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Ved sin 70 Aars Fødselsdag 1912 offentliggjorde Georg
Brandes Fablen om „Sorteper og Skidtmads". Som
saa mange andre Udtalelser af ham gik den ud paa at vise,
hvor daarligt han var blevet behandlet, i hvilken Grad han
var blevet miskendt, hvilken Menneskeforagt det havde nedfældet i ham, og hvorledes han nu, da han tilsyneladende
havde sejret og blev hyldet fra alle Sider, ikke kunde glæde
sig over denne Anerkendelse.
Saa man tilbage over Georg Brandes' Løbebane, maatte man
undre sig over saa megen Misfornøjelse, thi vel havde han
været ude for Kritik og Modstand, men saavidt man kunde se,
var han, maalt med mange andres Løbebane og med Menneskekaar som de nu engang er, sluppet forbavsende godt fra
det. Man havde ganske vist ikke villet ansætte ham som
Professor ved Universitetet — om med Rette eller Urette
skal her ikke bedømmes — men det ikke at kunne faa den
Stilling, man ønsker og som man maaske er berettiget til, er
ikke noget helt ualmindeligt. Det er noget, der er hændet
mange andre end Georg Brandes, hvorimod det er sjældent,
der bliver gjort Væsen af det. Dette var imidlertid, som man
ved, i høj Grad Tilfældet for Georg Brandes' Vedkommende.
I Aarevis førte man i Pressen, paa Tinge og bag Kulisserne
Kampen for at faa ham ansat, og da det ikke lykkedes, blev
man ikke træt af at beklage hans Skæbne og udtrykke sin
Harme over den Behandling, han havde været Genstand for.
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faa sine egne og sine Meningsfællers Ting offentliggjort og til
at faa selv den mindste fordelagtige Omstændighed sig angaaende udbasuneret. Fra da af, d. v. s. fra han var en Mand i
Begyndelsen af Fyrrerne og til sin Død, nød han, hvad Sib-
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I Mellemtiden havde
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faa sine egne og sine M
at faa selv den mindste
ende udbasuneret. Fra
Begyndelsen af Fyrrer

hedder det i det bekendte Digt, han før sin Hjemrejse skrev
paa Markus pladsen. Man lægge Mærke til Ordet „igen". Hvad
han havde været ude for inden sin Bortrejse havde altsaa været en Slags Tortur! Intet Under, at hvad der fulgte efter hans
Hjemkomst kom til at tage sig ud for ham som Martyrium.
Thi tænk, da han angreb det Folk, han var opvokset i, og

som han gjorde Krav paa at tilhøre, forsvarede det sig! De,
der fandt deres religiøse eller moralske Anskuelser truede,
var saa uforskammede at tage til Genmæle, nogle klogt og
sagligt, andre blot lidenskabeligt og groft, som det nu engang gaar til i en Verden, hvor alle ikke er lige begavede og
lige fine. Da det var de herskende Anskuelser, han angret.,
kunde det i hvert Fald til at begynde med ikke 21-4gaas, at
han fik en talmæssig Overmagt imod sig, men der var ikke
noget Tidspunkt, hvor denne Overmagt forsøgte at afskære
ham Ordet, forsøgte at hindre ham i at tale eller skrive eller
forsøgte at frakende ham hans Evner som Taler og Skribent.
Selv de haardest angrebne aabnede Plads for Anmeldelser af
hans Værker. Man forsøgte ikke • at tie ham ihjel, man
prøvede ikke paa at gøre ham brødløs, man boycottede ikke
hans Boger i Bogladerne, man gjorde det ikke umuligt for
ham at faa dem ud. Midler som disse kom først til Anvendelse,
da han og hans havde sejret.
Ikke desto mindre og skønt han af en voksende Skare af
Beundrere i Vers og Prosa blev lovprist som Lysbringer og
Geni, var han saa utilfreds med Forholdene, at han tog til
Berlin for om muligt at blive tysk Skribent. Da dette ikke
lykkedes og han fandt ud af, at han synede mere i København
end i Berlin, traadte en Kreds af Beundrere — ogsaa saadanne, der ikke i alle Henseender delte hans Meninger — sammen og skaffede ham i ti Aar en privat Prof essorgage paa
4000 Kr. a.arlig, svarende i Købekraft og under Hensyntagen
til Datidens og Nutidens Skatteforhold til mindst fyrretyve
Tusind i vore Penge.
I Mellemtiden havde Broderen startet „Politiken", og fra de
af var der overhovedet ingen Grænser for hans Adgang til at

var baade efter hans egen og hans Tilicengeres Opfattelse
et sandt Martyrium.
I ydre Forstand var det til Gengæld ogsaa, saavidt man kan
se, det eneste. At være Skribent i et lille Land er ganske vist
aldrig nogen Spøg, og hvis man i en eller anden Henseende
forar toneangivende Kredse imod sig, bliver det ikke lettere,
men har man selv udæsket dem, kan man ikke beklage sig
over Kampen, hvis denne føres paa legitim Vis.
Skulde Georg Brandes med Rette have kunnet beklage sig,
havde han maattet kunne paavise, at han ikke blot var bleven
afskaaret fra en enkelt Stilling, til hvilken hans Adkomst
kunde være omdisputabel, men var bleven afskaaret fra i det
hele taget at kunne benytte sine Evner som Kritiker og Skribent. Noget saadant var, der imidlertid som bekendt ikke
Tale om.
Fra første Færd mødte han den mest redebonne Anerkendelse af sine glimrende Evner og fik allerede som ganske ung
Mand Adgang til Datidens største og mest indflydelsesrige
Blade. Samtidig fik han de Udmærkelser, Universitetet var
Stand til at skænke ham, og blev Doktor paa en Bog, der i
alt væsentligt er et Referat af Taines Kunstteorier. Startet
paa denne Maccole drog han til Udlandet og blet ogsaa d'er efter
sit eget Sigende modtaget med Velvilje.
Ung, talentfuld, anerkendt — ikke desto mindre udtaler
han sig i baade Digte og Breve allerede paa dette Tidspunkt
som en i sit Hjemland Miskendt og Forfulgt.
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man stadig, hvad Hen
som Sortepers Stamm

iske Pegen Fingre ad Arv. Det Øjeblik varsles allerede saa »mat,
da man har faaet nok af den idelige Doreren over Latrinernes
Metafysik, da Spotten over, hvad man nu engang anser for Stort
og Ædelt, begynder at nage, da denne opskræppende Dominering
overfor dansk Bornerthed og Fordummelse i alle aandelige Retninger føles som lovlig nærgaaende, og da Intolerancen overfor
Anderledestænkende i politisk, social og religiøs Henseende føles
som vel utactlelig. Der ligger i Luften ligesom en Fornemmelse af,
at havde de Folk Tal og Magt, som de havde Lyster og Brynde,
var vi en Gjentagelse af henfarne Dages Kristenforfølgelser nær.
Allerede begynder hist og her det Spørgsmaca at rejse sig: M a a
vi være her? De Herrer, deri de senere Aar have givet sig til
at spille op herhjemme, ville gjøre klogt i at vogte vel paa Tegnene
og tage sig i vare for, at dette Spørgsmaal, fra første Færd saa
stilfærdigt, saa beskedent, ikke ved den altfor hyppige Gjentagelse
fear en hvas Bilyd. Thi sker dette, gaar dur let Mere itu, end Nogen af os egentlig skøtter om."

bern kaldte den sande, fulde, rene Ytringsfrihed, ubesværet
af Indsigelser og Vanskeligheder, d. v. s. han kunde udtale
sig om hvcalsomhelst, om hvemsomhelst og paa hvilkensomhelst Maade og være sikker paa, at ethvert af hans Ord blev
betragtet som betydningsfuldt og interessant, hvad enten det
handlede om ligegyldige og uvedkommende Sager eller om Sager af virkelig Betydning eller — blot formede sig som personlig Nedrakning af Modstandere, levende eller døde.
Det kan jo nemlig ikke bestrides, at en saadan Nedrakning
spillede en betydelig Rolle i hans og hans Følgesvendes Kamp?)

„Der er, mene vi, mange Tegn tilstede, som tyde paa, at man er
paa Veje til at blive kjed af hele det fremmede Uvæsen, og at man
bliver lidt utaalmodig over den atter og atter g juntagne europæ-

1)Hvorledes den nye Aand føltes, da Skidtmadserne endnu havde
lidt Selvfølelse i Behold, fremgaar af en ledende Artikel i „D a gbla de t" for L. Jan. 1885. Den begynder med at konstatere, at
„P 01 i t i k e n" er det „første, ret egentlig klare og utvetydige
Organ hertillands for det i Tyskland saa vel bekjendte jiidische
Literatenthum." Derefter`siger den allehaande pæne og venlige
Ting til de danske Jøder, men slutter advarende:

1)Hvorledes den nye Aand føltes, da Skidtmadserne endnu havde
lidt Selvfølelse i Behold, fremgaar af en ledende Artikel i „D a gblade t" for L. Jan. 1885. Den begynder med at konstatere, at
„P o I i t i k e n" er det „første, ret egentlig klare og utvetydige
Organ hertillands for det i Tyskland saa vel bekjendte jiidische
Literatenthunt." Derefter`siger den allehaande pæne og venlige
Ting til de danske Jøder, men slutter advarende:
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Formaalet var ikke først og fremmest at forfægte Anskuelser og imødegaa Ideer, men at tilrive sig Magten og tilintegøre enhver, der stillede sig i Vejen for Opnaaelsen af dette
Maal. Bevares, kunde man opnaa dette ved Hjælp af Argumenter, kastede man naturligvis ikke ligefrem Vrag paa saadanne, men man følte sig ikke bundet af nogen Forpligtelse
til at tilvejebringe dem. Det var mer end tilstrækkeligt, hvis
man kunde gøre den Paageeldende latterlig, eller hvis han var
saa betydelig eller saa farlig, at dette ikke strakte til, da at
tie ham ihjel, gøre ham brodløs, hindre ham i at komme til
Orde. Loyalitet i Meningskamp har altid været et skrøbeligt og
anfægtet Begreb. Nu blev det fuldstændig afskaffet.
Samtidig hermed forsømte man ikke nogen Lejlighed til at
rose hinanden indbyrdes samt i Fællesskab Georg Brandes,
der ved enhver tænkelig Anledning blev fejret og hyldet som
Manden, der havde frelst det danske Folk fra helt at synke
ned i Fordummelsens Mørke, men som ikke havde faaet den
Tak for det, han fortjente. Intet bragte Forandring heri. Selv
blev han ved Systemskiftet udnævnt til Professor med Professorgage, hans Tilhængere bredte sig over hele Pressen, besatte Lærestole ved Universitetet og Stillinger i Administrationen, kom til Magten politisk og fik Ministerposter. Man kunde
daarligt tænke sig en Sejr mere komplet, men stadig betragtede de sig, skønt de havde sejret paa alle Fronter, som de
forfulgte — og navnlig galdt dette Georg Brandes.
Ikke helt uden Grund, thi hvor meget han og hans end sejrede, var der dog stadig en sidste, instinktiv Modstand, som
det var næsten umuligt at faa Bugt med. Man vovede ganske
vist sjældnere og sjældnere at sige, hvad man følte og tænkte
— fik heller ikke Lav til det, hvis man prøveae paa det, da
Pressen nu uanset Partif arve var redigeret enten officielt eller
faktisk af Sortepers Tilhængere, men i sin inderste Sjæl mente
man stadig, hvad Henri Nathansen i Kraft af sit Privilegium
som Sortepers Stammefrænde tillod sig at mene officielt, at

„Der er, mene vi, mange Tegn tilstede, som tyde paa, at man er
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Anderledestænkende i politisk, social og religiøs Henseende føles
som vel utactlelig. Der ligger i Luften ligesom en Fornemmelse af,
at havde de Folk Tal og Magt, som de havde Lyster og Brynde,
var vi en Gjentagelse af henfarne Dages Kristenforfølgelser nær.
Allerede begynder hist og her det Spørgsmaca at rejse sig: M a a
vi vær e her? De Herrer, deri de senere Aar have givet sig til
at spille op herhjemme, ville gjøre klogt i at vogte vel paa Tegnene
og tage sig i vare for, at dette Spørgsrnaal, fra første Færd saa
stilfærdigt, saa beskedent, ikke ved den altfor hyppige Gjentagelse
faar en hvas Bilyd. Thi sker dette, gaar dur let Mere itu, end Nogen af os egentlig skøtter om."
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bern kaldte den sande, fulde, rene Ytringsfrihed, ubesværet
af Indsigelser og Vanskeligheder, d. v. s. han kunde udtale
sig om hvcalsomhelst, om hvemsomhelst og paa hvilkensomhelst Maade og være sikker paa, at ethvert af hans Ord blev
betragtet som betydningsfuldt og interessant, hvad enten det
handlede om ligegyldige og uvedkommende Sager eller om Sager af virkelig Betydning eller — blot formede sig som personlig Nedrakning af Modstandere, levende eller døde.
Det kan jo nemlig ikke bestrides, at en saadan Nedrakning
spillede en betydelig Rolle i hans og hans Følgesvendes Kamp?)
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Sorteper, Sorteper!
Sort — det er du ikke mer,

—

blond og lys. —
Sku dit Rys
første Grys
speede, blonde, hvide Lys.
Ry, saa Silde født, er stridfødt.
Du var sort, men staar her hvidfødt.

—

Hvis det havde være
lignende Maade om So
udtalt Lede og Ringea
mente Forsøg paa Assi
vikle være bleven stem
men saa langt var man
vidste, at det ikke gik
saadant.
I det hele taget kan
Brandes' Udtalelser so
som det fremgaar af h
rede dengang paa Veje
til at gøre Undskyldnin
til at udnævne ham til
vilde han have kunnet
belserne fra Skidtmads
for Sorteper. Det er ri
nogle, der stadig kund
Sorteper, og som ikke f
Skidtmadser behandled
domme forsvandt efterh
kastet en Synsprøve in
linger
paa samme M
blot at det i dette Tilf
mod Farveblindhed. Tvæ
ligheden af at kunne se
mads, var sikker paa ø
gelig. løvrigt foretrak
Sorteper eller en Skidtm
af en Soreper. Paa den
empel som dets ledende
bindelse med passend
madserne efterhaande
Opfattelse af Forholde

En Festtaler, der selv var saa blond, som var han hvidfødt, traadte da frem og sagde: Vi har en Mand iblandt os,
som vi længe spøgefuldt gav Navnet efter Sparknægt. Kløverknægt minder han mere om; der staar Kløverduft om
hans Navn. Ikke Sorteper skal han for Fremtiden kaldes,
men Hvideper. Det Adelsnavn skal han fra nu af bære."
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„Sorteper snusede den ind af al sin Magt, som følte han
en sand Vellyst derved. Ingen mærkede, at hans Lugtesans
var borte.
Derpaa blev der af sunget en Sang, som begyndte:

Sorteper, Sorteper!
Sort — det er du ikke mer,
blond og lys. —
Sku dit Rys
første Grys
speede, blonde, hvide Lys.
Ry, saa Silde født, er stridfødt.
Du var sort, men staar her hvidfødt.

En Festtaler, der selv var saa blond, som var han hvidfødt, traadte da frem og sagde: Vi har en Mand iblandt os,
som vi længe spøgefuldt gav Navnet efter Sparknægt. Kløverknægt minder han mere om; der staar Kløverduft om
hans Navn. Ikke Sorteper skal han for Fremtiden kaldes,
men Hvideper. Det Adelsnavn skal han fra nu af bære."

„Sorteper snusede den ind af al sin Magt, som følte han
en sand Vellyst derved. Ingen mærkede, at hans Lugtesans
var borte.
Derpaa blev der af sunget en Sang, som begyndte:

Hvis det havde været en Skidtmads, der havde skrevet paa
lignende Maade om Sorteper, havde overøst ham med Ha-an,
udtalt Lede og Ringeagt for ham og endog spottet hans velmente Forsøg paa Assimilation, er der næppe Tvivl om, at det
vikle være bleven stemplet som Racehad og Raceforfølgelse,
men saa langt var man dog allerede naaet i Kultur, at man
vidste, at det ikke gik an at beskylde Sorteper for noget
saadant.
I det hele taget kan man ikke andet end stemple Georg
Brandes' Udtalelser som lidt forhastede og uretfærdige, thi
som det fremgaar af hans egne Ord var Skidtmadserne allerede dengang paa Veje til en bedre Erkendelse. De var villige
til at gøre Undskyldninger for deres egen Eksistens og parate
til at udnævne ham til „Hvideper". Havde han levet længere,
vilde han have kunnet notere yderligere Fremskridt i Bestræbelserne fra Skidtmadsernes Side for at gøre det hjemligt for
for Sorteper. Det er rigtigt, at der endnu, da han skrev, var
nogle, der stadig kunde se Forskel paa en Skidtmads og en
Sorteper, og som ikke følte sig tiltalt af at se sig og sine MedSkidtmadser behandlede en c a n a i l l e, men saadanne Fordomme forsvandt efterhaanden som Skidtmadserne blev underkastet en Synsprøve inden deres Ansættelse i ledende Stillinger
paa samme Maade som Jernbanemænd og Flyvere,
blot at det i dette Tilfælde ikke drejede sig om at beskytte
mod Farveblindhed. Tværtimod, enhver, der bare antydede Muligheden af at kunne se Forskel paa en Sorteper og en Skidtmads, var sikker paa øjeblikkeligt at blive kasseret som ubrugelig. løvrigt foretrak man som langt det sikreste enten en
Sorteper eller en Skidtmads, der havde giftet sig med Datteren
af en Soreper. Paa denne Maade og takket være det gode Eksempel som dets ledende Personligheder saaledes gav det i Forbindelse med passende Straffebestemmelser, naaede Skidtmadserne efterhaanden til en virkelig selvudslettende human
Opfattelse af Forholdet mellem sig og Sorteper.

Georg Brandes ikke var dansk og aldrig kunde blive det.
En saadan Opsætsighed i et Folk, som man iøvrigt troede
helt at have kujoneret kunde ikke andet end bringe Sejrherren i Oprør. Man ved, hvorledes en Elevs Stædighed kan virke
paa Læreren. Man forstaar derfor særdeles vel den Blanding
af Harme og Ringeagt, der fylder Georg Brandes' lille Fødselsdagsfabel. Hvad i Alverden bildte disse „Skidtmadser" sig
ind! Troede de virkelig, at det var dem, der havde noget at
sige i deres eget Land! Med den yderste Ringeagt omtaler
han deres Udseende (hvidfødt, fersk), deres Meninger (dumme)
deres Følelser (foragtelige), deres Intelligens (under Lavmad) for at ende med deres Servilitet, der fylder ham i den
Grad med Lede, at han ikke engang længere gider lade sig
fejre af dem. Eller rettere: han indlader sig paa det, men
først efter at han har faaet en Indsprøjtning, der vel sætter ham i Stand til at udholde deres modbydelige Nærværelse,
men som samtidig gør det af med hans Evne til at nyde den
Virak, de strør for ham.
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Hvis de ikke gør det
kunne det er dem berø
mellem sort og hvidt. D
vide noget om Sorteper
sesrige Stilling, han nu
uden Interesse — nytte
madserne mener. Dels
— hvem ønsker at mis
bliver det ikke taget fo
meget hvor høj en Ra
AandsZivets Historie,
det, øjeblikkeligt blive
derfor til syvende og s
hvad Sorteper selv men
vide Besked, og dels ha
varet Retten til at udta
Derfor er det ingenlu
at paaberaabe sig hans
følgende Afhandlinger
det.
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Nationaltidende 9. Jan. 1941.

Hvis de ikke gør det, er det ogsaa kun fordi Evnen til at
kunne det er dem berøvet samtidig med Evnen til at skelne
mellem sort og hvidt. Det vil heraf fremgaa, at hvis man vil
vide noget om Sorteper — og i Betragtning af den indflydelsesrige Stilling, han nu indtager, kan det jo ikke siges at være
uden Interesse — nytter det ikke at spørge om, hvad Skidtmadserne mener. Dels skal de nok vogte sig for at udtale sig
— hvem ønsker at miste Retten til sit Embede? — og dels
bliver det ikke taget for gode Varer, hvis de gør det. Ligemeget hvor høj en Rang de end ellers maatte indtage i
Aandslivets Historie, vil de, hvis de gør det eller har gjort
det, øjeblikkeligt blive frakendt enhver Betydning. Der er
derfor til syvende og sidst ikke andet for end at spørge om,
hvad Sorteper selv mener. Dels er han jo den nærmeste til at
vide Besked, og dels har han i Modsætning til Skidtmads bevaret Retten til at udtale sig.
Derfor er det ingenlunde sikkert, at Skidtmads har Lov til
at paaberaabe sig hans Ord, men den, der offentliggør efterfølgende Afhandlinger har betalt den fulde Pris for at kunne
det.

Det afgørende var under alle Omstændigheder Hensynet til
denne. At svare igen paa Skidtmadsernes Vegne, hvis de blev
angrebet af eller truet i deres Interesser af Sorteper, var der
ikke Tale om. Hvis nogen fordristecle sig til det, blev han ikke
derved i sine Landsmænds Øjne en Pro-Skidtmads, men en
Anti-Sorteper, idet Udgangspunktet for Bedømmelsen nu helt
og holdent var Sortepers Ve og Vel. Beklagede denne sig over
noget, maatte det rettes. Roste han noget, maatte det ophøjes.
At staa i Gunst hos ham var Vejen til Indtægt og Udmærkelse. At være i Unaade hos ham betød ødelagt Karriere og
ødelagt Rygte. Dette vidste alle og rettede sig derefter, men
ingen var naturligvis saa ufin at indrømme det.
Tværtimod, aldrig nogensinde har Skidtmadserne talt mere
om deres Selvstændighed og deres gamle nordiske Kultur, end
efter at de paa alle Omraader var bleven fuldstændig afhængige af Sortepers Forgodtbefindende. „Det maa være dansk
Ungdoms Opgave at sørge for, at man. aldrig sælger dansk
Aandslivs dybe og hellige Undergrund", var der saaledes en
patriotisk Præst, der indtrængende lagde sine Landsmænd paa
Sinde,*) men ligesom andre Skidtmadser mente han ikke noget med det eller forstod ikke, hvad han selv sagde. Det, han
vilde bevare, var allerede sat overstyr. Kultur var nu at
skrive, male, spille saaledes, at det i hvert Fald ikke mishagede Sorteper; at være national var at være det i sortepersk
Betydning.
Heraf fulgte, at man, hvis man vilde anses for en god Skidtmads, maatte være parat til at hade dem, han hadede, og til
at raabe Hurra for dem, han i øjeblikket ansaa for sine Forbundsfæller, samt til at skifte Antipati og Sympati, naar hans
Interesser gjorde det nødvendigt. Thi vel var det i højeste
Grad inhumant at nære Racehad, men ogsaa dette maatte forstaas i sortepersk Betydning. Det var ingenlunde Skidtmadserne forbudt at hade deres egen Race eller at ringeagte sig selv.

4')

*) Nationaltidende 9. Jan. 1941.
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Nuvel: I
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„The Jewish problem is one of the great problems of the
world, and no man, he be a writer, politician or diplomatist,
can be considered mature until he has etriven to face it
squarely on its merits.”

Jacob Wassermann: Mein Weg ais Deutscher und Jude,
Berlin, 1921, S. 118

Nuvel: I de moderne Samfund
har Jøderne af klog Selvopholdelsesdrift
taget Plads i Kirtlerne.
Samfundets Kirtler: Børser,
Banker, Ministerier, Dagblade,
Forlag, Voldgiftsdomstole,
Assuranceselskaber, Hospitaler,
Fredspalæer,
og andre bakteriologiske Institutioner
har hver for sig sine Jøder.

København 1918.

Engang i Sommeren 1941 bragte et af Hovedstadsbladene
Billedet af en elegant ung Jøde set i halv Profil bagfra. Paa
Ryggen af hans velsiddende Dress sad en Plakat fastsyet.
Underskriften var følgende: „Som i Polen skal nu ogsaa det
nye Kongerige Kroatiens Jøder bære et særligt Kendetegn —
baade paa Brystet og paa Ryggen. Billedet viser en Jøde fra
Agram med det nye Mærke."
Bladet vidste særdeles vel, hvad det gjorde, da det bragte
dette Billede. Intet kunde være mere korrekt og intet var
samtidig — herhjemme i hvert Fald — mere egnet til at skaffe Jøderne Sympati. For dette var dog for galt! En hvilkensomhelst Læser, der saa dette Billede, gøs ved Tanken om, at

Engang i Sommeren 19
Billedet af en elegant un
Ryggen af hans velsidde
Underskriften var følgen
nye Kongerige Kroatiens
baade paa Brystet og pa
Agram med det nye Mærk
Bladet vidste særdeles
dette Billede. Intet kund
samtidig — herhjemme i
fe Jøderne Sympati. For
somhelst Læser, der saa d

„Ein vornehmer Dåne sagte zu mir: Was wollen eigentlich
die Deutschen mit ihren Judenhasz? In meinem Vaterland
liebt man die Juden fast allgemein. Man weisz von ihnen,
das sie die veriaszlichsten Patrioten sind; man weisz, das sie
ein ehrenhaftes Privatleben fiihren; man achtet sie als eine
Art Aristokratie. Was wollen die Deutechen?"

H. W. Steed: The Hapsburg Monarchy,
3rd Edition, Sept. 1914, S. 181.

Herzl's Tagebitcher,
Ild. 1, 2 Aufl. 1934, S. 626.

„Et pourtant, bien que nous ne soyons pas une race, ni une
religion, ni une nation, nous Bommes permanente et toujours
identiques å nous-mames."

„Cher Nacht fiel mir der Titel des Blattes ein:' „Die Welt"
mit dem Mog'n David (d.e. Davidsstjernen), in das ein Globus hineinzuseichnen wire, mit Pala,tina als Mittelpunkt."

Cadm. Cohen: Apologie pour Israel,
Mercure de France, 1. Maj 1936

fildisches Lpxikon,
Bd. 3, Sp. 421.

jiidisches Lpxikon,
Bd. 3, Sp. 421.

„Die Jlidenfrage ist so alt wie dieses Zusarnmenleben des
eigenartigen und schon in der Antike sich von allen anderen
Valkern abbebenden jiadischen Volkes mit den andern
kern."

„Die Jlidenfrage ist so alt wie diesel Zusarnmenleben des
eigenartigen und schon in der Antike sich von allen anderen
Valkern abhebenden jildischen Volkes mit den andern Valkern."

Cadm. Cohen: Apologie pour Israel,
Mercure de France, 1. Maj 1936
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can be considered mature until he has etriven to face it
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har været indigneret over, at saadanne Metoder kunde anvendes, men man har næppe spurgt sig selv om, hvorledes det
kunde gaa til, at man anvendte dem, hvorledes det kunde forklares, at man gjorde Brug af dem, skønt de uvægerligt maatte stille Ofrene i et sympatisk Lys, og dem, der anvendte dem
i et tilsvarende ugunstigt. Man har næppe engang spurgt sig
selv om, hvorfor Repræsentanten for den „forfulgte" Race er
saa ung, saa elegant, saa pæn — saa sympativækkende, eller
reflekteret over, om hvorvidt alle hans Racefæller er det, eller
om det har sin specielle Hensigt, at han er det. Endnu mindre har man tænkt over, hvad denne undertrykte Mand selv
repræsenterer af Undertrykkelse. Hans og hans Racefællers
Ofre er jo heller ikke bleven „brændemærkede"; de er blot
bleven kvalt i Stilhed, berøvede deres Livsmuligheder, viede
til Undergang, men eftersom der ikke var nogen Pressefotograf til Stede, da det skete, har der ikke været Grund til at
blive indigneret over det. Hvad Øjet ikke ser, har Hjertet som
bekendt ikke ondt af. Og navnlig har man ikke tænkt over,
hvad ikke-Jøden maa præstere af Arbejde, af Argumenter, af
Anstrengelser for at opveje dette ene Billede, eller paa, hvor
fordelagtigt det er at have Billedet, og alle de Følelserdet
vækker paa sin Side i Stedet for Argumenterne.
Hvad er nemlig Meningen med at rimpe en gul Lap paa et
ellers velsyet Sæt Tøj? Alene den at tilføje tilsyneladende sagesløse Medborgere unødvendige Lidelser? Næppe! Det vilde
kunne gøres paa anden og mindre ostentativ Maade. Hensigten maa være den at særmærke vedkommende Person saaledes, at alle i samme Nu, de ser ham ved, at de har med en
Jøde at gøre, og tænker over, hvad dette betyder. Men hvorfor dog det, vil man spørge! Kender vi ikke allesammen en
Jøde, naar vi ser ham? Jo, i Reglen, men vi tænker ikke allesammen over, hvad det betyder, at han er det, eller paa, om
det i det hele taget betyder noget. Det er netop overfor denne
Tankeløshed, denne Ligegyldighed, det gule Mærke er ment

man kunde behandle pæne Mennesker paa denne Maade. Med
Forfærdelse tænkte man paa, hvorledes det kgl. Teaters Parket vilde komme til at se ud, hvis man herhjemme fandt paa
noget lignende eller hvilken Ravage, det vilde afstedkomme
i Selskabslivet — for slet ikke at tale om Aktieselskabsbestyrelser o.s.v.
Uden at have behøvet at sige blot eet Ord eller at have
røbet sit Standpunkt havde Bladet mobiliseret alle de Følelser, der rejser sig som en Mur af Sympati omkring de stakkels mishandlede Jøder og som en Mur af Antipati mod de
Barbarer, der udsætter dem for denne skændige, umenneskelige Behandling.
Og hvem vil bestride, at det virker barbarisk! Alt, hvad
ikke-Jøder er nødt til at foretage sig overfor Jøder for at
værge sig imod dem virker barbarisk, medens Jøderne ikke
behøver at foretage sig nogetsomhelst, der tager sig ud som
barbarisk for at naa
deres Maal: en Personligheds totale Udslettelse, en Nations Erobring, et Erhvervs Bemægtigelse.
Dræber de en Mand, sker det med en Vindbøsse, medens det
giver et brutalt Knald, hvis en ikke-Jøde prøver at gøre Gengæld. Hvad Under derfor, at Verden, der som bekendt vil be;
drages, opfatter den ene Part som humanere end den anden
skønt de begge kun gør, hvad de er nødt til: værger deres
Liv — af „Selvopholdelsesdrift" som Louis Levy siger.
Den suggestive Kraft, der udgaar fra et saadant Billede, er
imidlertid saa overvældende, at den hos de fleste knapt nok
levner Plads for Omtanke af nogen Art. Man skal være saa
nøgtern, som man maaske kun bliver det, naar man selv har
været underkastet Jødernes Behandling, selv har erfaret, hvad
dem, for i det hele taget at
det vil sige at være „mærket" af
turde vove at tænke, hvor det kun er Følelserne, der har
Ordet.
Man kan derfor roligt gaa ud fra, at det ikke er faldet
mange af Bladets Læsere ind at vende Spørgsmaalet om. Man
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man kunde behandle pæne Mennesker paa denne Maade. Med
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som et „Vagt i Gevær": Her er en Jøde! Her er et Problem!
Pas paa 11)
Men hvilket Problem, og hvori bestaar det? Ja, rent ydre
set er Jødeproblemets Konturer ikke vanskelige at faa Øje
paa. Racemodsætningen er altid til Stede latent, og Udseendet
som oftest ikke til at tage fejl af. Indflydelsen vil mange ikke
kunne undgaa at støde paa og — støde sig paa. Det hænder
selv i stærkt radikale Kredse, at der kommer skjulte Suk over

2) Om det saa er Hørup, synes han til Tider at have kunnet
faa nok af dem, hvis man kan tro, hvad Xylograf Hendriksen skriver i „Mennesker og Oplevelser", ny revideret Udgave 1932, pag.
294:
„Forresten er der næppe Tvivl om, at Hørup inderst inde ikke
var nogen Beundrer af den iltre Form, som ofte er samfundsinteresserede Jøder egen. Hans Dannelse, Udvikling og Overbevisning bragte ham i Parti og paa lige Fod i politisk og journalistisk Arbejde med særligt dygtige Jøder, men den anden Slags,
tror jeg, han yndede at have tre Skridt fra Livet. Glimtvis er
ogsaa dette bleven følt og faldne Udtalelser har vist, at Hørup
blev saaledes forstaaet. Dog det stærke politiske Fællesskab og
Bladets opadgaaende Betydning holdt slige dulgte Uoverensstemmelser nede, og man klarede sig fra begge Sider med en forsigtig Omgangstone."
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En Forholdsregel saa udæskende som den at forsyne et bestemt
Befolkningslag med et bestemt Mærke kan jo naturligvis i det hele
taget ikke undgaa at blive Udgangspunkt for Reflektioner angaaende det dermed forbundne Problem. Ogsaa, Sartrc taler i sin
utroligt sofistiske og uredelige Bog „Om Antisemitisme" om den
„gule Stjerne", som han med Rette er indigneret over, men som
han med et Ræsonnement, der ud fra hans Synspunkt skulde synes at maatte have sine Betænkeligheder, kun finder er en Videreførelse af en „Tilstand, som vi tidligere meget godt affandt os
med." Thi inden Tyskernes Besættelse af Frankrig „gik Joden
ganske vist ikke med Stjerne, men hans Navn, hans Ansigt, hans
Bevægelser, tusinde andre Træk karakteriserede ham som Jode."(!)
(Dansk Oversættelse. S. 49.
Ogsaa dette lægges sa.avidt man kan se hans Omgivelser til
Last, skønt man jo dog maa sige, at de ikke kan gøre for det.
Men altsag. lægger de blot Mærke til, at Joden ser anderledes ud,
selv om de er venlige imod ham, gør de sig skyldige i en Slags
Antisemitisme.

1) „Den gule Lap" som Symbol for Problemets Tilstedeværelse
optræder i en Forbindelse, hvor man mindst vilde vente det, nemlig i Brdn. Goncourts Dagbøger.

Den ældste af dem, Edmond de Goncourt, skriver (Bd. 7. S. 121)
i Anledning af Edouard Drumonts berømte Bog om Jodespørgsmaalet i Frankrig (1885) flg.: „For mig, der i 20 Aar har raabt
og skreget, at vi Kristne, hvis Familien Rotschild ikke bliver mærket med den gule Lap (n'est pas habillee en jaune) snart vil være
tæmmede, undertvungne og gjort til Slaver, har Drumonts Bog
været opskræmmende paa Grund af den Statistik, den indeholder
og de Afsløringer om Jødernes hemmelige Indflydelse (forces occultes), den bringer."

