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MAY PINX 



INTET kan synes mere overflødigt end Udgivelsen af en 
Bog om Goethe, da der længst er skrevet mange Gange 

mere om ham end han selv med al sin Flid har frembragt. 
Man gør det heller ikke for hans Skyld, men for sin egen, 
i den Hensigt at samle sine Indtryk af en Aand, der har 
sysselsat En Livet igennem. 

Goethe var de sidste tre Aarhundreders største Digter. 
Men det er ikke Digteren alene i Goethe, der fængsler og 
betager. Den blotte Digterevne i dens Isolerthed er maaske 
i vore Dage noget overvurderet; undertiden udelukker den 
hverken aandelig Armod eller sjælelig Umodenhed og Uvorn
hed. Det er Goethe som Natur og Aand, som den grund
menneskelige, store Personlighed, ved hvilken det er En en 
Trang og en Tilfredsstillelse at dvæle. 

Hans Aand havde sin Indskrænkethed, som hans Ka
rakter sine Mangler. Men dog kan han kaldes en Person-
liggørelse af den højeste Menneskelighed; alsindet, som han 
var, evnestærkere end nogen i en flerehundredaarig Fortid, 
i Samtid, i Eftertid, forbilledlig ved Mangesidigheden og; 
Fuldstændigheden af en Natur, der forener stærke Modsæt
ninger. 

Han er blandt Aanderne hvad det stille Ocean er blandt 
Jordklodens Have. Det stille eller fredelige Ocean er baade 
det største og det dybeste. Virkeligt stille er kun et Belte 
deraf. Nord og Syd for dette er Oceanet bevæget af Vinde 
og Passater, har Strømninger og Modstrømninger, varme 
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Strømme og kolde. Ja, det har Jordskælvsbølger som intet 
andet Hav. Saaledes er Goethe den største og dybeste af den 
nyere Tids frembringende Aander. Saaledes er der i hans 
Levned og Virken et bredt, fredeligt Belte, iøvrigt Stille 
og Storm, varme Strømme og kolde, Strømning og Mod
strømning, Jordskælvsbølger. 

Saavidt den tyske Tunge tales, nyder Goethe et uan
fægteligt Ry. For den tyske Stamme er han efter længere 
Tids Miskendelse og Misforstaaelse bleven Nationalguden. 
Som Digter, som Videnskabsmand, som Aand, som Men
neske er han i lige Grad beundret. Endog Luther, Lessing 
og Schiller, endog Mozart, Beethoven og Wagner, selv 
Kant og Schopenhauer, selv Frederik den Store og Bis-
mark er Navne, der ikke kommer op mod hans. Han er 
i én Person for Tyskland hvad Lionardo, Michelangelo og 
Galilei er for Italien, Moliére, Racine og Voltaire for Frank
rig, Shakespeare, Newton og Darwin for England, Linné, 
Tegner og Berzelius for Sverig, det omfattende Udtryk for 
Landets Hæder og højeste Kultur. 

For Europa og Amerika burde han staa ikke blot som 
den dybeste og mest omfattende digteriske Evne, men 
overhovedet som det rigest udrustede Menneske, der er 
fremtraadt i Literaturen siden Renæssancens Dage. 

Naar man prøver, hvorledes han i Virkeligheden staar 
for den ikke tyske Læseverden, bliver Billedet imidlertid 
et andet. Den næsten ligelige Vurdering, som i de tysk
talende Lande hans ypperste og hans ringeste Frembringelser 
har fundet, den Afgudsdyrkelse, der drives med hver Seddel 
fra hans Haand, hver Sætning, der tillægges ham, har 
virket udæskende. Goethe-Filologien, som paa tysk Grund 
er saa berettiget, har virket afskrækkende. Den lærde Ter
rorisme, der finder det formasteligt at negte hvadsomhelst 
af Goethe Opmærksomhed, ja endog Beundring, har ægget 
ikke-tyske Læsere og Forskere til uvillig Kritik. 

I Frankrig og England, de to Hovedlande, der repræ
senterer vor Tidsalders højeste videnskabelige og kunstne
riske Dannelse, kommer der ikke sjældent en Misstemning 
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mod Goethe til Orde og fældes der fra forskellige Sider 
nedsættende Domme. Man erklærer sig dér ret ofte uvillig 
til i Goethe at se en Personlighed af den ypperste Rang, 
ligesom man retter skarp og ikke derfor uforstandig Kritik 
mod hans Digtning. 

I Frankrig har saa vel Ligegyldigheden som Miskendelsen, 
saavel Beundringen som Misforstaaelsen en meget længere 
Historie end den rette Værdsættelse, der ingenlunde endnu 
kan siges at være trængt igennem. En indsigtsfuld Bog 
som Edouard Rod's fra 1898 er baaret af levende Uvilje. 

