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Goethe och Strindberg.
Av W a lte r  A . B ere n d so h n .

1.
I August Strindbergs Samlade skrifter (57 volymer) bör Goethe och 

hans diktskapelser — efter Jesus Christus, bibeln, Emanuel Swedenborg 
och William Shakespeare — till de oftast nämnda namnen och litterära 
verken. Men det vore förhastat att därav dra vittgående konklusioner 
angående Strindbergs intima förbindelse med Goethe; vid närmare un
dersökning visar den sig rätt begränsad i alla avseenden.

De 29 Goethe-ställena före Inferno-tiden finns i Han och hon, Kultur
historiska studier, Gamla Stockholm, Likt och olikt, Tjänstekvinnans son, 
Bland franska bönder och i några artiklar; därtill kommer, att Sellén i 
Röda rummet läser Tillägnan till Faust och doktorn i F adr en använder 
ett citat som han litet osäker tillskriver Goethe. Efter Inferno-krisen 
träffar vi 96 Goethe-ställen i Inferno, Till Damaskus, Kaspers Fettisdag, 
Fnsam, Världshistoriens mystik, Götiska rummen, Svarta fanor, Taklags- 
öl, Blå böckerna, Öppna brev till Intima teatern, Tal till svenska nationen, 
Folkstaten och Religiös renässans. Intresset för Goethe har vuxit, har 
även trängt mera in i Strindbergs diktning.

Det samma kan konstateras på grund av de registrerade breven: få 
Goethe-ställen intill 1896, talrika under den senare tiden, särskilt många 
i brevväxlingen med Fmil Schering, mellan 1902 och 1909.

I den tidigare perioden sysslar Strindberg enbart med Goethes Götz von 
Berlichingen, Die Leiden des jungen Werther och Faust, i den senare ånyo 
med Götz von Berlichingen och Faust — del II rycker i förgrunden —, 
dessutom med Fgmont, Clavigo, Stella, Tasso m. fl. dramer samt med 
Hermann und Dorothea, Wahlverwandtschaften, Aus meinem Leben, West- 
östlicher Divan, Wilhelm Meister, Goethes förhållande till teatern, hans 
naturstudier och hans Samtal med Fckermann. Intresset för Goethe är 
betydligt utvidgat; men alltjämt är begränsningen kännbar: Goethes 
rika lyrik, kärnan i hans skapelse, framhäves aldrig, endast några få 
gånger citeras vers, vars innehåll griper Strindberg. Då Strindberg de
cember 1892 vistades i Weimar, gjorde han ingenting för att leva sig in 
i Goethes personliga värld. Det är uppenbart bara vissa delar av hans 
verk och hans personlighet som fängslar Strindberg. Vilka delar är det?

2 .

Goethe och Schiller hörde i Strindbergs ungdom till bildningens grund
valar vid de svenska högre läroverken och universiteten. Men riktigt 
fruktbart blev förhållandet till dem först, då Strindberg själv började
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att skriva dramer, efter en del »etyder» (19, 147), framför allt vid ska
pandet av det ungdomliga mästerverket Mäster Olof, prosaversionen 1872: 
»Djärv efter läsningen av Goethes Götz med dess sextiotal tablåer hade 
han beslutat att bryta med det gängse skådespelet sådant det brukade 
tillskäras på Fryxell och Afzelius. Alltså ingen vers; ingen deklamation; 
ingen enhet i rummet. Handlingen själv skulle betinga tablåernas och 
akternas antal. Människorna fingo dessutom tala ett enkelt vardagsspråk, 
så som mänskor bruka utom scenen; tragiskt och komiskt, stort och 
smått omväxla såsom i livet. Det var gamla nyheter allt det där, men 
tiden var inne att återupptaga dem, menade Johan.»

Goethes Götz var verkligen en mycket närliggande lektyr för Mäster 
Olofs författare. Goethe diktade detta sitt första drama 1771, 22 år 
gammal, i Sturm und Drang-tiden; han grep till bondekrigets tid, 1525, 
och visade i historisk förklädning sin samtid en spegelbild. Herder me
nade, att Shakespeare hade fullständigt fördärvat honom; då omarbe
tade Goethe stycket, beskar utväxterna och publicerade det 1773. Strind
berg, 23 år gammal, fick geoom Georg Brändes en ny syn på Shakespeare. 
Hans motiv hämtades från samma tid som Goethes, reformationens. 
En jämförelse emellan de två dramerna utfaller utan tvivel till Strind
bergs favör. Detta beror delvis på den svenska historien, som under 
ifrågavarande epok visar verkligt stora drag. Strindberg ställer i centrum 
reformationen, som Goethe bara flyktigt berör. Strindberg visar även 
en klarare uppfattning av historiens egentliga drivkrafter, de ekonomiska 
och politiska maktstriderna, som Olaus Petri fick böja sig för. Goethe 
låter Götz svärma för en framtida utopi med frihet för alla, Gert bok- 
präntare däremot predikar folkmassornas revolution. Det elementära 
historiska livets starka strömningar är närvarande i det svenska dramat. 
Även i den dramatiska byggnaden är det fastare och verkningsfullare än 
Götz, det står Shakespeare närmare, medan Goethes stycke bevarat för 
mycket episk bredd från källan, riddare Götz’s biografi. Strindberg har 
mottagit en stark impuls från Goethes Götz utan att efterhärma den.