Den ældste af dem, Edmond de Goncourt, skriver (Bd. 7. S. 121)
i Anledning af Edouard Drumonts berømte Bog om Jodespørgsmaalet i Frankrig (1885) flg.: „For mig, der i 20 Aar har raabt
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og de Afsløringer om Jødernes hemmelige Indflydelse (forces occultes), den bringer."
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optræder i en Forbindelse, hvor man mindst vilde vente det, nemlig i Brdn. Goncourts Dagbøger.
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de forbistrede Jøder,2 ) men alligevel er der ikke nogen større
Tilbøjelighed til at give sig i Kast med Spørgsmaalet. Tværtimod, der er hos mange — ja, vel hos de fleste — en uovervindelig Modvilje mod det. Fører man denne Uvilje tilbage til
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„enhver der lægger Antisemitisme for Dagen maa være forberedt paa at blive erklæret for fuglefri" viser jo, at denne
Frygt ikke er ugrundet; der skal nemlig ikke meget til for at
blive stemplet som Antisemit. Men dertil kommer, og det er i
Virkeligheden den allerstærkeste Hemsko, at man har en Fornemmelse af, at det er Helligbrøde, man staar i Begreb med
at begaa, at man ved 'at rejse Jødespørgsmaalet forgriber sig
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delser, men de byder ikke at aabne Portene for ham, de byder
ikke at overgive sig til ham paa Naade og Unaade, de medfører
ikke nogen Forpligtelse til at fraternisere med ham, og de
hindrer ikke, at man dræber ham,hvis det er nødvendigt.
Humanisme, Internationalisme, Kosmopolitisme, Forskelsløshed er nemlig ikke det samme. Tværtimod, sand Humanisme
forudsætter Forskellene. De humane Værdier — enten det er
de religiøse, de moralske eller de kunstneriske — bliver allesammen til indenfor bestemte Racer og Nationer og maa for
at kunne afgive deres fælles humane Indhold til andre Racer
og Nationer først tilegnes og omdannes af disse. Abstrakte
Aandsværdier findes der ligesea lidt som abstrakte Mennesker
— heri har den jødisk amerikanske Kritiker Ludwig Lewisohn
fuldkommen Ret.
Det har derfor ikke hidtil været betragtet som nogen Krænkelse af Humaniteten at forsvare den Nation, man tilhørte,
det har tværtimod været en Forudsætning for den. Det var jo
netop gennem dette Forsvar og hele den Anspændelse af Kræfterne, det medførte, at de humane Værdier skabtes og opretholdtes. De opretholdtes f. Eks. ikke ved, at Europa passivt
lod sig overvinde af østens Horder. Det vilde næppe have opretholdt eller skabt nogen Humanisme. De opretholdtes heller ikke ved, at europæiske Stater gav Afkald paa deres Egenart. De opretholdtes netop kun ved, at man udsondrede Forskellene, inden man dvwlede ved Lighederne.
Hele denne Proces, hvorved samtidig Nationaliteten værges
og Humaniteten skabes, foregaar naturligvis under Former og
i en Kreds, hvor den store brede Befolkning ikke faar Øje paa
det. Den synger nok sine Fædrelandssange, den raaber Hurra,
naar der er Lejlighed dertil: for national Kultur o.s.v., den er
ogsaa villig til at kæmpe for sit Land, men hvad national
Kultur egentlig er og hvilken Aarvaagenhed og hvilke Ofre
den kræver — det har den ikke tilstrækkelig Forstaaelse af
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paa Humanitetens og Frihedens helligste Principer. Det siger
i hvert Fald Jøderne selv, og det siger ogsaa andre end Jøderne — i god Tro og ud af den bedste Overbevisning.
Kort sagt, det er et helt Spind sammensat som det, der
bandt Fenrisulven, af mange højst mærkelige Bestanddele —
ogsaa Kvindetaarer —, der laminer og standser enhver Aktion mod Jøderne, hvad enten den gaar ud paa teoretisk at
klare Begreberne eller paa ved den ene eller anden Slags Forholdsregler at ordne Forholdet mellem dem og ikke-Jøderne.
Thi da Tanken er Handlingens Fader, søger man allerede at
kvæle denne, og det er af mange Grunde ikke saa svært, da
Jøderne, takket være den Stilling, de indtager i Samfundet er
i Stand til det uden at ikke-Jøderne lægger Mærke til, hvad
de foretager sig.
Men for at forstaa, hvilken faktisk fordelagtig Stilling
Jøderne indtager, maa man klare sig sine Begreber om Menneskehed, Race, Nationalitet, Folk, Liberalisme, Humanitet
O.S.V. Til daglig løber de sammen i een Pærevælling. Man underskyder og forveksler saaledes, at rigtige Slutninger hviler
paa forkerte Forudsætninger og omvendt. Man siger, at vi jo
alle er Mennesker; man gaar ud fra, at Humanitetens Love
gælder ogsaa ud over Nationalitet ens Grænser; man protesterer mod at føre Krig mod fredelige Mennesker, Mennesker, der
ikke gør noget o.s.v. o.s.v., en lang Række fornuftige og humane Betragtninger, der blot ikke passer paa den Situation,
der foreligger mellem Jøder og ikke-Jøder.
Hvilket man let vil se, saasnart man gør sig Forholdet klart
mellem Nationalitet og Humanitet og sammenligner det jødiske Nationalitetsproblem med andre Nationalitetsproblemer.
Det er nemlig rigtig nok, at Humanitetens Love omfatter alle
Mennesker, men ikke saaledes, at de gør enhver Forskel imellem dem betydningsløs. En human Krigsførelse betyder ikke
en ublodig Krigsførelse, thi Humanitetens Love byder ganske
vist selv i Krig at skaane Modstanderen for unødvendige Li-
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svækket, Opfattelsen af, hvad det galdt, forsvinde. Hvorfor,
naar man kunde komme saa udmærket ud af det med disse
fortræffelige Mennesker, nære fjendtlige Følelser overfor dem
og slaa deres Landsmænd ihjel ude ved Fronten ? Det hele
vilde ende med at tage sig meningsløst ud.
Da man i Humanitetens Navn strøg alle Skranker mellem
Jøder og ikke-Jøder og optog dem som fuldt ligeberettigede
Borgere i de forskellige Lande, hvor de tilfældigt opholdt sig,
skabte man for deres Vedkommende en saadan uklar Situation. Skønt Jøderne i højeste Grad repræsenterer en særlig
national Interesse og er besjælet af en særlig national Vilje,
hvad de ikke selv lægger Skjul paa, forstaar man ikke i de
Folk, blandt hvilke de opholder sig, at der er Tale om en
Front. Hvor er den blodige Kamp, der hører til en saadan?
Hvad man ser er, at Jøderne gaar rundt iblandt os, opfører
sig som alle andre, spiser, drikker, gifter sig, sætter Børn i
Verden, ligger paa Landet, gaar i Teatret o.s.v., o.s.v. At de
sidder paa første Plads i Teatret og ejer de bedst beliggende
Villaer kan være en Smule paafaldende, men forklares let ved
deres noksom bekendte større Dygtighed. Hovedsagen er, at
de ikke i Vaner og Opførsel adskiller sig væsentligt fra den
omgivende Befolkning. Maden og Paaklædningen kan maaske
være lidt forskellige, men deres daglige Tanker og Følelser
drejer sig om samme Interesser, om Livets daglige Ophold,
og kom det an paa disse, eksisterede der forsaavidt igen national Modsætning. Paa dette Felt — det daglige Livs — vilde
de og det Folk, de opholder sig iblandt, uden Vanskelighed
kunne forstaa hinanden, og paa dette Omraade vil de ogsaa
i vid Udstrækning kunne erstatte hinanden. En jødisk Læge
kan erstatte en dansk Læge som en kinesisk Arbejder sikkert
i mange Tilfælde vil kunne erstatte en dansk Arbejder.
Men hvor er saa Forskellen, vil man spørge, hvor er det
særlige, der gør Jøder uskikkede til at være Vejledere for

det viser bedre end noget andet Jødespørgsmaalet og den
Holdning, man indtager til det.
Hvad kommer det nemlig an paa, hvis en Nation værger sig
mod en anden? Hvor langt kan man uden Fare strække sig
overfor en national Modstander? Hvor begynder det, der adskiller og hvad kan betragtes som uvæsenligt?
Man behøver blot at lægge Mærke til, hvorledes et Folk forholder sig til disse Spørgsmaal under en Krig, for at have en
Maalestok for, hvor langt man kan regne med, dets Forstaaelse rækker, og hvor den glipper. I første Omgang vil dets
Instinkter reagere rent umiddelbart overfor Modstanderen.
Han er Fjenden og derfor udstyret med allehaande grusomme
og nederdrægtige Egenskaber. At bedømme ham objektivt og
dog bekæmpe ham er kun Mindretallets Sag. Det store Flertal kender kun sort eller hvidt, det handler ud fra sine Følelser, og hvis disse falder til Ro, vil det have svært ved at handle. Derfor maa Krigspropagandaen sørge for, at de ikke falder til Ro, og derfor maa strenge Straffebestemmelser afholde
Befnlkningen fra at fraternisere med Krigsfangerne, da disse,
saa længe Krigen varer, ikke er Privatpersoner. Men dette kan
den almindelige Mand ikke forstaa. Saa snart Soldaten er afvæbnet, bliver han i hans Øjne en beklagelsesværdig, ja sympatisk Person, som han ikke har noget imod at træde i venligt
Forhold til, eventuelt optage i Familien. Dette kan en Krigsledelse imidlertid ikke tolerere. Hvis den gjorde det, vilde efterhaanden Følelsen af, hvad der staar paa Spil, udviskes. Den
enkelte Soldat er jo nemlig ikke Fjende paa Grund af sine
personligt frastødende Egenskaber, men han er det uanset
sine bedste Egenskaber, fordi han er Del af en Helhed, som
man selv som en anden Helhed staar i Modsætning til.
• Hvis man tænkte sig en almindelig Fraternisering mellem de
ofte talrige Krigsfanger og den hjemmeværende Befolkning,
vilde Instinkterne meget hurtigt blive usikre, Viljen blive
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Han er Fjenden og derfor udstyret med allehaande grusomme
og nederdrægtige Egenskaber. At bedømme ham objektivt og
dog bekæmpe ham er kun Mindretallets Sag. Det store Flertal kender kun sort eller hvidt, det handler ud fra sine Følelser, og hvis disse falder til Ro, vil det have svært ved at handle. •Derfor maa Krigspropagandaen sørge for, at de ikke falder til Ro, og derfor maa strenge Straffebestemmelser afholde
Befnlkningen fra at fraternisere med Krigsfangerne, da disse,
saa længe Krigen varer, ikke er Privatpersoner. Men dette kan
den almindelige Mand ikke forstaa. Saa snart Soldaten er afvæbnet, bliver han i hans Øjne en beklagelsesværdig, ja sympatisk Person, som han ikke har noget imod at træde i venligt
Forhold til, eventuelt optage i Familien. Dette kan en Krigsledelse imidlertid ikke tolerere. Hvis den gjorde det, vilde efterhaanden Følelsen af, hvad der staar paa Spil, udviskes. Den
enkelte Soldat er jo nemlig ikke Fjende paa Grund af sine
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vilde Instinkterne meget hurtigt blive usikre, Viljen blive
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Danske og omvendt? Hvor er det, der gør de Resultater, der
kommer ud af en jødisk Races Virksomhed eller af en danskjødisk Races forskellige fra dem, der kommer ud af en ren
dansk Befolknings? Er der, naar alt kommer til alt, ikke blot
Tale om en Indbildning, en Fordom? Vi er jo alle Mennesker,
nogle gode og nogle onde, nogle kloge og nogle dumme —
hvorfor saa gøre Ophævelser over, hvad der intet betyder?
Nej, paa kort Sigt betyder det ingenting — det er rigtigt
nok — men paa langt Sigt! Og er det ikke netop det, der er
Grund til at regne med i denne Forbindelse ? Hvis man sejler
i et Farvand, hvor der er Landkending til begge Sider, f. Eks.
Øresund, er det selvfølgelig ikke strengt nødvendigt at have
Kompas ombord — og det daglige Livs Trivialiteter er et saadant Farvand, hvor Forskellen mellem Jøde og ikke-Jøde ikke
spiller nogen Rolle og ikke kommer til at gøre sig gældende,
men paa de store Have kan Kompasset ikke undværes, og det
nationale Liv gennem Aarhundreder er et saadant Ocean, hvorover en Nation ikke kan styre med Sikkerhed, hvis den ikke
ledes af sit eget Kompas, af sine egne Instinkter, af sin egen
Natur.

24

3) Ludvig d. XVI Iod nedsætte en Kommission under Forsæde af
Matcsherbes til Undersøgelse af Jødespørgsmaalet og for at forbedre deres Kaar. Dette skete ogsaa paa flere Punkter, men man
udelukkede dem fra offentlige Stillinger, begrænsede deres Asgervirksomhed og fastslog, at de ikke kunde tilstedes Borgerret i det
franske Folk. Det vilde være at „indføre en Nation i Nationen, en
væbnet Nation i en afvæbnet og tillidsfuld".
Imin Bog: „Uden Traad - og med" vil man kunne finde Oplysninger om Malesherbes og hans Karakteregenskaber, pag. 50 f f.
Gractz kalder ham i „Vollestiiralichc Geschichte der Juden" Bd.
3 pag. 521 „der edle Malesherbes".
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Humanitet eller ikke — paa en Baggrund som denne tager
SpørgsraaaIet sig noget anderledes ud end naar det bedømmes under det oprørende Indtryk af et Billede. Set i sin Sammenhæng bliver det Spørgsmaalet om, hvorvidt det er humant
at kræve Faldskærmjægere uniformerede, og om det er inhumant at skyde dem, hvis de ikke er det. Jøderne er jo nemlig taktisk set ikke andet end Faldskærmstropper strøet ud
blandt Befolkningen i de Lande, hvor de opholder sig og nydende alle de Fordele, der er forbundet med at kunne færdes
den uforstyrret og upaaagtet. Tænkte man sig en hvilkensomhelst anden Magt være ligesaa begunstiget, vilde heller ikke
den behøve at løsne et Skud for at erobre det Omraade, den
havde besat. Thi hvorfor gribe til Voldsomheder, hvis man i
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Fred og Ro med de indfødtes Bistand kan besætte alle centrale Poster, tilegne sig alle Magtmidler og afbryde alle for
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Folk og medansvarlig for dets Fremtid, der vil blive sat udenfor og gjort landflygtige i deres eget Land, medens det vil
blive dem, der hverken har Historie eller Natur tilfælles med
det, der vil tale paa dets Vegne. Sidder de maaske ikke ogsaa
i de mest ansete Stillinger, er de ikke allerede Svigersønner
og Venner, Arbejdsgivere og Kompagnoner? Hvorledes da tænke sig at anfægte deres Ret dertil? Og hvad kan det endelig
nytte at ville prøve paa det? Hvis der hos deres Landsmænd
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skulde dæmre en Anelse om, at det maaske alligevel kunde være
dem, der raaber Alarm, der har Ret, vil man derfor søge at
skyde Erkendelsen fra sig under alle mulige Paaskud. Enhver
Landsmand vil blive Forræder mod sin egen Nationalitet for
at tækkes dem, der indefra har erobret den, hellere end at udsætte sig for deres Vrede. Øjne, der viger til Siden, og forlegne Smil og Skuldertræk vil møde den, der vover at gøre sit
Folks Gerning, og røbe, at man godt ved, at han har Ret, men
at man foretrækker at lade uvidende derom. Man har jo altid
Humaniteten at falde tilbage paa, hvis alle andre Paaskud
skulde svigte, og man er om fornødent rede til at værne om
denne „Humanitet" ved uden Skaansel at ofre dem, der er
formastelige nok til at gennemskue dens sande Beskaffenhed
og oplyse om, til Fordel for hvem den mobiliseres. Landsmænd
vil i Jødernes Tjeneste blive Rakkerknægte overfor Landsmænd.

Nationaliteten, om hvilken man ideligt taler, vil mere og
mere blive en Kastebold for Jødernes Interesser og gradvis
miste sit Indhold. Thi hvis det er ligegyldigt, om det er en
orientalsk eller en nordisk Race, der har det afgørende Ord
m. H. t. Folkets 'Fremtid, og hvis det er ligegyldigt, om det er
jødisk eller ikke-jødisk Smag, der bestemmer dets Kultur, er
der ikke megen Grund til at tage noget m. H. t. dets Eksistens
højtideligt, og da man har bragt sig selv i den Situation, at
man ikke kan værge sine dyreste Interesser uden at stille sig
i et ugunstigt Lys, som man ikke tør udsætte sig for, vil der
derfor i et saadant Folk ikke være andet tilbage end at konstatere Kendsgerningerne, udrede Forløbet og paapege Konsekvenserne. (1943)

Nationaliteten, om hvilken man ideligt taler, vil mere og
mere blive en Kastebold for Jødernes Interesser og gradvis
miste sit Indhold. Thi hvis det er ligegyldigt, om det er en
orientalsk eller en nordisk Race, der har det afgørende Ord
m. H. t. Folkets 'Fremtid, og hvis det er ligegyldigt, om det er
jødisk eller ikke-jødisk Smag, der bestemmer dets Kultur, er
der ikke megen Grund til at tage noget m. H. t. dets Eksistens
højtideligt, og da man har bragt sig selv i den Situation, at
man ikke kan værge sine dyreste Interesser uden at stille sig
i et ugunstigt Lys, som man ikke tør udsætte sig for, vil der
derfor i et saadant Folk ikke være andet tilbage end at konstatere Kendsgerningerne, udrede Forløbet og paapege Konsekvenserne. (1943)

skulde dæmre en Anelse om, at det maaske alligevel kunde være
dem, der raaber Alarm, der har Ret, vil man derfor søge at
skyde Erkendelsen fra sig under alle mulige Paaskud. Enhver
Landsmand vil blive Forræder mod sin egen Nationalitet for
at tækkes dem, der indefra har erobret den, hellere end at udsætte sig for deres Vrede. Øjne, der viger til Siden, og forlegne Smil og Skuldertræk vil møde den, der vover at gøre sit
Folks Gerning, og røbe, at man godt ved, at han har Ret, men
at man foretrækker at lade uvidende derom. Man har jo altid
Humaniteten at falde tilbage paa, hvis alle andre Paaskud
skulde svigte, og man er om fornødent rede til at værne om
denne „Humanitet" ved uden Skaansel at ofre dem, der er
formastelige nok til at gennemskue dens sande Beskaffenhed
og oplyse om, til Fordel for hvem den mobiliseres. Landsmænd
vil i Jødernes Tjeneste blive Rakkerknægte overfor Landsmænd.

JØDISK SELVPORTRÆT

„Lige saa lidt som jeg ved at lære Hebraisk,
ved at læse og skatte Moses og Profeternes
Skrifter kunde blive en Israelit med den dertil
hørende ejendommelige Beskuelse og Anvendelse af Menneskelivet, lige saa lidt er han aandelig blevet en Nordbo ved at lære Dansk, læse
og paaskønne islandske Sagaer og nordiske
Kvad, gamle og nye ..."
Grundtvig om GaZdschnvidt,
(„Danskeren" d. 10. Novbr. 1849).

I Edvard og Georg Brandes' nu offentliggjorte Brevveksling
findes der adskillige aabenhjærtige Udtalelser, der røber
hvad de i Virkeligheden mente om de Forfattere, de officielt
roste, og som de benyttede i Kampen mod Anderledestænkende. Saaledes skriver Edvard Brandes til Broderen om sine
Vanskeligheder ved at finde den helt rigtige Anmelder til hans
Shakespearebog. Han nævner flere Muligheder, inden han slutter med at henkaste det Spørgsmaal, om han maaske ganske
simpelt skal „befale(!) den lille Poul Levin, hvis Artikler rig-
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tignok ikke begejstrer mig, saa græsseligt uoriginale de er, at
lave en passende Artikel".
Denne stik-i-Rend-Dreng, som man ganske simpelt kunde
„befale" at skrive en „passende" Artikel, var imidlertid, takket være sin Pudeltroskab mod Racefællerne og Partiet, et
særdeles nyttigt Redskab, baade naar Georg Brandes eller en
anden af Bevægelsens Storheder skulde roses, og naar en
Modstander, f. Eks. en Hædersmand som Professor Paludan
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1) Er dette Begrebsforvirring, er det en Begrebsforvirring, jeg
deler med hans Beundrer, Henri Nathansen. „Fra dette Tidspunkt",
skriver denne i sin Bog S. 256, „og navnlig under Verdenskrigens
Rædsler med tilhørende Jødeforfølgelser og Pogromer ændredes
langsomt hans Syn og Stilling til Spørgsmaalet" (d. e. Jødespørgsmaalet). Jeg kunde ogsaa, hvis jeg paa dette Tidspunkt havde
kendt ham, have henvist til den amerikanske jødiske Forfatter
Lewisohn, der skriver, at Jøden „til alle sine politiske Reaktioner"
medbringer „en anden, en international Indstilling", og at det er
noget kunstigt for Jøden at deltage i „det saakaldte (!) Forsvar"
af sit Land, fordi han ikke kan „undgaa at se ogsaa den anden
Side" eller med andre Ord fordi han staar udenfor.
Om det Afsnit i Georg Brandes' Bog, min Kritik særlig tog
Sigte paa, Artiklerne om Polen, først offentliggjort I „Politiken",
skriver Rozniecki i sin udmærkede Bog, „Det jødiske Problem,
1920 (min Bog udkom 1917), at han „personlig" har „undersøgt
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anklagerne paa stedet og maa bestemt erklære, at de ikke er
begrundede i de virkelige forhold."
Den Kritik af Georg Brandes' Vederheftighed, der ligger heri
har man imidlertid aabenbart helst villet være fri for, og har derfor strøget Henvisningen i Teksten, medens man enten har overset selve Noten i Slutningen af Bogen eller har regnet med, at
den vilde blive overset, naar man ikke i Teksten blev gjort opmærksom paa dens Tilstedeværelse.
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de staar uden for Nationerne og kun vil deres eget Bedste —
lad den, der gider det, imødegaa det."
For at kunne bedømme „Slyngelagtigheden" maa man vide,
at Bogen bestaar af tre Afhandlinger, der viser, hvorledes
Georg Brandes, Kristoffer Nyrop og Karl Larsen alle i deres
Krigsbetragtninger har taget deres Udgangspunkt udenfor deres eget Lands Interesser, har stillet sig eks-centrisk i Forhold til dem. Det var altsaa en Kritik, der ikke blot ramte
Georg Brandes. Hvad dernæst Omtalen af denne angaar, søger
Bogen saa stringent og overbevisende som det er muligt paa
Grundlag af Georg Brandes' egne Udtalelser at vise, at han —
som naturligt var og som man paa Forhaand kunde formode
— lod sin Opfattelse af den udenrigspolitiske Situation bestemme af sin Sympati for Jøderne.1)

skulde haanes. Trods sin „græsselige" Mangel paa Originalitet steg han derfor i Graderne : blev den ansete Litteraturhistoriker, den 1,talentfulde" og meget læste Forfatter og den
indflydelsesrige Anmelder og Journalist. Hvad man mente om
ham i Fortrolighed talte man ikke om offentlig, men sørgede
tværtimod for, at den lille Poul Levins Evner blev udnyttede
og at mangle Originalitet vil jo ikke sige det samme som
at mangle Evner, men kup at disse er saa meget mere salgbare. Han fik hele den udstrakte og uomtvistelige Indflydelse,
som netop kun den habile Middelmaadighed er i Stand til at
erhverve sig. Han skrev Bøger, han skrev Artikler, han afløste under Mærket „Jonathan", „Tante Lene" i „Berl. Tidende",
og forsynede gennem mange Aar dette Blads Læsere med de
Platituder, som der er Tradition for, at de ikke kan undvære,
og som senere Julius Magnussen, ogsaa Jøde, leverede dem.
Hvad rimeligere derfor end at han, da Stillingen blev ledig,
blev Redaktør af „Tilskueren" — dengang Landets mest eksklusive og ansete Tidsskrift. Som Jonathan kunde han i en
passiarende Tone, der udelukkede enhver Mistanke, med smaa
Bemærkninger rose den ene og stikle til den anden. Som Redaktør af „Tilskueren" kunde han omvendt under sit eget Navn
med den Myndighed som Tidsskriftets Anseelse gav ham, optræde som Højesteret overfor Bøger og Forfattere. Hvad der
stod i et saadant pænt Tidsskrift maatte jo være rigtigt.
Det var derfor ikke helt uden Betydning at paadrage sig
hans Vrede, og det var det, jeg var saa uheldig at gøre, da
jeg i 1917 udgav „Jøden, Filisteren og Holsteneren". Hans Anmeldelse af den var ikke blot en Fordømmelse af Bogen, men
ogsaa af Forfatteren, der karakteriseredes som en „Stakkel
med et hadefuldt Hjerte og en forvirret Hjerne". Det, der
havde sat Levin i et saadant Oprør, var Afhandlingen om
„Jøden" Georg Brandes. Gennem Angrebet paa ham, siger
Poul Levin, „retter han (d.v.s. jeg) det slyngelagtige (!!!) Angreb paa Jøderne, der kæmper paa de forskellige Fronter, at
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Min „Slyngelagtighed" bestod med andre Ord i, at jeg ansaa
en Jøde for at være en Jøde, og gik ud fra, at en Jøde maatte
føle og tænke jødisk. Saa „slyngelagtig" var jeg, at jeg med
gode Grunde viste, at dette slog til for Georg Brandes' Vedkommende! Saa „slyngelagtig" var jeg, at jeg ikke fandt det
ligegyldigt, om et Skrift, der gav sig ud for at vsere dansk,
var skrevet med danske eller jødiske Interesser for Øje, og at
jeg ansaa det for at være af Betydning at paavise, hvilken af
Delene, der var Tilfældet. Det var altsaa selve det, at jeg
følte og tænkte som Dansk og uden Frygt gjorde min Pligt
som dansk Kritiker, der var det slyngelagtige?)

Man kunde have tænk
reageret mod, at en da
slyngelagtig, fordi han
var ikke Tilfældet. De la
Overgreb der fandt Sted
stemmelse, det rummed
Maalestok ligesaa god
som han skrev, var det
uden Bimotiv af nogen

I sin Anmeldelse af Overlæge Reiters Lutherbog i Ugeskrift for
Læger siger Dr. med. Ostenfeld: „Værkets stort anlagte Perspektiv bunder i Forf.s konfessionsprægede Indstilling til Opgaven, og
omend han vistnok selv vil benægte, at denne har indvirket paa
hans objektive Bedømmelse, faar Læseren dog det Indtryk, at Forf.
har været bundet stærkt af sine specielle konfessionelle Forudsætninger. Og dette er der naturligvis intet ondt i, det kan tværtimod
være en Styrke, naar blot Forf. og Læser har dette Forhold klart i
Erindring." ( !)
At der vilde have været Tale om Racefordom og Raceforfølgelse,
hvis man paa samme Maade gentagne Gange havde betonet en Forfatters jødiske Afstamning og jødiske Indstilling kan der jo ikkø
være Tvivl om, men saa mægtig den katolske Kirke end er, har
den dog hidtil ikke kunnet faa et lignende Dogme vedtaget for sit
Vedkommende. Den maa finde sig i at blive kritiseret og angrebet
og til Tider ret haardt.
Denne Forskel mellem Jødernes og Katolikernes Stilling slog en
„Katolik fra Gibraltar", der var paa Besøg i London, og han sendte
21. Aug. 1937 Mosley's Tidsskrift „Action" følgende Brev:
„ Da jeg i Aftes passerede Marble Arch i Hyde Park, hørte jeg
følgende Sætninger fra en Taler:
„Katolicismen er en Trusei for Friheden i Verden — — —"
„Den nuværende Verdenssituation er bleven skabt af (engineered
by) Vatikanet."
Sæt en Fascist paa samme Talerstol og lad ham sige det samme,
men med en Forandring af Ordet „Katolicisme" til „Jødedom" og
„Vatikanet" til „Jødiske Penge", og jeg skulde ønske at vide, hvor
længe det vilde vare, inden han blev stillet for Dommeren anklaget
som Fredsforstyrrer."
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2) For yderligere at belyse „Slyngelagtigheden" kan der være
Grund til at citere en Anmeldelse fra „Ekstrabladet" 11. Febr.
1942. Den handler om en Bog af Overlæge, Dr. med. Poul Reiter
om „Luthers Karakter og Psykose", Efter at have sagt forskellige
rosende Ting om Bogen tilføjer Anmelderen, en anden Læge, at
„man samtidig" maa „have Lov til et Øjeblik at ængstes for, at
Dr. Reiter kan have haft en mindre god Forudsætning deri, at
han er Katolik".
Altsaa, man maa. have Lov til at regne med den Mulighed, at en
Mands katolske Tro kan have paavirket hans Opfattelse, men ikke
med den, at en Jødes Racesammenhørighed og Raceinteresser har
nogen Indflydelse paa hans!
S.Å. Hvis det saa endda blot var en enkelt, der var kommet paa
den forfløjne Ide, at tillægge en Mands Interesser nogen Indflydelse paa hans Meninger og Handlinger, men fem Aar senere
(30. Jan. 1947) gentager det samme sig.

Fremgangsmaaden er ikke ukendt. Da den jødiske Litteraturprofessor, Guhrauer af Goethes Børnebørn fik overdraget Udgivelsen af Bedstefaderens Brevveksling med Knebel, strøg han
udenvidere en for Jøderne ufordelagtig Udtalelse i denne. Da man
senere atter udgav Brevene i den store Weimarudgave, der tilstræbte den størst mulig Fuldstændighed og Nøjagtighed, blev
den udeladte Udtalelse ganske vist atter optaget i Teksten, men
i Noterne i Slutningen af Bindet, der ellers angiver enhver Afvigelse fra tidligere Udgaver, fortier man det tidligere forøvede
tekstmæssige Bedrageri.
Smlgn Chamberlain: Goethe, Miinchen 1921, S. 716-17.

Fremgangsmaaden er ikke ukendt. Da den jødiske Litteraturprofessor, Guhrauer af Goethes Børnebørn fik overdraget Udgivelsen af Bedstefaderens Brevveksling med Knebel, strøg han
udenvidere en for Jøderne ufordelagtig Udtalelse i denne. Da man
senere atter udgav Brevene i den store Weimarudgave, der tilstræbte den størst mulig Fuldstændighed og Nøjagtighed, blev
den udeladte Udtalelse ganske vist atter optaget i Teksten, men
i Noterne i Slutningen af Bindet, der ellers angiver enhver Afvigelse fra tidligere Udgaver, fortier man det tidligere forøvede
tekstmæssige Bedrageri.
Smlgn Chamberlain: Goethe, Miinchen 1921, S. 716-17.
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Man kunde have tænkt sig, at mine Landsmænd vilde have
reageret mod, at en dansk Mand i sit eget Land blev kaldt
slyngelagtig, fordi han værgede deres Interesser, men dette
var ikke Tilfældet. De lagde vel knapt nok Mærke til, hvilket
Overgreb der fandt Sted, og hvilket Attentat paa vor Selvbestemmelse, det rummede. Poul Levin var jo efter den gængse
Maalestok ligesaa god Dansker som jeg, og naar han skrev,
som han skrev, var det naturligvis kun af kritisk Nidkærhed
uden Bimotiv af nogen Art!

2) For yderligere at belyse „Slyngelagtigheden" kan der være
Grund til at citere en Anmeldelse fra „Ekstrabladet" 11. Febr.
1942. Den handler om en Bog af Overlæge, Dr. med. Poul Reiter
om „Luthers Karakter og Psykose", Efter at have sagt forskellige
rosende Ting om Bogen tilføjer Anmelderen, en anden Læge, at
„man samtidig" maa „have Lov til et Øjeblik at ængstes for, at
Dr. Reiter kan have haft en mindre god Forudsætning deri, at
han er Katolik".
Altsaa, man maa have Lov til at regne med den Mulighed, at en
Mands katolske Tro kan have paavirket hans Opfattelse, men ikke
med den, at en Jødes Racesammenhørighed og Raceinteresser har
nogen Indflydelse paa hans!
S.Å. Hvis det saa endda blot var en enkelt, der var kommet paa
den forfløjne Ide, at tillægge en Mands Interesser nogen Indflydelse paa hans Meninger og Handlinger, men fem Aar senere
(30. Jan. 1947) gentager det samme sig.
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Min „Slyngelagtighed" bestod med andre Ord i, at jeg ansaa
en Jøde for at være en Jøde, og gik ud fra, at en Jøde maatte
føle og tænke jødisk. Saa „slyngelagtig" var jeg, at jeg med
gode Grunde viste, at dette slog til for Georg Brandes' Vedkommende! Saa „slyngelagtig" var jeg, at jeg ikke fandt det
ligegyldigt, om et Skrift, der gav sig ud for at vsere dansk,
var skrevet med danske eller jødiske Interesser for Øje, og at
jeg ansaa det for at være af Betydning at paavise, hvilken af
Delene, der var Tilfældet. Det var altsaa selve det, at jeg
følte og tænkte som Dansk og uden Frygt gjorde min Pligt
som dansk Kritiker, der var det slyngelagtige?)
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Da Edvard Brandes i 1880 var bleven valgt paa Langeland
og i Folketinget skulde forsvare sin Holdning i Spørgsmaalet
om Edsaflæggelsen, beklagede han sig over at være blevet
kaldt Jøde.

„løb de fineste Nervetraade sammen i det dybest skjulte,
dybt under Slægt og Kaste — Traadene fra Folkets Livsnerve, der kun berørtes under fælles Nød og Skibbrud, men
da meddelte sig i et pludseligt Stød, som om en Guddom
stod ved Centret og lod sin Ordre (1) gaa ud ad underjordiske Kabler i et kort Sekund mod Øst og Vest, mod
Nord og Syd. (!) Processen i Kiew og Dreyfussagen var
sin Tid et saadant Signal fra Centrum, der i et Nu vakte
Verdens Retsfølelse til Bevidsthed".

Med andre Ord: lad en Jøde komme noget til, og hele Verden vil i den Anledning blive sat i Bevægelse.3) Det er denne
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Herinde i dette Samm

3) Sammenlign Ciceros Udtalelse i Talen for Flaccus, den tidligere
Proprætor i Lilleasien, der stod anklaget for Pengeudpresninger.
Vidnerne imod ham var Grækere og Jøder. Disse sidste havde efter
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Selvafsløringer 3

Hvad der er ret for den ene, maa være billigt for den anden.
Naar Edvard Brandes havde Lov at beklage sig over, at han
blev kaldt det, han var, maa jeg ogsaa have Lov til at sige
lidt om, hvorledes det føles at blive kaldt det, man ikke er af
den, der paa Forhaand skulde være afskaaret fra at optræde
som Dommer i Sagen. Jeg maa have Lov til at sige, hvor fortabt man føler sig, naar man paa denne Maade bliver brændemærket i sine Landsmænds øjne uden at kunne paaregne den
Sympati og den Støtte fra deres Side, som man naturligt havde Krav paa. Jeg maa have Lov til at nævne Harmen over
Uretten, Bitterheden ved at skulle lade sig noget saadant
byde og endelig den nedslaaende Ringeagt for Blindheden,
Svagheden, Mangelen paa nationalt Sammenhold i det Folk,
man kalder sit, og som man forudsættes at staa Last og Brast
sammen med, men som ikke føler sig forpligtet til det samme,
som ikke har nogen Støtte, ikke nogen Solidaritet, ikke nogen
Retsbeskyttelse at skænke den, der staar paa sin frivillige
Vagtpost, men kun Skadefryd og Uforstand, naar han rammes
af fremmede Snigskytter.
Poul Levins Racefrænde Henri Nathansen bruger i sin Bog
om Georg Brandes „Et Portræt" (1929) ikke Betegnelsen
„slyngelagtig", men han kunde for den Sags Skyld ligesaa

„Jeg kan forsikre, at hvis man vidste, hvor krænket en
Jøde føler sig, naar disse Ord nævnes mod ham, vilde selv
Fanatikere betænke sig ved at anvende dem mod ham. Hvis
man vidste, hvorledes man føler Jordbunden liste bort under
sine Fødder, naar det siges, at man er fremmed — og det
siges trods megen Modsigelse — tror jeg, at man vil betænke sig paa at erklære en dansk Medborger for hjemløs
i hans eget Hjem".

„Jeg kan forsikre, at hvis man vidste, hvor krænket en
Jøde føler sig, naar disse Ord nævnes mod ham, vilde selv
Fanatikere betænke sig ved at anvende dem mod ham. Hvis
man vidste, hvorledes man føler Jordbunden liste bort under
sine Fødder, naar det siges, at man er fremmed — og det
siges trods megen Modsigelse — tror jeg, at man vil betænke sig paa at erklære en dansk Medborger for hjemløs
i hans eget Hjem".
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godt have gjort det, thi Indstillingen er den samme. Jeg hører
med flere andre til det, som Georg Brandes kaldte „Krapylokratiet". Han citerer Udtrykket uden Indsigelse og taler selv
ringeagtende om mine „antisemistisk farvede Pamfletter",
hvorved han kun kan mene den tidligere nævnte „Jøden, Filisteren og Holsteneren" og „Usurpatoren", som han gentagne
Gange hentyder til.
Man venter derfor i hans Bog at finde en Fremstilling, der
bagatelliserer Georg Brandes' Jødiskhed og som godtgør, at
den ikke berettiger til at anvende Betegnelsen „Usurpator", og
man finder tværtimod denne min saakaldt „antisemitiske"
Opfattelse bekræftet Punkt for Punkt.
Henri Nathansen understreger stærkt og ubetinget Jødernes
racemæssige Karakter, understreger, at de er Jøder, bliver
ved at være Jøder og ikke kan være andet end Jøder. De danner derfor ved deres Sammenhold familiemæssigt og racemæssigt et hemmeligt Samfund, en Stat i Staten (S. 43), „som
altid har været og vil vedblive at være Jødefolkets ubrydelige
og uigennembrydelige (!) Befæstning"
Herinde i dette Sammenhold,

Hvad der er ret for den ene, maa være billigt for den anden.
Naar Edvard Brandes havde Lov at beklage sig over, at han
blev kaldt det, han var, maa jeg ogsaa have Lov til at sige
lidt om, hvorledes det føles at blive kaldt det, man ikke er af
den, der paa Forhaand skulde være afskaaret fra at optræde
som Dommer i Sagen. Jeg maa have Lov til at sige, hvor fortabt man føler sig, naar man paa denne Maade bliver brændemærket i sine Landsmænds øjne uden at kunne paaregne den
Sympati og den Støtte fra deres Side, som man naturligt havde Krav paa. Jeg maa have Lov til at nævne Harmen over
Uretten, Bitterheden ved at skulle lade sig noget saadant
byde og endelig den nedslaaende Ringeagt for Blindheden,
Svagheden, Mangelen paa nationalt Sammenhold i det Folk,
man kalder sit, og som man forudsættes at staa Last og Brast
sammen med, men som ikke føler sig forpligtet til det samme,
som ikke har nogen Støtte, ikke nogen Solidaritet, ikke nogen
Retsbeskyttelse at skænke den, der staar paa sin frivillige
Vagtpost, men kun Skadefryd og Uforstand, naar han rammes
af fremmede Snigskytter.
Poul Levins Racefrænde Henri Nathansen bruger i sin Bog
om Georg Brandes „Et Portræt" (1929) ikke Betegnelsen
„slyngelagtig", men han kunde for den Sags Skyld ligesaa
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Da Edvard Brandes i 1880 var bleven valgt paa Langeland
og i Folketinget skulde forsvare sin Holdning i Spørgsmaalet
om Edsaflæggelsen, beklagede han sig over at være blevet
kaldt Jøde.
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fra Jødernes Side overmaade naturlige Magtudfoldelse, — den,
ikke-Jøderne gør klogt i at regne med, — som Jøderne kalder
for deres „ideelle" Interesse.