Fra først af, da Goethe i Frankrig kun var kendt som 
Digteren af Werther, var han beundret af de Følsomme, 
men ringeagtet af Voltairianerne (som i Tyskland af Les-
sing og Nikolaj) og betragtet som en Ungdomsfordærver af 
de Fromme, idet de i Frankrig som andetsteds i Bogen saa 
en Opfordring til Selvmord. Senere, da Werther naaede 
frem til Anerkendelse, blev dette Ungdomsværk Hoved
hindringen for en Forstaaelse af Goethe. Man vilde og 
kunde i de næste fyrretyve Aar i Reglen ikke se andet i 
ham end Forfatteren af denne følsomme lille Roman, og en 
Genstand for franske Weimar-Besøgendes Forbauselse, endog 
for Fru de Staéls, var i lange Tider det, at den vilde Liden
skabs Digter stod for dem som korrekt og fornem Embeds
mand. 

Gotz blev i Frankrig taget til Indtægt af den romantiske 
Skoles teoretiske Forgængere, der afskyede og bekæmpede 
Klassicismen, derfor udskreget som formløs og værdiløs af 
den ældre Slægt. 

I Goethes Lyrik saa man i Frankrig længe intet andet 
end det romantiske, overnaturlige Element, som Roman
tikerne havde Brug for, Anvendelsen af Elverkongen, af 
Havfruer, af Troldmænd osv. 

Faust blev mange Aar igennem opfattet som blot for-
negtende. En Kender af Tyskland og en højtbegavet Mand 
som Benjamin Constant fandt den umoralsk, gold og tør, og 
som saadan mindre værd end Candide, med hvilken den 
blev sammenlignet. Fru de Staéls Dom om første Del 
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lyder som bekendt endnu pudsigere: »Hvad enten man 
betragter Dramaet som et Foster af digterisk Raseri eller af 
rationalistisk Livstræthed, saa var det ønskeligt, at slige 
Frembringelser ikke gentog sig«. Det havde ingen Fare. 

Men til de Franskes Undskyldning tjener, at de tyske 
Domme af den germanske Verdens ypperste Mænd ved 
Faustfragmentets Udgivelse ikke var mere paaskønnende. 

Hverken Schiller eller A. W. Schlegel følte andet end 
Kulde. Fra Schillers Kres lød Haansord, Gretchen beteg
nedes som »Gaas«; Korner, Schillers Nærmeste, klagede 
over Gadevisetonen [Bankelsangerton). Tieck begreb ikke, 
hvad et Menneske, for hvem Jordaanden havde aabenbaret 
sig, skulde gøre med den elendige Mefistofeles; Huber forstod 
saa lidet Fausts Monolog, at han tænkte sig, den maaske 
havde en skjult Mening, alene forstaaelig for de Indviede. 

I Frankrig har Drivfjædren til de Angreb paa Goethe, 
der efter 1870 er komne frem, været patriotisk. Man har 
ment, at man vilde ramme det sejrrige Tyskland lige paa 
Hovedet, ifald man kunde faa den Aand, som gælder for 
dets ypperste Prydelse, nedsat til en Personlighed af under
ordnet Rang. Man har da læst ham med ugunstige Øjne, 
Alexandre Dumas den Yngre skrev meget hadefuldt Vrøvl 
om ham; men man stødes i Frankrig oprigtigt ved den ældre 
Goethes Flygtighed i Omtalen af hvad han som ung skyldte 
den franske Literatur og hans vidtløftige Dvælen ved Oppo
sitionen imod den; man frastødes af hans Omstændelighed 
som Fortæller og af den Mangel paa Evne til at komponere 
et større Hele, der følger ham Livet igennem. Den ny-
kristelige, nykatolske Bevægelse i Frankrig stemmer des
uden daarligt overens med det Kristendomsfjerne hos Goethe 
og med hvad man nu som for mer end hundrede Aar siden 
kalder hans Egenkærlighed. 

I England har en af Drivijædrene til den Uvilje der 
siden Carlyle's, Emerson's og Lewes's Dage er kommet til 
Orde, været Sysselsættelsen med det Moralske. Der er 
Sider af Goethes Væsen som støder an mod den engelske 
Opfattelse af en Gentlemans Pligter, i. Eks. Maaden, hvor-
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paa han giver den vakre Kestner og hans Hustru Charlotte 
til Pris for den offentlige Nysgerrighed ved sin Udgivelse 
af Werther med den Karikatur den bringer af Albert, selv 
om Albert og Kestner ingenlunde dækkede hinanden. 