I en artikel om två målningar, Winges Thor och Rosens Erik XIY, 
skrev Strindberg 1872 (54, 176): »Med vilken förtjusning mottogs icke 
den formlöse Götz von Berlichingen av hela den tyska nationen, då där
emot den klassiska ofelbara »Ifigenia» förblev oläst, och i dag är en anti
kvitet, för vilken de kammarlärde buga sig.» I uppsatsen Kulturarbetets 
över skattning, 1884, värderar Strindberg styckets verkan betydligt lägre 
(jmf. 16, 138).

1902 läser Strindberg ånyo Götz von Berlichingen och skriver flera 
gånger om stycket till Emil Schering:

23.3. 1902: Just slutat Götz von Berlichingen! Den tycker jag om. Men ej 
ett ord får strykas. Massverkan, det hela — är allt; inga »scener», ingen synlig 
teknik, och likafullt verkan!

13.5. 1902: Efter att nyss ha läst Götz förmådde jag ej med Florian Geyer 
[Gerhart Hauptmann]; kämpade igenom. Den är arbetad, men anden fattas! 
Den är så omsorgsfullt studerad, att man önskade den sämre. E tt konstverk 
skall vara lite slarfvigt, ofullkomligt som ett naturalster, der inte en kristall är 
felfri, icke en planta utan ett felslaget blad. Der står Shakespeare. Lek med all
var, men inte arbete och inte vetenskap i konsten!

3.12. 1903: En annan sak: Ni vet att Fredrik den Store intresserat mig, att 
han är en tysk Nathan d. Vise! Han och Czar Peter äro upptagna bland mina 
verldshistoriska Dramer och jag har sista tiden lefvat så i Tyskland att jag kän
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ner Tyskt — . . .  och längtar skrifva om Fredrik d. Store. Stort, menskligt, men 
icke anekdotiskt. — Hans lif är en Odyssé och en Iliad, derför ett långt drama
tiskt epos, som jag vill lägga efter Götz och för Shakespeare-Buhne’n.

31.12. 1903: Hvarje dramatiskt m otiv har sin egen form; och för historiska 
epopéer som Luthers liv måste Shakespeare-Götz-formen vara! Hauptmann har 
förstört Florian Gei jer, som är ett epos-drama med sin spänntröja! Han som  
Tysk såg inte den herrliga Götz! Jag läste om Götz och fick courage!

I ungdomstiden drev Goethes Götz Strindberg till att skapa Mäster 
Olof, 30 år senare till att skriva Lutherdramat Näktergalen i Wittenberg; 
pjäsen om Fredrik den store utfördes aldrig, heller inte den om Peter I, 
oaktat StanislavsU i Moskva 1908 intresserade sig för den (jmf. Scherings 
brev till Strindberg, 20 september 1908, K. B.).

*

Goethes Faust fängslade Strindberg genom hela livet. Redan då han 
1868 assisterar hos läkaren Axel Lamm vid operationer, berättar han i 
Tjänstekvinnans son: Johans tankar gingo nu med Goethes Faust, este
tiken hade gripit ynglingen (18, 303). 1870 blev Kierkegaards Fnten — 
Eller jämförd med Goethes Faust: »de satte den i rikedom, djup, stil över 
Goethes Faust, vilken den onekligen överflyglar många gånger» (18, 390). 
Strindberg citerar vers från Faust I i ett brev till Siri von Essen April 
1776 (55, 169-70), låter Sellén i Röda rummet 1879 läsa Tillägnan (5, 
310) och går in på Faustsagan i Gamla Stockholm 1880, reformationens 
djupaste dikt, som i dockspelets form gav Goethe impulsen och idén till 
hans diktning (6, 83). I en uppsats Om realism 1882 hänvisar han till 
det realistiska draget, att Goethe i Walpurgisnacht hånar sina kända 
samtida Campe, Hennings och Mcolai (17, 194; jmf. 16, 47, 17, 253).

Under 80-talet fanns det ganska mycket som drog Strindberg från 
Goethe, vilket visar sig t. ex. i Kulturarbetets överskattning 1884: »När 
man läser Madame Staéls De FAllemagne efter att ha i skola och Upp
sala erhållit en dundertysk uppfostran, så häpnar man över sin över
skattning av den tyska litteraturen och filosofien! Hon skriver om Tysk
land i avsikt att presentera ett nytt kulturland för sitt fädernesland. 
Med vilken lätthet hon överskådar grumlet och blåser undan dammet! 
Goethes Faust recenseras som en annan teaterpjäs! Jag glömmer aldrig 
vad detta sårade mig först, men roade mig sedan! Yilken glädje att se 
en annan människa, som icke led under smärtan att nödgas hyckla be
undran för ett djup, som endast var dunkelt! Det var den första väckel
sen till att tänka på överskattning jag fick!» Yid den rousseauiska upp
görelsen med kulturen fick även Goethe nedvärderas. Strindbergs me
ning om litteraturens funktion inom det mänskliga samhället var under 
80-talets förra hälft visserligen inte fast och enhetlig, men ändå mest i 
motsats till Goethes, i synnerhet då han betraktade — under efterverk
ning av Kierkegaards etiska impuls — de ekonomiska, sociala och poli
tiska problemen såsom mest angelägna, så att han stundom ville prisge 
hela skönlitteraturen för deras skull.