„Dette Spil blev i sin Udartning til Sport, der ikke skyede
Midlernes Omveje, Krogveje eller Blindveje, beregnede paa
at føre andre paa Vildspor. Hensigten helligede her som paa
andre Omraader Midlet. ( !) Og Hensigten var, bevidst eller
ubevidst, at sikre sig Magten ( !) paa det Omraade, hvor
Magt var mulig — for da i Ly af denne Magt at tilkæmpe
eller tiltvinge sig Retten som jævnbyrdigt Folk mellem andre".
,

Som i saa mange andre af hans Udtalelser er der ogsaa i
denne en mer eller mindre ubevidst Tilsnigelse, thi hvem har
nogensinde forment Jøderne Ret til at være et jævnbyrdigt
Folk mellem andre — vel at mærke, hvis deres Stilling bliver
den samme som andres. Noget helt andet er det, at forlange
„Jævnbyrdighed", blandet mellem andre og saaledes tilhørende paa een Gang to forskellige nationale Interessesfærer. Dette
er nemlig ikke en jævnbyrdig, men en priviligeret Stilling, en
Stilling, der f. Eks. i Danmark sætter Jøden i Stand til at
varetage sine Stammefrænders Interesser som „Dansk", medens omvendt en Dansk, der har et Mellemværende paa. sit
Folks Vegne med Jøderne, maa finde sig i sine Landsmænds
Øjne at blive stemplet som „Antisemit", noget meget slemt—
nøjagtig som den Rollefordeling, der blev Resultatet mellem
Poul Levin og mig.
Men han fortsætter, og nu skal man lægge Mærke til, hvbrledes „Idealismen" for Jødernes Vedkommende nemt og behændigt optræder paa den Plads, hvor Jøderne omvendt hos
andre Folk konstaterer Tilstedeværelsen af „Nationalismen",
den fordømmelsesværdige og forhadte Nationalisme.

kunne præstere den væ
Indtrykket:
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„Thi dybt under List og Beregning, under Havesyge og
Magtbrynde boede en aldrig slukket Glød af Idealisme.
Trods al Splittelse udadtil og indadtil var der i det jødiske
Folk en fælles Stræben, en samlet Vilje til ved alle Midler,
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hans Forsvarers Paastand overtraadt, hvad vi nu vilde kalde Valutabestemmelser, men han udtaler sig med Forsigtighed, da han
frygter Jødernes Indflydelse.
„Cicero hævder", siger Georg Brandes i Bogen om Cæsar (S. 52),
„at Anklageren, Lælius, har valgt Stedet til Retshandlingen ikke
langt fra den Aureliske Trappe, fordi Jøderne mest er bosatte i
dette Kvarter: „Du ved, hvilken Masse de udgør, hvor enige de er,
hvor meget de formaar over Folkefosamlingen. Jeg vil tale sagte
for at de ikke skal høre mig. Det skorter desuden ikke paa Mennesker, der vil ophidse dem imod mig og imod alle Retskafne ...
Man bør med Strenghed sætte sig imod deres barbariske Overtro,
og staa fast, om de end undertiden istemmer et Skrig derover for
Folket".
Man behøver jo ikke at spørge om, hvorledes det vilde være
gaaet en Sagfører i vore Dage, der havde udtalt sig paa, lignende
Maade.

„Af den skjulte Kritik overfor Omverdenen i dette skjulte
Samfund opstod da naturnødvendigt, ad Udviklingens Vej,

Hvorledes „Hastighed i Vendingen" kan blive til Bondefangeri, naar „Sandhedsdriften" ellers er tilstrækkeligt udviklet
er ikke let at indse, men i hvert Fald er den samlede Karakteristik en saadan: Sofisteri, Forslagenhed, List, Bondefangeri,
Profitjageri, Spil og Spekulation, at ingen „Antisemit" vilde

Retfærdighedssansen og Sandhedsdriften (hvilket synes at
forudsætte, at Jøder er særligt retfærdige og særligt sand-

Kendskab til Magtens Ret og Urettens Magt. Under denne
Kritik skabtes og skærpedes de Vaaben, som hentede deres
Slagkraft og Smidighed i skjulte Grundstoffer i Folkets Væsen (!): Selvopholdelsesdrift — Selvtugt — Træning af
Tanken, grænsende til Sofisme — Skarphed i Sansningen,
grænsende til Forslagenhed og List — Hastighed i Vendingen, udartende til Bondefangeri og Profit jageri ... Foretagsomhed udvikledes til Spil, Forretning til Spekulation".

hedskærlige!) fostret og næret af fælles Skæbne og fælles
Kendskab til Magtens Ret og Urettens Magt. Under denne
Kritik skabtes og skærpedes de Vaaben, som hentede deres
Slagkraft og Smidighed i skjulte Grundstoffer i Folkets Væsen (!): Selvopholdelsesdrift — Selvtugt — Træning af
Tanken, grænsende til Sofisme — Skarphed i Sansningen,
grænsende til Forslagenhed og List — Hastighed i Vendingen, udartende til Bondefangeri og Profit jageri ... Foretagsomhed udvikledes til Spil, Forretning til Spekulation".
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Samfund opstod da naturnødvendigt, ad Udviklingens Vej,
Retfærdighedssansen og Sandhedsdriften (hvilket synes at
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kunne præstere den værre, og Fortsættelsen afsvækker ikke
Indtrykket:

hans Forsvarers Paastand overtraadt, hvad vi nu vilde kalde Valutabestemmelser, men han udtaler sig med Forsigtighed, da han
frygter Jødernes Indflydelse.
„Cicero hævder", siger Georg Brandes i Bogen om Cæsar (S. 52),
„at Anklageren, Lælius, har valgt Stedet til Retshandlingen ikke
langt fra den Aureliske Trappe, fordi Jøderne mest er bosatte i
dette Kvarter: „Du ved, hvilken Masse de udgør, hvor enige de er,
hvor meget de formaar over Folkefosamlingen. Jeg vil tale sagte
for at de ikke skal høre mig. Det skorter desuden ikke paa Mennesker, der vil ophidse dem imod mig og imod alle Retskafne ...
Man bør med Strenghed sætte sig imod deres barbariske Overtro,
og staa fast, om de end undertiden istemmer et Skrig derover for
Folket".
Man behøver jo ikke at spørge om, hvorledes det vilde være
gaaet en Sagfører i vore Dage, der havde udtalt sig paa, lignende
Maade.
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fra Jødernes Side overmaade naturlige Magtudfoldelse, — den,
ikke-Jøderne gør klogt i at regne med, — som Jøderne kalder
for deres „ideelle" Interesse.
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*) Det fortjener i denne Forbindelse at bemærkes, at en Racefrænde af Henri Nathansen, den tysk-jødiske Forfatter Conrad
Alberti i Tidsskriftet „Gesellschaft" (Nr. 12, 1889) har betegnet
denne Trang til at tie Modstanderne ihjel som specifik jødisk. „En
af de farligste specifik jødiske Egenskaber", siger han, „er den
brutale, ja ligefrem barbariske Intolerance — atter en mærkelig
Modsigelse hos en Stamme, der hvert Øjeblik raaber højt om Tole-

tydig Indrømmelse af
bygget op: paa Gulde
det, Solidariteten som
ritet, der omfatter ikk
bekender sig til den,
forbundets Solidaritet"
gerne havde villet forn
om denne sin berømt
følte jeg under Mening
banke i Takt med mit"
„Meningsforskellen
muligt søgte at fornæ
thansen anser baade
diske. Hele hans Bog
at bevise dette, hvilke
gave, da intet fornufti
at de var det.
Af disse to er Edva
hvilken Henri Natha
med forhøjet Glans
„Bagmændenes fødte F
mand i stort Format: V
Dramatiker og Dramatu
litik" i alt, hvad han rø
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*) Det fortjener i de
frænde af Henri Nath
Alberti i Tidsskriftet „
denne Trang til at tie M
af de farligste specifik j
brutale, ja ligefrem bar
Modsigelse hos en Stamm

Forkl2ringen af, hvor velsignelsesrig denne Paavirkning har
været kan vi springe over — derom kan enhver danne sig sin
egen Mening — det er tilstrækkeligt at have faaet en utve-

og mest ved dem, der aftvang andre Respekt ( ?) at bryde
Fangenskabets Mure af Fordom og Foragt og erobre sig en
Plads i Solen. Midlerne var fra først af
Guld (!), de bestaaende Magtsystemers Grundvold og Grundværdi — senere de
aandelige Magtværdier i Videnskab, Kunst, Presse, Politik.
( !) Indenfor hver Familie i Stammen opdrages den opvoksende Slægt i Troen paa Jødedommens første og sidste Bud
( !), det, som Goldschmidt i sine Livserindringer har formuleret saaledes: „Ved alle Lejligheder, hvor jeg skulde
kæmpe er jeg gaaet til Kampen med instinktmæssig Fordring paa at blive Nr. 1" ... Deraf skabtes den skjulte
jødiske „Fehmgericht", en hemmelig og hemmelighedsfuld
Kontrol og Revision i Følelsen af, at den Enkeltes Udmærkelse forgyldte alle ved Genskæret af dens Solglans".

„... denne Jødefolkets Ide (nemlig dets Solidaritet), der
omsat gennem Aand har sat sit Stempel paa de Nationers
Liv og Aand, hvor det jødiske Folk har haft et — mer eller
mindre betrygget — Hjemsted, og som har gjort en Indsats og øvet en Indflydelse, der forholdsmæssig set er af
dybere Virkning og videre Udstrækning end nogen anden
aandelig Paavirkning — Hellenismen, Renaissancen og Revolution iberegnet".

dem.

Om Jødernes Fremgang og dens Forudsætninger udtaler han
videre:

En „Fehmgericht"! Ja, sikkert kan man tale om en saadan,
men det er blot noget misvisende, naar Henri Nathansen vil
give det Udseende af, at dens væsentligste Virksomhed bestaar i at holde Justits blandt Jøderne selv. Nej, dens Hovedopgave er, naar „Signalet" bliver givet, at tage sig af de ikkeJøder, der kan tænkes at staa i Vejen for jødiske Interesser —
eventuelt ved at være „slyngelagtige" nok til at gennemskue

dem.

tydig Indrømmelse af, hvor stor den er og hvorledes den er
bygget op: paa Guldet som Fundament og med Sammenholdet, Solidariteten som Stødkraft, og vel at mærke en Solidaritet, der omfatter ikke blot dem, der, som Henri Nathansen,
bekender sig til den, men i Kraft af det, han kalder „Blodsforbundets Solidaritet" ogsaa dem, der, som Georg Brandes,
gerne havde villet fornægte den, thi som Henri Nathansen siger
om denne sin berømte og beundrede Racefælle : „tit og ofte
følte jeg under Meningsforskel og Modstrid et jødisk Hjærte
banke i Takt med mit".
„Meningsforskellen" hentyder til, at Georg Brandes mest
muligt søgte at fornægte sin Jødiskhed, medens Henri Nathansen anser baade ham og Broderen Edvard for typisk jødiske. Hele hans Bog gaar ud paa udførligt og omstændeligt
at bevise dette, hvilket forsaavidt ikke er nogen vanskelig Opgave, da intet fornuftigt Menneske nogensinde har tvivlet om,
at de var det.
Af disse to er Edvard Brandes den mørke Baggrund, mod
hvilken Henri Nathansens Helt efter hans Mening straaler
med forhøjet Glans. Edvard Brandes karakteriseres som
„Bagmændenes fødte Førstemand", som en „Art Altmuligmand i stort Format: Videnskabsmand, Politiker, Journalist,
Dramatiker og Dramaturg", en Mand, for hvem der „gik „Politik" i alt, hvad han rørte ved, selv i Venskab og Kunst", som
efterstræbte Magten og brugte den Magt, han erhvervede sig
litterært og politisk, som en uansvarlig Despot, der „i sin Enevælde" tiede sine Modstandere ihjel, hvor han kunde komme
afsted med det.*)
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( !), det, som Goldschmidt i sine Livserindringer har formuleret saaledes: „Ved alle Lejligheder, hvor jeg skulde
kæmpe er jeg gaaet til Kampen med instinktmæssig Fordring paa at blive Nr. 1" ... Deraf skabtes den skjulte
jødiske „Fehmgericht", en hemmelig og hemmelighedsfuld
Kontrol og Revision i Følelsen af, at den Enkeltes Udmærkelse forgyldte alle ved Genskæret af dens Solglans".
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rance. Et værre Tyranni end det, den jødiske Klike udøver, kan
ikke tænkes. ... Der er stor Forskel mellem Germanernes og
Jødernes Intolerance. Hin bekæmper Modstanderen i aaben Kamp,
han lader Aanden træde i Skranken mod Aanden. Jøden derimod
søger i Reglen at tilintetgøre sin Modstander paa aandelige Omraader ved at unddrage ham det materielle Grundlag, ved at undergrave hans borgerlige Eksistens, eller idet han saavidt muligt holder sin Modstanders Eksistens og Bestræbelser skjult for Verden,
bedragende den ved ganske simpelt at bortlyve anderledes-tænkende. Den nederdrægtigste af alle Kampmactcler, Fortielsen, er
speciel jødisk ..."

for vore. For at naa dette satte de sig ud over alle Hensyn.
Litteraturens Tarv betød intet for Edvard Brandes — den
Bog blev rost, der tjente Formaalet, og den Bog tiet ihjel eller
nedrakket, der var farlig eller hemmende for det — og videnskabelige Betænkeligheder betød paa samme Maade intet for
Georg Brandes. Kendsgerningerne blev saaledes arrangerede
eller saaledes fortolkede, som det passede i hans Kram, og
Standpunkterne forladt og afløst af nye, efterhaanden som
de havde gjort deres Nytte. At tale om Idealisme i denne Forbindelse mere end for Broderens Vedkommende vil ikke sige
andet end at forveksle Idealisme med Æstetisme og tro, at
det: at kunne slaa sig til Ridder paa andres Idealer, er det
samme som selv at have et.
Det er saa meget mærkeligere, at Henri Nathansen forfalder
til saadannp Overdrivelser, som han andetsteds i Bogen selv
meget nøgternt stiller Georg Brandes paa den Plads, der tilkommer ham. Der er tre Perioder i Jødernes Historie, siger
han, først Ghettotiden, saa Emancipationstiden og endelig den,
han selv bekender sig til: den nyjødiske Renæssance, til hvilken hører Zionismen med dens bevidst nationale Stræben.
Georg Brandes hørte til i Emancipationstiden, i den. Tid, hvor
Jøderne bemægtigede sig hele det moderne Samfund, borede
sig ind i dets Institutioner, iførte sig dets Forklædning og gennemsyrede det med sit Væsen. Den for Emancipationstiden karakteristiske Type, siger Henri Nathansen, er Vidunderbarnet,
Virtuosen, der med teknisk Mesterskab kan spille Alverdens
Melodier paa Alverdens Tribuner. Et saadant Vidunderbarn var
Georg Brandes, naar han med sin berømte Manke stod paa
Talerstolen og med forberedte Effekter — Henri Nathansen
taler om „Belysningstricks og Teaterarrangementer" — fortryllede og forbløffede Tilhørerne. Men han var et Vidunderbarn, der ved sit Instruments Beskaffenhed — Sproget — var
afskaaret fra at følge sine Tilbøjeligheder og rejse Verden
rundt som Violinisterne og Klaverspillerne — da han forsøgte

„For begge Brødrene helligede Hensigten Midlet,” siger
Henri Nathansen, „men i forskellig Grad og med forskelligt
Maal. I forskellig Grad fordi alt hos Edvard Brandes var underordnet Hensigten — i første Instans. Sagens, i anden Partiets, i sidste Instans hans egen -- medens Georg Brandes
tjente sin Ide, sjældent noget Parti, aldrig sig selv." Som næsten alle Henri Nathansens Udtalelser i denne Bog er ogsaa
denne mærkeligt fordrejet og uklar, saa den maa læses som
et Slags Kryptogram, i hvilket man kun finder. Meningen ved
at stille om paa Ordene. Oprigtigheden strækker sig nemlig
ikke længere end til Indrømmelsen af Kendsgerningerne, saa
saa snart de skal fortolkes eller begrundes, støder man paa
de Sofismer, som han selv har forklaret er en af de jødiske
Ejendommeligheder.
Kendsgerningen er, at begge lod Hensigten hellige Midlerne, men om man foretrækker den enes Maade at gøre det paa
eller den andens er kun en Smagsag. At Midlerne var forskellige er rigtigt nok, thi den ene var udpræget Politiker, den
anden Æstetiker, men begges Bestræbelse gik ud paa det
samme : at skaffe Plads for jødisk Natur, jødisk Væsen og
dermed for jødisk Race. Det var. det. Gennembruds, de tilsigtede, og det var det Gennembrud, der lykkedes for dem. Det
blev os, der maatte staa Skoleret for jødiske Anskuelser, Fornemmelser og Interesser, ikke Jøderne, der maatte bøje sig
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Flødekanden, slikker den med Tungespidsen, det virker kun „lowclass". Vi føler os ikke tiltalt af, at han bruger en Afstøbning af
sin Fod som Brevpresser, fordi han er stolt af dens Lidenhed. Hans
nervøse Sladderagtighed forekommer os uværdig, hans Snagen
seksuelle Rygter og Bagtalelser uappetitlig. En Mand, der praler
med sine Erobringer, er i vore Øjne ikke nogen Gentleman, en
Olding, der gør det, virker grotesk og frastødende.
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Ja, selv det, man under andre Omstændigheder vilde have regnet ham til Gode: hans Kærlighed til Moderen og til Hjemmet,
rykker ind under en anden og mindre flatterende Synsvinkel, naar
man betænker, hvilken Holdning han har indtaget til Hjemmene i
det Land, hvor han og hans Slægt havde fundet Husly. Hele Forskellen mellem at have Medansvar og ikke at have det ligger i
denne Optræden. Man kan meget godt tænke sig en Dansk angribe
og kritisere Hjemmene, men hvis han ikke er Kommunist, d. v. s.
jødisk perverteret, vil det være ud fra Ønsket om at gøre dem
bedre, eventuelt om at skaffe flere Lejlighed til at skabe sig et
Hjem. Han vil ikke falde paa at angribe, undergrave, miskreditere
selve Institutionen, og mindst af alt, hvis han selv har været i
det Tilfælde som Georg Brandes at have et Hjem, der betød en
Havn, en Tilflugt, en Støtte, en Sangbund. Og omvendt, hvis man
er i det Tilfælde selv at have et saadant Hjem og alligevel søger
at berøve andre Troen paa deres, vil det sige, at man forvandler
sit Hjem til en Slags Baghold, en Røverkule, hvor man selv indretter sig hyggeligt, for derfra med desto større Kraft at kunne
gøre det uhyggeligt for sine Ofre.
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gøre det uhyggeligt for

4) Heller ikke det „Portræt", han tegner af Georg Brandes' Frivatpersonlighed er egnet til at vinde vor Sympati. Det er ikke vort
Ideal af en fribaaren Mand, at han iler langs Husmurene. Vi finder
det ikke elskværdigt komisk, at han, inden han rækker sin Gæst

det via Berlin gik det alligevel ikke — og som derfor i Mangel
af bedre prøvede at bemægtige sig det Land, han modvilligt
var lænket til, og optræde som dets naturlige Vejleder og
Fører.

En Fører for et Folk maa jo dog paa afgørende Punkter
have Egenskaber og Interesser tilfælles med det, og drejer
det sig om en Vejleder paa de aandelige Omraader, maa han
desuden selv være i Besiddelse af den Aandens Overlegenhed, den Sjælens Rigdom og den Personlighedens Ægthed,
der giver hans Ord Vægt og hans Tanke Perspektiv, men
skal man tro Henri Nathansen — og han er jo i hvert Fald
ikke indtaget mod Georg Brandes — manglede denne i alle
Henseender det, det kom an paa.4)

Med en Karakteristik, der mere grundigt og mere overbevisende end Jacob von Tyboe ruinerer hele Armeen paa
een Gang, erklærer Henri Nathansen, at hverken Humor eller
Lune, hverken Patos eller Etos var Georg Brandes' Domæne.
Nu er der Folk — det gælder det danske — i hvilke man
daarligt kan klare sig uden Humor eller Lune, og der er andre Folk — f. Eks. det tyske — i hvilke man daarligt kan
klare sig uden Patos, men der er intet Folk, i hvilket man
kan klare sig paa Aandslivets Omraade uden Etos. Man faar
endvidere i anden Forbindelse at vide, at „stor Personlighed
betød mere for ham end sand Menneskelighed", men naar

Hvilke Betingelser havde han for at løse denne Opgave?
Kom det alene an paa Begavelsen de bedst mulige! Ingen har
nogensinde benægtet hans sjældne Evner som Æstetiker, eller
at han var en udmærket Skribent og Taler. Hvad man — eller
i hvert Fald nogle, eller rettere sagt de, hvis Instinkter var
de mest sikre — har undret sig over har været, at det Indtryk, hans Optræden og hans Skrifter efterlod, trods de i
mange Henseender glimrende Fortrin, ikke har tværet et
ganske andet og langt mere lødigt og tillidsindgydende. Naar
man læser Henri Nathansens Bog, undrer man sig imidlertid
ikke mere. Med en Grundighed og en Fuldstændighed, som
om det var Henri Nathansen magtpaaliggende at afvise enhver Tanke om, at der mellem Georg Brandes og det danske
Folk nogensinde skulde have kunnet opstaa noget virkeligt
frugtbart og fortroligt Forhold, opregner han alle de Ejendommeligheder hos sin Helt, der maatte gøre et saadant
umuligt.
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det via Berlin gik det alligevel ikke — og som derfor i Mangel
af bedre prøvede at bemægtige sig det Land, han modvilligt
var lænket til, og optræde som dets naturlige Vejleder og
Fører.

41

Det er jo nemlig Kæ
at indrømme det end H
Væsens inderste Kæ
Natur, i hans jødiske S
ske vist ikke at følge,
hans Jødiskhed nogen
heden. Det er jo et al
benægte, at der findes
ske nok findes, men ik
fattelse er Henri Nath
ikke, naar han betragt
punkt. Tværtimod, ha
Georg Brandes paa sin
at „Jøderiet" (hans Bet
blot var „overspcendt
ham selv anvendt Forv
det store indviklede o
Forbindelse og i Forb
ikke blot Mennesket fr
fra Evighedens Morge
Det er indviklet og o
Nathansens Forklarin
Fejl af, det er den sam
fyndigere, da han sag
Verdenshistorien. De
enkelte Menneskeliv, m
til syvende og sidst d
hvilke de opstaar og
Racen, Nationen og d
nøjeste Forbindelse. K
det. Men hvis Georg
„højere Ideer" paa Gr
me jo være Tilfældet
Jødiskhed, vor Danskh

42

Det er jo nemlig Kærnen i Sagen og ingen er villigere til
at indrømme det end Henri Nathansen. „Søger jeg ... hans
Væsens inderste Kærne ... saa møder jeg den ... i hans
Natur, i hans jødiske Sind og Instinkt". Deraf behøvede ganske vist ikke at følge, at Henri Nathansen tillagde denne
hans Jødiskhed nogen Betydning for hans Forhold til Danskheden. Det er jo et almindeligt jødisk Standpunkt dels at
benægte, at der findes Forskelle, dels at paastaa, at de maaske nok findes, men ikke har nogen Betydning. Denne Opfattelse er Henri Nathansen imidlertid ikke af, i hvert Fald
ikke, naar han betragter Spørgsmaalet fra et jødisk Standpunkt. Tværtimod, han fremhæver med Tilfredsstillelse, at
Georg Brandes paa sine gamle Dage selv naaede til at indse,
at „Jøderiet" (hans Betegnelse for jødisk Nationalisme) ikke
blot var „overspcendt Nationalisme i Slægt med en anden af
ham selv anvendt Forvrængning „Fædrelanderi", men at hele
det store indviklede og dybt forgrenede Spørgsmaal stod i
Forbindelse og i Forbund med de højere Ideer, der styrer
ikke blot Mennesket fra Vugge til Grav, men Menneskeheden
fra Evighedens Morgen til den sidste Nat —".
Det er indviklet og omstændeligt som saa mange af Henri
Nathansens Forklaringer, men Meningen er ikke til at tage
Fejl af, det er den samme som Disraeli udtrykte kortere og
fyndigere, da han sagde, at Racespørgsmaalet er Nøglen til
Verdenshistorien. De „højere Ideer", der styrer ikke blot det
enkelte Menneskeliv, men hele Menneskehedens Skæbne faar
til syvende og sidst deres Præg af de Nationer, de Racer, i
hvilke de opstaar og af hvilke de tilegnes. Mellem Blodet,
Racen, Nationen og de Ideer, den lever paa er der altsaa den
nøjeste Forbindelse. Kraftigere kunde en Rosenberg ikke sige
det. Men hvis Georg Brandes er udstyret med sine egne
„højere Ideer" paa Grund af hans Jødiskhed, maa det samme jo være Tilfældet med os andre paa Grund af vor ikkeJødiskhed, vor Danskhed, og hvorledes saa forene disse maa-

man har in mente, at han hverken ejer Humor eller Lune,
Patos eller Etos, kan man ikke andet end undre sig over,
hvad der menes dermed, da man daarligt kan tænke sig stor
Personlighed skilt fra sand Menneskelighed og hverken kan
tænke sig det ene eller det andet vurderet uden netop ud fra
de , Forudsætninger, Henri Nathansen frakender Georg Brandes.
Ja, han gaar endnu videre. „Medmenneskelighedens
Fordybelse i Sjælelivet, „Medmenneskelighedens"
Forstaaelse af den Enkeltes Skæbne, af Folkets Psyke og
Landets Natur var ham fremmed" og tilføjer han, fremmed
„fordi han følte sig fremmed, ikke blot i den danske Nation,
men i den, han af Afstamning tilhørte." Derfor beskæftigede
han sig først og fremmest med de førende Enkeltpersonligheder, indtil han „sluttede sit Liv med den Skikkelse, hvis
Storhed han mindst af alt kunde eller vilde erkende, fordi
han ifølge sit Væsen ikke forstod, at Menneskelighed er større end Personlighed."
Den Skikkelse, der er Tale om, er den, hvis religiøse Betydning har været altafgørende for Europa i de sidste halvandet
Tusinde Aar, og af hvis Lære ogsaa det, vi forstaar eller hidtil har forstaaet ved dansk Kultur, er gennemsyret, men det
er ikke alene overfor ham, at Forstaaelsen svigter. Den svigter overhovedet overfor det, der er ligetil, simpelt, helstøbt.
„De interessante Sammensætninger og Modsætninger i de
Personligheder, der var beslægtede med hans egen (!), fængslede ham mere end den dybe Enkelhed i det betydelige Menneske. Af den Grund skyede han instinktmæssig Skikkelser,
hos hvem den nationale, religiøse eller moralske Følelse var
usammensat og ligevægtig". Da det nu imidlertid er dem, der
bliver en Nations Forbilleder, er det alene dermed sagt, at
Georg Brandes trods sin Begavelse ikke kunde blive den rigtige Fører for det Folk, han paatog sig at vejlede, men som
han ved Fødsel og Natur ikke tilhørte.
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At en saadan Modsæ
paa det rene med end
begrunder han det ikke
des, men med de Væsen
med sine Stammefrænd
for videre Adresse. Ha
dets „udtesk,ende Form",
rekte Udtryk for den jød
rakteriseres senere som

Blandt de jødiske Egenskaber, Henri Nathansen ikke har
fremhævet, er Uforsonligheden og Hævngerrigheden, men det
er heller ikke nødvendigt at gøre det overfor den, der læser
en Udtalelse som denne. Georg Brandes' Slægt har oplevet Jødeforfølgelserne, altsaa kan hverken den eller han føle sig nationalt og religiøst solidarisk med det Folk, de lever i og som han
skriver for, skønt han selv oplyser, at den tidligere Fjendtlighed allerede i hans Barndom var slaaet om i sin Modsætning.
Lad gaa, at dette endnu ikke hos de ældre har kunnet udslette
de pinlige Erindringer, men hvis der fra Jødernes, in casu fra
Brandes' og hans Slægts Side, havde været Vilje til Forsoning,
havde man maattet modtage den fremstrakte Haand og bestræbt sig for at undgaa Anledninger til ny Fjendtlighed. Det
var der ogsaa Jøder, der gjorde. De stak, som Henri Nathan-

„Traditionsløs og
Afstamning og Opd
gjort for nationale og
nationale Tradition
Autoritet baade frem
Hans nærmeste Slæg
og som ikke havde n
at svigte Stammens
nalt og religiøst solid
andre i Europa betr
behandlede dem som
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„Traditionsløs og autoritetsfri som han var baade ifølge
Afstamning og Opdragelse, stod han fra første Færd frigjort for nationale og religiøse Dogmer — hans Fædrelands
nationale Tradition var ham fremmed (!), dets religiøse
Autoritet baade fremmed og til en vis Grad fjendtlig ( !).
Hans nærmeste Slægt, der havde oplevet Jødeforfølgelserne,
og som ikke havde nedværdiget sig til af opportune Grunde
at svigte Stammens Solidaritet, kunde ikke føle sig nationalt og religiøst solidarisk med det Folk, der som de fleste
andre i Europa betragtede Jøderne som Fremmede og som
behandlede dem som Fjender."
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en Udtalelse som denne.
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Lad gaa, at dette endn
de pinlige Erindringer
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5) „Jødiske Elever var dengang ikke ringere anset i Skolerne,
men snarere foretrukne, fordi man overfor dem vilde gøre gammel
Uret god igen. Hverken fra Læreres eller fra Kammeraters Side
har jeg lidt det ringeste".

At en saadan Modsætning fandtes er der ingen, der er mere
paa det rene med end Henri Nathansen, og som sædvanlig
begrunder han det ikke med noget individuelt hos Georg Brandes, men med de Væsensejendommeligheder, han har tilfælles
med sine Stammefrænder, og hvad der siges om ham faar derfor videre Adresse. Hans Sind, siger Henri Nathansen, er i
dets „udtesk,ende Form", (modsat dets indtagende) „det direkte Udtryk for den jødiske Chutspe". Denne „Chutspe" karakteriseres senere som Respektløshed.

ske vidt forskellige Sæt af Ideer og faa dem til at gaa op i
en højere Enhed? Det lykkedes som bekendt ikke og efter
Henri Nathansens Fremstilling netopfordi Mod,scetningerne
var til Stede fra første Færd.
Dette maa ikke opfattes som om det danske Folk fra første
Færd stillede sig afvisende overfor Georg Brandes. Tværtimod,
aldrig har Betingelserne for den Assimilation, som man drømte
om i det nittende Aarhundrede, været til Stede i højere Grad
end i dette Tilfælde. Georg Brandes understreger selv baade
i Brev til Henri Nathansen og senere (1918) i en tyskskreven
Afhandling om „Das neue Judentum" d. e. Zionismen, at der
i hans Skoletid ikke var noget Jødehad. Den sidste Udtalelse
er saa kategorisk, at den fortjener at anføres.
„Jildische Schiiler waren damals in den Schulen nicht allein nicht weniger angesehen, sondere eher bevorzfigt, weil man altes Unrecht an
ihnen gutmahcen wollte. Weder von Lehrern noch von Kammeraden habe ich das Geringste gelitten" ).
Dette svarer nøje til det Indtryk, man har af hans Ungdom.
Som Student omgikkes han de bedste og blev tidligt af sine
Lærere udpeget som Professoremne. Sammenligner man hans
Forhold indtil 1870 med de Vilkar, andre begavede og talentfulde unge Mennesker vokser op under — oftest upaaagtede,
ofte kæmpende med Vanskelighed og Modstand, faar man
nærmest Indtryk af, at Georg Brandes har været i ualmindelig
Grad begunstiget. I hans ydre Kaar er der derfor ikke nogen
Begrundelse for den Modvilje, hvormed han tænker paa Hjemlandet, saasnart han er sluppet udenfor dets Grænser, hvorimod den bliver fuldt begribelig, hvis man forudsætter en uforsonlig Gemytternes Uoverensstemmelse, som han er den første
til at blive sig bevidst.
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6) Ligesaalidt som det naturligvis kunde sætte nogen Plet paa
Georg Brandes' Karakter at han ved given Lejlighed — f. Eks. i
sin skandaløse Artikel „En Idealist" om den allerede da længst
afdøde Chr. K. F. Molbech — tilsvinede ikke-Jøder („Latterlig lige-

gyldige er de isolerede Tilfælde af Uretfærdighed, Upaalidelighed
eller Utaknemmelighed, der forekom i hans som i andre Menneskers Liv ..."), hvorimod Tonen faar en helt anden Lyd, naar det
drejer sig om hans Omtale af en Medjøde som Goldschmidt. Hans
Stilling til denne er „en af de faa, men uaftvættelige Pletter paa
hans Værk". Henri Nathansen er ved denne Dobbeltstilling i god
Overensstemmelse med gammel jødisk Ret, der skarpt skelner
mellem Jøde og ikke-Jøde og anlægger en ganske forskellig Maalestok paa, Forseelser begaaet mod henholdsvis den ene og den
anden.
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ogsaa i dette Tilfælde skulde synes at maatte være det altafgørende, men derimod „mindre sandt, set i Forhold til det Samfund, han af Afstamning tilhørte", hvilket udtaler den ubestridelige Sandhed, at det naturligvis ikke kunde saare Jødernes Følelser, at han krænkede ikke-Jødernes6), og endelig
slutter dette forbavsende „playdoyer" med, at det slet ikke er
sandt „set i Forhold til ham selv som udvalgt og udpræget
Individ og Personlighed."
Men ikke nok med, at han paa denne Maade søger at forvirre sine Læseres Opfattelse af Personlighedens Forhold til
Samfundet, han har yderligere den Dristighed at sidestille
Georg Brandes, hvis Forhold til de nationale og religiøse Værdier han selv har karakteriseret, med henholdsvis P. A Heiberg
og Søren Kierkegaard. Ingen har turdet frakende P. A. Heiberg Fædrelandsfølelse, fordi „han angreb de nationale Gud
domme", ligesaalidt som man har „turdet frakende en Søren
Kierkegaard religiøs Følelse fordi han angreb Statskirkens
teologiske Helligdomme af Tradition og Autoritet". Atter overser han den lille Forskel, det i denne Forbindelse kommer an
paa. — Selvfølgelig har man ikke indladt sig paa at frakende
Kierkegaard, hvad hele hans Forfatterskab vidner om, at han
havde religiøs Følelse, og ligesaa selvfølgeligt har man heller

sen siger, „belært af Erfaring, bestemt af Beregning, Fingeren
i Jorden og lugtede, hvor de var".
Ogsaa Georg Brandes lagde Mærke til, hvor han var, „men
Duften irriterede hans Næse — og han var af de Naturer, der
i ondt som godt hensynsløst fulgte sin egen".
Georg Brandes fremtræder altsaa i denne Fremstilling tydeligt nok som den udæskende. Hvorvidt dette var „forsvarligt",
mener Henri Nathansen ikke der er Grund til at spørge om.
Han anser nemlig dette for at være „et moralsk Spørgsmaal
om Individets Ret overfor Samfundet, hvori det lever ...".
Individ overfor Samfund, navnlig det geniale Individ overfor
det fordummede og forbenede Samfund — Modstillingen er
benyttet saa ofte og med saa god Virkning, at Henri Nathansen aabenbart løber an paa, at Læserne ikke vil lægge Mærke
til, med hvilken Taskenspillerkunst den her kommer til Anvendelse. For selvfølgelig er der her ikke Tale om Individ overfor Samfund. Forudsætningen for denne Modstilling er, at
Individet tilhører det paagældende Samfund, men det har
Henri Nathansen jo selv oplyst, at Georg Brandes ikke gjorde.
„Han var en Fremmed" — „naturligvis" tilføjer Henri Nathansen paa en Maade, der stiller Broderens Beklagelser over at
være blevet kaldt det i det rette Lys. Spørgsmaalet om, hvorvidt „Fremmede" skal kunne paatvinge et Folk sine Vaner og
Forestillinger, er imidlertid ikke noget moralsk Spørgsmaal,
ikke et Spørgsmaal om Individ og Samfund — det er et nationalt Spørgsmaal, eventuelt et Magtspørgsmaal.
I Stedet for nu aabent at indrømme dette, søger han at tilsløre det ved halvt at indrømme og halvt at bortforklare.
Han indrømmer, at Georg Brandes „som Følge af Aggressivitet og Agitation gik over Grænsen og saarede Følelser af
national og religiøs Værdi, at han i sin Chutspe hensynsløst
og dumdristigt lod det mangle paa tilbørlig Respekt og
Takt ...", men dette er kun „sandt" set „i Forhold til det
Statssamfund, i hvilket han var Borger", hvilket ganske vist
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Selvafsløringer 4

7) Sammenlign Slums Definition af Fædrelandet som „det abstrakte Udtryk for bestemte Ideer og Anskuelser". Udtalelsen
citeret i Afhandlingen „Frankrigs Skæbne" i „Europas Fremtid".
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er rystede mellem hinanden. Mange af dem er smaa og meningsløse, nogen af dem synes ved første Øjekast slet ikke at
høre hjemme i nogen Sammenhæng, men har man blot Taalmodighed, kommer der alligevel et Billede ud af det.
Vi har faaet at vide, at Georg Brandes var Ideens uegennyttige Tjener, vi har faaet at vide, at hans Stræben gik udover Land og Folk til Menneskehedens evige Ideer — og at
den gik udover Land og Folk er rigtigt —, men det er ikke
det sidste Ord i Sagen. Vi faar ogsaa at vide, at han med
„hele sin Sjæl tilhørte ... det flygtende Liv i Nuet", hvilket
igen er noget andet end Menneskehedens evige Ideer — og
endelig, at „Ideen" i hans Værk er „e n R e al i t e t, der staar
i Forhold til Vir k e li g hedens Liv i Politik, Religion,
Samfund, Kunst. Ideen er ikke for ham en D r ø m, der staar
i Forhold til Evigheden ...". Man studser, hvis man har de
andre Udtalelser in mente, men et Sammenlægningsspil er nu
engang fuldt af Overraskelser. Delene hører ofte hjemme,
hvor man mindst tænker sig det, og til Udtalelserne om, at
Ideen ikke er en Drøm for ham, bør man derfor føje en Udtalelse om, hvori den Drøm, han altsaa ikke havde, alligevel
bestod, thi saa bliver Meningen ganske tydelig. Denne Drøm,
hedder det, var ,,hvor paradoksalt det end kan lyde — i Slægt
med de religiøse Drømmerier om et Verdensrige, hvor Mennesker kan mødes i internationalt Samliv og almenneskelig
Samhørighed, et Paradis paa Jorden, hvor Ulv og Lam kan
færdes fredeligt Side om Side."
Ulv og Lam — sæt for dette bibelske Udtryk ikke-Jøder og
Jøder, saa har man paa een Gang Drømmen og Realiteterne.
En kosmopolitisk Verden med Frihandel (internationalt Samliv) og med ingen eller saa godt som ingen nationale Forskelle
(almenmenneskelig Samhørighed) — det er Drømmen, det er
Paradiset paa Jorden — for Jøderne. Det er derfor den Drøm,
det gælder om for dem at gøre til Realitet i Politik, Religion,
Samfund og Kunst, og i denne Drøms Tjeneste er der Brug

ikke frakendt en P. A. Heiberg Nationalfølelse. At sidestille
Georg Brandes' og P. A. Heibergs Forhold til Danmark er
nemlig ganske misvisende. Udgangspunktet og Formaalet er
et helt forskelligt i de to Tilfælde. P. A. Heiberg var en Samfundsrevser, ikke nogen Samfundsomstyrter. Det er derfor rigtigt, naar Henri Nathansen om baade ham og Kierkegaard
siger, at de handlede „ud fra den dybe Etos af personlig Overbevisning og menneskelig Samvittighed",men det er ikke rigtigt, naar han siger, at ingen af dem havde andet Maal end
„Ideen", for hvilken de kæmpede, for Heiberg havde det Maal
at reformere den danske Stat og ikke hele Verden, og Kierkegaard rettede sit Angreb mod den danske Statskirke, ikke mod
Religionen — begge fordi de var født her og hørte til her.
Da Heiberg var drevet i Landflygtighed, fortsatte han da
heller ikke nogen revolutionær Gerning, hans Bestræbelser var
nemlig ikke af international Art.
Med „Ideen" er Henri Nathansen havnet i det abstrakte og
ubestemte, hvor man uden Vanskeligheder kan henlægge alle
Dyder, og som er den deus ex machina, der er villig til at løse
alle Vanskeligheder og give Absolution for alle Mangler. Georg
Brandes har selv ved Lejlighed ironiseret over den idelige Anvendelse af „Ideen" hos Goldschmidt, hvis Helte altid lever
for „Ideen", maales med „Ideen" — uden at det nærmere angives hvilken — og dør for „Ideen", men nu er han altsaa
selv af sin Beundrer sat paa Aftægt hos samme ubestemte
Ide. „Stræbte han efter Magten, var det for at anvende den
den Ides Tjeneste, hvis uegennyttige Tjener han var", hedder
det, uden at man faar at vide, hvilken af hans mange „Idéer",
man skal tænke paa.7)
Og dog — man skal bare ikke give tabt! Bogen er nemlig
ordnet som et Sammenlægningsspil, hvis enkelte Brudstykker
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7) Sammenlign Slums Definition af Fædrelandet som „det abstrakte Udtryk for bestemte Ideer og Anskuelser". Udtalelsen
citeret i Afhandlingen „Frankrigs Skæbne" i „Europas Fremtid".

ikke frakendt en P. A. Heiberg Nationalfølelse. At sidestille
Georg Brandes' og P. A. Heibergs Forhold til Danmark er
nemlig ganske misvisende. Udgangspunktet og Formaalet er
et helt forskelligt i de to Tilfælde. P. A. Heiberg var en Samfundsrevser, ikke nogen Samfundsomstyrter. Det er derfor rigtigt, naar Henri Nathansen om baade ham og Kierkegaard
siger, at de handlede „ud fra den dybe Etos af personlig Overbevisning og menneskelig Samvittighed", men det er ikke rigtigt, naar han siger, at ingen af dem havde andet Maal end
„Ideen", for hvilken de kæmpede, for Heiberg havde det Maal
at reformere den danske Stat og ikke hele Verden, og Kierkegaard rettede sit Angreb mod den danske Statskirke, ikke mod
Religionen — begge fordi de var født her og hørte til her.
Da Heiberg var drevet i Landflygtighed, fortsatte han da
heller ikke nogen revolutionær Gerning, hans Bestræbelser var
nemlig ikke af international Art.
Med „Ideen" er Henri Nathansen havnet i det abstrakte og
ubestemte, hvor man uden Vanskeligheder kan henlægge alle
Dyder, og som er den deus ex machina, der er villig til at løse
alle Vanskeligheder og give Absolution for alle Mangler. Georg
Brandes har selv ved Lejlighed ironiseret over den idelige Anvendelse af „Ideen" hos Goldschmidt, hvis Helte altid lever
for „Ideen", maales med „Ideen" — uden at det nærmere angives hvilken — og dør for „Ideen", men nu er han altsaa
selv af sin Beundrer sat paa Aftægt hos samme ubestemte
Ide. „Stræbte han efter Magten, var det for at anvende den
den Ides Tjeneste, hvis uegennyttige Tjener han var", hedder
det, uden at man faar at vide, hvilken af hans mange „Idéer",
man skal tænke paa.7)
Og dog — man skal bare ikke give tabt! Bogen er nemlig
ordnet som et Sammenlægningsspil, hvis enkelte Brudstykker
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var den jødiske Natur, den faste Grund af Oprindelighed, der er
Fundamentet ikke blot for Personligheden, men for dens
Menneskelighed".