Vægtigst blandt de Anker, der i det moderne England 
er blevne fremsatte mod Goethe er den, som forholder sig 
til det rent Kunstneriske i hans Livsværk. Man har i Eng
land sagt: Naar man har den uhyre Masse af Goethes 
Arbejder for sig, studser man ved, hvor faa Mesterværker 
der findes iblandt dem. Altfor megen Plads optages af 
Lejlighedsdigtning, uvittige, tunge Komedier eller Farcer, 
ufuldendte Udkast,, rene Brudstykker, Epigrammer om nu 
glemte Personer eller Begivenheder, døde Allegorier, Masser 
af videnskabeligt Materiale, sammenstablet til Opførelse af 
en umulig Teori, den sørgeligt mislykkede Farvelære. Og 
som Aarsag til Mesterværkernes Faatallighed angiver man, 
at Goethe, naar korte Tidsrum i hans Liv undtages, aldrig 
samlede sig om sin egentlige Livsgerning, Poesien. Han 
lod Forholdene tage Magten fra sig. Vi ser ham f. Eks. 
heie ti Aar igennem, og det ti af en Digters bedste Aar, fra 
hans 27. til hans 37. Aar, opgive den poetiske Virksomhed 
for at hellige sig til adspredende Hoftjeneste og Forvalt
ningens trættende Gøremaal i Weimar. Han skriver her med 
faa Undtagelser kun Lejlighedsvers. Derfor blev der ingen 
Enhed i hans større Arbejder. Han lod dem ligge for 
længe. De er i Reglen uensartede eller daarligt byggede. 
Han tog dem bestandig op paany og omarbejdede dem 
eller arbejdede nye Stykker ind i dem, eller han fortsatte 
dem, naar han halvt havde glemt den oprindelige Plan 
med dem. 

G'otz von Berlichingen existerer i tre forskellige Skik
kelser, naar de løse Scener ikke regnes med. Iftgenia 
blev omarbejdet fem Gange. Wilhelm Meisters Læreaar 
laa saa længe hen, at den blev udført efter en anden Plan 
end den, hvorefter den blev anlagt. Vi har den i to For
mationer. Wilhelm Meisters Vandreaar blev slet ikke ud
ført efter nogen Plan, er et blot Sammenskud. Og kommer 
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vi endelig til Hovedværket Faust, som blev udkastet og 
henlagt og atter optaget og atter henlagt og optaget paany, 
saa dens Udførelse strækker sig over 60 Aar, saa er det 
vanskeligt at sige, hvor mange Faust'er der stikker i den; 
én er der ikke. Det hele Værk rummer en Række geolo
giske Lag, og undertiden ligger, som ved Sammenstyrt
ning af Klippemasser, disse Lag imellem hverandre 

Goethe var, hedder det derfor, en Experimentator. 
- Hans Grundulykke var, at han ikke forefandt en stor literær 

Overlevering bag sig, som kunde styrke ham og vise ham 
Vej, men at han forsøgsvis vilde eller maatte skabe en mo
derne tysk Literatur. Følgelig optog han Tilskyndelser og 
Indtryk alle Vegne fra. 

Først fra Frankrig, fra det attende Aarhundredes franske 
Teater i Alexandrinervers, og han skrev Den Forelskedes 
Luner og De Medskyldige. Saa kom han under Herders 
Indflydelse, blev indviet i Shakespeare, grebet af Følsom
heden hos Rousseau og Ossian, og skrev da G'otz, som 
er bygget paa Shakespeare og Werther, som er bygget 
paa Rousseau. Siden forfaldt han til en Skinklassicisme, 
efterlignede den græske Tragedie i Ifigenia, gav Idyllen en 
skingræsk Storladenhed i IHerman og Dorothea, leverede 
Efterdigtning afCatullus og Propertius i de Romerske Elegier, 
af Martialis i de Venezianske Epigrammer, vendte tilbage 
til Racine, oversatte to Sørgespil af Voltaire. Tilsidst 
paavirkedes han af den østerlandske Poesi, genfrembragte 
Hafis og Saadi. 

Dowden har spurgt: Hvad er hans Stil? og har svaret: 
Skal vi sige: fransk-engelsk-græsk-romersk-persisk-tysk? 