Men inflytandet från Goethes Faust kunde han ändå ej undandra sig. 
Såvitt jag ser har Strindberg 4 gånger infogat element från Faustsagan 
i sina arbetsplaner.
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Sommaren 1884 besökte Nya teaterns direktör Ludvig Josephson 
Strindberg i Chexbres, Vand, c:a 700 m över Genéve-sjön, för att få ett 
nytt arbete av honom till den kommande säsongen. Strindberg talade 
med honom om ett drama Mefistofeles; ingenting är bevarat, det är san
nolikt aldrig påbörjat. Bara en efterklang finns i novellen Nybyggnad 
(15, 20 ff.): Blanche, en nng flicka, hålles strängt avspärrad av två gamla 
tanter och skaffar sig de saknade sensationerna genom ett parfymrus, 
i vilket hon bl. a. i Fribourgs katedral upplever en praktfullt skildrad 
strid mellan orgelns spel och ett åskväders ännu väldigare larm. Som i 
domscenen i Faust spelas dies irae, dies illa, och pelare och bänkar tränger 
sig samman omkring henne, då ovädret förmörkar domen, som kring 
Gretchen.

Den 1.12.1902 skriver Strindberg till Schering, att han läst världs
historien och upptäckt den medvetna viljan i den. Denna »mystik» vill 
han framställa i en stor rad dramer, noveller eller sagor: »Ämnade börja 
1899 i Haag, der Fredskonferensen pågår, och Faust och Ahasverus 
(Der Ewige Jude) råkas; samt berätta dessa noveller (kanske).» Även 
denna ramberättelse är ej utförd.

Men Strindberg införde Faust, efter att han förkastat en plan till ett 
självständigt drama om Faust (KB, Strindbergskatalogen s. 3, kart. 5, 
n:r 6), som figur i Näkter galen i Wittenberg och gjorde honom till sitt 
språkrör. Dessutom har han betecknat konservatorn i Svarta handsken, 
vars manuskript Jultomten förvirrar, såsom sin egen pendang till Faust 
(brev till August Lindberg 24.9.1911). Det finns beröringspunkter, fram
för allt framställningen av den rationalistiska vetenskapens intighet, men 
relationerna går inte på djupet.

Dessutom kan det knappast bestridas, att Goethes Faust — vid sidan 
av andra källor — har bidragit vid skapandet av de 5 vandringsdramerna 
Lycko-Pers resa, Himmelrikets nycklar, Till Damaskus, Ett drömspel och 
Stora landsvägen, som alla illustrerar livets intighet, över vilken Faust i 
sin monolog och sitt samtal med Mephisto klagar så häftigt. I synner
het uppslaget till Romeo och Julias silverbröllop i Himmelrikets nycklar 
står under påverkan av Oberons och Titanias guldbröllop i Faust I.

Efter att Strindberg redogjort för en rad Shakespeare-dramer i sina 
Öppna brev till Intima teatern (1908 f.), med mera än en sidoblick på 
Goethe, tillfogar han ett kapitel om Goethes Faust, publicerat 15.1.1909 
(50, 273 ff.); jag citerar några ställen:

När jag begagnar ordet Faust så menar jag första och andra delen. Såsom 
german tilltalar mig första delen mest, liksom Kölnerdomen; andra delen är Ma- 
deleinekyrkan eller Grekiska templet, mig icke oangenämt, men något kallt och 
främmande. Men båda delarne utgöra ett verk. Det är 60 år av Goethes 80-åriga 
tillvaro; hans autobiografi, hans dagbok, omsatt i en konstnärlig form . . .

Goethes Faust kan icke översättas, skall icke översättas, ty  Goethe var djupt 
musikalisk, och tyska språket klingar så skönt hos honom som sedan endast hos 
Heine (och kanske hos Riickert). [Henrik Schiick påstår det motsatta: särskilt 
välljudande är hans språk icke, ty  —  som sagt — han var icke musikalisk. A ll
män litteraturhistoria 6, 236.] All översättning är förstörelseverk, när den icke 
företagas av en skald med sång i bröstkorgen och klang i örat.

Nu följer en jämförelse av de olika svenska översättningarna, med 
synnerlig skarp kritik mot Viktor Rydbergs, som han angriper åter och 
åter, bl. a. emedan han översatt bara en liten del av Faust II.