Ikke Dansker og ikke engang Jøde i Ordets bedste Betyd9) Udtrykket er taget fra. Henrik Pontoppidans mærkelige Hyldestdigt, der i Festlyrikkens Verden indtager en lignende gaadefuld Stilling som Shakespeares „Troilus og Cressida" i Dramaets.
Man ved i begge Tilfælde ikke, hvad der har været Forfatternes
Mening, om de har villet haane deres Helte eller ikke.
Ifølge Georg Brandes Paastand skal ogsaa Henrik Pontoppidan
have Jødeblod, hvad der vilde forklare det mærkeligt tvetydige,
dobbelttydige i Digtets Stemning, og mange andre Ejendommeligheder i hans Aandspræg.
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8) „Trods Zionismen", siger Rozniecki i sin Bog om „Det jødiske Problem", dyrker Jøderne „med forkærlighed tanken om ligeberettigelse for deres nationalitet i alle verdens lande, og for at gøre
den plausibel foretages de barokkeste sidespring, som den kritiske jødiske hjærne ellers vilde afvise med foragt. Hermed falder
traad et projekt, som Esperantos berømte opfinder, Ludvig Zamenhof, i 1915 har fremsat i et opraab til diplomaterne, benævnet
„efter Verdenskrigen". I sit forslag tager han ordet for, at de forskellige staters og provinsers gamle, for tiden gængse nationale
navne ved fredsslutningen skal tilintetgøres og erstattes af neutrale geografiske benævnelser, da disse navne fremkalder den
forestilling, at vedkommende land udelukkende tilhører den „stamme" (paa polsk plemie, Zamenhof undgaar med forsæt at bruge
ordet folk eller nation), hvis navn det bærer, og at alle andre
„stammer" i landet er udlændinge. Under disse forhold kan landets
Indbyggere selv med deres bedste vilje ikke vænne sig til den tanke,
at de i virkeligheden udgør en nation, da der ligefrem mangler udtryk for denne nation; og naar nogen spørger om, til hvilken af
landets indbyggere man hører, er man af mangel paa et ord nødt
til at nævne sin herkomst (æt), og denne stadige henregnen sig
til en bestemt, særlig stamme, i stedet for til landets almindelige
nation, udgør en stærk støtte for stammechauvinismen og for stridigheder mellem sønnerne af samme jord."
„Dr. Zamenhofs fortvivlede indfald bliver kun forstaaeligt, naar
vi mindes, at han var jøde, at han boede i Warszawa og at han var
fædrelandsløs". „Denne sidste tilstand", tilføjer Roznieeki, „føles
som en smerte selv af dem, der ikke vil vedgaa den, idet de finder
en trøst i at ringeagte fædrelandsbegrebet ..."

for de „evige Ideer", nemlig som Camouflage, som Kulisse og
som Middel til at undergrave, splitte og vanskeliggøre den
Modstand, der ud fra nationale Instinkter og nationale Interesser vil sætte sig imod Drømmens Virkeliggørelse.8)

v a r, vilde han ikke være — og Dansk som han v il de vær e,
var han ikke". Tilbage blev derfor kun Rodløshedens og Fred-

Jøde altsaa og Jøde først og fremmest, Jøde i „Natur og
Aand, af Sind og Sans, af Instinkt, af Temperament ... Maaske den mest udprægede jødiske Skikkelse ikke blot i sit Land,

Aand, af Sind og Sans, af Instinkt, af Temperament ... Maaske den mest udprægede jødiske Skikkelse ikke blot i sit Land,
men i sin Tid". — Og dog, heller ikke det, thi „Jøde som han

men i sin Tid". — Og dog, heller ikke det, thi „Jøde som han
v a r, vilde han ikke være — og Dansk som han v il de vær e,
var han ikke". Tilbage blev derfor kun Rodløshedens og Fred-

løshedens no-man's-land. For at kunne vokse maa man imidlertid have sine Rødder i en eller anden Jordbund, i sit Folk,
i sin Race. Kun naar dette er Tilfældet, kan Personligheden
hente de Safter op af Dybet, den behøver til sin fulde Udfoldelse som Aand og Karakter. En saadan Samhørighed ejede
Georg Brandes altsaa ikke — hverken til den ene eller til den
anden Side. Men en Mand, der ikke har et saadant Naturgrundlag at øse af, har kun sin egen Intelligens at falde tilbage
paa, og det var derfor ikke mærkeligt, men en Konsekvens af
hans egen indre Tilstand, naar han, som Henri Nathansen
siger, troede „at alt kunde forstaas ved Hjælp af Forstand".
Og meget kan forstaas alene ved Hjælp af Forstand —
derfor de mange glimrende og spirituelle Enkeltheder i hans
Bøger — men Klogskab i det enkelte kan netop kun blive til
Klogskab i det Hele, til Indsigt, til Visdom, hvis den ikke blot
sammenstykkes af Intellekten, men sammensmeltes af Naturen. Derfor blev Georg Brandes aldrig andet end det, den
engelske Shakespeareforsker Walter Raleigh i et Brev kalder
ham: „en international Litteraturjøde" — mere talentfuld end
saa mange andre af samme Art, men ikke mere ægte, ikke
mere gediegen, ikke mere lødig og derfor ogsaa kun i Stand
til at frembringe „ormstukne Frugter"). „Hvad der svigtede

8) „Trods Zionismen", siger Rozniecki i sin Bog om „Det jødiske Problem", dyrker Jøderne „med forkærlighed tanken om ligeberettigelse for deres nationalitet i alle verdens lande, og for at gøre
den plausibel foretages de barokkeste sidespring, som den kritiske jødiske hjærne ellers vilde afvise med foragt. Hermed falder
traad et projekt, som Esperantos berømte opfinder, Ludvig Zamenhof, i 1915 har fremsat i et opraab til diplomaterne, benævnet
„efter Verdenskrigen". I sit forslag tager han ordet for, at de forskellige staters og provinsers gamle, for tiden gængse nationale
navne ved fredsslutningen skal tilintetgøres og erstattes af neutrale geografiske benævnelser, da disse navne fremkalder den
forestilling, at vedkommende land udelukkende tilhører den „stamme" (paa polsk plemie, Zamenhof undgaar med forsæt at bruge
ordet folk eller nation), hvis navn det bærer, og at alle andre
„stammer" i landet er udlændinge. Under disse forhold kan landets
Indbyggere selv med deres bedste vilje ikke vænne sig til den tanke,
at de i virkeligheden udgør en nation, da der ligefrem mangler udtryk for denne nation; og naar nogen spørger om, til hvilken af
landets indbyggere man hører, er man af mangel paa et ord nødt
til at nævne sin herkomst (æt), og denne stadige henregnen sig
til en bestemt, særlig stamme, i stedet for til landets almindelige
nation, udgør en stærk støtte for stammechauvinismen og for stridigheder mellem sønnerne af samme jord."
„Dr. Zamenhofs fortvivlede indfald bliver kun forstaaeligt, naar
vi mindes, at han var jøde, at han boede i Warszawa og at han var
fædrelandsløs". „Denne sidste tilstand", tilføjer Roznieeki, „føles
som en smerte selv af dem, der ikke vil vedgaa den, idet de finder
en trøst i at ringeagte fædrelandsbegrebet ..."
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for de „evige Ideer", nemlig som Camouflage, som Kulisse og
som Middel til at undergrave, splitte og vanskeliggøre den
Modstand, der ud fra nationale Instinkter og nationale Interesser vil sætte sig imod Drømmens Virkeliggørelse.8)
Jøde altsaa og Jøde først og fremmest, Jøde i „Natur og
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ning — mere skaanselsløst og mere ubetinget kunde det vel
ikke siges. Alt, hvad man hidtil havde benægtet, er her indrømmet og alt, hvad man hidtil havde søgt at hævde: Georg
Brandes' Danskhed og Jødernes ikke-Forskellighed, er her
prisgivet. Man kunde have tænkt sig, at dette vilde have vakt
den største Opsigt i vort af Brandesianisme beherskede Aandsliv : enten saaledes, at man havde modtaget Bogen — som de
stavnsbundne Bønder modtog Friheden — med Tak, fordi vi
Indfødte nu fik Lov til at tale om, hvad der hidtil havde været
os forbudt, eller saaledes, at man med Harme havde tænkt
paa den frække Komedie, man havde spillet med os i mange
Aar og paa de grove Overgreb, man havde begaaet mod dem,
der havde vovet at protestere imod den, men der skete hverken det ene eller det andet. Der skete slet ingenting! Ikke
andet end, at man anmeldte Bogen som talrige andre, overfladisk og ligegyldigt, citerede nogle Anekdoter for skyndsomst
at gaa videre til næste Punkt paa Dagsordenen.9
10) Som Prøve paa Anmeldelserne kan anføres to, begge fra
den konservative Presse.
Den ene, Lektor Gundels i „Jyllandsposten" (5. April 3930) begynder med at erklære Sproget i den for „ædelt", hvilket giver en
højst ufordelagtig Forestilling om Anmelderens egen Sprogsans.
Derefter fastslaar han, at den vil gaa ind i den fremtidige Forskning „som det betydeligste Bidrag til Forstaaelse af Georg Brandes
fra det Slægtled, der var samtidigt med ham. Det hadefulde Billede, som dette Slægtled ofte tegnede af ham, medens Kampen
stod paa vil her faa sit Komplement. I renere (!) og sandere Belysning vil herefter Georg Brandes' Person gaa over i Historien
baade i dens Bcgrænsning og i dens virkelige Storhed (!) og Betydningsfuldhed."
Henning Kehler, hvis Forhold til Jødespørgsmaalet har været
som Kattens til den varme Grød, snart dristigt snappende, snart
forsigtigt laverende, anmeldte den d. 6. Decbr. 1929 i „Berl. Tidende" sammen med to andre Biografier, alle tre „fortræffelige Bøger", en Optakt, der ikke var egnet til at vække Opmærksomhed
for Nathansens som noget i sin Slags sensationelt. Et saadant Indtryk faar man da, heller ikke af det flg. Ganske vist er han klar
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UNDER AAGET

uden at rejse det, thi der havde ikke behøvedes andet end, at
man sagligt var gaaet ind paa de Paastande, der her er fremsat og havde gjort Brug af de Oplysninger, der her er samlet,
for at vi vilde have haft det fuldt udfoldet her i Landet fire
Aar før Hitlers Magtovertagelse i Tyskland. At det ikke skete
er den Kendsgerning, man har at regne med, naar man vil
bedønime Tilstandene saaledes som de var dengang og saaledes som de er nu. Den afslører, hvorledes det forholder sig
med Pressens meget omtalte Frihed og med den Vilje til national Selvhævdelse, som man ved andre Lejligheder gerne
vil have, vi skal være i Besiddelse af.
(1942)

uden at rejse det, thi der havde ikke behøvedes andet end, at
man sagligt var gaaet ind paa de Paastande, der her er fremsat og havde gjort Brug af de Oplysninger, der her er samlet,
for at vi vilde have haft det fuldt udfoldet her i Landet fire
Aar før Hitlers Magtovertagelse i Tyskland. At det ikke skete
er den Kendsgerning, man har at regne med, naar man vil
bedønime Tilstandene saaledes som de var dengang og saaledes som de er nu. Den afslører, hvorledes det forholder sig
med Pressens meget omtalte Frihed og med den Vilje til national Selvhævdelse, som man ved andre Lejligheder gerne
vil have, vi skal være i Besiddelse af.
(1942)

„For you are the most gifted of all the peoples
of the earth, you Germanic and Latin peoples..."
Ludwig Lewisohn: Mid-Channel, 1929, S. 311.

I.

SVEN LANGE var en af dem, der tappert og ihærdigt værgede Kulturen mod „Mørkemændene"s Anfald, d. v. s. drog
i Leding paa Frisindets og Oplysningens Vegne mod enhver,
der vovede at tvivle om det ene saliggørende i Radikalismens
Meninger og Slagord. Han var derfor ogsaa paa Pletten, da
Valdemar Vedel i en Afhandling om „Menneskelighed" („Tilskueren" 1905) prøvede at lægge et godt Ord ind for et Frisind af en noget anden Art end det, dansk Radikalisme havde
forpagtet til Brug for sig og sine. Men ligesom man i en drabelig Kamp kan være saa ivrig for at forfølge Fjenden, at
man ikke tager sig i Agt for at blive skilt fra sine egne, saaledes lagde Sven Lange ikke Mærke til, at han for at komme
Vedel til Livs vovede sig ud i Anskuelser, der vilde have
været den rene Ruin for ham og det Fremskridt, han repræsenterede, hvis nogen havde draget Konsekvenserne af dem.

UNDER AAGET
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den fælles Bevidsthe
Liv og Død, de fæll
der for en og alle."

„Alle de uvæsentlige Adskillelser" — det er Vedel, han
citerer — „mellem Mennesker i Sprog og Race; i Beskæftigelser og Interesse, i Begavelse og Meninger maa vige for
den fælles Bevidsthed om den store Væsensenhed for alle i
Liv og Død, de fælles Naturlove og Naturvilkaar, der gælder for en og alle."
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„Hvilken Medicin!” udbryder Sven Lange spottende. „Sætningen som den staar er vistnok et af de pragtfuldeste
Paradigmer paa indelukket Stuevisdom, der nogensinde er
skrevet. Som om disse uvæsentlige Adskillelser ikke var
alt for Menneskene."

2) Da det er blevet genoptaget i Radioen, 5. Sept. 1941, maa
man gaa ud fra, at det vedblivende, uanset hvad der er foregaaet
i Mellemtiden, menes at repræsentere Folkets Opfattelse — i hvert
Fald den jødisk inficerede Radioledelses.
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man gaa ud fra, at det v
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1) Naar man hylder Anskuelser, der ikke svarer til Virkeligheden, maa det nødvendigvis engang imellem gaa galt. Kendsgerningerne stiller deres Krav og har en Evne til at insinuere sig, ogsaa
hvor deres Konsekvenser ikke er velsete.
Saaledes maa det være gaaet Sven Lange, og saaledes gik det
ved en Lejlighed ogsaa en af Radikalismens mest haardkogte Repræsentanter, Historikeren Kristian Erslev, at dømme efter Referat af hans Udtalelser i „Politiken" d. 14. Jan. 1885. De faldt ved
et Møde i det nystiftede Studentersamfund, hvor Dr. phil. E. Jessen havde talt om „Retninger i den danske Litteratur". Hertil
knyttede Erslev flg. Bemærkninger:
„— — — — Man kunde ikke slaa en Streg over det nationale
Racepræg, som ogsaa Georg Brandes tillægger saa stor Betydning. ( !) I den germanske Verden — Tyskland, Norden, England
— finder man et Følelses- og Forestillingsliv, der er saa dybt forskelligt fra den romanske Verdens, at de paa mange Omraader
slet ikke kan forstaa hinanden." ( !!!)
Hvorledes det gaar med Jøde og ikke-Jøde taler han ikke om.
Tværtimod, han paaberaaber sig Georg Brandes, der i sin Doktordisputats havde fremhævet Racens Betydning, i sine Bøger om
Disraeli og Lasalle manifesteret den jødiske Races Betydning, men
som naar Talen var om Danskheden hævdede, at Racen intet betød. Forvirringen var komplet.

Man kan forstaa hvad Vedel har tilsigtet, og ikke desto
mindre give Sven Lange Ret i hans Indvendinger. Sprog og
Race er virkelig ikke uvæsentlige Adskillelser og slet ikke
Racen, men hvordan gik det saa til, at Sven Lange kunde trives i et Milieu, hvor det var en Trossætning — og en af de
allervigtigste — at Racen ingenting betød?'')
Dette nærliggende Spørgsmaal lader det imidlertid ikke til,
'at nogen har stillet, og hvorledes skulde man ogsaa kunne
falde paa noget saa formasteligt som at gøre det. Racespørgs-

Man kan forstaa hvad Vedel har tilsigtet, og ikke desto
mindre give Sven Lange Ret i hans Indvendinger. Sprog og
Race er virkelig ikke uvæsentlige Adskillelser og slet ikke
Racen, men hvordan gik det saa til, at Sven Lange kunde trives i et Milieu, hvor det var en Trossætning — og en af de
allervigtigste — at Racen ingenting betød?'')
Dette nærliggende Spørgsmaal lader det imidlertid ikke til,
'at nogen har stillet, og hvorledes skulde man ogsaa kunne
falde paa noget saa formasteligt som at gøre det. Racespørgs-

56

maalet, d.v.s. Jødespørgsmaalet, eksisterede som bekendt ikke.
Johs V. Jensen, der altid har haft en udviklet Tilpasningsevne,
anlagde straks fra Begyndelsen sin „gotiske" Renæssance saaledes, at den uden Vanskelighed kunde omfatte ogsaa Jøderne,
hvilket ikke har været ham til Skade. Men bedre endnu var
det naturligvis ligefrem at give dem Fortrinet som Harald
Bergstrøm gjorde det i sit Stykke „Lynggaard og Co.", der
under stor Tilstrømning gik over Scenen samme Aar, hvor
Sammenstødet mellem Sven Lange og Vald. Vedel fandt Sted.2)
Det er ikke uden Interesse at minde om Indholdet. Lynggaard
(Arier) er en skikkelig, udygtig og forfængelig Fabriksherre,
hvis Kone og Børn begge lider af socialt Hysteri. Fabriken
ledes af en Bestyrer, Georg Heyman, der er Jøde, og som
gennem ti Aars Arbejde har tilrevet sig hele Magten. Han
staar nu i Begreb med at faa Fabriken forvandlet til Aktieselskab og skal saa være Direktør. At han er Jøde fremgaar
ikke blot af Navnet, men deraf, at Lynggaards Svigerfader,
pens. Overlærer Mikkelsen i sin Tid har taget ham i Forsvar
mod en Skolekammerat, der kaldte ham Jøde. Endvidere tjener
hans Jødiskhed som forsonende Forklaring paa, at han har
været ubarmhjertig mod Arbejderen Olsen, Strejkelederen,
der er bleven jaget i Døden — han har hængt sig. Olsen har
nemlig begaaet den utilgivelige Synd at raabe Jøde efter ham
og har derved gjort sig fortjent til samme Død som Haman i
Esthers Bog. Alt sanktioneres paa det smukkeste derved, at
Estrid, Lynggaards Datter, elsker Heyman og ønsker at faa
mange sorthaarede Børn med ham.
Jøden godkendt som den, der fortrænger ikke-Jøden, som
den, der har Ret til at være uforsonlig mod enhver, der kalder
ham det, han er, og endelig som den, der skal forplante Racen

1) Naar man hylder Anskuelser, der ikke svarer til Virkeligheden, maa det nødvendigvis engang imellem gaa galt. Kendsgerningerne stiller deres Krav og har en Evne til at insinuere sig, ogsaa
hvor deres Konsekvenser ikke er velsete.
Saaledes maa det være gaaet Sven Lange, og saaledes gik det
ved en Lejlighed ogsaa en af Radikalismens mest haardkogte Repræsentanter, Historikeren Kristian Erslev, at dømme efter Referat af hans Udtalelser i „Politiken" d. 14. Jan. 1885. De faldt ved
et Møde i det nystiftede Studentersamfund, hvor Dr. phil. E. Jessen havde talt om „Retninger i den danske Litteratur". Hertil
knyttede Erslev flg. Bemærkninger:
„— — — — Man kunde ikke slaa en Streg over det nationale
Racepræg, som ogsaa Georg Brandes tillægger saa stor Betydning. ( !) I den germanske Verden — Tyskland, Norden, England
— finder man et Følelses- og Forestillingsliv, der er saa dybt forskelligt fra den romanske Verdens, at de paa mange Omraader
slet ikke kan forstaa hinanden." ( !!!)
Hvorledes det gaar med Jøde og ikke-Jøde taler han ikke om.
Tværtimod, han paaberaaber sig Georg Brandes, der i sin Doktordisputats havde fremhævet Racens Betydning, i sine Bøger om
Disraeli og Lasalle manifesteret den jødiske Races Betydning, men
som naar Talen var om Danskheden hævdede, at Racen intet betød. Forvirringen var komplet.

56

„Hvilken Medicin!” udbryder Sven Lange spottende. „Sætningen som den staar er vistnok et af de pragtfuldeste
Paradigmer paa indelukket Stuevisdom, der nogensinde er
skrevet. Som om disse uvæsentlige Adskillelser ikke var
alt for Menneskene."
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— hvad mere kan man forlange i Retning af Tolerance!
Nej, det var bestemt ikke Sven Langes reaktionære Realisme, men langt snarere Valdemar Vedels forskelsløse Humanisme, Tiden havde Sympati for, og Sven Langes Kætterier
synes da ogsaa at være forsvundet ligesaa hurtigt som de
dukkede op. I hvert Fald sporedes der ikke nogen forstyrrende
Virkninger i hans Karriere. Han var vedblivende litterær
Bedstemand ved det jødiske Hovedkvarter og nød de Anseelsens ufortjente Fordele, der fulgte dermed. Han, der ikke
havde Kraft i sig til at skrive et virkeligt Drama, og som ikke
havde Klarhed, Indsigt og Idealer til paa en virkelig vejledende
Maade at kunne bedømme andres, blev ophøjet til at være
vor fineste Skuespilforfatter og vor fineste Skuespilkritiker.
Han kunde imidlertid let have sat begge Dele overstyr, thi
seks Aar efter, at han i Polemiken mod Vedel havde strejfet
Racespørgsmaalet, beskæftigede han sig atter med det, og
denne Gang paa en Maade, der ikke kunde gaa ubemærket hen.
Anledningen var en tilsyneladende saa harmløs som et
„Brev fra Paris", hvor Sven Lange havde været paa Besøg.
Rejsebreve er sjældent opsigtsvækkende. De er i Reglen kun
skrevet af stakkels plagede Skribenter i den i og for sig hæderlige Hensigt, at faa en Del af Rejseudgifterne dækket, men
i dette Tilfælde var det virkelig skrevet con amore, og røber
Sider hos Sven Lange, som man ikke efter hans øvrige Produktion vilde have troet ham i Besiddelse af.
Brevet fandtes i Ill. Tidende 23. Juli 1911 og begyndte med
at fremhæve, at Paris i Modsætning til de italienske Byer,
han ogsaa havde besøgt, var en By, der levede og som derfor
ogsaa forandrede sig. Efter hans Indtryk havde den forandret
sig meget fra forrige Gang, han havde set den. Og den havde
forandret sig i uheldig Retning, den var gaaet tilbage. „Dens

Ejendommelighed er i Færd med at gaa tabt." Det er det
Resultat, han er kommet til paa Grundlag af Læsning, Iagttagelser og Samtaler.
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Brevet fandtes i Ill. Tidende 23. Juli 1911 og begyndte med
at fremhæve, at Paris i Modsætning til de italienske Byer,
han ogsaa havde besøgt, var en By, der levede og som derfor
ogsaa forandrede sig. Efter hans Indtryk havde den forandret
sig meget fra forrige Gang, han havde set den. Og den havde
forandret sig i uheldig Retning, den var gaaet tilbage. „Dens

Men ikke nok med det. „Samtidig opløstes dets Moral.
Det er ikke nemt at tale om disse Ting, men for mig staar
det som om de Folk har Ret, der mener, at de sidste Regeringers fanatiske Kampe mod Congregationerne har skadet
Frankrig. ( !!) Det er ikke nemt at sige det, naar man i
sit Hjerte tror, at disse Kampe har Sandheden med sig. ( ?)
Men Frankrig er et gammelt Land, dets Kultur og Levevis, Folkets dybeste Opfattelse af Mennesker og Liv og
Død er i den Grad gennemvævet af den katholske Religions
Ethik, at disse voldelige Angreb paa Troen kun kan skabe
Desperation og gold Trods. Men for Politikerne var Kampen en Programparagraf, som skulde og som ogsaa — trods
Briand — bliver ført igennem den opløste Folkebevidsthed,
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Ejendommelighed er i Færd med at gaa tabt." Det er det
Resultat, han er kommet til paa Grundlag af Læsning, Iagttagelser og Samtaler.

Det er en Kendsgerning, siger han, „at Frankrig i de sidste tyve Aar har set sin Hær forringet med en Femtedel af
dens Styrke, har set sin Flaade smuldre hen, har set sin
Handel og Industri fra 2den Rangs Plads i Verdenskonkurrencen synke ned til den 5te og 6te Rang. Det er et Faktum,
at Landets hele standard of life i Løbet af disse Aar er
bleven sænket dybt under Nabomagternes, Englands og
Tysklands. Det er endelig et Faktum, at Folket med den
mest fuldkomne Ligegyldighed har iagttaget denne Udvikling
En berømt Skribent, Historikeren Emile Faguet har givet
en Forklaring paa denne skæbnesvangre Ligegyldighed, og
Forklaringen er: Alliancen med Rusland.
Det er vistnok rigtigt
Den, der i sin Tid selv har oplevet Alliancedagene, vil
huske som et uforglemmeligt Minde den Jubel, der steg op
fra den parisiske Stenbro. Det var mere end Jubel — det
var som et umaadeligt Befrielsens Aandepust: Endelig en
Ven i Verden! Og medens Aarene gik og Diplomaterne
efterhaanden lærte at betragte Forbundet for, hvad det var
værd, levede det videre i Folket Som en Trøst, en Tryghed.
Det svækkede den nationale Energi, det fik Folket til at
glemme sin Fortid, sine Frihedskampe, sit tapre Oprørshjerte. Selve Despotismens Ide blev ikke saa, afskrækkende,
som den før havde været, fordi det jo var Venner og Forbundsfæller, der repræsenterede den. Folket demoraliseredes
politisk."
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for hvem Republiken endnu langtfra har kunnet fremtrylle
de moralske Grundsætninger, som skulde erstatte de religiøse Principer, den har søgt at ødelægge. ( !)
Og just her i Paris, hvor Eksistenskampen raser med
en Grusomhed, som vi slet ikke kender noget til hjemme, og
hvor den, der blot snubler, øjeblikkeligt bliver slaaet ned
fra begge Sider, er der Trang til Barmhjertighed. Kristendommen har den paa sit Program — Hr. Monis og Hr.
Caillaux har den ikke paa deres.
Overhovedet kan man ikke undgaa at lægge Mærke til,
hvorledes de Mænd, i hvis Hænder Republiken er betroet
og hvis Pligt det er at hævde den efter de fundamentale
Menneskerettigheders Principper, som den fra først af er
bygget op over — hvorledes de efterhaanden falder til Hvile
i en mere og mere selvgod Opportunisme. Det synes som
om det radikale, politiske Program, som de demonstrativt
løfter til Beskuelse for Deputeretkammeret, samtidig tjener
som en Slags Værn for deres private, ideløse Egoisme.
Medens de Mænd, der grundlagde Radikalismens politiske
Herredømme — Combes, Clemenceau, Picquardt, Briand —
dog stundom løftedes ud over deres private Formaal af
virkelig republikanske Kampideer (man kan saa mene om
disse Ideers Værdi, hvad man vil), saa har deres Arvtagere,
de nuværende Magthavere, næppe nogensinde haft anden
Ide end saa meget som muligt at holde sig til Jorden og
gøre sig den underdanig. Disse Mænd — Monis, Steeg,
Masse, Cruppi (Berteaux var ganske af Typen) — er alle
klarhovede, paa sin Vis dygtige Folk, erfarne Politikere,
snedige Agitatorer, Folk med haard Hud og haarde Hænder,
med Jernnæver og stærke Lunger, Folk med Penge paa
Lommen og djærve Vittigheder paa Tungen. Og som Typen
er, er den skabt saa lige ud af de franske Venstrepolitikeres Hjerte; den rystes ikke af de bekendte Clemenceau'ske Temperamentsudbrud, der kunde virke saa generende, og paa den anden Side er den kraftig nok til at
komme i Vejret og hævde sig under de vekslende Ministerchefer.
Men egentlig populær i Folket er den endnu ikke. Man
mærkede det sidst under Flyverkatastrofen ved Issy-Moulineux, hvor Berteaux' Ulykke og Monis' Uheld vakte Bestyrtelse, men ingensomhelst „national Sorg", knap nok
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virkelig Deltagelse ; en Luftskippers Fald og Død vilde ganske anderledes have bevæget Mængden. Ligesom vel alle
andre Folk har det franske jo en instinktiv Svaghed overfor det æventyrlige, — og heroisk er denne Type ganske
sikkert ikke. Men desuden findes der hos Menigmand her
noget, som han har ganske for sig selv — noget, der kan
være skubbet til Side og dybt skjult under Dagliglivets Slid
og Smaaligheder: en Fjeder i Sindet, noget vist spænstigt
og klingende, et Drag af Ædelmodighed og af ømfindtlig
Stolthed, en lille Streng af ægte Metal under alt det udflydende Vrøvl og Pral. Denne Ejendommelighed — som vel er
den egentlige Grund til, at man elsker det franske Folk
fremfor noget andet — strider i Virkeligheden haardt mod
den praktiske Stræbertype, som nu vil beherske det. Og hvor
længe vil Folket vel kunne forsvare sig imod den ? Den
materialistiske Radikalisme, som den fører med sig, har
Bud efter visse Svagheder i dets Natur, og det kan se ud
som om der var Fare for, at Frankrig — hvis dets Udvikling endnu længe fortsættes i samme Spor som nu — en
Gang skal blive et Land uden Idealer. Dets kostelige Særegenhed vil da være gaaet tabt — og hvad Rolle faar det
da at spille i Tidens Plebejervælde?
Den samme som alle de andre Lande."
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Udtalelser som disse er mærkelige i Lys af det, der fulgte
efter og som har bekræftet deres Rigtighed, men de maa have
været det endnu mere dengang, hvor man ikke var vant til at
høre saadanne Meninger fremsat og navnlig ikke fra en Rettroenhedens Bevogter. Men det skulde blive værre endnu i
det følgende. Det var ikke blot Parlamentarisme og Levebrødspolitikere, han tog Afstand fra, eller gamle reaktionære Idealer
som Folkeaand og national Stolthed, han koketterede med.
Han drev det endnu videre; han talte med Udgangspunkt i
Arthur Meyers da nyligt udkomne Erindringer: „Ce que Ines
yeux ont vu" om den jødiske Invasion og den Skade, den
havde anrettet.
I denne Bog af den omvendte og konservative Jøde, der var
Udgiver af Bladet Le Gaulais, og i Fortalen til den af Bmile
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„Det er Klerikalismens Fjender", siger han, „der har skabt
den moderne Jødedom i Frankrig; af Had til Katholicismen
har de i den sidste Snes Aar systematisk skubbet Jøderne
frem overalt : I Handelen, i Aviserne, i Administrationen —
og ved deres Smidighed og Udholdenhed har de sejret overalt, ikke alene i Byerne, men ogsaa paa Landet, hvor de
tidligere „gode Familier" sad paa deres Gaarde med Smaaformuer paa 2-300.000 Fr., men som nu allevegne har
maattet fortrække fra deres Hjem og deres Jord og Jagt.
Og i Paris er Tilstanden saaledes, at alle de store Finanshuse og Banker er kommet i Hænderne paa de tyske Israeliter.
Arthur Meyer — der som bekendt er Antisemit — fortæller om disse Ting med en Blanding af Indignation og Skadefryd, der virker yderst pudsig; men han glemmer at
meddele, at de fleste af disse germanske Jøder er blevet
saa gode Franskmænd, som de i det hele taget kan blive. ( !)
De elsker Frankrig, fordi det har modtaget dem uden
Uvilje og gjort dem rige. Men de kan ikke føle og tænke
fransk. ( !) Og halvt mod deres Vilje sprede de germansk
Aand om sig overalt, hvor de færdes — og de færdes overalt.
Men maaske endnu mere direkte er den Indflydelse, som
jødiske Skribenter udøver gennem Teatrene. Gennemløber
man i øjeblikket Plakaterne, finder man kun et eneste
fransk Stykke af virkelig Værdi: Leon Gandillots henrivende Vers Vamour paa Odeon, en ganske enkel, helt menneskelig Kærlighedshistorie, skabt i „Manon Lescauts" Aand,
fuld af den fineste Vemod og det dybeste Skælmeri — en

