilbagelagt 
Standpunkt“ (Jørgensen 1915: II; 167). Hos Schopenhauer er alt anderle-
des end i samtidens dyrkelse af dennesidigheden: – ja, hos ham står alt i 
lodret modsætning til tiden:  

Her lød der ingen Forherligelse af den frie Naturlighed, her sking-
rede ingen historisk Fremskridtslyrik med Udsigt til muham-
medanske Fremtidsparadiser. Her vendte derimod alle de gamle 
teologiske Ord tilbage, som Hermann Ronge med Foragt havde 
vendt Ryggen – Omvendelse, Selvfornægtelse, Naade, Forløsning. 
(Jørgensen 1915: II, 167)17  

 
17 Det kan her nævnes, at Schopenhauer, der jo ellers kunne finde meget godt i kernen 
af alverdens mytologier, ikke havde det mindste til overs for islam, der for ham at se 
var et uhæmmet udtryk for en dyrkelse livsbekræftelsen og således ikke rummede det 
mindste anstrøg af fornægtelsestanke, som efter hans opfattelse udmærkede andre 
religiøse retninger. Det nedladende udtryk muhammedanske fremtidsparadiser stem-
mer således fint overens med Schopenhauers eget syn på islam.  
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Hermann Ronge føler sig opløftet og styrket ved denne læsning, og det 
gør dybt indtryk på ham at se, hvordan „Schopenhauer satte som Idealer 
andre forunderlige Navne – „den hellige Franciscus af Assisi“ og „Trap-
pistordenens Stifter, de Rancé“ (Jørgensen 1915: II, 171). Det er disse 
forunderlige navne og Schopenhauers filosofiske åbenhed over for gamle 
ord og erfaringer som „Resignation, Selvfornægtelse, Forsagelse“, der 
åbner fortællerens blik for ånden og forbereder ham til mødet med egent-
ligt kristelige tænkere. Eller som det fremstilles: Det er forsynet, der først 
leder Hermann Ronge til Schopenhauers filosofi som et skridt på vejen og 
derefter fører ham videre gennem den tyske pessimisme frem til den ka-
tolske Ernest Hello og andre ligesindede.  

Stien er lagt, og alt går sin hemmelighedsfulde gang frem mod fuld-
byrdelsen. Hermann Ronge går den vej, som forfatteren allerede var gået 
– gennem den filosofiske livsfornægtelse og frem til den kristne tro.  

 
Vær ikke bange… 
Her er vi nået til slutningen på vores historie om profeten og november-
sjælen. Johannes Jørgensen fandt sin vej – og vedstod sig den afgørende 
betydning, Schopenhauer havde haft for ham som ét af de læsebekendt-
skaber, der havde været med undervejs. Ja, som havde været én af de 
væsentligste skikkelser, forsynet havde ført den søgende frem til. 

Han fastholdt dette syn og gav også udtryk for det, da han som moden 
mand så tilbage og fortalte sin egen historie – legenden om, hvordan han 
blev den, han skulle være. I første bind af Mit Livs Legende møder vi ham 
igen, den førkristne husfilosof. Han dukker op allerede på tredje side af 
livshistorien og er her den første tænker, der nævnes i bogen. Det drejer 
sig om forsynstanken og om de hemmeligheder, der bor på bunden af et 
menneskes vilje.  

Den tilbageskuende jegfortæller beretter om sin vej og vender tilbage 
til det, han kalder én af sine „Yndlingstanker“, nemlig den, „at man i 
Livet ganske nøjagtigt kommer didhen, hvor man inderst inde ønsker at 
komme“ (MLL 1: 9). For at forklare sig nærmere – og underbygge tanken 
filosofisk – inddrager Jørgensen nu Schopenhauer som hovedmand bag 
tanken om viljens almagt og altings retfærdighed: 