Goethe och Strindberg
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Även lärt folk brukar prata om andra delens formlöshet, jämförd med den 
förstas som skall vara mera hel och bättre komponerad. Nu är i verkligheten 
förhållandet det motsatta. Första delen äger ingen aktindelning, utan pjäsen 
drar på ogenerat i 26 scener eller changemang. Andra delen däremot är indelad i 
5 akter och har sammanlagt bara 18 scener. Anmärkningen var således obefogad.

Därefter ger Strindberg ett referat över båda delarnas handling och 
undersöker möjligheten att framföra hela verket; direktör Albert Ranft 
hade nämligen uppfordrat Strindberg att förbereda en representation på 
två helaftnar: »Jag tog då till blå- och rödpenna; men efter åtta dagars 
vandalisering av texten drog jag mig tillbaks med en känslan av skam . . . 
När man som jag travat fram och tillbaka . . .  i denna urskog som heter 
Faust, så vill man icke röra vid den, och man önskar den hellre ospelad. 
Här finns scener, men ingen teater; och jag går så långt att jag menar 
uppförandet vara en profanering!»

Men om man önskar ändå en representation för ungdomen, får man 
tänka på dekorationernas yttersta förenkling; han redogör för olika möj
ligheter, bl. a. för Intima teaterns förenklande experiment.

*

I Öppna brev till Intima teatern, i avsnittet med råd till direktören, 
finns även en karakteristik av Goethes hela dramatiska produktion (50, 
40 f.): »Goethe var teaterdirektör och skådespelare, men hans formsinne 
svek när han skulle bygga ett drama. Egmont är icke klassisk i mening 
av fullgod. Den vacklar i formen och är hafsigt gjord. Man begär den 
då och då, för att få höra Beethovens uvertyr . . . [men 50, 152 tar Strind
berg Egmont ändå med bland de stora skådespelen]. Clavigo är dålig, i 
romanstil; Stella går på inlägg liksom Geschwister. Men Götz i all sin 
formlöshet är sträng i kompositionen. Med sina 56 tablåer hänger den 
fast ihop, intresserar och lever; mest för tyska dock. — Tasso är vacker, 
vis, fängslande, men tål icke vid översättning; kan väl aldrig nå den stora 
publiken, som känner sig främmande för skalder och artister på scenen.» 
Der Burgergeneral och Grosskophta kallar Strindberg för smörja. Här 
fattas Iphigenia, som Strindberg tidigare karakteriserat på liknande sätt 
som här Tasso (54, 176). Men man får inte förbise att hela denna be- 
dömmelse utgår från teaterdirektörens praktiska ståndpunkt.

Fastän Strindberg ej värderar Clavigo och Stella särskilt högt, har 
dessa dramer påverkat dialogen i hans Kammarspel. Han skrev till Sche- 
ring den 24 april 1907: »Som Ni ser av mina Kammarspel har jag åter- 
vändt till de långa replikerna och monologerna, detta genom läsning af 
Clavigo, Stella o. fl. Det franska replikerandet har urartat till kateches- 
frågor och uteslöt fördjupning och grundlig behandling.»

Strindberg intresserade sig även för Goethes förhållande till teatern. 
I skriften om Hamlet (50, 55) omtalar han ur Wilhelm Meisters Lehrjahre 
de kraftiga strykningarna, som Goethe rekommenderade för uppförandet 
av Shakespeares drama, men Strindberg menar, att hela verkets fram
förande är möjligt med hjälp av August Falcks draperiscen i stället för 
växlande dekorationer (50, 73). I Julius Caesar sysslar Strindberg med 
Goethes föreskrifter som teaterledare i Weimar, söker förstå dem ur den då
tida situationen, men övar skarp kritik mot »en dödande formalism, vilken 
utplånade skådespelarens individualitet» (50, 136). »Weimar-Goethe gick
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för långt i reglementerandet . . . Det berättigade i Goethes reformsträvan 
däremot låg i hans motstånd mot en tarvlig konversationston, vilken ur
artat till prat . . . Goethe fordrade att få höra, och se!» (50, 137).

Alla dessa relationer till Goethe är heltigenom bestämda av Strind
bergs egna och innersta intressen som dramatiker och dramaturg.

3.
Då Strindberg med hjälp av Swedenborg övervunnit Infernokrisen 

och funnit »Anschluss ans Jenseits» (han skriver »mit»), uppfattade han 
den åldrande Goethes världsåskådning som bekräftelse av sin egen.

Denna tillnärmelse börjar med ett förnyat studium av Faust II. Re
dan i Inferno jämför han i kapitlet Beatrice (Dante) det första möte med 
sin 2 1/2-åriga dotter Kerstin, som han besökte 1896 i Österrike, med 
Fausts återuppväckelse: »Det är doktor Fausts återuppväckelse till det 
jordiska livet, men ljuvligare och renare» (28, 125). Det hör till denna 
boks stegrade stil, att Strindberg identifierar sig med talrika av världs
litteraturens gestalter (jmf. Berendsohn, Strindbergsproblem, 1946, s. 92 ff.).