ædel fransk Druevin. Ellers de obligate Farcer af Flers og
Cavaillet (vor Tids Meilhac og Halevy) og af den opfindsomme Feydeau. Og nogle Operetter.
Men Teatret — jeg mener Teatret som det er, naar det
behersker Sindene, naar det bestormes og diskuteres, naar
det er omgivet af den store Sensation — tilhører udelukkende de to jødiske Forfattere Henry Bernstein og Henry
Bataille. Bernstein har for Tiden intet Arbejde paa Plakaterne, fordi hans sidste Drama Apres moi blev standset af
en ganske taabelig Demonstration af de fjantede orleanistiske Drengebørn, Les camelots du Roi („det unge Højre") 3).
Til Gengæld har Bataille to : L'enfant de l'Amour paa
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3) Royalisternes Demonstration mod Opførelsen af Henry Bernsteins Stykke paa Comedie-Francaise, hvortil han hidtil ikke havde haft Adgang, var maaske ikke saa „taabelig", som Sven
Lange gaar ud fra. Den havde baade en æstetisk og en national
Begrundelse. Den første har Sven Lange selv givet. Man ansaa
ham ikke for værdig til at opføres paa den nationale Scene, 'Men
dertil kom, at man ikke betragtede hans nationale Generalieblad
som uplettet. Dette fremsilles af Lucien Rebatet i „Les Tribus du
Cinema et du Theatre" saaledes:
I 1900 bliver Bernstein, 24 Aar gammel, indkaldt som Soldat.
Han holder det ud i syv Maaneder, men flygter saa til Bryssel.
Herfra sætter han sine Venner og Veninder I Bevægelse, og en af
disse, den jødiske Skuespillerinde Simone, udvirker hos Krigsministeren, den bekendte ivrigt antiklerikale Dreyfustilhænger General
Andre, Tilladelse for ham til at vende tilbage til Paris og slippe
for Resten af sin Tjenestetid, sytten Maaneder. Fra modsat Side
paastaas, at Bernstein kun havde holdt „blaa Mandag", og at en
Undersøgelse havde renset ham.
Premiereaftenen var Teatret fyldt af Studenter og Royalister.
Da Helten I Stykket griber en Revolver og truer med Selvmord,
raaber en Student: „Bare rolig, han skyder ikke." Næste Aften
var der paa dette Sted en af Tilhørerne, der knuste en elektrisk
Pære med et Knald, der fik Skuespillerne til at fare sammen i
Skræk, medens Tilskuerne lo. Da Skuespilleren Le Bargy trykkede Skuespillerinden Bartets Hænder, frembragte man med sn
Skralde en Lyd som om Knoglerne knustes.
Man arresterede for et godt Ord — Leon Dauelst blev omtrent
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har de i den sidste Snes Aar systematisk skubbet Jøderne
frem overalt: I Handelen, i Aviserne, i Administrationen —
og ved deres Smidighed og Udholdenhed har de sejret overalt, ikke alene i Byerne, men ogsaa paa Landet, hvor de
tidligere „gode Familier" sad paa deres Gaarde med Smaaformuer paa 2-300.000 Fr., men som nu allevegne har
maattet fortrække fra deres Hjem og deres Jord og Jagt.
Og i Paris er Tilstanden saaledes, at alle de store Finanshuse og Banker er kommet i Hænderne paa de tyske Israeliter.
Arthur Meyer — der som bekendt er Antisemit — fortæller om disse Ting med en Blanding af Indignation og Skadefryd, der virker yderst pudsig; men han glemmer at
meddele, at de fleste af disse germanske Jøder er blevet
saa gode Franskmænd, som de i det hele taget kan blive. ( !)
De elsker Frankrig, fordi det har modtaget dem uden
Uvilje og gjort dem rige. Men de kan ikke føle og tænke
fransk. ( !) Og halvt mod deres Vilje sprede de germansk
Aand om sig overalt, hvor de færdes — og de færdes overalt.
Men maaske endnu mere direkte er den Indflydelse, som
jødiske Skribenter udøver gennem Teatrene. Gennemløber
man i Øjeblikket Plakaterne, finder man kun et eneste
fransk Stykke af virkelig Værdi: Leon Gandillots henrivende Vers l'amour paa Odeon, en ganske enkel, helt menneskelig Kærlighedshistorie, skabt i „Manon Lescauts" Aand,
fuld af den fineste Vemod og det dybeste Skælmeri — en

Faguet genfinder man de Synspunkter, der har gjort Indtryk
paa Sven Lange. Naar denne karateriserer Bogens Angreb paa
Republiken som hadefulde, er det dog ligesaa meget ved Siden af, som naar han fremhæver dens Skildring af Antisemitismen som særligt lærerig. I Virkeligheden er det en meget
forsigtig Bog ,selv om Arthur Meyer ikke lægger Skjul paa,
at det er hans Racefrænder, der har været de angribende, og
at den Antisemitisme, der er bleven Følgen heraf, derfor kun
er at betragte som legitimt Selvforsvar.
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Han fortsætter denne Skildring af „Paris' indre Opløsning"
med at fremhæve den Forsimpling, den tiltagende Amerikani-
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kvalt, da man trak ham paa Stationen ved hans Halstørklæde =men tilsidst maatte Bernstein trække sit Stykke tilbage.
Kampene efterfulgtes af en Duel mellem Bernstein og Leon Dandet, i hvilken denne sidste saaredes.

me, der saa hurtigt og fuldkomment erobrer det sensuelle
parisiske Damepublikum. Men i Virkeligheden er han ligesaa menneskelig kold i sin Dramatik som Bernstein, staar
ligesaa personligt udeltagende overfor sine Personers Skæbne. I det Reklamesprog, der efterhaanden har dannet sig
om de to Forfatteres Virksomhed, er det blevet en fast Regel at kalde hans Kunst si humain, si humanitaire. Hans
„Menneskelighed" bestaar deri, at han har hittet paa at
vende op og ned paa de normale menneskelige Forhold —
Slægts- og Blodsforholdene — og bygge ordinære Konfliktdramaer op paa den omvendte Basis. Og den lystige Tristan
Bernard røbede forleden ved en Frokost Ideen til Batailles
næste Stykke: En Moder og en Søn forelsker sig lidenskabeligt i hinanden; i tredie Akt opdages, at de alligevel ikke,
som de tror, er i Familie med hinanden; stor Katastrofe,
oprivende Scener — og i fjerde Akt skyder den unge Mand
sig af Fortvivlelse — — —
Men ogsaa den Slags giver jo Pirring og skaber Sensationen, skrevet med Talent, som det bliver, og spillet med
Mesterskab af Kunstnere som Gentry og Le Bargy, Rejane
og Lavalliere, men derfor er det ikke mindre vist, at det
parisiske Publikum under Indflydelse af disse dominerende
Skuespils i dybeste Forstand ufranske Aand efterhaanden
taber Smagen for den Charme og Finhed, den Naturlighed
og Overgivenhed, som er den nationale Litteraturs bedste
Eje.
Og ingen retleder. Dagbladskritiken, der for faa Aar
siden betjentes af Folk som Catulle Mendes og Henri
Bauer, Jules Lemaitre og Sarcey, skrives nu af helt og hol:
dent anonyme Penne, Teatrenes og Forfatternes Lejesvende, der med falske Honningsmil roser alt i stereotype Vendinger. Nogle „Anmeldelser" kommer efter Generalprøverne, andre efter Premiererne, de fleste to-tre Dage senere:
Stoffet er ligegyldigt for Aviserne, der kun interesserer sig
for de smaa betalte Tekstannoncer om Stykkernes uhørte
Sukces fra Dag til Dag. Teaterkritiken ordnes nu — efter
engelsk-amerikansk Mønster — næsten helt og holdent af
Teatrene selv."

Forfattere regnes i toneangivende Krese for det moderne
Dramas Førstemænd.
Men egentlig franske Egenskaber ejer de kun yderst faa
af. Bernsteins Skuespil er byggede op med fransk Logik og
gennemførte med den Stringens og det tekniske Haandelag,
som er den franske Dramatiks fornemste Styrke. Men de
mangler ganske Ynde, de er fuldkommen blottede for Vid,
de ejer intet Hjærtelag, ingen menneskelig Medfølelse — en
sær Dødskulde slaar ud af deres nervøse Fanatisme. Og de
fortæller næsten intet om Frankrig, om Paris: Forfatterens
Erfaring eller Iagttagelser synes besynderligt begrænset.
Hans Typer, som han fører sammen i ret imaginære Saloner og Boudoirer, gentager ustandseligt sig selv under de
vekslende Forklædninger, og de er som Skikkelser betragtet
i en overordentlig Grad mindre sammensatte, mindre nuancerede og levende end moderne franske Mennesker er. Han
bygger sine Stykker op over de accidents, de faits divers,
der kan belyse hans Ideer, og med den særegne tørre Glød,
som hans Race ejer, styrter han Handlingen afsted fra Katastrofe til Katastrofe — medens Ordet, det levendegørende,
det besjælende, det uddybende, det beduggede Ord, Repliken, Talen, som i den franske Poesi er udviklet til saa henrivende Fuldkommenhed, indskrænkes til fattige, stemningsløse Forbindelsesled mellem forskellige sceniske Kraftoptrin. At læse hans Stykker er umuligt; deres Virkning beror
helt paa Scenen og Skuespillerne — og den Følelse, de udløser hos Publikum, er ganske af lignende nervøst spændende, nervøst kildrende Art som den, der griber det, naar det
paa Gaden er Vidne til et Ulykkestilfælde som et Automobils Sammenstød med en Hestedrosche, dybere gaar den
ikke, — men Stykkernes Magt over et Storstadspublikum
kan ogsaa forstaas.
Batailles Skuespil virker ved lignende Midler, om han end
ikke er nær saa dygtig som Bernstein og ikke ejer hans
fanatiske Styrke. Til Gengæld er han mere overtalende eller
indsmigrende: han ejer ikke lidt af den østerlandske Sød-
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„Vest og Øst føre deres kolde krig paa Frankrigs jord", siger
han. „Franskmændene mener, at saafremt man kan tale om en
russisk kolonne, saa kan man med lige saa stor ret tale om en
amerikansk kolonne, og at denne sidste søger at trække fransk
kulturliv ned paa et niveau, hvor forretningsfolk kan boltre sig ...
Franske filmsfolk pas staar, at fransk film allerede er ved at blive
ødelagt af amerikansk kapital. Den store demonstration for kort
tid siden, hvori Frankrigs ypperste filmskunstnere ogsaa deltog,
var vendt mod Amerika ... Forholdene har medført, at mange
andre end kommunisterne i dag anser den amerikanske indflydelse
for at være en fare for fransk kultur. Baade gaullister og militante katholiker har overfor mig givet udtryk for denne frygt. Naturligvis tvivler man ikke om, at den franske kultur i det lange
løb vil klare sig i kampen mod pengemagten. Men man er klar
over, at uden kamp gaar det ikke. (!) Dert! 1 kommer, at den
jævne Franskmand fyldes med Afsky, naar han læser om en „udrensning", der bl. a. synes at ramme en af de største kunstnere,
der lever paa amerikansk grund, Charlie Chaplin, og med rædsel,
naar han erfarer om de amerikanske negerforfslgelser, som han
sidestiller med de nazistiske jødeforfølgelser."

kan være bekymret, at denne Kultur menes truet af „amerikansk"
Indflydelse, og at det er tilladt at demonstrere mod denne Indflydelse, hvorimod det ikke er den amerikanske Kultur tilladt at værge sig mod Negre eller mod Charlie Chaplin, hvis den paa sin
Side finder disse Indflydelser farlige.
Problemet er imidlertid endnu mere dobbeltbundet. Sæt nemlig
at Werner Sombart har Ret i, at det, vi kalder „Amerikanisme" i
meget væsentlig Grad er Jødeaand, Jødepenge og Jødeindflydelse
— hvad saa med at protestere mod denne og demonstrere mod
den? Eller er det kun kamoufleret som Amerikanisme, den rummer nogen Fare for fransk Kultur og anden Kultur? 3. A.
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Med disse er Betragtningerne mundet ud, hvor de skulde, og
I det hele taget kan man ikke være i Tvivl om til hvilken Side
Forfatteren hælder. Det er „Kapitalen", der er en Fare for fransk
Kultur, og man maa derfor antage, at denne vilde være frelst,
hvis „Kapitalens Magt" blev brudt. Men hvad saa med Chaplin,
eller er f Eks. den Kapital, han har tjent eller som er tjent paa
ham, ikke amerikansk og derfor ikke nogen Fare for fransk Kultur? Man vil i det hele taget ikke finde det let at bringe de forskellige Udtalelser i Sammenhæng, men een Ting synes dog irlrømmet, at der findes en fransk Kultur, paa hvis Vegne man

sering medfører 3a), og slutter saa i god journalistisk Stil med
en Sludder for en Sladder om Pariserindernes uforanderlige
Charme.

kendt ikke kan mistænkes for „Reaktion", faaet Besked (8. Marts
1948) af dets Medarbejder Børge Rudbeck.

3a) Denne er som bekendt hverken i Paris eller andetsteds bleven mindre efter den nu midlertidigt afbrudte Krig. I Frankrig
er den endogsaa bleven saa stærk, at den har givet Anledning til

3a) Denne er som bekendt hverken i Paris eller andetsteds bleven mindre efter den nu midlertidigt afbrudte Krig. I Frankrig
er den endogsaa bleven saa stærk, at den har givet Anledning til
Demonstrationer. Herom har man i „Frit Danmark", der som be-

Det er jo i det hele taget ikke en Artikel, der er Resultatet
af hverken omfattende Studier eller grundig Eftertanke, men
det er en Artikel, der ved sin Indstilling og ved sin Friskhed
adskiller sig paafaldende fra Sven Langes sædvanlige Form
og som den Dag i Dag har bevaret sin Interesse ved det Billede, den giver af Udviklingen i Førkrigstidens Frankrig, ja
til en vis Grad i Europa, ogsaa i Danmark. Paris blev forvandlet og København blev det, begge hver paa sin Maade og
i forskellig Udstrækning, men ligesom andre Storbyer under
samme Indflydelser: Jødernes, Demokratiseringens, Amerikaniseringens, Forsimplingens. Hvad han iagttog i Paris vilde
han derfor — med de Forandringer og Tillempninger, Forholdene gjorde nødvendige — have kunnet overføre paa København, og det var maaske ogsaa med den Bagtanke, han skrev
det. Han fik i hvert Fald omgaaende Svar fra dem, der følte
sig ramt.
Allerede tre Dage efter var der i „Politiken" en lang Artikel
af Georg Brandes med Overskrift Sven Lange og Antisemitismen. Han har rent „tilfældigt" (!) faaet Sven Langes Artikel
tilsendt og er bleven meget forundret. Ikke mindst over, at
Frankrigs Kultur og Levevis halvandet Hundrede Aar efter
Voltaire og mere end Hundrede Aar efter Revolutionen skulde
være „i den Grad gennemvævet af den katolske Religions Etik,
at Landet efter Adskillelse af Kirke og Stat staar uden Moral
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Han kan derfor ikke dy sig for „i Parentes" at fortælle en
af disse Historier, der skal tjene til at forherlige ham, men
som tjener til at give Læseren en saare ringe Mening om hans
Smag, hans Takt og hans Fornuft.
Jo, for et Par Uger siden „sagde den bekendte italienske
Forfatterinde Annie Vivanti til mig: jeg kender ikke et
Menneske uden Dem i Paris. — Jeg forundret: Ingen? Vi
har dog i Fællesskab kendt mange. --- Jeg har glemt dem,
kender dem ikke mere. Kun en skal jeg tale med, Maurice
Muret. — Jeg: Hvor gider De se det ...? — Hun: Han
skriver pda en Bog om Carducci, Fogazzaro og mig. Er han
et ...? — Jeg mener den udmærkede Mand. Kender De hans
Bog L'Esprit juif med dens Kapitler om Spinoza, Heine og
mig? — Nej! — Blandt de forskellige skønvidenskabelige
antisemitiske Produkter staar den overmaade højt ved sin
fuldkomne Stupiditet. — Dagen efter siger Fru Vivanti:
„Jeg har set Manden. Der er for mig ikke den ringeste
Tvivl om, at han er Jøde. Han brænder forøvrigt efter at
gøre Deres Bekendtskab. Han lo hjerteligt, af hvad De havde kaldt hams), og sagde, at saa meget des mere ønskede
han at kende Dem." Han maatte opgive det Ønske."

bagefter. Den Nydøb
Forstand af. At tro h
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5) Georg Brandes lægger i sin Iver for at komme sin frafaldne
Racefælle til Livs ikke Mærke til, at han giver et Billede af ham,
der i en paafaldende Grad ligner den Opfattelse af Jøderne, der
kommer frem i visse Karikaturer, og som man ellers ikke troede,
de satte Pris paa.
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6) En Type altsag, de

4) Rent bortset fra det mærkelige i, at Mirbeau er I Stand til at
„forjage" Meyer fra et Hotel, maa det tjene til Oplysning, at Mirbeau havde været Meyers Sekretær, og at han nu var Dreyfustilhænger, medens Meyer var Dreyfus-Modstander, formodentlig
den eneste Jøde, der var det.

og snart bliver et Land uden Idealer." Dette vil han dog ikke
gaa nærmere ind paa, og skal man dømme efter Tilløbet, vilde der heller ikke have været noget vundet, hvis han havde
gjort det. Hans Ord røber en saadan Mangel paa Evne eller
Vilje til at forstaa — rimeligvis begge Dele —, at en fortsat
Drøftelse vilde have været unyttig. Hele hans Svar viser, at
det for hans Vedkommende ikke gælder om at forstaa Modparten og komme til Klarhed over de Spørgsmaal, der er rejst,
men kun om at benægte deres Eksistens, slaa ham ned og
forvirre Læsernes Omdømme.
Der er nemlig en anden Paastand, der næsten har overrasket
ham endnu mere.

„Det er den, at Paris' Ejendommeligheder har lidt og hver
Dag taber sig endnu mere „først og fremmest gennem den
jødiske Invasion".
Langes Kilde her er den (ikke just fordelagtigt) bekendte Arthur Meyers Memoirer, der af ham betegnes „som en
Bog, der er særdeles god at faa Forstand af". Det maa være
mig tilladt at ytre min dybe og hjertelige Beklagelse af den
— hvem det end er — som skal faa sin Forstand af Arthur
Meyer. Gid jeg kunde forelægge denne Skildring for Octave
Mirbeau, der i Rennes af ren Væmmelse tvang Meyer til at
forlade det Hotel, hvor Mirbeau først var taget ind,4 ) jeg
gad se hans Ansigt da! Jeg tør sige, at Sven Lange i ethvert Tilfælde er det første medregnelige Menneske, der har
faaet Forstand af at læse Arthur Meyer — og jeg tvivler
paa, han har faat sin ellers saa gode Forstand forøget ved
denne Læsning. Ak, hvorfor var Lange ikke til Stede, da
Arthur Meyer i Forfjor, vel 60 Aar gammel, blev holdt højtidelig over Daaben i Madeleine Kirken! Hvilken Opbyggelse for ham havde det ikke været! Og maaske var han da
ogsaa bleven indbudt til Meyers fornemme Bryllup straks

bagefter. Den Nydøbte som Brudgom var ogsaa god at faa
Forstand af. At tro ham var maaske mindre at anbefale,
men Lange tror paa ham. Det er det bemærkelsesværdige
ved Meyer, at hvormange Spark i Bagdelen end Hertugen
af Orleans har givet ham, er Meyer lige trofast Tilhænger
af ham.5 ) Meyer skal have den Ære, der tilkommer ham.
Men hellerikke mere. Og det forekommer mig, at Lange
giver ham mere, at hans „Antisemitisme" er smittet en
Smule af paa Lange, der dog ikke er Jyde eller Jøde, som
hidtil alle fremragende Antisemiter, og næppe selv betragter
sig som „Antisemit".

„Det er den, at Paris' Ejendommeligheder har lidt og hver
Dag taber sig endnu mere „først og fremmest gennem den
jødiske Invasion".
Langes Kilde her er den (ikke just fordelagtigt) bekendte Arthur Meyers Memoirer, der af ham betegnes „som en
Bog, der er særdeles god at faa Forstand af". Det maa være
mig tilladt at ytre min dybe og hjertelige Beklagelse af den
— hvem det end er — som skal faa sin Forstand af Arthur
Meyer. Gid jeg kunde forelægge denne Skildring for Octave
Mirbeau, der i Rennes af ren Væmmelse tvang Meyer til at
forlade det Hotel, hvor Mirbeau først var taget ind,4 ) jeg
gad se hans Ansigt da! Jeg tør sige, at Sven Lange i ethvert Tilfælde er det første medregnelige Menneske, der har
faaet Forstand af at læse Arthur Meyer — og jeg tvivler
paa, han har faat sin ellers saa gode Forstand forøget ved
denne Læsning. Ak, hvorfor var Lange ikke til Stede, da
Arthur Meyer i Forfjor, vel 60 Aar gammel, blev holdt højtidelig over Daaben i Madeleine Kirken! Hvilken Opbyggelse for ham havde det ikke været! Og maaske var han da
ogsaa bleven indbudt til Meyers fornemme Bryllup straks

4) Rent bortset fra det mærkelige i, at Mirbeau er I Stand til at
„forjage" Meyer fra et Hotel, maa det tjene til Oplysning, at Mirbeau havde været Meyers Sekretær, og at han nu var Dreyfustilhænger, medens Meyer var Dreyfus-Modstander, formodentlig
den eneste Jøde, der var det.
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og snart bliver et Land uden Idealer." Dette vil han dog ikke
gaa nærmere ind paa, og skal man dømme efter Tilløbet, vilde der heller ikke have været noget vundet, hvis han havde
gjort det. Hans Ord røber en saadan Mangel paa Evne eller
Vilje til at forstaa — rimeligvis begge Dele —, at en fortsat
Drøftelse vilde have været unyttig. Hele hans Svar viser, at
det for hans Vedkommende ikke gælder om at forstaa Modparten og komme til Klarhed over de Spørgsmaal, der er rejst,
men kun om at benægte deres Eksistens, slaa ham ned og
forvirre Læsernes Omdømme.
Der er nemlig en anden Paastand, der næsten har overrasket
ham endnu mere.

6) En Type altsag, der meget ligner den, Georg Brandes har
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— skønt den Omstændighed, at han bliver anbragt i en af de
fede Stillinger, der fortrinsvis er forbeholdt Jøderne, kunde tyde
paa det — men enten han er det eller ikke, er han ved sin frækt
opreklamerede, tomme, golde, andenhaands Færdighed saa typisk
„jødisk" som nogen kan være det, et ægte Produkt af den Smag,
Jøderne har skabt og som de trives i og med. Paa lignende Maade forholder det sig med Henry Bataille. Lalou, der af Leon
Daudet beskyldes for at være kommunistisk inficeret og som
altsaa ikke kan være Antisemit, karakteriserer ham i sin Litteraturhistorie ved „en Æstetisme, hvis Pretentioner paa Dybsind
dækker over Tomhed." Den østrigske Kritiker Otto Forst-Battaglia, der heller ikke optræder som Antisemit, kalder ham i sin Litteraturhistorie for en Tvillingbroder til Bernstein, „med hvem han
har tilfælles den larmende Sukces og Ubesværetheden i Retning
af højere litterære Ambitioner." En Tvillingbroder til Bernstein —
indtil videre er det vist bedst at lade det staa hen, om han ikke
skulde være det ogsaa efter Blodet.
9) Dette Udfald vil være spildte Ord paa Balle-Lars, hvis man
ikke ved, at den norske Højesteretsadvokt Saxlund da nyligt havde udgivet sin fortræffelige Bog „Jøder og Goyim", der senere er
kommet i tre Oplag.

Paris har omgaaedes
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for nævner Lange fo
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dig Lykke med et D
Hvor kan endelig
Aands Renhed, skriv
gen retleder det. Da
betjentes af Folk so
skrives nu af halvt o
Forfatternes Lejesven
ri Bauer var jo Jøde

10) Ja, men Lemaitre og Sarcey, som Lange ogsaa nævnte og
som Brandes udelader, var det ikke. Hvorfor gøre Fejltagelsen
hundrede Procents, naar den dog kun var halvtreds? Hvorfor i det
hele taget bebrejde Lange, at han tager Fejl af et Par Navne,
naar Jøderne gør alt for at skjule deres Race og tager det meget
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10) Ja, men Lemaitre
som Brandes udelader,
hundrede Procents, naar
hele taget bebrejde La
naar Jøderne gør alt for

8) Georg Brandes er aabenbart selv ikke sikker paa sin Sag.
Den Omstændighed, at man ikke har hørt eller læst om en Mand,
at han er Jøde er i vore Dage ikke noget Bevis for, at han ikke
er det. Jeg havde i mange Aar ikke hørt eller læst et Ord om, at
Herman Bang skulde være af jødisk Afstamning, men derimod meget om, at han var af Hvidernes Æt. Da det imidlertid under de
nuværende Forhold er umuligt at faa Sagen oplyst m. H. t. Bataille, er det bedst at lade Georg Brandes' behændigt anbragte
Tvivl staa ved deres Værd, men selv om han ikke var Jøde eller
af jødisk Afstamning, kunde han derfor godt være fuldgyldigt
Udtryk for den herskende jødiske Aand. Det er f. Eks. heller ikke
noget Sted oplyst om Kjeld Abel, at han er af jødisk Afstamning

Efter denne „Parentes" fortsætter Brandes saa sit Tilintetgørelsesfeltog mod Sven Lange. Denne gør gældende, „at
Teatret i Frankrig næsten udelukkende tilhører de to jødiske
Forfattere Henry Bernstein og Henry Bataille."

7) Man maa undre sig over Georg Brandes' Undren, thi der var
jo f. Eks. i sin Tid ogsaa mange dramatiske Forfattere i Tyskland, og ikke desto mindre spillede man Kotzebue alle Vegne. Heller ikke begriber man, hvorfor „fransk Aand" skal i Anførselstegn. Vil det sige, at det er latterlig at regne med dette Begreb?

„Det var som syv Satan" vil maaske en og anden, der
har Begreb om fransk Teaterkunst, være fristet til at udbryde. Samtidig tilstaas endda, at Bernsteins Navn for Tiden ikke findes paa nogen Plakat, da der intet Stykke
spilles af ham. Men da der jo mindst er hundrede dramatiske Forfattere i Paris, maa det vel undre, at disse to alene
behersker Teatret7), ja i Forening. uddriver „fransk Aand"
af det.
For første Gang i mit Liv læser jeg hos Sven Lange, at
Henry Bataille skulde være af jødisk Afstamning. Nu har
jeg læst ham og om ham i mangfoldige Aar og aldrig set
ringeste Hentydning hertil. Jeg har i lige saa mange Aar
kendt hans nære Veninde, Berthe Bady; jeg gad vidst, om
hun nogensinde har hørt det.8) Jeg maa tro, at Lange i

skildret i Arthur Meyer. Mærkelig saa ufordelagtigt hans Racefæller tager sig ud for ham, naar han ikke ser dem med Kærlighedens Øjne.

skildret i Arthur Meyer. Mærkelig saa ufordelagtigt hans Racefæller tager sig ud for ham, naar han ikke ser dem med Kærlighedens Øjne.

„Det var som syv Satan" vil maaske en og anden, der
har Begreb om fransk Teaterkunst, være fristet til at udbryde. Samtidig tilstaas endda, at Bernsteins Navn for Tiden ikke findes paa nogen Plakat, da der intet Stykke
spilles af ham. Men da der jo mindst er hundrede dramatiske Forfattere i Paris, maa det vel undre, at disse to alene
behersker Teatret7), ja i Forening. uddriver „fransk Aand"
af det.
For første Gang i mit Liv læser jeg hos Sven Lange, at
Henry Bataille skulde være af jødisk Afstamning. Nu har
jeg læst ham og om ham i mangfoldige Aar og aldrig set
ringeste Hentydning hertil. Jeg har i lige saa mange Aar
kendt hans nære Veninde, Berthe Bady; jeg gad vidst, om
hun nogensinde har hørt det.8) Jeg maa tro, at Lange i

Paris har omgaaedes norske Antisemiter ;8) thi ingen er
dem lig i at opsnuse formentlig jødisk Afstamning. Hvorfor nævner Lange forøvrigt ikke Porto-Riche, der jævnlig
maa høre ilde for sin paastaaede jødiske Herkomst, og i
Sammenligning med hvem ingen i Aar har gjort nævneværdig Lykke med et Drama i Paris?
Hvor kan endelig Lange, der er saa bekymret for fransk
Aands Renhed, skrive om det parisiske Publikum: „Og ingen retleder det. Dagbladskritiken, der for faa Aar siden
betjentes af Folk som Catulle Mendes og Henri Baur ...
skrives nu af halvt og helt anonyme Penne, Teatrenes og
Forfatternes Lejesvende." ? Saavel Catulle Mendes som Henri Bauer var jo Jøder.")

7) Man maa undre sig over Georg Brandes' Undren, thi der var
jo f. Eks. i sin Tid ogsaa mange dramatiske Forfattere i Tyskland, og ikke desto mindre spillede man Kotzebue alle Vegne. Heller ikke begriber man, hvorfor „fransk Aand" skal i Anførselstegn. Vil det sige, at det er latterlig at regne med dette Begreb?

8) Georg Brandes er aabenbart selv ikke sikker paa sin Sag.
Den Omstændighed, at man ikke har hørt eller læst om en Mand,
at han er Jøde er i vore Dage ikke noget Bevis for, at han ikke
er det. Jeg havde i mange Aar ikke hørt eller læst et Ord om, at
Herman Bang skulde være af jødisk Afstamning, men derimod meget om, at han var af Hvidernes Æt. Da det imidlertid under de
nuværende Forhold er umuligt at faa Sagen oplyst m. H. t. Bataille, er det bedst at lade Georg Brandes' behændigt anbragte
Tvivl staa ved deres Værd, men selv om han ikke var Jøde eller
af jødisk Afstamning, kunde han derfor godt være fuldgyldigt
Udtryk for den herskende jødiske Aand. Det er f. Eks. heller ikke
noget Sted oplyst om Kjeld Abel, at han er af jødisk Afstamning
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Efter denne „Parentes" fortsætter Brandes saa sit Tilintetgørelsesfeltog mod Sven Lange. Denne gør gældende, „at
Teatret i Frankrig næsten udelukkende tilhører de to jødiske
Forfattere Henry Bernstein og Henry Bataille."
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Men nu Henry Bernstein selv, fra hvem Hovedfordærvelsen udledes. Jeg gad vide, om Lange nogensinde har set
ham eller talt med ham. Han er jo Langes Hovedjøde.
Bernstein er saa lang og tynd som Holger Drachmann var
i sin Ungdom. Hverken hans Ansigt eller hans Stemme ha'r
noget jødisk Præg. Lange, der synes uskyldig nok til at tro
paa Legenden om de nulevende Jøders Nedstamning fra
de gamle Jøder i Palæstina og Ægypten, skulde ikke gerne
indestaa for Stammemødrenes Troskab gennem 3000 Aar.
Og svigter denne blot paa et Punkt eller to, saa ligger jo
det hele.") Men i ethvert Tilfælde Bernsteins Forældre

12) Det kan til Sammenligning have sin Interesse at høre, hvad
de tidligere nævnte Litteraturhistorikere mener om denne „Khazar", hvis Reputation Georg Brandes trods hans ikke-østerlandske
Afstamning tager sig saa varmt af. Lalou siger (1933) kort og
godt: „Han har haft den Sukces, som denne habile Blanding af
Barbari og Litteratur fortjente." Forst-Battaglia (1928) betegner
ham som en Mester i det, Rene Doumic kaldte „det ikke ønskværdige Teater". „Den Verden, han skildrer, er et Selskab af korrumperede Eksistenser, hos hvem de ædlere Egenskaber ikke er andet
end Laster med Sordine."

stammer fra Odessa.
for, at han er Khazar
Mulighed burde dog
Bernsteins Skue
højst forskelligt Væ
sig meget. Det fore
værdifulde Stykker.'
Forstand ufransk. Be
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Er det muligt, at S
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Den jødiske Stam
vel Heinrich Heine.

13) Nej, Vid mangler han ikke. Vid og Frækhed, den Blanding
som Georg Brandes kalder Chutspe har han nok af, men Ynde?
For at tilkende ham Ynde maa man underlægge Begrebet en Betydning, som det ikke hidtil har haft efter ikke-jødisk Sprogbrug.
Ynde er nemlig ikke det samme som Behændighed eller Smidighed, ikke engang det samme som Charme. Ynde er efter vor Opfattelse uadskilligt forbundet med et Element af Uskyld, af
noget ubevidst, og kan derfor ikke anvendes paa en Race, der er
sig bevidst næsten fra den ligger i Vuggen. At anvende Ordet paa
Heine vil derfor blot sige, at man giver det en ny Betydning, der

12) Det kan til Samm
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11) Som man i Sibirien smider et Barn ud til Ulvene, naar det
kniber, saaledes kaster Georg Brandes resolut sine Stammemødre i
Gabet paa den glubende Antisemitisme repræsenteret af Sven
Lange. Nogen større Respit vil han dog næppe kunne vente sig
ved blot at ofre et Par af dem. Jødiske Træk har jo som alle ved
en forbavsende Evne til at holde sig i flere Generationer, og ifølge
Arvelighedslovene vil de desuden have en Tilbøjelighed til at udskille sig paany. Det er i hvert Fald ikke nogen Illusion, at der
eksisterer en jødisk Nation, ligesaa lidt som det beror paa L•ei
Fejltagelse, at der eksisterer en dansk, en engelsk, en tysk — hvor
mange Undtagelser fra Reglen man end vil kunne paavise.
„Vi ved, at en Hest er en Hest, et Æble et Æble, en Kineser
en Kineser eller en Jøde en Jøde," siger Hilaire Belloc i sin Bog
om Jødesporgsmaalet, „i Kraft af en Proces, om hvilken Filosoferne kan diskutere, men om hvilken intet sundt Menneske tvivler,
og paa hvis rette Fungeren vi alle grunder vor Eksistens. Kemikeren kan fortælle mig, at den kemiske Analyse af et Stykke Kul
giver samme Resultat som den kemiske Analyse af en Diamant,
men en hvilkensomhelst Mand, der er i Besiddelse af sin Fornufts
fulde Brug, vil hertil svare, at med Hensyn til en hel Række andre
Egenskaber: Farve, Brændbarhed, Haardhed, økonomisk Værdi,
Forekomst o.s.v. er de to Ting ikke ens ... Det er det samme med
alle andre lignende pseudovidenskabelige Forsøg paa at modbevise
aabenbare Sandheder... Naar man møder en Jøde — enten det er
som Ven eller Fjende — møder man en Jøde."

ilde op, naar man gætter rigtigt. Det er netop denne deres „Legen
Kispus", der har fremkaldt Kravene om en tydelig Afmærkning,
som kan gøre Fejltagelser umulige. Jøderne selv tager nemlig ikke
fejl.

ilde op, naar man gætter rigtigt. Det er netop denne deres „Legen
Kispus", der har fremkaldt Kravene om en tydelig Afmærkning,
som kan gøre Fejltagelser umulige. Jøderne selv tager nemlig ikke
fejl.
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stammer fra Odessa. Den overvejende Sandsynlighed er da
for, at han er Khazar og slet ikke østerlænder. Ogsaa denne
Mulighed burde dog tages i Betragtning.
Bernsteins Skuespil er af meget forskellig Art og af
højst forskelligt Værd. Han er ung endnu og kan udvikle
sig meget. Det forekommer mig, at han bl. a. har skrevet
værdifulde Stykker.'2 ) For Lange er deres Aand i dybeste
Forstand ufransk. Bernsteins og Batailles Skuespil mangler
som jødisk „ganske Ynde, de er fuldkommen blottede for
Vid, de ejer intet Hjertelag, ingen menneskelig Medfølelse
— en sær Dødskulde slaar ud fra deres nervøse Formalisme.
Og de fortæller næsten intet om Frankrig, om Paris; Forfatterens Erfaring eller Iagttagelse synes besynderligt begrænset ... Disse Stykker har den særegne tørre Glød, som
Racen ejer."
Er det muligt, at Sven Lange istemmer Race-Teorier, der
synes os andre (!) undfangne af en Drukkenbolt i Delirium?
Den jødiske Stammes mest typiske Digter i nyere Tid er
vel Heinrich Heine. Mangler han Ynde ? Fattes han Vid ?13)

11) Som man i Sibirien smider et Barn ud til Ulvene, naar det
kniber, saaledes kaster Georg Brandes resolut sine Stammemødre i
Gabet paa den glubende Antisemitisme repræsenteret af Sven
Lange. Nogen større Respit vil han dog næppe kunne vente sig
ved blot at ofre et Par af dem. Jødiske Træk har jo som alle ved
en forbavsende Evne til at holde sig i flere Generationer, og ifølge
Arvelighedslovene vil de desuden have en Tilbøjelighed til at udskille sig paany. Det er i hvert Fald ikke nogen Illusion, at der
eksisterer en jødisk Nation, ligesaa lidt som det beror paa L•ei
Fejltagelse, at der eksisterer en dansk, en engelsk, en tysk — hvor
mange Undtagelser fra Reglen man end vil kunne paavise.
„Vi ved, at en Hest er en Hest, et Æble et Æble, en Kineser
en Kineser eller en Jøde en Jøde," siger Hilaire Belloc i sin Bog
om Jødesporgsmaalet, „i Kraft af en Proces, om hvilken Filosoferne kan diskutere, men om hvilken intet sundt Menneske tvivler,
og paa hvis rette Fungeren vi alle grunder vor Eksistens. Kemikeren kan fortælle mig, at den kemiske Analyse af et Stykke Kul
giver samme Resultat som den kemiske Analyse af en Diamant,
men en hvilkensomhelst Mand, der er i Besiddelse af sin Fornufts
fulde Brug, vil hertil svare, at med Hensyn til en hel Række andre
Egenskaber: Farve, Brændbarhed, Haardhed, økonomisk Værdi,
Forekomst o.s.v. er de to Ting ikke ens ... Det er det samme med
alle andre lignende pseudovidenskabelige Forsøg paa at modbevise
aabenbare Sandheder... Naar man møder en Jøde — enten det er
som Ven eller Fjende — møder man en Jøde."
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Men nu Henry Bernstein selv, fra hvem Hovedfordærvelsen udledes. Jeg gad vide, om Lange nogensinde har set
ham eller talt med ham. Han er jo Langes Hovedjøde.
Bernstein er saa lang og tynd som Holger Drachmann var
i sin Ungdom. Hverken hans Ansigt eller hans Stemme ha'r
noget jødisk Præg. Lange, der synes uskyldig nok til at tro
paa Legenden om de nulevende Jøders Nedstamning fra
de gamle Jøder i Palæstina og Ægypten, skulde ikke gerne
indestaa for Stammemødrenes Troskab gennem 3000 Aar.
Og svigter denne blot paa et Punkt eller to, saa ligger jo
det hele.") Men i ethvert Tilfælde Bernsteins Forældre
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Han har, skulde det synes, nok deraf til Deling imellem to
Millioner Antisemiter. Er det jødisk at mangle menneskelig
Medfølelse ? Den jødiske Stammes berømteste Søn er Jesus.") Havde han ingen ?
Og nu Bernsteins nervøse Fanatisme. Paa hvilket Punkt
har han vist sig fanatisk ?
Der er mig ikke et eneste Punkt bekendt. Hans Stykker
er — hvad Mangler de end iøvrigt har — rent kunstneriske, tendensfri.
Og det insinueres, at han har levet halvvejs udenfor
Frankrig, udenfor Paris (ingen vil kunne finde Antydning
af noget saadant i Langes Ord!), han synes som Medlem
af en Pariakaste kun at kende et snævert Udsnit. Lange,
der har agtet endog paa Sladderen om Folks Afstamning
i Paris,") maa vel alene af Sladderen vide, at Bernsteins
nærmeste Forbindelser spænder fra de allerhøjeste adelige
Krese, baade af den bourbonske og den napoleoniske Adel,
til den jævne Borgerstand! Hvis Lange kendte en Fjerdedel
af det Paris, hvori Bernstein var hjemme, var han den
Nordbo, der kendte mest til Paris. Og hvorledes har han
læst eller set Bernstein, naar han ikke har sporet dette
Kendskab i hans Skuespil! Har han aldrig tænkt over, hvad
der ligger bag Stykket Israel?") Eller hvorfor Bernstein

Gottlib. Hemmeligheden bliver ham aabenbaret, da han staar i Begreb med at skulle duellere med denne sin virkelige Fader, hvorefter den konsekvente Fyrste foranstalter en Pogrom paa sig
selv." Hvad dette eller Bernsteins Dueller har at gøre med det
Kendskab til Virkeligheden, han lægger for Dagen i sin Kunst og
som er det eneste det kommer an paa, er ikke let at indse. Georg
Brandes' Argumentation, der helt igennem er fuld af Tilsnigelser,
gør her et fuldkommen forvirret Indtryk.

i de sidste faa Aar h
ler, hvoraf to i denne
Det er noget vildle
en Vittighed af Tri
denne skal have sa
heden er godt og ve
Forhold til Bernstein
ned paa normale Slæ
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hans Lykke var øde

Efter paa denne Ma
bedre Kendskab til pa
ning maatte give ham
mod Sven Lange, hvis
regnede med,18 ) fortsæ

18) Ellers turde han næppe have stillet Sagen i den Grad paa
Hovedet. Fortvivlelsen i Sofokles' Stykke har nemlig ikke, som
Spøgen forudsætter, sin Grund i, at Blodskamsforholdet er bleven
forstyrret, men i begges Rædsel over uafvidende at have gjort sig
skyldig i en stor Brøde. Fortalt paa den Maade, Georg Brandes gør
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Efter paa denne Maade med al den Autoritet, som hans
bedre Kendskab til parisiske Sladderhistorier efter hans Mening maatte give ham, at have rettet et tilintetgørende Slag
mod Sven Lange, hvis Ukendskab til Sofokles han aabenbart
regnede med,18 ) fortsætter han spydigt:

17) Nej, Spøgen gjaldt virkelig ikke Bernstein, men som det
fremgaar af Langes Artikel, Bataille. Ikke engang læse indenad
har Georg Brandes kunnet i sin Ophidselse.