Det er imidlertid ikke nogen Indvending mod Goethe, 
at hans Livsværk er dannet i mange forskellige Stilarter. 
Jeg véd med mig selv, at da jeg første Gang paa Marcus
pladsen i Venedig stod overfor Dogernes gamle Palads, 
dette Vidunder i maurisk-gotisk Stil, som hviler paa en 
Række korte, græske Søjler — over dem Spidsbuer, over 
dem atter den massive Mur af røde og hvide Marmorplader 
— saa kom paa mine Læber det ene Ord: Goethe. 
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Det slog mig, hvor mange Verdener der var forenede 
til et Hele i denne Rækkefølge af Stilarter, den antike, 
den gotiske, den østerlandske. Og jeg mindedes uvil-
kaarligt overfor denne forbausende Arkitektur den store 
Aand, som paa Digtekunstens Omraade havde fuldbragt 
noget Lignende, som sværmende for Strassburger-Domkirken 
havde skabt den gotiske Gretchen, og i Begejstring for 
Antiken havde frembragt Grækerinderne Ifigenia og Helena, 
videre havde digtet den italienske Leonora, den hollandske 
Clårchen, den persiske Suleika, og forenet alle disse Per-
sonliggørelser af forskellige Landes og Tiders Aand som 
Statuer om Fodstykket paa sit Livs Monument. 

Den Indvending, at Goethe ikke har kunnet følge nogen 
overleveret tysk Stilart og ikke heller har kunnet frem
bringe nogen saadan, er da af ringe Vægt. Hvor staar 
det skrevet, at det moderne Geni, som kan søge sin Næ
ring i al jordisk Kultur, skal være baaret af national Ved
tægt, udelukkende betræde de Veje, der er slagne af den 
nationale Fortids Kunstnere ? Naar en Aand af denne Rang 
utvivlsomt er saadan stillet, at den for første Gang har alle 
de historiske Kunstformer liggende for sig som en opslaaet 

skulde den da ikke turde tilerobre sig det af dem, som 
stemmer med dens Natur? Naar Goethe følger Boileau og 
priser ham (se Brev til Søsteren Cornelia fra Leipzig, hvor 
han stiller Boileau over Tasso), dernæst følger Herder og 
gennem ham de Aander, han dyrkede, saa Euripides og 
Hans, er han i alle disse Forklædninger bestandig sig selv, 
Goethe, der som Mester omformer Alt, hvad han som Lær
ling har tilegnet sig. 

Det gamle snevre Begreb om Selvstændighed og Ori
ginalitet er saa dumt. Endnu i Goethes Ungdom forstod 
man ved en Original den, som var underlig og sær, ved 
et Geni den som (tilsyneladende) ikke skyldte noget andet 
Menneske noget. Til den Art Oprindelighed sigter Goethe, 
naar han lader Mefistofeles ledsage den af sin Selvstæn
dighed indbildske Student med den bidende Replik, som 
begynder: Original! Fahr hin in deiner Prachtl Var 
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Originaliteten vundet saa let, saa var Den et Geni, der 
spiste sin Suppe med sine Støvler. 

En Kunstner, hedder det, følger sit sikre Instinkt 
og er ikke nogen Experimentator. Faa Kunstnere har 
mer end Goethe havt Instinkt. Ikke desto mindre har 
han stadig forsøgt sig frem. Og hvor staar det skrevet, 
at en Kunstner ikke maa experimentere ? De sidste fem 
Aarhundreder har ikke kendt nogen større Kunstner end 
Lionardo da Vinci, og ingen har experimenteret som han, 
Ved sin Aands overraskende Mangesidighed foregriber han 
Goethe; han overtræffer ham endog ved sin Ufejlbarhed, 
og stadigt har han udkastet kunstneriske og tekniske For
søg, geniale, videnskabelige Gisninger, næsten altid uden 
engang at offentliggøre dem. 

Det Spørgsmaal vender da tilbage: Hvad er Goethe, 
hvad kan han være den Dag idag for Ikke-Tyske, for det 
betydelige Mindretal af nulevende, aandeligt opladte Menne
sker uden nationale og religiøse Fordomme, der ikke har 
Sprog tilfælles med ham, ikke nærer den ubegrænsede Pietet 
overfor ham, som er den naturlige Følge af Sprogfællesskab 
og Landsmandsskab, men som drages til den ægte Storhed 
og ikke skyer en ringe, men nødvendig Anstrengelse for 
at komme i inderlig Berøring med den? 

Der gives utvivlsomt en Hovedpart af ethvert ikke-tysk 
Folks saakaldte Dannede, for hvilken Goethe ikke er andet 
og mere end et Navn. Der gives mangfoldige, som vel 
har læst et og andet af ham, men uden at modtage noget 
dybere Indtryk og uden at føle sig i nogen Gæld til ham. 
Det er disse, hvem man burde forsøge at klargøre denne 
Mands Betydning. Han er dem ikke let tilgængelig, dels 
fordi det Sprog, hvori han har skrevet, ikke er deres, dels 
fordi hans Væsen er en Fæstning, ikke nogen aaben By, 
dels endelig fordi han i Tid staar de Nulevende fjernt. Han 
har aldrig kørt paa en Jernbane, har aldrig sejlet med et 
Dampskib. Han har arbejdet ved Tællelys; han har skrevet 
med Fjerpen. Han er i den første Menneskealder af sit 
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Liv samtidig med Voltaire. Han fødes nogle Aar før Hol
berg dør. 