I Till Damaskus I I I  (1901) leder Pater Melchior Den okände genom 
klostrets tavelgalleri, mest porträtt, alla med två huvuden, för att sym
bolisera deras radikala omvändelse i avgörande livsproblem. Kr. 5 är 
Goethe:

Började med katedralen i Strassburg och Götz von Berlichingen, två härskri 
för Gothisk Germanisk konst mot Grekland och Rom. Bekämpade senare delen 
av sitt liv germanismen och slog för klassiciteten. Goethe mot Goethe! Se nu 
där den traditionella gudalugna, harmoniska et cetera i den största disharmoni 
med sig själv. Men förstämningen blir beklämning, då den unga romantiska sko
lan dyker upp och med Goethes Götz-teorier bekämpar Ifigenias Goethe. Att 
den »Store hedningen» slutar med att omvända Faust, i andra delen, och låta 
honom räddas av Jungfru Maria och änglar, det förbigås vanligen av hans be
undrare. —  Likaså det faktum att den »glasklare» mot slutet började finna allt 
så »underbart», så »sällsamt», även de enklaste fakta som han förut genomskådat. 
Hans sista längtan var också att få mera ljus. Jojo! — Men det gör ingenting! Vi äro 
upplysta och vi hålla på våran Goethe ändå! Den okände: Med rätta! (29, 355 f.)

I Ensam (1902) nämner Strindberg i första rummet Balzac: »ur hans 
värld fick jag en ny syn på mitt eget» (38, 148; jmf. 197), i andra rum
met:
min andre litteräre vän, Goethe, som i senare tider blivit begagnad till alla m öj
liga ändamål, mest till det fåniga uppgrävandet av hedendomen. Goethe har ju 
många stadier på livets väg [Kierkegaard]; genom Rousseau, Kant, Schelling, 
Spinoza når han fram till en egen ståndpunkt som kunde kallas upplysnings
filosofens. Han har löst alla frågor; allt är så enkelt och klart, att ett barn kan 
fatta det. Men så kommer en tidpunkt då de panteistiska förklaringarna på det 
oförklarliga tryta. Allt förefaller sjuttioåringen så egendomligt märkvärdigt obe
gripligt. Det är då som mystiken träder fram och själva Swedenborg anlitas. 
Men intet hjälper; utan andra delens Faust böjer sig för allmakten, försonar sig 
med livet, blir filantrop (och mossodlare), halv socialist, och apoteoseras med 
alla katolska kyrkans apparater från yttersta-tings-läran. — Första delens Faust 
som i brottning med Gud framgått som en segrande Saulus, blir i andra delen 
en slagen Paulus. D etta är min Goethe! Men fastän var och en har sin, kan jag 
icke förstå var man finner hedningen . . . Nej, det är hela Goethes liv och därpå 
grundade diktning som tilltalar mig . . . Behaget av att läsa Goethe ligger för 
mig i den lätta hand varmed han tar på allt. Det är som om han icke kunde på 
fullt allvar fatta livet, antingen det saknade fast verklighet, eller icke förtjänade
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vår grämelse och våra tårar. Vidare hans oförskräckthet varmed han nalkas de 
gudomliga makterna, med vilka han känner sig befryndad; hans förakt för for
mer och konvention; hans brist på färdiga åsikter; hans stadiga växande och för
yngrande, varigenom han alltid är den yngsta, alltid i spetsen, före sin tid . . . 
(38, 197-99.)

Denna Goethe-karakteristik visar, hnr mycket Strindberg tolkade in 
i honom av sig själv och sin ntveckling. Det går inte an att kalla Goethe 
för en upplysningsfilosof. I Goethes utveckling finns inte någon så skarp 
brytning, inte någon omvändelse, utan en stadig förändring omkring en 
oföränderlig kärna, till vilken Strindberg aldrig tränger fram (jmf. 5). 
Swedenborgs inflytande gör sig gällande redan i Goethes ungdom, kort 
efter 1770, och verkar redan på TJrfaust. Man kan knappast tala om 
förakt för former och konvention hos Geheimrådet i Weimar. Helt omöj
ligt är det att kalla honom för en slagen Paulus, då han alltid för sig själv 
avböjde Kristi medlarskap, som även Strindberg länge nekade att er
känna. Men i alla fall får den åldrande Strindberg på grund av den för
modade överensstämmelsen i religiös världsåskådning en stark sympati för 
Goethe och hans skrifter och bevarar den intill sin död.