15) Saa foragteligt er det at vide Besked med en Jødes Afstamning, medens det paa den anden Side — smlgn. ovenfor — er latterligt ikke at vide det.
16) Dette aabenbart efter Brandes' Mening betydningsfulde
Stykke refererer Forst-Battaglia saaledes: Det er „Fortællingen
om en Fyrste og Antisemit, der takket være, at hans ophøjede Moder har begaaet et lille Fejltrin, i Virkeligheden er Søn af Jøden

i de sidste faa Aar har maattet udfægte syv alvorlige Dueller, hvoraf to i denne Uge ?
Det er noget vildledende, naar Lange i sin Artikel spiller
en Vittighed af Tristan Bernard ud mod Bernstein, som
denne skal have sagt „forleden ved en Frokost". Vittigheden er godt og vel tre Aar gammel og har ikke ringeste
Forhold til Bernstein eller hans formentlige „Venden op og
ned paa normale Slægts- og Blodsforhoid". Spøgen gjaldt
aldeles ikke Bernstein, men Sofokles17 ) med hans Venden
op og ned paa normale Slægts- og Blodforhold.
Og Sofokles i det mindste var kemisk ren for jødisk Blod.
Tristan Bernard sagde: „Den moderne Oedipus, der i mange Aar havde levet i det lykkeligste Ægteskab med sin
Moder, erfor til sin Skræk en skønne Dag, at han kun var
hendes Adoptivsøn, og stak i Fortvivlelse sine Øjne ud. Al
hans Lykke var ødelagt for ham."

ikke stemmer med den, det hidtil har haft, og det er jo netop en
saadan umærkelig Forskydning af Begreberne, der foregaar, hvor
Jøderne hersker.

14) Som den jødiske Stamme har forskudt, og hvis Eksistens
Georg Brandes endte med at benægte. løvrigt er der ikke noget
fornuftigt Menneske, der vil benægte, at Jøder har Medfølelse. Det
er, som enhver kan se, noget helt andet, Sven Lange tager Sigte
paa, nemlig hvilken Indflydelse, der udgaar fra den af ham karakteriserede moderne Jødedom.

14) Som den jødiske Stamme har forskudt, og hvis Eksistens
Georg Brandes endte med at benægte. løvrigt er der ikke noget
fornuftigt Menneske, der vil benægte, at Jøder har Medfølelse. Det
er, som enhver kan se, noget helt andet, Sven Lange tager Sigte
paa, nemlig hvilken Indflydelse, der udgaar fra den af ham karakteriserede moderne Jødedom.

ikke stemmer med den, det hidtil har haft, og det er jo netop en
saadan umærkelig Forskydning af Begreberne, der foregaar, hvor
Jøderne hersker.

15) Saa foragteligt er det at vide Besked med en Jødes Afstamning, medens det paa den anden Side — smlgn. ovenfor — er latterligt ikke at vide det.

16) Dette aabenbart efter Brandes' Mening betydningsfulde
Stykke refererer Forst-Battaglia saaledes: Det er „Fortællingen
om en Fyrste og Antisemit, der takket være, at hans ophøjede Moder har begaaet et lille Fejltrin, i Virkeligheden er Søn af Jøden
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Han har, skulde det synes, nok deraf til Deling imellem to
Millioner Antisemiter. Er det jødisk at mangle menneskelig
Medfølelse ? Den jødiske Stammes berømteste Søn er Jesus.") Havde han ingen ?
Og nu Bernsteins nervøse Fanatisme. Paa hvilket Punkt
har han vist sig fanatisk ?
Der er mig ikke et eneste Punkt bekendt. Hans Stykker
er — hvad Mangler de end iøvrigt har — rent kunstneriske, tendensfri.
Og det insinueres, at han har levet halvvejs udenfor
Frankrig, udenfor Paris (ingen vil kunne finde Antydning
af noget saadant i Langes Ord!), han synes som Medlem
af en Pariakaste kun at kende et snævert Udsnit. Lange,
der har agtet endog paa Sladderen om Folks Afstamning
i Paris,") maa vel alene af Sladderen vide, at Bernsteins
nærmeste Forbindelser spænder fra de allerhøjeste adelige
Krese, baade af den bourbonske og den napoleoniske Adel,
til den jævne Borgerstand! Hvis Lange kendte en Fjerdedel
af det Paris, hvori Bernstein var hjemme, var han den
Nordbo, der kendte mest til Paris. Og hvorledes har han
læst eller set Bernstein, naar han ikke har sporet dette
Kendskab i hans Skuespil! Har han aldrig tænkt over, hvad
der ligger bag Stykket Israel?") Eller hvorfor Bernstein
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Georg Brandes glemmer her at være ligesaa nøjeregnende i
sine Oplysninger om Finot som om Caspari, thi ellers havde
han maattet gøre opmærksom paa, at denne Forfatter, hvis
Fordomsfrihed m. H. t. Racespørgsmaalet han anbefaler som
Forbillede var — Heljøde.
Det vilde altsaa ikke have været altfor svært at afsløre Tilsnigelserne i Georg Brandes' uvittige og utilforladelige Angreb, men Sven Lange gjorde ikke engang Forsøg paa noget
saadant. Udsigten til at blive fradømt Kappe og Krave — Frisind, Skepsis, Humanitet og dermed Retten til at færdes i det
gode Selskab, gjorde en brat Ende paa hans i Paris erhvervede Indsigt. Med et Par flove Bemærkninger forsvandt han fra
Krigsskuepladsen.
Han har „med den største Forbløffelse" set Georg Brandes
blive „lidenskabelig irriteret over" en Artikel, der kun var „en
hel objektiv Fremstilling af nogle Indtryk", han nylig havde

„modtaget under et Ophold i Paris". „Professoren er saagar
ikke langt fra at beskylde mig for være „Antisemit"."
Dette fylder ham med en saadan Skræk, at han paa alle
Maade søger at udviske det uheldige Indtryk, han har gjort
ved sin Aabenhjertighed.

„Er dette iskolde Pust
Skandinavien fra Lysb
et Varsel ? Et Lys, blæ
anden Egenskab: Varm
hed o.s.v. o.s.v.."
Da Sven Lange, som
turde der endnu være
af Raceteoriernes Va
ham til Gennemlæsni
Racerne."

„Enhver, der læser min Artikel med samme Ro som den,
hvormed den er skrevet, vil erkende, at den overalt omtaler
de jødiske Personer og Fænomener, som den behandler, med
Anerkendelse — endogsaa med Beundring.

Georg Brandes glemm
sine Oplysninger om Fin
han maattet gøre opmæ
Fordomsfrihed m. H. t. R
Forbillede var — Heljød
Det vilde altsaa ikke h
snigelserne i Georg Bra
greb, men Sven Lange g
saadant. Udsigten til at b
sind, Skepsis, Humanite
gode Selskab, gjorde en
de Indsigt. Med et Par f
Krigsskuepladsen.

Han har „med den stø
blive „lidenskabelig irrite
hel objektiv Fremstillin
„modtaget under et Oph
ikke langt fra at beskyl

Dette fylder ham me
Maade søger at udvisk
ved sin Aabenhjertighed
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„Enhver, der læser
hvormed den er skrev
de jødiske Personer o
Anerkendelse — endo

21) Paany denne Spot over, at ikke-Jøder ikke altid er paa det
rene med deres Medborgeres jødiske Afstamning, men her er Spotten forbunden med et andet Synspunkt. Har en Mand Jødeblod i
sig, bør han optere til jødisk Side — hvad han forøvrigt ogsaa i
Reglen gør. Slutter han sig i Sympatier og Tankegang til den modsatte Side, opfattes det fra jødisk Synspunkt som utilbørligt, skønt
man skulde synes — rent teoretisk — at han, hvis begge Racers
Blod agtedes lige, maatte have Lov til at gaa efter sit ikke-jødiske.

„Sven Lange, der engang var en Skeptiker og en Ringeagter af Flertalsfordomme, synes i Paris forvandlet til en
norsk Antisemit. Norsk, fordi af alle Antisemiter de norske
turde være de mest underholdende. I Vinter udkom en Bog
af en norsk Pænmand, Højesteretsadvokat Saxlund, hvilken
uden Overdrivelse tør betegnes som den mest humoristiske
Bog, der endnu er skrevet om det moderne Jøderi.”) Den
advarede det arme Norge mod den grumme Undertrykkelse,
de halvanden Jøde, der langt om længe i det 19de Aarhundrede har faaet Adgang til Landet, vil gøre det til Genstand
for,2°) og en Hr. Theodor Caspari, saavidt vides, Digter, og
hvis Fader, saavidt vides, var af jødisk Afstamning saavel
paa fædrene som paa mødrene Side, hvad Sønnen imidlertid omhyggelig fortav21), gjorde denne Bog til Objekt for
to lange Artikler i Aftenposten, hvori han mildt imødegik
Højesteretsadvokaten, og hvori det, i god Overensstemmelse med den fra Bernstein stammende semitiske Dødskulde
i Sven Langes Artikel om Undertegnede, træffende hedder:

20) Heri er den Sandhed, at Jøderne i Norge aldrig har haft
samme Udbredelse og Magt som i Danmark. Et Bevis herfor var
baade, at Saxlunds Skrift kunde fremkomme, at det kunde blive
omtalt saa udførligt i norsk Presse som det blev, og solgt i flere
Oplag. Hvor Jøderne — som her — har erobret hele Magten, er
et Forløb som dette umuligt. Der bliver ingen af deres Indflydelse
upaavirket Befolkningsdel tilbage til at føle Indignation over deres
Overgreb, men kun enkelte isolerede Personligheder.

det, mangler den altsaa ethvert Grundlag, ethvert Spor af Saft og
Kraft.

19) Denne Bog, som Georg Brandes omtaler saa haanligt, er en
lille fuldkommen saglig Fremstilling af Jødespørgsmaalet, forbedret og udvidet i senere Udgaver.

19) Denne Bog, som Georg Brandes omtaler saa haanligt, er en
lille fuldkommen saglig Fremstilling af Jødespørgsmaalet, forbedret og udvidet i senere Udgaver.

det, mangler den altsaa ethvert Grundlag, ethvert Spor af Saft og
Kraft.

„Er dette iskolde Pust, der nu i 40 Aar har staaet ind over
Skandinavien fra Lysbringeren Georg Brandes' Virksomhed,
et Varsel ? Et Lys, blændende klart nok, men uden Lysets
anden Egenskab: Varme, Hjertelagets, Gemyttets Inderlighed o.s.v. o.s.v.."
Da Sven Lange, som antydet, hverken er Jyde eller Jøde,
turde der endnu være et svagt Haab om at redde ham ud
af Raceteoriernes Vanvid. Jeg vil tillade mig at anbefale
ham til Gennemlæsning Jean Finots Bog: Fordomme om
Racerne."

20) Heri er den Sandhed, at Jøderne i Norge aldrig har haft
samme Udbredelse og Magt som i Danmark. Et Bevis herfor var
baade, at Saxlunds Skrift kunde fremkomme, at det kunde blive
omtalt saa udførligt i norsk Presse som det blev, og solgt i flere
Oplag. Hvor Jøderne — som her — har erobret hele Magten, er
et Forløb som dette umuligt. Der bliver ingen af deres Indflydelse
upaavirket Befolkningsdel tilbage til at føle Indignation over deres
Overgreb, men kun enkelte isolerede Personligheder.

21) Paany denne Spot over, at ikke-Jøder ikke altid er paa det
rene med deres Medborgeres jødiske Afstamning, men her er Spotten forbunden med et andet Synspunkt. Har en Mand Jødeblod i
sig, bør han optere til jødisk Side — hvad han forøvrigt ogsaa i
Reglen gør. Slutter han sig i Sympatier og Tankegang til den modsatte Side, opfattes det fra jødisk Synspunkt som utilbørligt, skønt
man skulde synes — rent teoretisk — at han, hvis begge Racers
Blod agtedes lige, maatte have Lov til at gaa efter sit ikke-jødiske.
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„Sven Lange, der engang var en Skeptiker og en Ringeagter af Flertalsfordomme, synes i Paris forvandlet til en
norsk Antisemit. Norsk, fordi af alle Antisemiter de norske
turde være de mest underholdende. I Vinter udkom en Bog
af en norsk Pænmand, Højesteretsadvokat Saxlund, hvilken
uden Overdrivelse tør betegnes som den mest humoristiske
Bog, der endnu er skrevet om det moderne Jøderi.”) Den
advarede det arme Norge mod den grumme Undertrykkelse,
de halvanden Jøde, der langt om længe i det 19de Aarhundrede har faaet Adgang til Landet, vil gøre det til Genstand
for,2°) og en Hr. Theodor Caspari, saavidt vides, Digter, og
hvis Fader, saavidt vides, var af jødisk Afstamning saavel
paa fædrene som paa mødrene Side, hvad Sønnen imidlertid omhyggelig fortav21), gjorde denne Bog til Objekt for
to lange Artikler i Aftenposten, hvori han mildt imødegik
Højesteretsadvokaten, og hvori det, i god Overensstemmelse med den fra Bernstein stammende semitiske Dødskulde
i Sven Langes Artikel om Undertegnede, træffende hedder:
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Undtages maa ganske vist Hr. Arthur Meyer, for hvem
jeg nærer ganske de samme Følelser som Prof. Brandes ...
Prof. Brandes maa befri mig for Hr. Meyer — jeg beundrer
ham ikke.
For de to jødiske Skribenter Henry Bernstein og Henry
Bataille er jeg derimod fuld af Respekt — om just ikke af
Sympati ...
Og om de jødiske Finansmænd af germansk Oprindelse,
hvis Erobring af den højere parisiske Bankverden har vakt
mere Opmærksomhed end maaske noget andet økonomisk
Fænomen dernede i de senere Aar, skrev jeg endogsaa, at
„de elske Frankrig", og at „de var blevne saa meget Franskmænd som de overhovedet kunde blive."
Er dette Beundring ? Er det ikke snarere Ømhed? (! !!)
Hvorfor da Prof. Brandes' Irritation — som ingen mere
end jeg kan beklage ?
Maa Raceejendommelighederne ikke drøftes i en lidenskabsløs Fremstilling? Maa Ordet Jøde ikke skrives ?
Tiden maa dog snart være inde dertil."

II.
At det kunde gaa som det gik med en Mand som Sven Lange, var nu maaske ikke til at undre sig over. Han var i den

skrev han til Brandesia
„De første Kampe", de
man kunde forlange.
Georg Brandes opna
ge Sven Lange paa bed
standse et Stykke Erke
menligner de Indtryk,
den Situation, der kom
menbrud,") vil kunne
ligt bedre orienteret, h
slog ind paa, men ad h
blev det ved at læse K
Danmarks som i andre
Korrespondenter.
Vi vilde jo i det he
stillet med Hensyn til B
litik og Kunst, hvis de
Thi ganske vist er Aan
me Maade som Naturv
derfor gaa ud fra, at d
Vurderingen af det, der
ment af væsentlig Be
delsen er et saadant E
hvilket intet af, hvad
fulde, kan vanskeligt
nem Eksempler som
den øves, og hvor vir

At det kunde gaa som
ge, var nu maaske ikk

22) Smlgn. min Afha
Fremtid" 1942.

Da han skrev disse Ord, vidste han godt, at han havde faaet
Svaret. Der var, naar det galdt Jøder, ikke noget, der regnedes for „lidenskabsløs Fremstilling" og Tiden til at maatte
nævne Ordet „Jøde" var for ikke-Jøder ikke blot ikke kommet, men vilde, saa vidt det stod til Jøderne, aldrig nogensinde komme. Han vidste det — og han rettede sig derefter. Han
skulde ikke have noget af anden Gang at udsætte sig for at
blive belagt med det store Ban. Ingen vidste jo bedre end han
selv, at hele hans Eksistens var afhængig af Jøderne. Den
Dag, de slog Haanden af ham, var han ikke længer Landets
fineste Teaterkritiker, men en Mand, som ikke kunde være
sikker paa noget Sted at faa en Artikel offentliggjort, og hvis
Svagheder som Dramatiker ikke vilde blive dækket af Kærlighedens Kaabe, men skaanselsløst blottede.
Trods Udtalelsen tilsidst, om at Tiden maatte være inde til
at nævne Tingene ved deres rette Navn, gjorde han selv ikke
noget Forsøg paa det. Tværtimod — en halv Snes Aar efter
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skrev han til Brandesianismens Forherligelse sin Nøgleroman
„De første Kampe", der var saa rettroende og jødevenlig som
man kunde forlange.
Georg Brandes opnaaede saaledes, hvad han vilde: at bringe Sven Lange paa bedre Tanker, men han opnaaede ogsaa at
standse et Stykke Erkendelse i Opløbet. Thi ingen, der sammenligner de Indtryk, Sven Lange hjembragte fra Paris, med
den Situation, der kom til at foreligge ved Frankrigs Sammenbrud,") vil kunne bestride, at vi vilde have været adskilligt bedre orienteret, hvis vi havde fortsat ad de Baner, han
slog ind paa, men ad hvilke han ikke turde fortsætte, end vi
blev det ved at læse Kroniker, skrevet med paaholden Pen i
Danmarks som i andre Landes Presse af Bladenes højtbetalte
Korrespondenter.
Vi vilde jo i det hele taget have været noget anderledes
stillet med Hensyn til Bedømmelsen af Kultur, Literatur, Politik og Kunst, hvis den jødiske Censur ikke havde fandtes.
Thi ganske vist er Aandsvidenskaberne ikke eksakte paa samme Maade som Naturvidenskaberne, men man kan vel næppe
derfor gaa ud fra, at det for Erkendelsen af det, der sker, og
Vurderingen af det, der frembringes, er ligegyldigt, om et Element af væsentlig Betydning udelukkes. Og at Jødeindflydelsen er et saadant Element i de moderne Samfund, uden
hvilket intet af, hvad der foregaar i dem, kan forstaas tilfulde, kan vanskeligt bestrides og slet ikke, naar man gennem Eksempler som dette ser, med hvilken Aarvaagenhed
den øves, og hvor virkningsfuld den er.

Da han skrev disse Ord, vidste han godt, at han havde faaet
Svaret. Der var, naar det galdt Jøder, ikke noget, der regnedes for „lidenskabsløs Fremstilling" og Tiden til at maatte
nævne Ordet „Jøde" var for ikke-Jøder ikke blot ikke kommet, men vilde, saa vidt det stod til Jøderne, aldrig nogensinde komme. Han vidste det — og han rettede sig derefter. Han
skulde ikke have noget af anden Gang at udsætte sig for at
blive belagt med det store Ban. Ingen vidste jo bedre end han
selv, at hele hans Eksistens var afhængig af Jøderne. Den
Dag, de slog Haanden af ham, var han ikke længer Landets
fineste Teaterkritiker, men en Mand, som ikke kunde være
sikker paa noget Sted at faa en Artikel offentliggjort, og hvis
Svagheder som Dramatiker ikke vilde blive dækket af Kærlighedens Kaabe, men skaanselsløst blottede.
Trods Udtalelsen tilsidst, om at Tiden maatte være inde til
at nævne Tingene ved deres rette Navn, gjorde han selv ikke
noget Forsøg paa det. Tværtimod — en halv Snes Aar efter
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Undtages maa ganske vist Hr. Arthur Meyer, for hvem
jeg nærer ganske de samme Følelser som Prof. Brandes ...
Prof. Brandes maa befri mig for Hr. Meyer — jeg beundrer
ham ikke.
For de to jødiske Skribenter Henry Bernstein og Henry
Bataille er jeg derimod fuld af Respekt — om just ikke af
Sympati ...
Og om de jødiske Finansmænd af germansk Oprindelse,
hvis Erobring af den højere parisiske Bankverden har vakt
mere Opmærksomhed end maaske noget andet økonomisk
Fænomen dernede i de senere Aar, skrev jeg endogsaa, at
„de elske Frankrig", og at „de var blevne saa meget Franskmænd som de overhovedet kunde blive."
Er dette Beundring ? Er det ikke snarere Ømhed? (! !!)
Hvorfor da Prof. Brandes' Irritation — som ingen mere
end jeg kan beklage ?
Maa Raceejendommelighederne ikke drøftes i en lidenskabsløs Fremstilling? Maa Ordet Jøde ikke skrives ?
Tiden maa dog snart være inde dertil."

22) Smlgn. min Afhandling „Frankrigs Skæbne" i „Europas
Fremtid" 1942.
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„I Midten af Januar skrev jeg og fik tilbagesendt fra
Politiken ovenstaaende Artikel. Hr. Redaktør Cavling havde
bedt mig skrive til Festnummeret den 4. Februar, men
fandt ikke Artiklen passende for dette. — Jeg havde regnet som saa, da jeg skrev: selv for den Største bør det
synes en Ros, hvis hans Modstander siger til ham: „De
er den betydeligste Mand, jeg personlig har kendt; men
trods adskillige store og gode Handlinger, anser jeg dog
Deres Indflydelse paa det danske Folk for væsentlig skadelig"; — thi det første er direkte Ros, det sidste — sagt
af en Modstander — en kraftig, indirekte Anerkendelse.
At jeg desuagtet ikke var sikker paa helt velvillig Modtagelse for min Hyldest, fremgaar jo af Artiklens Slutning."

Denne selv begynder med at prise Georg Brandes' Mod, og
begrunder saa dette nærmere:

Selvafsløringer 6

havde tænktlidt mere o
Grunden mente —hvis d
mødte var ikke Jakob
vilde have undret sig
klaringen paa.
Det viste sig nemlig
til at udtale sig, men a
Beskaffenhed, at man h
ke det. Men endelig de
Overskriften:„Georg B
en Fodnote, der forkla

„Georg Brandes' aandelige Kraft viser sig ikke deri, at
han førte Naturalismen ind over Norden. Den var kommen
alligevel og vel meget snart efter 1871, selv om ikke efter
et bredt Gennembrud, saa igennem utallige Revner og
Sprækker — Europa stod jo fuldt deraf.
Hans Kraft viser sig overfor den danske Dannelse og her
væsentligt af erobrende, sejrende Art.
Georg Brandes er jo af jødisk Æt. Jeg ved, at han ved
mange Lejligheder har stødt denne Bemærkning bort som

„I Midten af Jan
Politiken ovenstaaen
bedt mig skrive til
fandt ikke Artiklen
net som saa, da je
synes en Ros, hvis
er den betydeligste
trods adskillige sto
Deres Indflydelse p
delig"; — thi det f
af en Modstander
At jeg desuagtet ik
gelse for min Hylde

Denne selv begynde
begrunder saa dette n

„Georg Brandes
han førte Naturalis
alligevel og vel meg
et bredt Gennemb
Sprækker — Europ
Hans Kraft viser
væsentligt af erobr
Georg Brandes
mange Lejligheder

Selvafsløringer 6
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havde tænkt lidt mere over, hvem han var, og hvad de selv i
Grunden mente — hvis de altsaa mente noget. Blandt de Fremmødte var ikke Jakob Knudsen, hvad man i og for sig ikke
vilde have undret sig over, men hvad man senere fik Forklaringen paa.
Det viste sig nemlig, at ogsaa han havde været opfordret
til at udtale sig, men at hans Svar havde været af en saadan
Beskaffenhed, at man havde sine Betænkeligheder ved at trykke det. Men endelig den 18. Februar 1912 fremkom det under
Overskriften: „Georg Brandes og den danske Dannelse" med
en Fodnote, der forklarede den sene Fremkomst.

Grad indspundeni og gennemsyret af Radikalismens, d.v.s. Jødernes, Tankegange, at man snarere maa undre sig over, at
der i denne mærkeligt uklare, udsvømmende, dekadente Begavelse var saa meget tilbage af hans Slægts danske Instinkter,
at de dog ved enkelte Lejligheder kunde reagere. Langt mærkeligere er det,. at Jødedommen ogsaa kunde faa Bugt med en
Mand som Jakob Knudsen, thi det var en helt anden Type —
lutter Natur, tung Natur, fuld af Lidenskab, Grublen og Stejlhed. Ogsaa han var berørt af moderne Tanker og paavirket
af moderne Litteratur, men Grundfondet
i ham var ikke Litteratens artistiske Interesse, Grundlaget var hans Kristelighed
og hans Danskhed, og hans Kamp gik ud paa at bevare de
Værdier, de betød — ogsaa under moderne Vilkaar. I ham
maatte Brandesianismen derfor logisk have haft sin polære
Modsætning, Manden, hvis Instinkter pegede i en helt modsat
Retning af den, hvori den jødisk prægede Radikalisme ønskede
at føre det danske Folk.
At denne Modsætning fandtes, og at Jakob Knudsen var sig
den bevidst, var der heller ingen Tvivl om. Det fremgik med
upaatvivlelig Tydelighed af hans Udtalelsei Anledning af
Georg Brandes' 70 Aars Fødselsdag d. 4. Februar 1912, men
det fremgik tillige med ikke mindre Tydelighed, at han alt i
alt ikke var mere frit stillet end Sven Lange. Heller ikke ham
var det tilladt at nævne Tingene ved deres rette Navn. Dristede han sig til det, maatte han i hvert Fald baade for sig selv
og Offentligheden svøbe dem ind i de mest rosenrøde Undskyldninger, og alligevel var det kun med Betænkelighed, at
man slap ham ud til Offentligheden, og sikkert kun fordi han
som yndet Romanforfatter ikke var til at tie ihjel.
Fødselsdagen fejredes i „Politiken" paa obligat Vis med en
lang Række mer eller mindre overstrømmende Udtalelser om
Fødselsdagsbarnet af Personer, for hvem det var naturligt at
fremkomme med dem, og af Personer, for hvem det vilde
have været naturligere ikke at fremkomme med dem, hvis de
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noget uvedkommende ; men naar Talen drejer sig om ham,
er den det ikke. Jeg ved næsten ikke noget mere rosende
at sige om en Mand, end at han er født Jøde — men heller
ikke noget farligere for det ikke jødiske Folk, som han lever
iblandt — vel at mærke, hvis han bliver dette Folks aandelige Fører. — Hos et middelmaadigt Menneske siger det
nationale ikke stort, præger ham ikke videre ; men hos en
Stormand er det nationale en vældig Magt, præger hver
Fiber i hans Væsen — ligegyldig om han selv agter det
eller ej — det er i hans Blod, i hans Sjæl. Det bestemmer
hans eget Forhold til det fremmede Folk, han lever iblandt.
At dette ikke er en blot Paastand, ses tydeligt ved
Georg Brandes' første Fremtræden. To Ting føler han
straks : at han er født til at være Fører, og at han ikke
kan blive dette i Spidsen for den gamle (nationalliberale)
Dannelse. (Dette sidste har ikke sin Grund i at han er
Fritænker. Vilh. Andersen er ogsaa Fritænker, men gaar dog
let ind i Helheden om ikke just som Fører saa dog som et
Led i Kæden. Den frie Tankes Teorier kan fremstilles paa
mange Maader, og der var Ikkekristne nok ogsaa i 1871 —
ogsaa blandt den nationalliberale Dannelses Mænd). — Nej,
Georg Brandes føler ud af sit jødiske Blod, at han kan ikke
blive Fører for den daværende danske Intelligens. Dens
Trone maa han gøre forladt og øde, og han maa bygge sig
selv en ny.
Her viser sig denne ene Mands enorme Kraft; paa faa
Aar er hele den bestaaende Dannelse krøben i et Musehul,
og en ny Dannelse, „den højeste Oplysning", er bleven den
herskende i Landet.
Jo tiere man ser paa dette Faktum, des mere maa man
forbavses — og beundre Mandens Styrke.
Men det danske Folk har siden da været paa en Maade
aandelig hovedløst. Thi den ny Dannelse kunde vel tage
Magten, men den kunde aldrig blive følt som Folkets egen.
Det var bestandig en Trone, der stod tom.
Og dette voldte atter, at den nye Dannelse fik noget
uudsletteligt blegt, illegitimt ved sig, noget vist zigeuneragtigt. Det er jo noget, som i sin Tid næsten alle følte
overfor den lille Kreds, som f. Eks. mødtes i Alexander
Kiellands Hjem i København (smlgn. „Politiker" forle-
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den)1), men denne Følelse svandt ikke bort, fordi den Kreds
blev Landets sejrrige Intelligens; Forholdet blev blot mere
besynderligt, mere paafaldende.
Denne Stilling føles meget stærkt i Øjeblikket. Særlig
den skønlitterære Verden, men tildels den kunstneriske
Verden overhovedet, staar i et mærkværdigt periferisk Forhold til Samfundet i det hele, noget, der slet ikke kendtes
her til Lands før Brandes' Fremtræden. For den almindelige
Bevidsthed har disse Kredse noget udenvelts, zigeuneragtigt
ved sig, der staar i en ofte komisk Modsætning til Anerkendtheden.
Efter en saadan aandelig Kamp og Omvæltning bliver
der naturligvis altid en Mængde Hjemløse. — Der er jo
begyndt at forme sig en ny dansk Bevægelse udgaaende
fra Bondestanden (jeg tænker ingenlunde blot paa Højskolerne) ; men den har endnu ikke kunnet besætte den gamle
ledige Trone. En Mængde Enere har hverken kunnet slutte
sig til den eller til den herskende Intelligens. De er. hjemløse.
Lad mig med Fare for at gribe fejl i enkelte Tilfælde,
vælge nogle Eksempler paa Maa og Faa til at belyse Situationen: En Mand som Professor Edvard Holm (jeg kender
ham udelukkende gennem hans Skrifter) — hvor maa han
ikke føle sig hjemløs! Ikke som om han savnede Anerkendelse fra nogen Side, nej, men fordi den gamle Dannelses
Trone staar forladt, og han vil ikke gaa med Haarpisk,
føler sig ikke hjemme under Manschudynastiet. — Vilh.
Andersen — ja selvfølgelig kan han aldrig blive hjemløs,
saa hjemmevant dansk som han er. Men hvor langt mere
vilde han være bleven til under normale Forhold, under
godt, gammel-kinesisk Regimente! Nu bliver der noget spaltet ved Indtrykket af ham, han er trefarvet at skue : graa,
grøn, rød. Granitgraa, klippefunderet Videnskabsmand, majgrøn Folkeven, men den ene Side rød i Genskinnet fra Zigeunernes Lejrbaal. — En Anstalt som det kgl. Teater!
Det har, paa Grund af sin Kongelighed, altid været noget
paa Kant med Illegitimiteten. Men hvor har det saa ogsaa
været uden Tilhold i den sidste Menneskealder! — Ja, det
har haft det store, ubestemte Publikums Gunst, men det
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1) Hentyder til en Kronik af Jens Zetlitz Kielland om hans Erindringer fra Faderens Ophold i København.
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jeg ønsker det er de
betydeligste og den m

Naar man ser en af de stærkeste, mest urkraftige Naturer
i moderne dansk Litteratur i samme Artikel indtage to stik
modsatte Standpunkter: eet Standpunkt, der konsekvent maatte pege mod et uforsonligt Opgør, og samtidig alle mulige Udtalelser beregnede paa at udslette enhver Mistanke om uforsonlige Hensigter, maa man spørge om, ved hvilke Gifte en
saadan Mand er bleven bragt i en saadan Bedøvelsestilstand,
en Mand, der ellers udmærkede sig ved sine klare — næsten
haandfaste — Standpunkter, ved sit Had til alle Floskler, til
alt Selvbedrag, og som netop ved denne Instinktets Styrke
og Meningernes Uforbeholdenhed adskilte sig fra sine litterære Samtidige, og da navnlig fra dem, der tilhørte den Sven
Langeske Type.
Ja, hvad var det for en Gift? Hvad er det for en Gift, vi
alle har faaet sprøjtet ind, saa vi enten er faldet helt i Søvn
eller kun som i en Døs eller halvvaagen — uden rigtig at
kunne gøre os det klart — opfatter, hvad der foregaar omkring os?
Ja, hvad det er for en Gift, det er netop Jødernes Hemmelighed, sammensat som den er af allehaande stærke og
subtile Bestanddele: Medlidenhed, Tolerance, Hensyntagen,
men tillige skjult under dette: Frygt, og det hele gennemsyret
af Fordølgelse, Tilsnigelse og Begrebsforvirring.
Et mere forbavsende Dokument skal man i hvert Fald vistnok lede længe efter, forbavsende ved sit Klarsyn og forbavsende ved sin Forblindelse, forbavsende ved sin Aabenhjertig-
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Under Forhørene i Moskva undrede man sig over at høre de
Anklagede aflægge Tilstaaelser, der stred mod deres Interesse,
og som ikke paa nogen naturlig Maade kunde forenes med deres Fortid. Man talte om de Midler, der var anvendt, om de
mærkelige Gifte, man havde indsprøjtet Ofrene.
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Da jeg sidst, hjemme hos Dem selv, sagde Farvel til Dem,
havde De den Elskværdighed at ytre: „Jeg haaber, vi maa
blive ved at være gode Venner." — Om jeg tør haabe herpaa efter at have skrevet ovenstaaende, ved jeg ikke. At
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Kære Hr. Professor Georg Brandes!

har ingen Autoritet haft at støtte sig til i sit Publikum,
det var ikke længere Templet, hvortil den skønhedsdyrkende Menighed selvfølgelig søgte — Menigheden af Landets højeste Dannelse — saaledes som Tilfældet var under
Dynastiet Ming. — Og alle de mange højtkultiverede Mennesker indenfor Embedsstanden — hvor mange af dem gaar
ikke omkring som i en indenlandsk Landflygtighed.
Vi er aandelig talt erobrede, ingenlunde af nogen fjendtlig, men alligevel af en fremmed Magt, en fremmed Race.
Og hertil er Georg Brandes næsten ene Aarsagen. Thi
havde han ikke været Jøde, saa var I. P. Jacobsen, Dracfimann, Schandorph o.s.v. ikke blevne Illegitimister og Zigeunere, saa havde de ikke omstyrtet den f orhaandenværende danske Dannelse, men bygget videre paa den. Fritænkere var de sikkert i ethvert Tilfælde blevne, men deres
Fritænkeri havde ikke tvunget dem til at bryde med den
Dannelse, de forefandt.
Georg Brandes er en udpræget dansksindet Mand — derom har hans Handlinger ofte baaret Vidnesbyrd. Han ynder
vist ingen Tak derfor. Danmark er jo hans Fædreland.
Dansk er hans Modersmaal, skulde han da ikke elske og
værne det Folk og Land, hvor han er født, og hvis Sprog
han taler, vil han sikkert sige. Det er jo ogsaa sandt; men
vi har dog Lov til at takke ham, fordi han, mere end de
fleste, har vist sin Kærlighed i Handling og vovet paa Grund
af sin Dansksindethed. Men ihvor dansksindet han end er,
dansk af Vilje og Bevidsthed, saa er han dog ikke dansk af
Natur, af Blod, thi han er udpræget Jøde. Og skønt det
jødiske Element er overordentlig gavnligt, ja nu til Dags
vist uundværligt i ethvert europæisk Folkeslag (til Legeringens Hærdnelse) : — hvis Jøderne bliver et saadant Folks
aandelige Førere, da tager det Skade.
Jeg vover at slutte disse Linjer med en direkte Henvendelse:

jeg ønsker det er derimod ganske sikkert. De er dog den
betydeligste og den modigste Mand, jeg personlig har kendt.
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En saadan Befolkning — og det er en saadan Befolkning,
vi er paa Veje til at blive — vil selvfølgelig i Kunst, i Aandsliv, i Politik, i Samfundsforhold ønske at være repræsenteret
af Personligheder, der enten ved Slægtskab eller Valgslægtskab ligner den selv. Et Folk udgør en Helhed, hvis det da
overhovedet eksisterer i national Forstand, og dette var der
sikkert ingen, der vidste bedre end Jakob Knudsen. Naar han
i en Artikel, hvor han saa djærvt og saa rigtigt peger lige
mod det, der er Spørgsmaalets Kærne, samtidig prisgiver alt,
hvad han saaledes har tilkæmpet sig af Indsigt, kan man derfor heri kun se et nyt Bevis paa, hvor uhyre Jødernes Magt
var bleven, og hvor afhængig selv de stærkeste og mest uafhængige Naturer følte sig af de Synsmaaler, Jøderne paaberaabte sig, og som de havde faaet Offentligheden til at akceptere i en saadan Grad, at det føltes næsten haabløst at kæmpe
imod dem.3)
3) Herom kan jeg selv tale med. Samtidig med at Jakob Knudsen skrev sin paa saa mange Maader ypperlige Artikel, offentliggjorde jeg under Titlen „Usurpatoren" i „Ugens Tilskuer" et Opgør med Brandesianismen, der praktisk talt gik ud paa det samme
som Jakob Knudsens Artikel. En Usurpator er jo en Magthaver,
der mangler Legitimitet, mangler Adkomst til at udøve den Magt,
han er kommet i Besiddelse af, og det var efter Jakob Knudsens
Opfattelse Legitimiteten, der manglede. De to Opfattelser faldt
altsaa sammen; det var kun Fremgangsmaaden, der var forskellig.
Jakob Knudsen sagde Jøde rent ud og søgte samtidig at mildne
,
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Man forstaar, at Edvard Brandes (se „Europas ødelæggelse" S.
14 Fodnote) var veltilfreds med den Nytte, han og hans Racefæller høstede af Grundtvigianismens „halve Liberalisme".

hed og Dristighed og ligesaa forbavsende ved den Underkastelse, det er Udtryk for.