Man kan udenfor Tyskland høre ellers velbegavede 
Mænd udtale sig mod den moderne Goethedyrkelse og be
tegne den som Affektation. Man kan høre baade Lærde 
og Verdensmænd kalde det den bare Unatur, at Folk 
endnu i vore Dage vil lade som læste de med Fornøjelse 
Wilhelm Meisters Læreaar eller Valgslægtskaberne. Disse 
Bøger, siger slige Mænd, var underholdende, maaske spæn
dende, i deres Tid; nu har de kun historisk Interesse. 
Endnu ringere Værd tillægger de Goethes Breve. 

Det er sandt, at en Hoben skabagtige Mennesker, især 
maaske i de skandinaviske Lande, er Goethe-Dyrkere af 
Fag, at en moderne ung, ikke-tysk Mand eller ung, ikke-
tysk Kvinde kun med Vanskelighed kommer gennem ad
skillige af Goethes Fortællinger og Skuespil, og at hans 
Breve selvfølgelig ikke er Læsning for Hvermand. Meget 
af Goethe maa nødvendigvis forekomme Ungdommen for
ældet, ikke blot meget i Wanderjahre eller anden Del af 
Faust, men selve Tonen i Werther, Dog i de fleste Til
fælde lonner det sig rigeligt at knække den historiske Skal 
for at trænge ind til den menneskelige eller poetiske Kærne 
og i talrige andre Tilfælde har Frugten kun en Hinde, 
ikke nogen Skal. 

En halvvoksen Dreng eller Pige kan læse G'otz von 
Berlichingen med Tilfredsstillelse. Ja, G'otz er maaske den 
bedste Indøvelse i Goethe for en Dreng, da her ikke blot 
er morsom, levende Menneskeskildring, men Larm, Bravur, 
Frihedskærlighed, glødende Forelskelse, melodramatisk Effekt 
og rungende Ord. Egmont er en ypperlig Indledning til 
Goethe for en Yngling og en voksen ung Pige. Man finder 
her ikke mere den Patos, som fylder G'otz og som Kierke
gaard besynderligt nok savnede hos Goethe, men i Kraft 
af Digterens selvbeherskede Mesterskab fremtræder Perso
nerne stilfærdigt og uforglemmeligt. 

Første Del af Faust udvider Blikket for Goethes Stor-
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hed. Hvad der sysselsætter Hovedpersonen her er Trang 
til omfattende at forstaa og nyde Verdensaltet, og blot en 
enkelt Scene som Spasereturen Paaskemorgen rummer ved 
Maleriets brogede Liv, ved Naturopfattelsens Friskhed, ved 
Diktionens Melodirigdom og ved Menneskekundskabens 
Dybde, Alvor, Bitterhed det Højeste, hvortil moderne 
Digtning er naaet. 

Disse Værker giver det unge Sind saa rigt et Udbytte, 
at de vækker Lysten til at kende mere. Og saaledes er 
Læseren hurtigt opdraget til at tilegne sig Goethe's Digte, 
den maaske beundringsværdigste Del af hans Livsværk. 

Det vil da være rigtigt at begynde med Balladerne, 
der som indeholdende et Element af Fortælling ikke frem
byder nogen Vanskelighed. Man stiger fra de ganske 
simple som Sangeren eller Fiskeren til de mægtige og dyb
sindige som Guden og Bajaderen eller Bruden fra Korinth. 
Derfra ligger Overgangen nær til de kortere filosofiske Digte 
som Prometheus, Ganymedes, Muhameds Sang, og man 
kan efter den lette Anstrengelse udhvile sig ved at læse 
de smaa naturbeskrivende Digte eller Kærlighedssange eller 
Bordviser. 

Digtene, der røber Goethes Mesterskab indenfor selv
valgt Begrænsning, aabner et Indblik i hans personlige 
Følelsesliv og Tankeliv i dets Sundhed og Fylde. Han 
kan være simpel som Folkevisen og han kan udtale en hel 
Livsanskuelse i et Digt. Hans Væsens indre Rigdom gør, 
at selv en kort Strofe af ham ikke kan blive tom. Og 
her aner man hans Væsens Omfang; han kan være legende 
og gratiøs, være bred og jovial, være tindrende inderlig, være 
stormende trodsig, være spøgefuld, være sublim og vis. 