Emil Schering, Strindbergs »prokurator» för den tyska kulturkretsen, 
får skaffa honom de nödvändiga böckerna. Den 15 juli 1901 tackar 
Strindberg för Faust-Swedenborg. Det gäller Max Morris’ artikel i Eu- 
phorion 1899, Swedenborg im Faust, som Strindberg refererar i Götiska 
rummen (40, 115) och Fn blå bok (48, 930). Den 19 juni 1904 skriver 
Strindberg: »Goethes ockultism har intresserat mig mycket, ehuru jag 
kände en del förut och jag tackar Er. Der synes konstanter existera!» 
Schering hade sänt honom Max Seilings Goethe und der Okkultismus, Leip
zig 1901. Ur denna skrift öser Strindberg i Fn blå bok: Goethes ockultism 
(48, 984-86). Satsen Ber synes konstanter existera! tolkar jag på det sät
tet, att Strindberg jämför sina egna ockulta erfarenheter med Goethes. 
Den 2 augusti 1903 meddelar han Schering att han läser Eichard M. 
Meyers stora Goethebiografi, som föranleder honom, att be om prisupp
gift för den mest fullständiga upplaga av Goethes skrifter, antikvariskt. 
Men den stora Weimarupplagan kostar alltför mycket pengar. Den 17 
augusti skriver Strindberg att han inte ens har råd att köpa de natur
vetenskapliga skrifterna till 77 M.

Ett antal ställen i Strindbergs skrifter och brev visar att han även in
tresserade sig för Goethes naturstudier; uppenbart sökte han också i 
dem bekräftelse för sina egna, men utan all tvivel förgäves. Goethe höll 
intill sin död fast vid evolutionsläran, som han tillägnat sig 1786-88 i 
Italien; Strindberg däremot bekämpade den häftigt, särskilt i Blå böc
kerna. Goethe experimenterade och tänkte mycket systematiskt på grund 
av djupgående kunskaper i varje ifrågavarande facks vetenskapliga för
historia och kom på detta sätt till värdefulla insikter i det naturliga li
vets lagbundna sammanhang och till upptäckten av människans mel- 
lankäkben, ett dittills saknat led i förbindelsen med djurriket. Strind
berg däremot sjönk alltmer ned i ren dilettantism. Bl. a. förledde Swe
denborgs korrespondenslära honom till att skriva ned de djärvaste på
ståenden på grund av ytliga jämförelser. Det finns inte någon bro över 
klyftan mellan Goethes och Strindbergs naturstudier. Då Goethes natur
uppfattning står i intimt sammanhang med hans religiösa världsåskåd-



ning, kan överensstämmelsen på sistnämnda pnnkt inte heller nå särskilt 
djnpt (jmf. 5).

Men en npptäckt och en npplevelse blev det för Strindberg att läsa 
Goethes samtal med Eckermann. Han skriver till Schering den 1 januari 
1908: »Innan jag går hädan, ville jag dock se Strauss Jesu Leben och 
Goethes Samtal med Eckermann . . . Lektyrens viktigaste resultat fin
ner vi i En blå bok II, som börjar och slutar (frånsett Summa summarum) 
med Goethe. I Goethe om Tcristendomen över vetenskapen (47, 421 f.) står: 
»I samtal med Eckermann den 11 mars 1832, alltså 11 dagar innan Goethe 
dog, framsade han dessa evigt minnesvärda ord: »Må den andliga kultu
ren alltjämt fortskrida, må naturvetenskaperna växa i allt bredare ut
sträckning och djup, och människoanden vidga sig huru han vill, utöver 
kristendomens höghet och sedliga kultur, sådan den glänser i evange
lierna, skall han icke komma.» Det var frukten av ett åttioårigt liv i 
sökande efter Gud och Hans son! vilka han efter långa onyttiga krokvä
gar återfann vid livets slut, såsom även framgår av slutet på Eaust, 2:a 
delen nämligen, icke l:a.»

Strindberg tillfogar ytterligare ett ord av Goethe ur Materialien zur 
Geschichte der Farbenlehre 1808, alltså skrivet 100 år före denna del av 
Blå boken (Weimar-upplagan, Avd. 2, bd 3, s. 164): »Vidskepelsen (Aber- 
glaube, övertron) är ett arv till kraftiga, stortverkande, fortskridande 
naturer; otron är svaga, småsinnade, bakskridande, i sig själv inskränkta 
människors egendom.»

I Goethe om bibeln (47, 804) citerar Strindberg ur Eckermann: »Jag an
ser alla fyra evangelierna vara alltigenom äkta, ty i dem finnes ett åter
sken av detta upphöjda som utgick från Kristi person och av så gudom
lig art som någonsin det gudomliga uppenbarat sig på jorden. Erågar 
man om det ligger i min natur att visa honom tillbedjande vördnad (Ehr- 
furcht), så svarar jag: Ja fullkomligt i min natur (Durchaus!).» Stället 
är likaledes ur samtalet den 11 mars 1832.

Slutligen i Goethe och kristendomen (47, 804 f.): »Liksom Hegel drager 
också Schubert den kristna religionen in i filosofien, som dock icke har 
något att göra där. Den kristna religionen är ett mäktigt väsen för sig, 
till vilket den sjunkna och lidande mänskligheten alltjämt arbetar sig 
upp (original: woran die gesunkene und leidende Menschheit sich immer 
wieder emporgearbeitet hat. B.); och i det man tillerkänner henne denna 
kraft, är hon upphöjd över all filosofi och behöver intet stöd av den
samma. Sålunda behöver icke heller filosofien religionens myndighet 
för att bevisa somliga läror, till exempel den om livet efter detta. Män
niskan skall tro på odödligheten, han har en rättighet därtill, det är na- 
turenligt (original: es ist seiner Natur gemäss B.) och han måste bygga 
på religiösa löften (Zusagen); men när filosofien bygger själens odödlig
het på en legend, så är det hela svagt och betyder icke mycket» (samta
let den 4 februari 1929).