2) I denne nationalt selvfornægtende Opfattelse af Jødernes Fortrin har Jakob Knudsen aabenbart været enig med Opfattelsen i
de ledende Højskolekrese, som han ellers stillede sig ret kritisk
overfor. Ved et Møde for Dansk-Amerikanerne paa Roskilde Højskole svang Holger Begtrup sig saaledes ifølge Referat i Pressen
op til at erklære, at han „regnede" Jøderne for „Verdens bedst begavede Folk, og Georg Brandes sad inde med dette Folks bedste
Egenskaber."

Hvad knap nogen anden turde vove at sige, at Georg Brandes' Indflydelse var fordærvelig netop i Kraft af hans Jødiskhed, sagde han rent ud; hvad kun et Mindretal havde Blik
for, at Danmark var et aandeligt erobret Land, det opfattede
han i hele dets Betydning, men samtidig gjorde han alt for
at udviske Indtrykket. Ikke blot slutter han med en næsten bønfaldende Appel til Georg Brandes' personligt venlige Følelser,
men han overtager uden Indvending og Undersøgelse hele den
Myte, der var skabt om ham, om hans varme Danskhed, om
hans enestaaende Mod og hele fremragende Betydning — ja,
han gaar endogsaa saa vidt, at han til Fordel for Jøderne gi-

Men hvis dette er Tilfælde, maa man rigtignok spørge: hvorfor da disse Taarer ? Hvis det hærder et Folk at blive blandet
med Jøder, hvorfor saa beklage sig over, at de tager Føringen,
og hvis man ikke kender nogen større Ærestitel for en Mand,
end at han er Jøde, hvorfor saa ikke med Glæde se paa, at vi
alle er paa Vej til at blive det? Hvorledes i det hele taget
behandle Nationaliteten i de brede Lag som uvæsentlig sam-

ver sin egen Race et testimonium paupertatis: han ved „næsten ikke noget mere rosende at sige om en Mand end at han
er født Jøde" og anser det jødiske Element for „uundværligt
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Men hvis dette er Tilfælde, maa man rigtignok spørge: hvorfor da disse Taarer ? Hvis det hærder et Folk at blive blandet
med Jøder, hvorfor saa beklage sig over, at de tager Føringen,
og hvis man ikke kender nogen større Ærestitel for en Mand,
end at han er Jøde, hvorfor saa ikke med Glæde se paa, at vi
alle er paa Vej til at blive det? Hvorledes i det hele taget
behandle Nationaliteten i de brede Lag som uvæsentlig sam-

2) I denne nationalt selvfornægtende Opfattelse af Jødernes Fortrin har Jakob Knudsen aabenbart været enig med Opfattelsen i
de ledende Højskolekrese, som han ellers stillede sig ret kritisk
overfor. Ved et Møde for Dansk-Amerikanerne paa Roskilde Højskole svang Holger Begtrup sig saaledes ifølge Referat i Pressen
op til at erklære, at han „regnede" Jøderne for „Verdens bedst begavede Folk, og Georg Brandes sad inde med dette Folks bedste
Egenskaber."

Man forstaar, at Edvard Brandes (se „Europas ødelæggelse" S.
14 Fodnote) var veltilfreds med den Nytte, han og hans Racefæller høstede af Grundtvigianismens „halve Liberalisme".
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hed og Dristighed og ligesaa forbavsende ved den Underkastelse, det er Udtryk for.
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Indtrykket. Jeg nævnte knapt nok Ordet i min Artikel, skønt det
som et Vandmærke var skrevet tværs over Teksten, idet jeg gik
ud fra, at det mest virkningsfulde var at fremføre Kendsgerningerne og overlade til de tænksomme Læsere selv at drage Konsekvenserne, men ogsaa heri laa der en Indrømmelse til den Opinion,
der paa en saa mærkelig Maade fik Jakob Knudsen til at bøje af.
Vi regnede begge med den — og følte os nødsaget til at regne
med den — hver paa sin Vis.

ganske vist paa en forvirret Maade — var interesseret i Racespørgsmaal og kaldte sig forsvarsvenlig. Karl Larsen, der skrev
saa manende Ord om Dødens Besøg i det af Materialisme og
Nydelsessyge opløste Danmark, og som i „Dommens Dag"
sammen med Oberstløjtnant Dalhoff-Nielsen forudsagde, hvad
der senere er sket, fandt ikke derfor Anledning til at bryde
med det Blad, der mere end noget andet fremmede den Demoralisation, han karakteriserede, og den Forsvarsnihilisme,
han fordømte.
Tværtimod, ved at skrive netop her fik man jo „Modstanderen i Tale", fik Lejlighed til at udbrede sine Anskuelser i
Kredse, hvor de ellers ikke naaede hen — hvis man da i det
hele taget mente, at det trængte til nogen Forklaring eller
Begrundelse, at man gjorde det. Man skrev ganske simpelt,
hvor man havde Lyst til det og hvor det var mest fordelagtigt. Det afgørende var blot, at man ikke skrev andet end
man mente. Det var der maaske dem, der gjorde, men rigtige
Skribenter gjorde det ikke. Hvor de saa skrev var mindre
vigtigt — Ordene gjorde jo deres Virkning, hvor de kom hen.
Talte man f. Eks. om Religion i „Politiken" — ja saa maatte
man antages dermed at gavne Religionen. At man ogsaa gavnede „Politiker" og efter dens egen og de bagvedstaaende
Kredses Opfattelse mere, da man ellers ikke vilde have faaet
Lov til det, lagde man ikke Mærke til. De store Spørgsmaal
delte ikke. Der var paa Aandslivets Omraade intet, der delte.
Det var den rendyrkede Individualisme. Enhver mente sit, men
følte sig ikke af den Grund forpligtiget overfor andre, der
mente det samme. Udtrykkene: at der staar en Mand bag Ordene og om „Ordet, der er Daad", tabte paa denne Maade,
uden at man lagde Mærke til det, deres Mening. Det hele blev
mer eller mindre talentfulde Ord, mer eller minkun Ord
dre oprigtige Ord, men Ord, der gled forbi uden Virkning,
forsvandt uden Spor.
Da Jakob Knudsen havde skrevet sin fortræffelige Artikel

Men dette var heller ikke Meningen. Jakob Knudsen havde
blot ønsket at feje for sin egen Dør, og mente dermed at have
gjort sin Pligt. Og vist er det, at han havde gjort mere end
de fleste af hans Samtidige kunde tænke sig at gøre, men
havde han gjort nok? Ja, se det kommer an paa, hvad man
forlanger. Efter Tidens Krav havde han gjort mere end nok.
Skulde han have gjort endnu mere, maatte han have taget Konsekvensen og være ophørt med at skrive i det Blad, der mere
end noget andet støttede den jødiske Indflydelse og banede
Vej for den paa alle Omraader, eller man kunde have tænkt
sig, at han havde set sig om efter Meningsfæller og Aandsfrænder og forenet sine Anstrengelser med deres, men begge
Dele vilde have været langt paa den anden Side af, hvad man
i Journalistikens og lEstetismens Tidsalder ansaa for Skribentens Kald og Pligt. En Skribent var en Mand, der skrev, og
hvad det kom an paa for Offentligheden var, om han skrev
godt, interessant, talentfuldt, medens det omvendt for ham
maatte komme an paa at faa Offentligheden i Tale, og i begge
Dele var der jo forsaavidt en ikke ringe Logik. Hvis det Organ,
der havde den største Udbredelse, og hvor man var sikker paa
den meste Opmærksomhed, var ejet og redigeret af Jøder,
maatte det altsaa komme an paa at faa sine Ting offentliggjort i det, og hvis man som Jakob Knudsen blot udsatte sig
for Skyggen af sine Arbejdsgiveres Mishag, havde man gjort
alt, hvad der med Billighed kunde forlanges af een, ja mere.
Johs. V. Jensen følte sig ikke tvunget til at forlade Raceblandingens og Forsvarsnihilismens Organ, fordi han selv —
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bliver det, men for at være helt sikker paa, at der ikke blev nogen tilbage af de Ukrudtsfrø, Jakob Knudsen havde saaet, offentliggjorde Georg Brandes Dagen efter en udførlig Kronik,
der viste, at den Trang til at svare igen, som han i sin Fabel
om Sorteper pralede af var dræbt, levede i bedste Velgaaende.
Han begyndte med at besvare Komplimenterne med Komplimenter, og gaar derefter over til at opregne alle de Enkelttilfælde, der efter hans Mening gør de racemæssige og nationale Begreber flydende. Napoleon er Italiener, Tordenskjold
Nordmand, Wagner rimeligvis Halvjøde, da hans Moder elskede den jødiske Skuespiller Geyer som hun senere giftede
sig med o.s.v. o.s.v. Herhjemme er ikke blot Fru Heiberg og
Henrik Hertz af jødisk Afstamning, men ogsaa P. F. Rist,
Mylius-Erichsen og Henrik Pontoppidan. Ironisk siger han, at
Jakob Knudsen har Ret: „de danske er aandelig talt bleene
erobrede af en fremmed Race. Det skete under Harald Blaatand og gennem Ansgar". I en Samling af tidligere trykte Artikler, som han udgav Aaret efter under Titlen „Fugleperspektiv", sammenarbejdede han denne Kronik med Brudstykker af
Svaret til Sven Lange og sluttede dette Spilfægteri med at
anbefale at „lade den Enkelte bære Ansvaret for sine mulige
Mangler uden at søge Ophavet til disse i en opdigtet Herskesyge eller en opdigtet Race-Inferioritet."
God Dag, Mand! — Økseskaft!
Et kraftigere Bevis for den Paastand, Jakob Knudsen havde
fremsat i sin Artikel, at vi var et erobret Folk, kunde man
ikke forlange. Den danske Dannelse var ikke længere Herre i
sit eget Hus. Den kunde te sig som den vilde — vovede den
sig frem, blev den slaaet ned eller vist tilbage. Det nyttede
ikke, at den gav gode Ord, det hjalp ikke, at den næsten gjorde Undskyldning for sin Tilstedeværelse, den havde ikke noget
at sige eller kun det som dens jødiske Magthavere tillod. To
Afsnit af den danske Aands Undertrykkelse var dermed afsluttet. To af vor Litteraturs betydeligste Skribenter, den ene
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4) For mig var Jakob Knudsens Artikel ganske ny nu, da min
Opmærksomhed efter de mange Aars Forløb blev henledt paa
Episoden. Har jeg den Gang ikke lagt Mærke til den, fordi den
kom post festum, eller har jeg glemt den, som man glemmer saa
meget andet? Jeg ved det ikke, men jeg ser det som det bedste
Bevis for, i hvilken Grad Jøderne havde gjort sig til Situationens
Herrer, i hvilken Grad de havde forgiftet og splittet Danskheden,
kilet sig ind i den, at to Mænd som Jakob Knudsen og jeg paa.
samme Tid kunde mene det samme om et afgørende Spørgsmaal
og udtrykke det paa omtrent samme Maade, uden at der heraf
fulgte en Krystallisation af de Elementer, der naturligt hørte sammen, mod dem, de naturligt stod i Modsætning til. I Sandhed, Sorteper havde Krammet paa Skidtmads.
Den jødevenlige Historiker Mommsen taler i sin „Romische Geschichte" om Jødernes „zersetzende" d.v.s. opløsende, forvitrende
Indflydelse. Et Eksempel som dette viser, hvorledes den bl. a.
ytrer sig.

i Jødedommens Hovedorgan, havde saa og saa mange Læsere
af det faaet en Overraskelse; der var blevet talt om den, og
de mest medgørlige havde indrømmet, at Georg Brandes var
Jøde, og at dette kunde have sine uheldige Sider, men hvor
uheldige? Naar han var saa betydelig, naar hans Race var sam
fortrinlig, naar han skønt ikke Dansk alligevel var en saa
danskfølende Mand (hvad han ved samme Lejlighed understregede ved Fablen om Sorteper og Skidtmadserne, nemlig os)
— hvad kunde det saa egentlig gøre ? Man kunde konstatere
det — helst maatte man lade være — men hvad kunde man
gøre mere ?
Næste Dag var det jo alligevel Jøderne, der bestemte, hvad
der skulde siges, og hvad der maatte skrives. Det hele var.
blot som det lille Plump, der lyder, naar man kaster en Sten
i Vandet. Et Par Ringe — og derefter ingenting. I Løbet af
kort Tid en Overflade som før, og ingen vil erindre, at der er
sket noget.4)
Man havde roligt kunnet overlade Artiklen til dens Skæbne,
den vilde være bleven glemt som alle saadanne enkelte Tilløb
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BLODETS RØST

af dem tillige en af vort Aandslivs ejendommeligste Personligheder og stærkeste Karakterer, var hver paa sin Vis bragt
til Tavshed, og bag dem hele den Hærskare, der aldrig vover
sig frem, ja som i den Grad er lammede i selve deres Forstaaelse, at de slet ikke vover at tænke, og som derfor heller
ikke har svært ved at lade være med at tale.
En levende Fornemmelse af, hvor uværdig og ydmygende
den Stilling er, vi var bleven bragt i, eksisterede ikke. Tværtimod, man satte en Ære i sin Skændsel og følte det som en
national Fortjeneste at være Tænke- og Talefriheden berøvet.
Man kaldte det at værne den.
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Man kaldte det at værne den.

„Als ob Geschwister aufhorten, Bruder und
Schwester zu sein, weil das eine in New-York,
das andere in Berlin lebt: Kann man denn aus
s,einem Volke, aus seiner Rasse austreten?"
Theodor Herzl: Gesammelte Zionistiche Werke,
Bd. 1 S, 322.
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BLODETS RØST

Lewisohns Navn vil være den danske Læseverden bekendt
gennem flere oversatte Romaner, af hvilke„Mr. Crumps Ægteskab" og „Blodets Røst" er de betydeligste. Den første fortæller — talentfuld, men omstændeligt og pinligt — om en Mand,
der forgæves søger at slippe ud af et mislykket Ægteskab, og
som tilsidst i afmægtig Raseri dræber Hustruen. Den anden
om en til Amerika indvandret Jødefamilie og de sjælelige
Brydninger, Modsætningen mellem dem og Omgivelserne giver
Anledning til. Hans Bøger handler nemlig om disse to Ting:
. om Ægteskabet og Jødeproblemet. Undertiden hver for sig —
i Bogen om Mr. Crumps Ægteskab spiller Jødeproblemet ikke
nogen Rolle — undertiden og hyppigst saaledes, at de to Problemer er indbyrdes forbundne, men altid saaledes, at der gaar
hemmelige Traade mellem det ene og det andet i hans Opfattelse. Mr. Crumps handler ganske vist kun om en Mand, der
bliver pint af en led og hensynsløs Kvinde, der har lokket ham
i sit Garn, og som han takket være Love og Samfundsopfattelse ikke kan blive skilt fra. Er der noget jødisk i dette, er
det Oprøret mod det vedtagne, mod „Fordommene" — og
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„Alt hvad han vidste," siger Hovedpersonen i „Blodets
Røst", der selv er gift med en ikke-Jødinde, „var det, at
bortset fra en Efterligning af deres ikke-jødiske Medsøstre
— og det mer eller mindre kun med Munden — var jødiske
Kvinder ikke misfornøjede med deres Stilling og protesterede ikke mod Mandens Herredømme. Han kendte ingen, der
ikke regerede ubestridt paa deres Omraade og var deres
Mands mest skattede Raadgiver paa hans. Han kendte ikke
noget jødisk Hjem, i hvilket Børnene ikke blev opdraget i
ligelig Lydighed og Respekt overfor begge Forældrene, og
i hvilket Forældrenes Ligestilling m. H. t. Myndighed, Klogskab og Værdi ikke stiltiende var forudsat som givet. Og
det var ikke alt ... naar jødiske Kvinder blev ældre, blev de
uvilkaarligt behandlede med et Anstrøg af Ærbødighed,
som om de var Indehavere af en særlig Naade eller Visdom. Dette gik saa vidt, at han havde set alvorlige og lærde
Mænd høre pligtmæssigt, ja venligt paa gamle Damers meningsløse Snak, fordi disse gamle Damer var Mødre".2)

syn er ganske underordn
og Lidelse. Selv den m
samme Maade kunne l
være Hovedsynspunkte
føler det Medansvar, so
hvis han ikke gør det.

2) I Joseph Michaelsens: Fra min Samtid (Bd. 1, S. 22) findes
en fuldkommen tilsvarende Skildring fra hans Bedstemoders Hjem.
Morbroderen, den samme, som Goldschmidt har skildret i „Min
Onkel Tømmerplads" havde indrettet et „Enkesæde" for hende,
„hvem vor hele Slægt saa op til med sky Ærefrygt", „hvor den
gamle Dame tilbragte sine sidste Leveaar i sorgfri Ro. Overfor
hende var „Manden" (Morbroderen kaldtes af sin Kone for „Manden") ikke Manden. Det er psychologisk interessant, at denne
Herskernatur, der ikke anerkendte synderligt andet mellem Him-

Det Ideal, der foresvæ
der tilbage til er nemlig i
tydning, men det er Ka
Betydning.
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Det Ideal, der foresvæver Lewisohn, og som han stadig vender tilbage til er nemlig ikke Kammeratægteskab i moderne Betydning, men det er Kammeratægteskabet i gammel jødisk
Betydning.

„Alt hvad han vid
Røst", der selv er gi
bortset fra en Efterlig
— og det mer eller m
Kvinder ikke misforn
rede ikke mod Mande
ikke regerede ubest
Mands mest skattede
noget jødisk Hjem, i
ligelig Lydighed og R
i hvilket Forældrenes
skab og Værdi ikke
det var ikke alt ... naa
uvilkaarligt behandl
som om de var Inde
dom. Dette gik saa vi
Mænd høre pligtmæs
ningsløse Snak, ford

2) I Joseph Michaelsen
en fuldkommen tilsvarend
Morbroderen, den samm
Onkel Tømmerplads" ha
„hvem vor hele Slægt sa
gamle Dame tilbragte si
hende var „Manden" (Mo
den") ikke Manden. Det
Herskernatur, der ikke an

1) Dette Valgslægtskab mellem Jøden og Feminismen gør Lewisohn selv opmærksom paa.

naturligvis er Lewisohn som alle Jøder parat til i Fremskridtets Navn at nedbryde Skrankerne i det Samfund, han lever i.
Men Sagen er ikke udtømt hermed. Man skal lægge Mærke til,
at det er Mandens Sag, han, taler — og hvem gør ellers det!
Sjældent hans Racefæller, der i Reglen er Feminismens svorne
Bannerførere i Kraft af den Sympati med andre „undertrykte",
der ligger bag deres sædvanlige politiske Indstilling.1) I hans
Bøger derimod er Forholdet mellem Kønnene overalt set fra
Mandens Standpunkt. Det er Manden, der er den mest trofaste,
den, for hvem Ægteskabet betyder mest, som tager det alvorligst, hvilket hænger sammen med, at det, der interesserer
Forfatteren, ikke — og det er atter en Modsætning til de fleste
af hans skrivende Racefæller — er Mand og Kvinde udelukkende som Kønsvæsener; det er som familiestiftende Væsener,
han beskæftiger sig med dem.
Han er nemlig en af de ikke altfor mange jødiske Skribenter, der er sig deres Race fuldt bevidst og fuldt bekendt, og
som af denne Racebevidsthed og Racesammenhørighed øser
samme Indsigt som ikke-Jøden af Samhørigheden med sit
Land.

Vilje til at overleve akkurat som et Menneske har det, og
denne Vilje til at eksistere, der altid maa holdes ude fra Viljen
til Magt og Herredømme, er en hellig Ting". Men hvis et Folk
har denne Vilje til at eksistere, og det er det jødiske, der er
Tale om, hvorledes skulde det saa kunne stille sig ligegyldigt
overfor det, der er en Garanti for dets Viderebestaaen, og som
særlig for Jøderne har været det, nemlig Familien ? Hele Forskellen mellem Jøden, der fornægter sin Race, og Jøden der
vedstaar den, afspejler sig i Forholdet til dette Spørgsmaal.
Det er klart, at Lyset falder helt forskelligt, hvis det udstraaler fra Interessen for Slægtens Bestaaen, end hvis dette Hen-

syn er ganske underordnet i Forhold til den personlige Nydelse
og Lidelse. Selv den mest sanseligt indstillede vil aldrig paa
samme Maade kunne lade Driften og dens Tilfredsstillelse
være Hovedsynspunktet, naar han paa en eller anden Maade
føler det Medansvar, som Lewisohn i sine Ord peger paa, som
hvis han ikke gør det.

„Et Folk", siger en af Personerne i „Blodets Røst", „har en
Vilje til at overleve akkurat som et Menneske har det, og
denne Vilje til at eksistere, der altid maa holdes ude fra Viljen
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særlig for Jøderne har været det, nemlig Familien ? Hele Forskellen mellem Jøden, der fornægter sin Race, og Jøden der
vedstaar den, afspejler sig i Forholdet til dette Spørgsmaal.
Det er klart, at Lyset falder helt forskelligt, hvis det udstraaler fra Interessen for Slægtens Bestaaen, end hvis dette Hen-

1) Dette Valgslægtskab mellem Jøden og Feminismen gør Lewisohn selv opmærksom paa.
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Han er nemlig en af de ikke altfor mange jødiske Skribenter, der er sig deres Race fuldt bevidst og fuldt bekendt, og
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3) Om Arthurs Fætter, Eugene, hedder det senere: „Hans Ansigt var umiskendeligt jødisk for en Jøde. (!) Men hans lige Næse,
slanke Figur, studeret rolige Holdning i Forbindelse med s'et i
Slutningen af hans Navn (Adams) kunde let narre en Ikke-Jøde".

Værk og som en paa m
vækkende Skildring af
der i denne Forbindelse
takket være Forfatter
jødisk Tænkemaade, V
afvises paa samme Ma
tillader sig at mene det
Romanen begynder s
gen fra Polen til Tysk
intolerant, jødisk Orto
hed, der forgæves prøve
ke mellem sig og Omg
i Penge eller Blod, hver
ken Navneforandring e
bestaa.
Dette er imidlertid k
Grundtemaet: Forskel
udslette Forskellen mel
Fortælling begynder
yngste Søn, udvandr
Arthur, hans eneste S
at lade sig amerikanis
Sted, hvor han naturlig
Straks ved sin Anko
cob en Ting, der er ka
ling, Jøderne nyder in
menhold og den Lethe
nen finder og genkende
Hvis en ikke-Jøde k
et rent Mirakel eller ga

3) Om Arthurs Fætte
sigt var umiskendeligt jø
slanke Figur, studeret
Slutningen af hans Navn
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mel og Jord end sin egen Vilje, var opfyldt af den samme ærbødige Respekt for hende som alle øvrige Ætlinge af Slægten."

Gennem Bekendelsen til sin Race er han altsaa bleven ført
til en Vurdering af de Livsværdier og den Tradition, paa hvilken den har levet. Han er bleven „konservativ", og ved at være
„konservativ", ved at se Spørgsmaalene ud fra Folkets
Synspunkt, ud fra Racens, har han faaet Del i en Indsigt. som ellers vilde være bleven ham nægtet. Hans Ord har faaet en
Saft og Kraft, en Substans, som de ellers ikke vilde have haft.
Det er en Mands Tale, en klog Mands Tale og en Tale, der
fængsler, ogsaa naar den gaar ud fra andre Synspunkter end
Ens egne. Hans eget Tilfælde er saaledes et Bevis for hans
Teorier, at Aandsliv for at due noget, maa have sine Rødder
dybt i den Jordbund,
i det Væsen, det tilhører og som det skal
være Udtryk for.

Saaledes ræsonnerer Hovedpersonen i „Blodets Røst", da
han efter et mislykket Forsøg paa at assimilere sig med sine
amerikanske Omgivelser og efter et mislykket Ægteskab med
en ikke-Jødinde drager til Rumænien for at hjælpe sine Racefæller, og samme Resultat er Lewisohn kommet til for sit
eget Vedkommende, som man kan se af hans tre selvbiografiske Bøger. Disse er selvfølgelig Hovedkilden til Forstaaelse
af hans Standpunkt, men „Blodets Røst", der vel forsaavidt
ogsaa er selvbiografisk, rummer saa mange oplysende Enkeltheder om Jødespørgsmaalet, at der vil være Grund til først
at kaste et Blik paa denne.
Efter Sagens Natur maa det blive ensidigt, forsaavidt som
det ikke gør Ret og Skel mod Romanen som skønlitterært

„Naar man nu engang var Jøde og maatte leve som Jøde,
hvorfor skulde man saa ikke søge at faa det mest mulige
ud af de jødiske Traditioner, af sin Races Poesi og sine Forfædres Historie? Saadan handlede alle andre Folk, og deres
aandelige Liv blev rigere, deres Selvfølelse større derved."

„Naar man nu engang var Jøde og maatte leve som Jøde,
hvorfor skulde man saa ikke søge at faa det mest mulige
ud af de jødiske Traditioner, af sin Races Poesi og sine Forfædres Historie? Saadan handlede alle andre Folk, og deres
aandelige Liv blev rigere, deres Selvfølelse større derved."
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Værk og som en paa mange Punkter gribende og sympativækkende Skildring af Jødernes tragisk-vanskelige Kaar. Hvad
der i denne Forbindelse interesserer er de Indrømmelser, man,
takket være Forfatterens Indsigt og Oprigtighed, finder om
jødisk Tænkemaade, Væsen og Indstilling, og som ikke kan
afvises paa samme Maade, som man gør det, naar ikke-Jøder
tillader sig at mene det samme.
Romanen begynder som en Slægtshistorie med Udvandringen fra Polen til Tyskland, og med Slægtens Udvikling fra
intolerant, jødisk Ortodoksi til en tysk akklimatiseret Jødiskhed, der forgæves prøver paa at gennembryde den sidste Skranke mellem sig og Omgivelserne. Intet hjælper, hverken Ofre
i Penge eller Blod, hverken Anseelse eller soical Position, hverken Navneforandring eller Snobberi. Forskellen bliver ved at
bestaa.
Dette er imidlertid kun Optakten, Ouverturen, der anslaar
Grundtemaet: Forskellen og Umuligheden af at ophæve eller
udslette Forskellen mellem Jøder og ikke-Jøder. Den egentlige
Fortælling begynder med, at Jacob, Ephraims og Hannahs
yngste Søn, udvandrer til Amerika, og den ender med, at
Arthur, hans eneste Søn, efter forgæves at have prøvet paa
at lade sig amerikanisere, vender tilbage til sit Folk som dd
Sted, hvor han naturligt hører hjemme.
Straks ved sin Ankomst til det fremmede Land oplever Jacob en Ting, der er karakteristisk for den begunstigede Stilling, Jøderne nyder internationalt, takket være deres Sammenhold og den Lethed, hvormed de ogsaa uden Davidsstjernen finder og genkender hinanden.3)
Hvis en ikke-Jøde kommer til et fremmed Land, skal der
et rent Mirakel eller ganske særlige Omstændigheder til, hvis

Saaledes ræsonnerer Hovedpersonen„Blodets
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eget Vedkommende, som man kan se af hans tre selvbiografiske Bøger. Disse er selvfølgelig Hovedkilden til Forstaaelse
af hans Standpunkt, men „Blodets Røst", der vel forsaavidt
ogsaa er selvbiografisk, rummer saa mange oplysende Enkeltheder om Jødespørgsmaalet, at der vil være Grund til først
at kaste et Blik paa denne.
Efter Sagens Natur maa det blive ensidigt, forsaavidt som
det ikke gør Ret og Skel mod Romanen som skønlitterært

mel og Jord end sin egen Vilje, var opfyldt af den samme ærbødige Respekt for hende som alle øvrige Ætlinge af Slægten."
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til en Vurdering af de Livsværdier og den Tradition, paa hvilken den har levet. Han er bleven „konservativ", og ved at være
„konservativ", ved at se Spørgsmaalene ud fra Folkets Synspunkt, ud fra Racens, har han faaet Del i en Indsigt. som ellers vilde være bleven ham nægtet. Hans Ord har faaet en
Saft og Kraft, en Substans, som de ellers ikke vilde have haft.
Det er en Mands Tale, en klog Mands Tale og en Tale, der
fængsler, ogsaa naar den gaar ud fra andre Synspunkter end
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„Hvor kunde det være, at han og hans Søster saa langt
tilbage, de kunde huske og før de kom i Skole, vidste, at
de var Jøder? Det var noget, Arthur senere hen i Livet
spekulerede over ikke saa faa Gange. Der var ikke noget

Det er overflødigt at undersøge, hvorvidt denne gensidige
Mistro gælder i samme Grad for ikke-Jøden overfor Jøden
som omvendt — gjorde den det, vilde intet bevidst Forsøg paa
at advare mod Jødernes Indflydelse være nødvendig — men
det er tilstrækkeligt at faa bekræftet, at den eksisterer —
bag den overfladiske Fællesmenneskeligheds og ,Medborgerligheds Facade. Det er heller ikke nødvendigt at undersøge,
hvorvidt den er berettiget, thi alene det, at den findes er
tilstrækkelig til at grave en Kløft. To Parter, der gensidig
tror om hinanden, at den anden Part ikke regner med samme
Maal, samme Retfærdighedsbegreber, kan ikke have Tillid til
hinanden, ja, maa nødvendigvis i hinandens Øjne tage sig
mindre moralske ud.

ydre Tegn, hverken
det blevet tømt for si
saa godt havde kunn
Amerikanere ... Ar
og det var det afgør
forstaa visse bestem
jødisk Tankegang, v
ud paa, billigede d
forbavset eller friste
for sig ikke ofte, at
i Almindelighed han
gik i Reglen ud paa
af den eller den elle
egne mest intime Aff
Den tilsvarende Be
man nærme sig, den
til, den og den Køb
Yehudim. Og det va
begyndte at tænke,
absolutte moralske
ligste ikke-Jøde va
nende, naar han hav
mest pjaltede Jød
laveste Niveau, naa
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Det er overflødigt a
Mistro gælder i samm
som omvendt — gjord
at advare mod Jødern
det er tilstrækkeligt
bag den overfladiske F
ligheds Facade. Det e
hvorvidt den er bere
tilstrækkelig til at gr
tror om hinanden, at d
Maal, samme Retfærd
hinanden, ja, maa nø
mindre moralske ud.

7.

3a) Smlgn. f. Eks. Goldings Roman „Forward from Babylon",
hvor et tilsvarende Møde mellem to hinanden ubekendte Jøder
finder Sted. Man ved paa Forhaand, at man har en „Sympatisør"!
s. A.

ydre Tegn, hverken paa Religion eller Race i Huset. Var
det blevet tømt for sine Beboere, var der intet, der ikke ligesaa godt havde kunnet lede Tanken hen paa protestantiske
Amerikanere ... Arthur var ganske sikker paa een Ting,
og det var det afgørende, at da han blev gammel nok til at
forstaa visse bestemte Bemærkninger, der udsprang af en
jødisk Tankegang, vidste han paa Forhaand, hvad denne gik
ud paa, billigede den, og var paa ingen Maade hverken
forbavset eller fristet til at stille Spørgsmaal. Det var i og
for sig ikke ofte, at saadanne Udtalelser forekom. Det var
i Almindelighed hans Fader, der fremkom med dem, og de
gik i Reglen ud paa, at man ikke maatte vente for meget
af den eller den eller sætte for stor Lid til dem m. H. t. ens
egne mest intime Affærer, da de, der var Tale om, var Goyim.
Den tilsvarende Bemærkning var, at de og de Folk kunde
man nærme sig, den og den Læge kunde man henvende sig
til, den og den Købmand kunde man lide paa, fordi de var
Yehudim. Og det var fuldkommen klart for Arthur, fra han
begyndte at tænke, at disse Domme ikke forudsatte nogen
absolutte moralske Værdier. De betød, at selv den hæderligste ikke-Jøde var tilbøjelig til at være mindre nøjeregnende, naar han havde med en Jøde at gøre, og at selv den
mest pjaltede Jøde var i Stand til at hæve sig over sit
laveste Niveau, naar han havde at gøre med en Medjøde."

en Fremmed skal kunne falde paa at tage sig af ham. I jødiske Romaner og Selvbiografier hænder det derimod ikke
sjældent, at en jødisk ung Mand bliver tiltalt og hjulpet eller
bedt om Hjælp af Racefrænder blot paa sit Udseende.3a)
Saaledes ogsaa her. Da Jacob en af de første Dage efter
Ankomsten til Amerika sidder paa en Bænk og læser Avertissementerne i „New York Herald", er der en gammel Herre,
der giver sig i Snak med ham. Det er Salomon Friedenfeld,
der selv i sin Tid er kommet over lige saa fattig, men som nu
er en rig Mand. I hans Magasin faar Jacob sin første Ansættelse. Der træffer han en anden ung Jøde, og sammen med
ham begynder han sin egen Forretning og gifter sig en lille
Kapital til. Skildringen af, hvorledes disse to unge Forretningsmænd arbejder sig frem, bliver mere velhavende og finder sig
til Rette, er i og for sig ikke saa mærkværdig. Det er hele
den jødiske Virkelyst, Hjemmeglæde og Familiefølelse, saaledes som man kender den fra baade Digt og Virkelighed. Da
Jacob ser sin Førstefødte ligge i Vuggen, føler han, at hans
Liv indtil da har været tomt og indholdsløst, og skønt han
forlængst som emanciperet har brudt Forbindelsen med sine
Fædres Religion, har han stor Lyst til at finde sin gamle
„talith" — Bederem — frem og gaa i Synagogen. Drengen,
der faar Navnet Athur, efterfølges af en lille Pige, Hazel.
Om denne Søn, hans Forsøg paa at glemme sin Jødiskhed
og hans Tilbagevending til den, drejer Bogen sig først og
fremmest.