Man begriber her let det Storladne i hans Væsen og 
er man naaet saa vidt, vil man have Fornøjelse af at se 
ham forklæde sig snart som Romer, snart som Perser. 
Gennemlæser man de Romerske Elegier og det Vest-Østlige 
Divan, aner man hans Lærelysts Omfang, hans Trang til 
stadigt at udvide sine Grænser og nyder hans digteriske 
Smidighed. 
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Er man saa vidt, bør man fordybe sig i den umaade-
lige Skat af Fyndsprog paa Vers og i Prosa, som Goethe 
har efterladt. Det er en Guldgrube af Livserfaring og Leve
visdom. Jo ældre man bliver, des mere Næring vil man 
deri finde for sin Aand og des mere Stof til ny Over
vejelse. Selv hvor disse Fyndsprog paa Vers mindre virker 
ved Tanken, de udtrykker, end ved deres Stenstil, har de 
i deres Korthed en forbausende Magt. 

Derefter bør man tage Goethe's Levned, hans Digtning 
og Sandhed for sig; det er en af det nittende Aarhundredes 
store Bøger. Det er hans Forsøg paa at forklare sig selv, 
men det er meget mere; ikke blot en enestaaende Forkla
ring af et Genis Tilblivelse, der jo ikke lader sig efterligne; 
men et i Sandhed opdragende Værk. Goethes Levned, 
hans Samtaler (der tidt er udmærkede, dog naturligvis aldrig 
helt paalidelige) og de ypperste af hans Breve er Skrifter, 
som de iblandt Ungdommen, der har Selvopdragelse for 
Øje — mange vil det jo aldrig være — kan lære uendeligt 
af, lige fra de elementære men saa vigtige Egenskaber 
som streng, gennemført Orden og aldrig afbrudt Flid til 
Lydhørhed overfor Ens egen Naturs vejledende Kald, til 
den Handlekraft, som følger deraf, dernæst til Udviklingen 
af fin Modtagelighed og mangesidig Humanitet. 

Goethe havde sine meget bestemte Grænser. Han var 
en Nøler, og han var ikke nogen heroisk Karakter, skønt 
han var en Mand. Men man kan ikke kræve en Garibaldis 
Egenskaber af en Goethe saa lidt som af en Shakespeare. 
Paa talrige aandelige Omraader er han det store Forbillede. 

Naar man forfølger, hvor udpræget personlig hans hele 
digteriske Virksomhed er, det vil sige hvor lidet blot stof
ligt der er i hans Værk, saa slaar det En straks, hvor fri 
han paa samme Tid er for Selvbespejling. Aldrig møder 
man hos ham som hos andre ringere Aander det blotte 
Selv. Aldrig har han fortabt sig i Selvbeskuelse eller Selv
ransagelse; aldrig har han villet leve af sit eget Blod; altid 
har han søgt Næring udenfor sig. Han er saglig, selv 
naar han er lyrisk. Af ham lærer man at afsky Hjerne-



12 

spind og holde af Virkelighedens faste Grund under Ens 
Fødder. 

Det er Et. Det Næste er, at man af ham lærer, ikke 
at jage efter Livets Goder, end ikke efter personlig Udvik
ling, men at ære det, som af sig selv gror og vokser i En. 
Af ham lærer man, ikke at søge anden aandelig Næring 
end den, der passer for En og som man kan fordøje og 
tilegne sig. 

Det er underligt nu at tænke, hvor lidet af Jorden 
Goethe f. Eks. følte Trang til at se. Aldrig saa han 
Amerika, skønt det sysselsatte ham meget. Saare lidet 
saa han af Europa, aldrig Paris, aldrig London, aldrig 
St. Petersburg, aldrig Wien. En eneste Gang saa han 
et flygtigt Glimt af Berlin. Han trivedes i en By, der 
havde 6,200 Indbyggere. 

Naar han saa lidenskabeligt længtes efter Rom og stu
derede Italien fra Nord til Syd, Sicilien indbefattet, saa var 
det fordi han paa et vist Tidspunkt behøvede Synet af 
Oldtidens Mindesmærker og Renæssancens Kunstværker til 
sit indre Livs Fremme. Han attraaede Intet, som ikke var 
ham nødvendigt dertil. 

Han var varsom overfor Naturen i sig, og gennem den 
forstod han Naturen udenfor sig. Fordi Alt i ham selv var 
stille Vækst, rolig Udfoldelse, langsom Omdannelse, gen
nemgribende Omskabning, forstod han Vækst, Omformning, 
Forvandling i Naturrigerne og gjorde i Botanik, Osteologi, 
Geologi Opdagelser, der sætter Tidsskel. Han begik paa 
et enkelt Omraade i Naturvidenskaberne grove Fejl, som 
han hagede sig fast ved, ligesom han begik Fejlgreb nu og 
da som dramatisk og fortællende Digter. Men han naaede 
i Videnskaben saa langt som han i sin Egenskab af natur
elskende og naturforstaaende Seer kunde naa; hvad der 
ikke umiddelbart lod sig se eller ane og gætte, undgik 
hans Række-Evne. Men hvem kan nutildags se som han saa! 