Sammanfattande skriver Strindberg till Schering den 21 juni 1909: 
»När man i ett sterbhus finner flera testamenten (Sista viljan) så gäller 
endast det senast daterade (sista). Goethes sista, das Endresultat seines 
Lebens finnes i Samtalen med Eckerman. De alla andra hans åsigter 
äro därmed annullerade.»

På det religiösa området tog Strindberg inte något helt nytt från Goethe,
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utan betraktade honom såsom ett välkommet sanningsvittne för sin egen 
tro, som han öst ur helt andra källor.

4.
Jag meddelar här en efterplockning av Goetheställen i kronologisk 

ordning:
I Tjänstekvinnans son, i avsnittet Idealism och realism 1871 står upp

satsen »Hakon Jarl», där A. skriver till B. om Oehlenschlägers drama 
och B. svarar. B. ger bl. a. en ganska ingående skildring av Werther- 
Faust-stadiet (18, 417 f.), som han avslutar: »Detta är blott ett exempel 
på Wertherdjävulens grasserande, tänk då, när en hel tid är så besatt! 
Det var den, då Goethe framkom med sin Werther, orsakerna därtill 
kan Goethe knappt lämna dig besked om i sin »Aus meinem Leben». Nog 
av, det var en slapphet i tiden, det hade varit för länge stillastående, 
vartill i synnerhet den engelska empirismen och sensualismen genom sin 
urartande till nihilismen hade bidragit, det var engelsk spleen, överflyt
tad på tysk botten genom Youngs och Ossians poesier. Goethe skar hål 
på pestbölden, men i stället för att botas, spriddes sjukan, smittade 
grannarne, däribland även den eljest friske Oehlenschläger». . . (18, 418) 
Detta är ett ganska oredigt, frisk-muntert prat om Goethes bok och den 
europeiska Werther epidemin. B. omtalar de isländska sagorna, där man 
hittar »icke ett spår av den Wertherska eller Oehlenschlägerska eller Teg- 
nérska kärleken» (18, 422).

I en recension I  marginalen. Randanteckningar vid genombläddrandet 
av Gjellerups Vandreaaret (Politiken 1885, 17, 253) står: »Goethe skrev 
Xenier på kanten av ett marmorbord. — Den unge lärde vet inte vad 
xenier är för slag. Han tror att det var den stora konsten, och så var 
det blott pamfletter. — Herr G. förstår lika litet sin tid, när han söker 
efter försteningar i Athen, medan »riffel»-mötena äga rum i Danmark, 
som Goethe när han samlar kranier på Lido, medan franska revolutionen 
rasar som värst. — Det som sker är oskönt, kan så vara, men det är sa
tan så nyttigt.»

I Tjänstekvinnans son (1886) finner vi: »Personlighetens dubbelhet ha 
många observerat, och Goethe har behandlat ämnet i Faust» (18, 53).

Kasper i Kaspers Fet-tisdag (1901) citerar ur Faust och Wilhelm Meister 
(33, 16 och 26).

Till Schering skriver Strindberg den 22 april 1902: »Goethe har väckt,
slutligen, min håg för Spinoza. Der Eesignationsmann!------- Fins den
i Eeclam'?»

Greve Max, den omvände Strindbergs inkarnation i Götiska rummen, 
citerar i ett samtal med Ester flitigt ur Faust I och II (40, 246 ff.). Där
med vill han bl. a. belysa det ondas roll i världen: »Det är förnekarens 
uppgift, det ondas berättigande i livets ekonomi. Där har du vår doktors 
ekvation; vedersakaren, felfinnaren, vilken sköter sitt kall som en karl, 
och som är mycket behövlig i dessa tider, då de försonade överbjuda var
andra i smicker och inbördes beröm» (40, 249 f.). Det gäller Dr. Borg som 
redan i Röda rummet representerar det stridslystna, cyniska inslaget i 
Strindbergs väsen. Strindberg försvarar här sitt eget förflutna; han kal
lade sig ju själv ofta felfinnaren.
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I TaTclagsöl (1904) säger den sjnke bl. a.: »Goethe säger också: »Kvin
nan är skapad av ett krokigt revben; böjer du det rätt, så brister det, 
låter dn det vara, blir det ännn krokigare» (44, 63). Samma citat (med 
man i stället för du) står under rubriken Det krokiga revbenet i En blå 
bok I  (46, 137) med källan: »West-östlicJier Divan; vgl. Buch der Betrach- 
tungen: »Behandelt die Frauen mit Nachsicht. . .»