Arthur Schopenhauer har i sit Hovedværk den mærkelige Sætning, 
at Enhver har det, som han fortjener at have det, og at i alt, der ve-
derfares En, sker En kun Ens Ret. Verden som Forestilling, siger 
han, er nemlig kun Udtryk for Verden som Vilje, og al Elendighed, 
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al Lidelse, alle Kvaler, som den rummer, er altsaa en Følge af, at 
Viljen vil – er kun saaledes, fordi den saaledes vil det (MLL 1: 9)  

Alt går, som det skal. Alt er retfærdigt. For „hvad et Menneske saaer, det 
skal det og høste,“ som Jørgensen udtrykker det med et bibelord fra Gala-
terbrevet (6,7). Den tilbageskuende forstår, at alt det, der er sket i tidens 
underlige gang, på samme tid har været forsynets skjulte værk og et 
kraftudslag af hans inderste vilje. Den filosofiske profet og den guddom-
melige skrift er enige. De giver hver deres begrundelse, men peger ind 
mod samme kernetanke om altings nødvendighed og retfærdighed: Et 
menneske kommer derhen, hvor det vil hen. Erindringsværkets indledning 
afsluttes med disse ord om alt det, der lever i et menneske – og fører det 
derhen, hvor det skal hen: 

Jeg taler om de Idealer, som er levende Kræfter – dit Blods Idealer, 
dit Køds Idealer, din Længsels og din Viljes Idealer. Vær ikke 
bange – eller vær bange: hvorhen de vil føre dig, did kommer du. 
Som de er, saaledes bliver du. En, der vidste det af bitter Erfaring – 
Oscar Wilde – har sagt: „Du kan intet tænke i dit Lønkammer, som 
du ikke én Gang skal blive nødt til at raabe fra Tagene.“ (MLL 1: 
10)  

Alt det indre skal vise sig i det ydre. Viljens væsen vil blive åbenbaret – 
og til sidst ender du som den, du både vil være og skal være. Det er det 
indre, der afgør det. Det er dit indre, der afslører, hvor du er på vej hen. 
Så du, kære læser, skal ikke være bange. Eller – vent et øjeblik – måske 
skal du netop være bange.  

Så vidt den omvendtes sammenkædning af den schopenhauerske 
skæbnelære om verdens og lidelsens retfærdighed med den kristelige 
forsynstankes udpegning af den guddommelige forudbestemmelses virk-
somhed i verden. Så vidt den selvsikres dom.  

 
Hemmeligheden 
Det ville være hårde ord at slutte med. Nådesløse ord, som lukker sig for 
den, der ikke føler sig så sikker på sit indre, som et (ny)omvendt menne-
ske ofte gerne vil være det. Men det var – Gud ske tak og lov – ikke dér, 
Johannes Jørgensen endte. Også for ham viste der sig med tiden at gem-
me sig en mildhed bag hårdheden – også for ham endte Ordet om korset 
med at pege ind mod andet og mere end adskillelsen af fårene og bukke-
ne. Så her til sidst lægger vi både den tyske profet og den omvendtes 
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larmende vished bag os og giver i stedet de sidste ord til den modnede – 
og mildnede – novembersjæl.  

I sidste bind af Mit Livs Legende har Johannes Jørgensen sat digtet 
Den anden Time som afslutning på sin selvfortælling. Vi slutter ved de 
midterste fire strofer af dette digt, hvor der ikke længere råbes om om-
vendelsen, men i stedet hviskes om hemmeligheden. For her lyder – ende-
lig – den kristne mystikers nattebøn for alle de døde:    
 

Jeg lægger Pennen fra mig, 
jeg hører Klokken slaa. 
Den anden Nattetime, 
den agter alle paa. 
 
Thi alle arme Sjæle 
i Flammedybets Grund, 
de venter nu den Draabe, 
som læsker deres Mund 
 
De længes nu og haaber 
i Lutringernes Land 
paa blot en Finger, dyppet 
i Jordens Vievand. 
 
Et Trin paa Himmelstigen, 
et Skridt paa Vejen hjem 
det er, naar for dem lyder 
det gamle Reqviem. (MLL 7: 157f)  
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