Tag et eller andet underordnet Omraade, der betyder 
saare lidet for hans Ry, Kunstkritiken f. Eks. Læs hans 
lille Afhandling om Lionardo's Nadveren. For første Gang 
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er her Kompositionen af den berømte Altertavle forstaaet 
og forklaret i Kraft af dette Seerblik, Ingen har havt som 
han, det paa en Gang sondrende og samlende Blik. 

Der har levet fuldkomnere Digtere end Goethe. Fuld
endt er han kun i sine kortere Værker; de større omar
bejdede han som berørt saa stærkt, at den ene Tekst forvirrer 
den anden, eller han lod dem ligge hen til Aanden paany 
kom over ham, tog dem saa op igen, gav det ny en 
kunstig Sammenhæng med det gamle og tumlede saa længe 
med dem, at de undertiden fik dobbelte Ledemod eller blev 
tunge, vidtløftige uden sluttet Form. Men det i dem, der 
er godt, er bedre end noget, der ellers er gjort i de sidste 
Aarhundreder. Goethe var større end nogen Digter, det 
rige Frankrig har frembragt, og han var større som Aand 
end som Digter. Han er som Menneske overhovedet større 
end sit Livsværk, hvor stort det end er, ved det Eksempel 
paa Livsførelse, han har givet. 

Hans Indflydelse paa sit Folk er umaalelig, uberegnelig, 
men overvældende stor, skønt han ikke har skabt Folket 
om i sit Billede. Naar Tyskland i dette Øjeblik er et af 
Jordens mægtigste Lande, har Goethe som Lærer og Op
drager sin Lod deri. Naar Tyskland i sin Magtfylde for
faldt til Overmod og Hovmod, saa betyder dette et Fra
fald fra Goethe. 

Han var et Billede i det Mindre af Verdensaltets frem
bringende, ordnende, opretholdende Kraft. Han frembragte 
og forstod med lige Sikkerhed, havde lige megen Indbild
ningskraft og Fornuft. Han gik ikke ud paa at kende sig 
selv, men paa at fatte Naturen. Selvbespejling var ham 
fremmed, Selvudvikling var ham Alt, og han værnede om 
sin Selvudvikling ved en Selvopholdelsesdrift, der advarede 
ham og viste ham Vej, et Instinkt, der tillige var Visdom. 

Han var en Skaber i Skabningen, en Fornuft i Alfor-
nuften — en Natur i Naturen, som man taler om en Stat 
i Staten. Og han er ganske alene en hel Kultur. 
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FRANKFURT AM MAIN, hvor Johann Wolfgang Goethe fød
tes den 28. August 1749, var en By, som Beliggenhed 

og Historie havde gjort til et Midtpunkt. Byen er saa gam
mel, at allerede Karl den Store byggede sig en Kongsgaard 
i den; den blev 843 Hovedstad i det østfrankiske Rige 
o: i Tyskland. Den blev i det 13. Aarhundrede umiddelbar 
Rigsstad, paa Reformationstiden 1536 bestandigt Valgsted 
for de tyske Kejsere. Stadens Selvstændighed og dens For
rettigheder holdt sig endnu i det 18. Aarhundredes Midte. 
Frankfurt var en aristokratisk Republik med Mure, Taarne 
og Porte, i hvilken de selvfølende Frankfurter Borgere, af
sluttede fra Omverdenen, regeredes af nogle faa gamle 
Patricierfamilier, der holdt ærværdig Hævd vedlige. 

Frankfurt var paa det Tidspunkt, da Goethe fødtes, 
efter vore Begreber en lille By, vel paa en 33,000 Ind
byggere. Det var en velhavende Handelsstad, i hvilken der 
to Gange aarligt fandt Købmands-Messer Sted, som trak 
Fremmede til Byen. Det var en from By, en formstreng 
By, en gammeldags By, en By, der var sig selv nok og 
fra hvilken det for den, der var af god Familie i den, ikke 
var let at undslippe. 