Ett citat nr Hermann und Doroihea förelägger läraren åt lärjungen i 
En blå bok I (46, 111): »Den lycklige tror icke att underverk kunna ske; 
ty  blott i eländet känner man Guds hand och finger, som leda goda män
niskor till det goda.» Det är noggrant Dorotheas ord (Gesang 2: 50 ff.). 
Strindberg tillfogar ännu ett ställe ur Goethes brev till Lavater 1779.

I ett brev till Schering den 19 september 1902 skriver Strindberg: »Yid 
hexametrarne ber jag Er bemärka att jag icke tagit mig de friheter som 
Schiller och Goethe införde i hexametern, utan behållit caesuren i de 
vanliga fallen.» En rad exempel följer och så lovsången på Voss’ Luise. 
Därefter: »Hermann und Dorothea är knagglig i versen!»

Tankesynd, viljesynd, önskesynd är en rubrik i En blå bok I (46, 193), 
där vi läser: »Goethe har i Wahlverwandtschaften vidrört dessa frågor 
och skildrat olovliga förbindelser, som försiggått enbart i fantasien»; 
jmf. Farliga saker 47, 747 f. Goethe påpekade redan i romanens titel att 
eftertrycket hos honom inte alls ligger på synden, utan just på det lag
bundna i dessa fantasiförbindelser. Yi har därför här ett utmärkt exem
pel för den omtolkning som Strindberg företar, när han använder Goethe 
som vittne för sin egen uppfattning.

I Blå bokens historia (46, 404) omtalar Strindberg bl. a. den roll som 
Goethe spelat för verkets förhistoria. Därom skriver han den 14 maj 
1904 till Schering: »Jag tackar Er för andaktsböckerna. Det skall bli 
till det av Goethe projekterade Breviarium Universale, eller Yisdomens 
Ord för hvarje dag i året och för alla Bekännare.» Carlheim-Gyllensköld 
publicerade ett fragment av en sådan, SOS 2, 263 ff.

Ur den blinde harpistens sång i Wilhelm Meister citerar Strindberg i 
En blå bok I I  (47, 627).

Under rubriken Om kritik (47, 648) omtalar Strindberg Goethes novell 
om Lejonet och barnet (i Goethe och Eckermann), som behandlas i samtalen 
den 15 och 18 januari 1827 och hör till Wilhelm Meisters Wanderjahre. 
Han förmodar att den är källan till Ber Fallströms novell med samma 
motiv (jmf. 53, 72).

Under arbetet på Blå böckerna sysslar Strindberg uppenbarligen hela 
tiden med Goethe och anför ännu ofta hans uppfattning av olika livs
problem. Goethes samtal med Eckermann har sannolikt stimulerat ho
nom, att — efter avslutningen av första delen med dess litet fastare 
form — fortsätta nedskrivandet av dessa mycket olikartade betraktelser 
som fogar sig likaså löst samman som Goethes meddelanden till Ecker
mann (jmf. Berendsohn, Strindbergs sista levnadsår, 1948, YII Blå böc
kerna).

Över ett avsnitt i Öppna brev till Intima teatern sätter Strindberg ett 
Goethe-motto om anakronismer i världslitteraturen (50, 237).

Även i de posthuma skrifterna står ett citat av psykologiskt innehåll 
(SOS 2, 171) ur Aus meinem Leben.

I En ny extra blå bok läser vi under rubriken »Alles Vergängliche ist nur
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ein Gleichnis» (Faust II): »Efter ett mycket brokigt liv med rikt på er
farenheter börjar jag vid 60 år att taga Goethe efter orden» (SOS 2, 203). 
Strindberg betraktar nu tillvaron som liknelse, som overklig.

I och för sig mångfaldiga och fängslande visar dessa Goetheställen lik
väl inte mot någon ytterligare relation mellan Strindberg och Goethe av 
samma räckvidd som de två tidigare behandlade grupperna.

5.
I inledningen till min uppsats August Strindbergs I  havsbandet (Samla

ren 1946) hänvisade jag i anledning av en detalj som Strindberg över
tagit ur Goethes Werther på den stora olikheten mellan de två förfat
tarna.

Goethes hela livs- och världsuppfattning är i grund och botten annor
lunda än Strindbergs, emedan han i anslutning till Herder och Spinoza 
tror på en immanent gudomlig kraft som uppenbarar sig i naturen och 
kulturen. Visserligen har Strindberg rätt, när han framhåller att Goethe 
tror på livet efter döden och på Gud, och har ändå orätt, när han tar 
honom i anspråk för sin egen åsikt under de sista levnadsåren. Ty Goethe 
söker genom tillvarons företeelser mot livets urgrund och sammanhang; 
Strindberg däremot, djupt kluven, fylld av spänningar och kontraster, 
står i levande kontakt med alla livets motsättningar och måste vända 
sig bort från denna stridsfyllda verklighet, måste nedvärdera livet till 
tukthus och helvete för att i djup längtan finna »Anschluss ans Jenseits», 
för att kunna vända sig till Gud.

I följd av denna djupgående olikhet mellan de två författarna kan 
Strindbergs relationer till Goethe inte vara mera omfattande och produk
tiva.