Det var en By, som laa midt imellem Nordtyskland og 
Sydtyskland, dog mere i Slægt med Syden end med Nor
den; en By, i hvilken ved Siden af nordtysk Intelligens og 
Pedanteri trivedes sydtysk Naturlighed, Sanseglæde, Farve
glæde som det bl. a. lagde sig for Dagen i de Kronings-
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festligheder, der fulgte paa Kejservalgene og hvorom den 
opvakte Dreng hørte tale, længe før han saa dem. Thi der 
var, som Goethe selv siger i sit Levned, ingen Frankfurter, 
som var kommen lidt til Aars, der ikke ansaa Kronings
festligheder for Toppunkter i hans Liv. Karl VII.s Kroning 
i 1742 har Goethes Grandonkel von Loen udførligt beskre
vet, Franz I.s Kroning 1745 havde ligeledes været prægtig 
og vandt Befolkningens Hjerte ved den øjensynlige ægte
skabelige Kærlighed mellem Kejseren og Marie Theresia. 
Josef II.s Kroning til romersk Konge i 1764, der saa helt 
bemægtigede sig den da 14-aarige Wolfgangs Fantasi, var en 
Fest for alle Sanser. Blot Kurfyrsternes Ankomst til Staden 
hver for sig med deres umaadelige Følge var en uhørt 
Pragt. Blot om Kuske og Forridere bruger Goethe Udtryk
ket, at de saa ud som fra en anden Nation, ja fra en anden 
Verden. Man kom for lutter Skuen og Pegen og Udtyden 
slet ikke til sig selv. Øjet flakkede over rigtudsmykkede 
Vamse, guldbedækkede Kapper, høje Fjederhatte. Øret fyld
tes af Stormklokkernes Klemten og i Domkirken af Orgelets 
Toner. Springvandene sprang med rød Vin og med hvid 
Vin; en hel fed Oxe stegtes ved Kulild paa et uhyre Spid. 

Det var en By, som, gravitetisk til hverdags, paa Fest
dage forstod at nyde den Pragt, der udfoldedes, og den 
Overdaadighed, der udvistes. 

Det var en Befolkning som, levende under et mildere 
Klima end Nordtysklands, var mindre tung i sit Sind og 
varmere i sin Naturgrund, en Befolkning hvis Sanselighed 
var naiv og hvis Intelligens aldrig blev naturløs. 

I Modsætning til Berlin, Hamburg, Konigsberg som 
aandelige Centra laa Frankfurt søndenfor Vinlinjen, der vel 
drager Grænsen mellem de Byer, hvor Livsglæden groer, 
og dem, hvor den indføres. 

Det er paafaldende, hvilken Modsætning der er mellem 
Goethe og hans nordiske Forgængere i tysk Literatur. 
Gottsched var forstandig, Klopstock overjordisk, Lessing lut
ter Intelligens, lutter Oplysning uden noget Grundlag af 
Natursans eller Historie. Herder, der bekæmper Oplysnin-
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gen og stadigt beraaber sig paa det Ubevidste, Naturgrun
den, Mysteriet, er i sit Inderste uden Sans for Omgivelser, 
uden Forhold til Legemverdenen, derfor uden Blik for Maleri 
og Plastik, derfor elendigt tilmode paa Italiens Grund, og der
for, alt som Aarene gaar, stedse mere opbragt over saa-
danne Skikkelser hos Goethe, i hvilke en sund og stærk 
Sanselighed røber sig. 

Alle disse Mænd var Nordboer med Hang til Moralise
ren, og med mer Forstand end Fantasi. 

Den lettere, smidigere, letfærdigere Wieland, der ikke 
manglede Gratie, er som sydtysk mere Kønsvæsen end 
nogen af de nævnte Nordboer. Medens Kant, den store 
kritiske Filosof, er fra Konigsberg, er Schelling, Natur-
filosofen, hvis Ideer ikke sjældent tiltaler Goethe og mødes 
med hans, fra Sydtyskland som Wieland. 

I Frankfurt som i Goethe mødes det nordlige og det 
sydlige Tyskland, der som man har sagt, tilsammen danner 
en Enhed, der minder om Agatstenen, én Halvdel graa, én 
hvid. Frankfurt var og blev et Midtpunkt, forblev det længe 
efter Goethes Fødsel, som da Byen i det nittende Aar-
hundrede først blev Sædet for det tyske Forbund, senere 
(i 1848) Stedet, hvor den første tyske Rigsdag samledes. 

Saa tidligt Goethe end forlod Frankfurt, saa hjemme 
han snart følte sig i Weimar, hvor han opholder sig de 
sidste 56 Aar af sit Liv, klimatisk kom Goethe aldrig til 
at føle sig hjemme i Weimar, tvertimod her var han som 
forvist til et Land, hvor Himlen var mere graa, Solen mere 
bleg, Luften koldere — et Land uden Druer. 

II 

Genialitetens Oprindelse lader sig ikke forklare; men 
visse Grundtræk af Goethes Væsen findes hos hans For
ældre som han selv i et lille, hundrede Gange anført Vers^ 
med Skelmeri har paavist. Dets Begyndelse lyder: 