„Hvor kunde det være, at han og hans Søster saa langt
tilbage, de kunde huske og før de kom i Skole, vidste, at
de var Jøder? Det var noget, Arthur senere hen i Livet
spekulerede over ikke saa faa Gange. Der var ikke noget

3a) Smlgn. f. Eks. Goldings Roman „Forward from Babylon",
hvor et tilsvarende Møde mellem to hinanden ubekendte Jøder
finder Sted. Man ved paa Forhaand, at man har en „Sympatisør"!
s. A.
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Saaledes ogsaa her. Da Jacob en af de første Dage efter
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Det betyder, at „Dawson'erne ikke blot ønskede, at Levy'erne skulde være loyale mod deres fælles Nutid( !), men
ønskede, at de skulde opgive Levyernes Fortid og akceptere Dawson'ernes. Og Levyerne gjorde det" fortsætter han
med Bitterhed; „de gjorde det! Se blot til Hazel. Se blot
til ham selv!" Og hvad faar de for det? Det kommer til
Krig! „Du iler til det saakaldte( !) Forsvar for dit Land
med Iver, i hvilken du paany ikke mere kan skelne det frivillige fra den Efterligning, du øver i Selvbeskyttelsens Interesse. For du kan ikke undgaa, at se ogsaa den anden

skærpe —, og da navn
rende, som Forholdet
det. Selvfølgelig maa d
— for den, der med he
for den, for hvem der
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er en helt forskellig. H
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skærpe —, og da navnlig ikke de væsentligste og mest afgørende, som Forholdet til Familien og Forholdet til Fædrelandet. Selvfølgelig maa dette blive et andet — paa godt og ondt
— for den, der med hele sin Fortid og Fremtid tilhører det end
for den, for hvem der kun er Tale om et Valgslægtskab. I
Magsvejr og i rolige Tider kan det se ud, som om Forskellen
ikke findes eller ikke betyder noget, men naar det blæser op
til Storm, viser det sig, at Indstillingen overfor det, der sker,
er en helt forskellig. Heller ikke dette lægger Lewisohn Skjul
paa i sin Fremstilling. Da Verdenskrigen bryder ud, bemærker
han til sin egen Forbavselse hos sig selv en Følelse af Fjendtlighed overfor England, og skyder den Tanke „fra sig som
sygelig, at det var fordi Amerikanere af mer eller mindre ren
engelsk Afstamning var overordentlig køligt ringeagtende overfor Jøder." Frankrig har han ingen Fornemmelse overfor, men
saa er der Rusland, der jo dengang var Jødeforfølgelsernes
Land. En skønne Dag, da han taler med Dawson, en Ven af
skotsk Afstamning, og ophidset udtaler, at Alliancen med Rusland berøvede Vestmagterne enhver moralsk Ret, bliver han
rystet til sit Inderste ved at faa det Svar, at han naturligvis
ræsonnerer saaledes som Jøde og ikke som Amerikaner, hvilket efter Sammenhængen og i den givne Situation jo er Sandheden.
I hvert Fald, han og Dawson'erne føler i et afgørende Øjeblik ikke ens, og med Bitterhed indser han, hvad dette betyder.

Denne Indstilling overfor ikke-Jøderne som de fødte Modstandere, er efter Lewisohns Fremstilling aabenbart almindelig blandt Jøderne — ogsaa i det frie Amerika, hvor man
skulde vente, at der var mindst Grund til at have den.
Victor Goldmanns Moder siger kort og godt: „Hvornaar har
Goyim nogensinde kunnet lide os, og siden hvornaar har vi
kunnet være dem tilpas. Vi betaler vor Vej, ikke sandt?"
Skal man tro Lewisohns Fremstilling, er det heller ikke netop Philosemitisme, Jøderne møder rundt om i det amerikanske
Samfund.
Arthurs Søster, Hazel, bliver under et høfligt Paaskud holdt
ude fra en bekendt Pigeskole. Hans ikke-jødiske Kone finder,
da det viser sig, at hun hedder Levy, knapt nok Plads paa. et
Landliggerhotel og fortrækker hurtigt. Victor Goldmann er
ikke ligefrem bleven vist bort fra Havard, men han kunde ikke
længere holde ud at være der.
Arthurs Fader fortæller, at han hver Dag har Besøg paa
Kontoret af jødiske unge Mennesker, der ikke kan faa Arbejde hos ikke-Jøder, og at der bygges flere og flere Huse,
hvor man ikke lejer Lejligheder ud til Jøder.
Man vilde gerne vide, om lignende Forhold eksisterer for
nogen anden hvid Nation. Efter Indvandrernes Selvbiografier
(f. Eks. Pupin) ikke, selv naar de tilhører saa lidet angelsaksiske Folkestammer som den serbiske.
„Arthur vilde heftigt have afvist den Tanke, at Jøderne var
bedre end andre Folk. Naturligvis var de ikke det, men de
var forskellige..." Den tilsvarende eller modsvarende Erklæring vil enhver fornuftig og fordomsfri ikke-Jøde være parat
til for sit Vedkommende at afgive, men hvad hjælper det, det
er jo netop Forskellen, man ikke maa have Lov at regne med
som den Kendsgerning, den er, skønt den griber ind i alle
Forhold. Hvor dybt og hvor fint er hele Bogen et Vidnesbyrd
om. Der er praktisk talt intet Livsforhold, der bliver uberørt
af den — det er, hvad Lewisohns Bog gaar ud paa at ind-
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Side( !) og den samme Kn-ltringeagtighed og Barbari hos
alle Parter, og af det allerinderste i din Sjæl foragter du
fysisk Mod af den agressive Type ( ?!). Din Afsky for Ufornuften, Smudset og Løgnagtigheden over hele Linien er
ubegrænset...
Og du gaar med og lider og dør maaske en Klovns og
en Gøglers Død!"

En ung Jøde i Bogen udbryder fortvivlet: „Gud, hvor vilde
det være herligt at være i Stand til at være en forbandet Idiot
og Patriot og lade sig kommandere og springe ud i det. Man
glemmer sig selv derved. 0, Selvet er en ubehagelig acest."
At følge Trop er altsaa kun muligt for dem ved at gøre
Vold paa deres egen Natur, og af denne Bestræbelse for at tilpasse sig til Idealer og Fordomme, der ikke er deres egne, er,
siger han i anden Forbindelse, opstaaet den „indviklede, syge,
hemmelig forpinte, begavede, men sjældent frugtbart skabende, nærtagende, arrogante, krybende, sentimentale, haarde,
patriotiske, revolutionære, moderne jødiske Sjæl, af hvilken
man kan vente sig alt, al Heroisme, alt Forræderi, og al Forvirring, og hvis selve Eksistens er en Grusomhed og et
Kaos — — —".
Thi „kan et Folk ... fornægte sine Forfædre og sine Erfaringer? Kan den jødiske Fantasi vedblive at leve tilfreds, som
om den havde Del i historiske Erfaringer, som Jøderne i Virkeligheden har staaet udenfor og set paa som Udelukkede
(outcast) og Martyrer?"
Han taler af Erfaring. Det er en Erkendelse, han selv er
bleven ført til gennem sin egen Udvikling fra moderne Assimilationsjøde til lidenskabeligt følende jødisk Patriot. Herom
faar man Oplysning i hans tre selvbiografiske Bøger, der for
Bedømmelsen af det vanskelige og tragiske Jødeproblem er
nogle af de værdifuldeste moderne Dokumenter, der findes.
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havde arvet en mindre
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Den første, Up Stream (1923), skildrer hans Barndom og
Opvækst. Han er — som Hovedpersonen i „Blodets Røst" —
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Barn af indvandrede tysk-jødiske Forældre — eneste Barn.
Om Moderen siger han: „Hun var hele sit Liv, trods hendes
Jødiskhed aandeligt Barn af det tyske Folk." Faderen
havde arvet en mindre Formue, men satte den over Styr i et
Forretningsforetagende og maa rejse til Amerika med Familien. Det er i 1890, da Sønnen er otte Aar gammel. Faderen
skaffer Familien et beskedent borgerligt Udkomme som Agent
for et Møbelfirma i en af Sydstaterne. Det er dog aabenbart
Moderen, den begavede Dreng har mest med at gøre, skønt
ogsaa Faderen er en boglig interesseret Mand, der ikke viger
tilbage selv for filosofisk Litteratur.
At Sønnen skal studere er der ikke et Øjeblik Tvivl om, og
det vilde ogsaa have været utænkeligt andet. Han er den fødte Bogens Mand, der ser tilbage paa sin Barndoms boglige
Glæder som nogle af de bedste, Livet har skænket ham. Femten Aar gammel regner han sig selv for at være Amerikaner,
Sydstatsmand og Kristen og føler en „vis vag Antipati overfor Tyskland og Jødedom."
Hans følgende Udvikling ændrer dette Billede betydeligt.
Hans Anti-Tyskhed — hvis den nogensinde har betydet noget
— forvandler sig til en varm Sympati for Tyskland. Han fremhæver Forholdene for Jøder i Førkrigstidens Tyskland paa
Bekostning af Forholdene i Amerika, og da alle falder over
Tyskland, vil han ikke være med i Opløbet. Han fremhæver
ogsaa den tyske Litteraur — Efterkrigstidens — som den førende i Verden, hvilket da den for Størstedelen var jødisk vil
sige, at han med forstaaelig Forkærlighed foretrækker sin
egen Races Præstationer for andres.
Amerikaner vil han ganske vist vedblivende gælde for at
være, men, det fremgaar af de Forbehold, han knytter dertil,
kun hvis Amerikanerne vil antage hans Synspunkter, hans
Indstilling. Gør de ikke det, spaar han dem, at de vil ødelægge Civilisationen eller selv synke i Glemsel. Tidligt viser
det sig nemlig, at hans Jødiskhed er ham i Vejen. Han føler
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var knyttet sammen med det amerikanske Folk og dets Sædvaner — ikke blot paa Grund af det fælles Land og Sprog,
men trods deres Radikalisme ogsaa i Kraft af dybtliggende
Instinkter." Han bliver klar over, at han inderst inde er lige-
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saa uvidende om det Sjæleliv, i hvilket Puritanismen har sin
Oprindelse, som om hvad der foregaar i en Buskmands Indre.
Han, for sit vedkommende, kan saaledes ikke begribe, at der
skal være andre Betingelser for Ægteskabets Opløsning end
dem, der er nødvendige for at ordne de økonomiske Anliggender, men naar han ser den uhyre Magt, som Tradition og Opinion netop paa dette Punk har over det store Flertal af hans
kristne Medborgere, begynder han at tvivle om sin Ret til at
blande sig i deres Anliggender. Mencken og Lewis, Kritikeren
og Romanforfatteren, har, siger han, et indre Forhold til dem,
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Instinkter." Han blive
saa uvidende om det
Oprindelse, som om h
Han, for sit vedkomm
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Han var, da han skrev dette, 41 Aar gammel og paa gode
Veje til den Erkendelse, han i den følgende Del af sin
Selvbiografi, Mid-Channel (1929), viser sig at være naaet
til. Som i hans Romaner markeres Overgangen fra det ene
Stadium til det andet af to Kvinder: en ikke-jødisk og en
jødisk. I sin Ungdoms Historie anfører han, som Bevis for,
at han aldrig kan komme til at tale som en Fjende af den
angelsachsiske Race, sin Hustrus lyse Haar og graa engelske øjne. Det er den Mary, vi hører, han er bleven gift
med. I den anden Del derimod er det en anden Kvinde, vi
hører Tale om, en halvjødisk Sangerinde, Thelma, som han
— af hvilke Grunde siges ikke — foreløbig ikke kan blive

det ved overalt at møde Vanskeligheder — som han mener
paa Grund af hans jødiske Afstamning. Jødefjendtligheden,
siger han, er steget i De forenede Stater i Løbet af de f oregaaende 25 Aar. Det er muligt, men det er heller ikke utænkeligt, at Vanskelighederne har været særlig store for hans
Vedkommende, thi han er ikke blot en meget udpræget, men
— hvad der iøvrigt kun virker tiltalende — en meget stolt og
selvfølende Jøde, der tidligt forarges over den Maade, hvorpaa hans Racefrænder lader sig skræmme af Opinionen. Han
protesterer mod den hundrede Procents Amerikanisme, man
forlanger.

„Naar to eller tre Amerikanere af tysk Herkomst mødes,
taler de om deres Loyalitet overfor Forfatningen ... naar
to eller tre Amerikanere af jødisk Herkomst samles, forklarer de hinanden — til Glæde for Offentligheden (deri
indbefattet Henry Ford), at kun en — eller er det to — af
Kommissærerne i Sovjet er Jøder, og at mange Jøder har
kæmpet for at frelse Verden for een Gruppe af Røver-Imperialister paa Bekostning af en anden. Kun Irlænderne synes i Kraft af noget stolt, fyrigt og hensynsløst i deres
Natur, at holde sig nogenlunde fri af denne taabelige og
forgæves Form for Selvfornægtelse."

gift med, men som han lever sammen med, og hos hvem
han finder en Forstaaelse, han hidtil har maattet savne.
Ethvert Forsøg paa Sammensmeltning med angelscachcisk
Raceejendommelighed er nemlig nu opgivet for hans Vedkommende — afvist som en Mesalliance. Han er bleven sig
helt og fuldt bevidst som Jøde og skyr intet for at klargøre sig det i alle dets Konsekvenser.
Man havde kunnet tænke sig, at Erkendelsen var bleven
ham paatvunget af de Vanskeligheder, han efter eget Sigende mødte som Jøde i et aabenbart ikke meget jødevenligt Samfund, men dette er ikke Tilfældet. Det er under
Samarbejdet med de mest yderliggaaende og radikale Kredse i Amerika, den paatrænger sig ham — under deres fælles Anstrengelser for at komme Puritanismens overleverede
og efter deres Opfattelse bornerte og skadelige Moralforestillinger til Livs. Det er under denne Klapjagt paa Borgerskabet, at han i stigende Grad, trods al tilsyneladende
Overensstemmelse, alligevel føler en Forskel mellem sin
egen og sine ikke-jødiske Meningsfællers Indstilling til
Spørgsmaalene. For de „havde baade Kærlighed og Børn og
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de kritiserer, som han ikke selv har. De forstaar Puritaneren
og Babbitt.
„Mencken og Senatoren fra X, Lewis og George F. Babbitt lever i samme etiske Univers. Det er Race og Afstamning, der til syvende og sidst forbinder dem, eller deres
Forfædres mer eller mindre tilsvarende historiske Erfaringer. I hvert Fald, enten Forklaringen er den ene eller den
anden, var det aabenbart, at jeg stod udenfor deres Univers."
Og samtidig med at han gør denne Erfaring m. H. t. sine
Meningsfæller, gør han den modsatte m. H. t. sine Racefrænder. Tilfældet vil nemlig, at han kommer disse paa nærmere
Hold. Efter Indbydelse holder han Foredrag i en Række amerikanske Byer, og med to Undtagelser er det alle Steder i jødiske Foreninger, hvilket han ikke har været opmærksom paa,
men som viser sig at blive af Betydning for ham. Thi ude
blandt dem føler han Racesammenhørigheden og vender tilbage til New York med sit Blik skærpet for, hvad den vil
sige, og hvilket Brud den betyder med meget af det, han hidtil har taget for gode Varer. Han føler, at det nittende Aarhundredes velmenende Liberalisme har været et Forræderi mod
baade hans Generation og den foregaaende.
„Lad os være Mennesker, lad os være Brødre, sagde det
nittende Aarhundredes Liberale paa sin rosenrøde, oversimplificerede Maade. Slagordet lød saa besnærende og overbevisende, at man længe ikke lagde Mærke til, hvilken meningsløs Abstraktion og aabenbar Fejlslutnnig, det forudsætter. Der er (nemlig) — det er flovt at skulle behøve
at sige. det — ikke nogen saadan Ting i Naturen som et
abstrakt menneskeligt Væsen — — — der er kun saadanne
Ting som en Franskmand, en Amerikaner, en Englænder,
en Spanier, en Tysker, en Græker, og en Jøde — — — Lear
er et engelsk Digterværk, og Faust et tysk, „Gæstebudet"
er en græsk Bog, og Salmerne en jødisk, og fra disse fire
Bøger vilde man, hvis alt hvad disse Nationer ellers havde
frembragt var gaaet til Grunde, kunne genskabe den en106
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Kansler v. Müller slu
der var det paafaldende
den positive Religion og
trods hans Fritænkeri (!

„Jeg er kommet til at forstaa og respektere denne noble
og sympatiske Inerti overfor selv de forældede blandt ens
eget Folks Skikke. Jeg vilde ikke drømme om enten i Vilna
eller Jerusalem at vække Forargelse ved at spise „uren”
Mad — — men — — Jøderne i New-York, det største og
mest folkerige Jødesamfund, Historien melder om, har ikke
forlangt, har ikke drømt om at forlange at blive undtaget
(!) fra Love, der ikke har noget Forhold til deres Instinkter, deres Traditioner eller Fornuft ... Jeg hører Jeres opbrusende og forargede Spørgsmaal, mine kære, amerikanske
Medjøder: Du vil altsaa foreslaa Genindførelsen af Rabbinerdomstole ? Vær rolige, det er det, jeg vil! Har I aldrig
tænkt over, hvorfor jødiske Sagførere, der er Specialister i
Skilsmissesager og ni. H. t. til Brud paa Ægteskabsløfter,
ofte er saadan nogle nederdrægtige Slyngler? Fordi de nødvendigvis er yderligt kyniske i Forhold til de Love, der er
Tale om, og derfor køber og sælger Retfærdighed i Henhold
til dem, som de vilde sælge Løg eller Blikvarer. Saadan".
tilføjer han, „vil man indrømme, er den moralske Atmosfære aldrig omkring de jødiske Sagførere, der bekæmper
Monopolerne eller forsvarer Arbejdernes Sag. Dette er
Opgaver, som Jøderne kan sige Ja til med alle deres
Instinkter." „En Jøde," siger han, „behøver ikke at være
religiøs i den kristne Betydning af Ordet for at finde Tora
og dens Love svarende til sin Natur ..." — „Det er sømmeligt og menneskeligt at leve paa Instinkterne i Ens eget
Blod, paa Ens egen Tradition. Det er grotesk og mindre
end menneskeligt at prøve paa at efterabe andres."
Jøderne, siger han, har i ligesaa høj Grad som andre Folk
en instinktiv Trang til at bestaa, til at leve videre, til at bevare sin egen Type for Liv og Kultur, for Mentalitet og elementære Sædvaner — kort sagt: sin „Egenart". Talmud var
deres Land.
Dette havde man glemt eller bevidst skudt fra sig i det nittende Aarhundrede. Man forsøgte at spille en Rolle, som man
i Kraft af sin Natur og sine Traditioner ikke var egnet til.
„Følgen var Disharmonier, undertrykte Konflikter og endelig til syvende og sidst Sygdom i Sjælen. Det ender daar-
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at han finder det nødvendigt at være Jøde helt og fuldt.

„Hvis jeg bidrager min Skærv til at bevare Israel, vil Israel
ogsaa bevare mig!" siger han med Ord, som enhver, der selv
har arbejdet for et Folk, vil forstaa og respektere.
En af de Indflydelser, der er med til at bestemme og fremskynde hans Udvikling, er hans Bekendtskab med Weiszmann
— Jødernes ukronede Konge —, der henleder hans Opmærksomhed paa Zionismen. I sin Bog „Israel" har han taget Stilling til denne Bevægelse. Han fortæller deri om en Rejse, som
han og Thelma foretager til Tyskland, Polen og Palæstid.a.
Den ligger altsaa i Tid mellem de to Bind Selvbiografi, men
danner idemæssigt Afslutningen paa dem, thi her faar man
udførligere Besked om, hvilke praktiske Konsekvenser, han
mener Jødernes nationale Selvbesindelse vil føre til.
Som i sine andre Bøger begynder han med at understrege
det Modsætningsforhold mellem Jøder og ikke-Jøder, der be
standigt bestaar selv i et Frihedens Land som Amerika. Det
er forsaavidt ligegyldigt, om Omgivelserne er venlige eller
fjendtlige, siger han, Modsætningen er der stadig. Hele Jødens
Tilværelse formes efter Mønstre og Regler, der ikke udspringer af hans egne Instinkter. Naar Jøderne ikke har svaret til
de Krav om Tilpasning, man har stillet til dem, er det ganske simpelt, fordi de ikke kan imødekomme dem. De er forskellige og bliver ved med at være forskellige. „Det er ikke Trykket, der frembringer jødisk Forskel, men det er den bestandige
Tilstedeværelse af jødisk Forskel, der fremkalder Trykket."
Ydre set m. H. t. Vaner og Anskuelser er Forskellen mellem
den amerikaniserede Jøde og hans Omgivelser ofte ikke meget
paafaldende, men i Realiteten er den saa meget desto større.
„Vor amerikanske Ven af jødisk Oprindelse kan være
næsten blond og have lige Næse, han kan paa den mest beundringsværdige Maade ligne Flertallet i Opførsel og Tale;
han kan have en Søn i Harvard og en Datter i Vassar, og
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nere „af hans Trosbekendelse." — — Han vil være Amerikaner, men naar han aabner sin Avis ved Morgenbordet, vil
han først se efter de jødiske Navne i Listen over Fødsler
og Død."
Nej, Forholdet er for ligetil til at behøve nogen nærmere
Forklaring. „Det er Assimilationen, der vilde være et Mirakel,
et Brud paa Aarsagskceden."
Dette er altsaa hans Standpunkt, og det er ud fra det, han
bedømmer Ting og Forhold i de Lande, han besøger. Tyskland er hans Fødeland og det Land, hvor efter hans Opfattelse
Jøderne var faldet bedst til.
„Tiden mellem 1900 og 1918 var trods Krigens Rædsler
en gylden Tid for Jøderne i Tyskland." „Antisemiterne har
fuldstændig Ret — moderne tysk Litteratur er „verjudet".
Fra Heines og Bornes Dage har tysk Litteratur og Kunst
været under en jødisk Indflydelse baade kritisk og kunstnerisk, der ikke stod i nogetsomhelst Forhold til Jødernes
Antal." „Jøderne kontrollerer den mest indflydelsesrige Del
af Pressen, de kontrollerer Teatrene, de frembringer næsten
Halvdelen af den Litteratur paa tysk Sprog, der dur noget
... og bliver ved at være Jøder."
Og i Østrig! Han spørger en Racefrænde, om der slet ikke
er nogen ikke-jødiske Skribenter i Østrig.
„Han smilede sit kloge, tolerante, fine Smil — halvt en
jødisk Profets, halvt en æstetisk Dandys fra Wiens straalende litterære Tider før Krigen. Han tænkte sig om: „Der
er Rudolf Bartsch, der er Karl Schonherr, der er — — —."
Han stammede i det og standsede."
———
Overfor Polen nærer han af letforstaaelige Grunde ikke ligesaa sympatiske Følelser som overfor Tyskland. Han fastslaar,
at ni Hundrede Aaxs Samliv ikke har afstedkommet noget, der
ligner Assimilation. Det er herfra Amerika tidligere og Palæ112

stina nu faar sine fleste
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I sin Bog „Tyve i Natte
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Selvafsløringer 8

Men Lewisohn er altsaa glad for dette Flag, der symboliserer den nationale Genrejsning, og for Sangen, der hilser det.
„Langsomt, til at begynde med lidt hæst og derefter med
stigende Begejstring og Kraft, synger Mængden Hatikvah,
Sangen om Haabet, om Længselen — — —."
Han er glad for Flaget og Sangen. Han er ogsaa glad ved
det, han faar at se i Palæstina: Jøder, der bygger deres egne
Huse og dyrker deres egen Jord.
„Palæstina har helbredet Tusinder af Sjæle, det har
spredt Følelsen af national og menneskelig Værdighed til
Jøderne overalt i Verden." „Det er første Gang i Løbet af
mange Hundrede Aar, at Jøderne har haft en Chance for at
udrette produktivt civilisatorisk Arbejde, og de har gjort
det med uovertruffen Tilpasningsevne, Iver, Dygtighed og
Hæderlighed."5)
sker en ung Jøde, der ikke holder tilstrækkelig fast paa sin Revolver. Hvad vilde man kalde et saadant Optrin længere nord paa ?
s. a.

,

5) Hvor uimodstaaelig denne jødiske Nationalisme bryder igennem, naar der bliver kaldt paa den, har man et uforkasteligt
Vidnesbyrd om i den engelsk-jødiske Industrimagnat og Politiker
Alfred Mond, Lord Melchets Biografi. (Hector Bolitho: Lord Melchett S. 357 ff.)
Han var gift med en ikke-jødisk Dame, hans Børn var opdraget
i den kristne Tro, han selv var helt og holdent knyttet til engelsk
Politik og engelsk Forretningsliv. Chaim Weizmann, der prøvede
at interessere ham for Zionismen, afnødte ham et Løfte om at
ville besøge Palæstina.
Dette skete første Gang i 1921. Grædemuren med dens gamle
ortodokse Jøder oprørte denne moderne pietetsløse Stammefrænde.
„Gid jeg kunde sprænge den bort", sagde han. „Den er et Fornedrelsens Symbol". Derimod følte han sig hjemme mellem de unge
Jøder, der havde taget fat paa Landets Opdyrkning. Her i disse
Egne, der rummede Minderne om hans Folks Historie, faldt det
tillært engelske af ham, og han blev Jøde, helt og fuldt Jøde,
„Jeg føler mig ikke som Englænder, men som Palæstinenser",
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Skæbne.
8*

er det modsatte, vi maa stræbe efter. Vi maa vende tilbage til
Palæstina for at blive os selv." „En Gennationalisering i romantisk Betydning ønsker vi ikke. Skulde vi maaske lave et
nyt Ungarn, et nyt Jugoslavien, eller endog et nyt Danmark —
endnu et lille Folk med endnu en lille Litteratur praktisk talt
tabt for Menneskehedens fcelles Civilisation?"
Da man Gang efter Gang af Hr. Lewisohn har faaet indskærpet, at enhver virkelig kunstnerisk eller litterær Bedrift
har haft sin Oprindelse i en bestemt og særegen Nationalitet,
er man ikke forberedt paa at se Nationaliteten — ganske
vist i „romantiseret" Betydning — holdt op som Skræmmebillede. Hr. Lewisohn vil maaske sige, at det blot er smaa Nationaliteter, der staar for ham som afskrækkende, men som
Litteraturhistoriker maa han dog kunne huske et og andet lille
Folk, der har udrettet en Del. Grækerne var selv efter Datidens Maalestok ikke noget stort Folk, og Jøderne var det
ikke heller, men ikke desto mindre har jo begge disse Nationer givet visse Bidrag til Menneskehedens fælles Civilisation.
Ja, om det saa er forholdsvis endnu mindre Nationer som det
moderne Norge og det moderne Danmark, har de gjort det, og
man forstaar ikke, hvorledes de skulde have kunnet det uden
at have været netop det, Lewisohn forstaar ved Nationer i „romantisk" Forstand, d. v. s. Nationer, der talte, levede og handlede ud fra egen Egenart.
Hvis Jøderne mener, at dette er en Romantik, som de bør
sky, hvad er det saa, de vil sætte i Stedet? Jo, siger Lewisohn, de skal benytte sig af den Fordel, de har, at de „kan
beherske en eller flere af den vestlige Kulturs Traditioner med
forbavsende intim og sympatisk Forstaaelse og ikke desto

mindre forblive dem selv." For det er et Falsum, siger han,
„at Race og Kultur er identiske" uden at lægge Mærke til, at
han derved kommer i Modstrid med, hvad han ellers har udtalt om den dybe Sammenhæng mellem Natur og Kunst, mellem Folkekarakter og Aand!
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Med andre Ord, Jøde
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Hvad disse andre Nationer, der selv kun har deres gammeldags „romantiske" Nationalisme at falde tilbage paa, vil sige
til at være Lejrplads for Jødernes mere smarte, moderne, allestedsnærværende Nationalisme, spørger han ikke om.
Som alle Jøder havner han, hvor han skal drage Konsekvenserne, uundgaaeligt i Selvmodsigelse, da man heller ikke logisk bande kan blæse og have Mel i sin Mund, men hvad der
giver hans Bøger Værdi og stiller ham selv i et sympatisk
Lys, er den Oprigtighed, hvormed de er skrevet. Man har altid Respekt for den, der ikke forsøger at benægte eller bortforklare selve Kendsgerningerne.
(1941)

s. A.

at vi ikke altid følger den af os valgte Vej med samme Frejdighed som vore ikke-jødiske Landsmænd. (!) Alt andet har vi i Danmark, kun ikke den sikre Ro. ( !)"
I sin Bog, „Vi flydele over Oresund" S. 16 skriver Forfatteren
Torben Meyer mange Aar senere:
„Judendomen låter aldrig utrota sig dårfør att en enskild man
Omskar det. Den låter ofverhufvud aldrig utrota sig forran døn dag
alla judar komma ofverens om en assimilation. Och den dagen
kommer aldrig.
Kanske fimis det en och annan, som beklagar detta icka af
semitiska utan af rent mlinskliga skål; man hånvisar till vad som
hånt sedan 1933 och menar, att man maste vara beredd på ett
återupprepande i en framtid. Varfor då icke hellre gå radikalt tillvåga och tånka på sina efterkommande? Problemet kommer emellertid, enligt min tro, aldrig att få nogen losning."
Det er vanskeligt, naar man saa vedholdende og samstemmende
fra jødisk Side faar at vide, at ,en Sammensmeltning er udelukket,
ikke at tænke sig Muligheden af, at det for begge Parter havde
været bedre, hvis man i højere Grad havde regnet med denne
Kendsgerning.

SAMUELS BOG
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*) New York, Hartcour

„I Hedninge!” (You Gentiles) kalder han det. Jøder (og
Mormoner) betegner nemlig alle, der ikke er enten det ene
eller det andet, som „Hedninge" — efter Forfatterens Mening ganske naturligt, da alle, der ikke er Jøder, efter hans
Opfattelse staar i uforligelig Modsætning til disse.
Men inden vi hører, hvad han har at sige herom, vil det
være rimeligt at lære ham selv at kende, saaledes som han
præsenterer sig gennem sine Udtalelser. Han er nemlig en
Mand, der ikke er gaaet uovervejet til sit Værk. Han har
gjort sig Rede for, med hvilken Adkomst han udtaler sig, og
hvad han siger herom viser ham som en baade skarpsindig
og selvstændig Personlighed.
Han stiller sig selv det Spørgsmaal, om det for at udtale
sig om disse Problemer kommer an paa at sidde inde med
Lærdom, og han besvarer det benægtende. „Den Sandhed der
angaar hele Jorden, rummes i en hvilkensomhelst Del af den."
Skulde det maaske for at kende Livet være mere vigtigt at
vide, hvad Terents lader en Slave sige for to tusinde Aar siden
end at vide, hvad Opvarteren sagde paa wienercafeen Simplieissimus, da jeg var der for tre Aar siden, spørger han.
„Lad os gaa ud fra, at min Genbo, den berømte Professor i
Historie, ved adskilligt mindre om den peloponnesiske Krig
end enhver intelligent Student ved om Verdenskrigen — er
Professoren saa af den Grund klogere end de fleste Mænd, er
hans Mening om Livet mere værdifuld?"
Der er i dette et lille Element af Sofisteri, men et ikke ringe Element af Sandhed. Hvad en Mand ved om Verden — ogsaa om Fortidens — beror til syvende og sidst paa, hvad han
ved om sig selv og den Kreds, han umiddelbart har for øje.
Har han ikke derigennem lært Verden og Menneskene at kende, hjælper det ikke, hvor mange Bøger han end læser.
Han mener sig altsaa berettiget til at udtale sig, fordi han
er Jøde, og fordi han er en Jøde, der har set sig om i Verden
og tænkt over, hvad han set. Det er en bekendt og ofte be120
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Form for Afgudsdyrkelse. Den er i hans Øjne ikke nogen alvorlig Beskæftigelse. „Jeres alvorlige Professorer i Kemi,
Astronomi og Fysik, Jeres Nobelpristagere, er kun skaldede
og skæggede Skoledrenge, der spiller aandelig Fodbold til Adspredelse for sig selv og Tilskuerne."
Da det jo har vist sig, at Jøderne takket være den eksakte,
rent intellektualistiske og formalistiske Karakter, som moderne Videnskab har antaget, har fundet sig overmaade godt
til Rette i den, og opnaaet et ikke ringe Antal af de Nobelprisbelønninger, der her omtales med saa liden Respekt, kan man
forbavses over, at deres Stammefrænde ikke i langt højere
Grad er stolt paa deres Vegne ; men man glemmer, at Jøderne som ethvert Folk omfatter mange Typer, og at de, som
man i det moderne Samfund mest har for Øje: Forretningsmandens, Journalistens og Videnskabsmandens, ikke er de
eneste. Der er ogsaa stadig den, der har skabt Jødernes religiøse Litteratur, Grubleren, Talmudjøden, Fanatikeren, Manden for hvem det er vigtigere — paa sin Vis — at trænge ind
til Tingenes Kærne end at tjene Guld og Ære. Vil man have
en Forestilling om, hvorledes disse ofte efter vor Opfattelse
fantastiske, skruede og verdensfjerne Typer tager sig ud, kan
man læse Bøger som Salomon Maimons „Lebensgeschichte"
eller Brdr. Tharauds Skildringer fra den østeuropæiske Jødedom.
Der kan næppe for den, der læser Maurice Samuels Bog,
være Tvivl om, at det er her, man skal søge hans aandelige
Stamtræ. At han erklærer sig for ikke-troende gør i denne Forbindelse ikke fra eller til, men er kun et Bevis for, hvad han
selv ideligt understreger, at „Meningerne" har grumme lidt at
betyde i Forhold til de Realiteter, der ligger bagved, og som
er de afgørende. Alt, hvad han siger, tyder paa, at han er saa
moderne og saa realistisk som nogen kan forlange det af en
amerikansk Jøde, men ikke desto mindre er det gennem hans
Bog en ganske anden Jødedom end den „moderniserede", de'r
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uvæsentligt. I den Ver
Kræfter" (life-forces),
Denne Forskel, mener
ikke var saadan, siger h
Mening i at opretholde
altfor store Ofre. Det er
gelse fra vor Side, sig
for Jer. Hvorsomhelst d
en Kilde til Ubehag (un
givelser." „I og vi kan
Forsoning." „Var vi s
Pligt at gøre det samme
stændigheder vilde gøre
Den Forskel, det drej
— dem tillægger han
fundamentale Forskel,
jeg har erfaret om Liv
den samlede Sum af vo
givende Verdens Indfly
Grundbeskaffenheden,
lektuelle Væsen. Livet e
Hvad er det da, efte
er det for os ikke-Jøde
et Spil, en Leg, et tapp
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Paa alle Omraader ytrer Forskellen sig. Den „udspringer
fra noget langt alvorligere og mere betydningsfuldt end en
Forskel i Tro — den udspringer fra en Forskel i vor biologi-

ske Udrustning." Dette betyder, som han siger, ikke, at den
ene er ringere end den anden, men er en Forskel i Maaden at
tage Tilværelsen paa. „Efter Jeres Livsopfattelse er vi væsentligt set uden „Ære". Efter vor er I væsentligt set uden
Moral. Vi tilhører en altbeherskende Gud, I tilhører en Republik af spøgefulde Guder." „Hvadenten vi begynder med Bibelen og fortsætter til Karl Marx eller indskrænker os til e't
enkelt Land og en enkelt Generation (Amerika i Dag f. Eks.
— med Untermeyer, Lewisohn, Frank, Hee/a) vil vi finde
samme Appel til det tilgrundliggende, den samme lidenskabelige Forkastelse af Jeres Sportsverden med dens Sportsmoralitet, den samme tilgrundliggende Alvor, den samme Mangel
paa Evne til at være blot spøgefuld, blot romantisk, blot
lyrisk."
Sporten er naturligvis for ham et af de mest haandgribelige Udslag af den ikke-jødiske Indstilling. Han paapeger, at
„unfair" Optræden i Sport medfører stærkere Fordømmelse
end andre og værre moralske Overtrædelser. Med Henblik
paa Dueller siger han, at Jøderne ikke har Forstaaelse for de
Forskelle, det her drejer sig om. Mord er for dem Mord (naar
det ikke drejer sig om Selvforsvar), „enten det er begaaet i
en Duel med alle dens gentlemanlike Regler eller i ubehersket Raseri ... Vi forstaar ikke, at et Mord kan foretages paa
nogen „passende" Maade. Vi forstaar ikke, at en Mand, der angriber en anden, kan forlange, at denne i Selvforsvar kun maa

ramme over Bæltestedet." Heller ikke, siger han, forstaar en
Jøde Begrebet „en Gentlemantyv". Det er en Sammenblanding
af Umoralitet og „Rittersittlichkeit", der er forbeholdt ikkeJøder.
Disse har paa Forretningslivet søgt at overføre lignende
Forestillinger, men dette afviser Jøderne komplet. „Vi er
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hæderlige og paalidelig
spiller en stor Rolle i J
pe er for os aldrig nog
tagende." Naturligvis h
dre har vist sig lige sa
som ikke-Jøder — blo
for at retfærdiggøre de
Jøden siger, at han afsk
fatterens Mening paa S

tyder det kun, at de ik

selv den mest modvillig
gerske Æventyr og Triu

kan overhovedet kun fo

Idealer.
Den gængse Indvend
kan generalisere, afvise
det maaske nok kan væ
Paa lignende Maad
Spørgsmaalet om at ka
Nation ansvarlig. Er d
kræftende. Det er i hve
gør man det ikke blot
men mod alle. Det er
kan være en Nation.*)
Det samme gælder m
fælder. „Det er ikke m
paaholdende, denne N
som!" „Naar vi siger,
simpelthen, at af tusin
de end af tusind Englæ
kan være forkert, og d
ligt at nægte, at der e
skaber i en Nation. Ku
*)smIgn. „Aandsfrihed

tusind Jøder, valgt paa maa og faa (eller titusind, eller hundred tusind), vil reagere paa samme Maade overfor samme
Tilskyndelse (stimulus)."
Om sin egen Race siger han mange og undertiden meget
uskaansomme Ting. Han er f. Eks. ikke bange for at frakende
den Manerer. „Jeg har lagt Mærke til, at der mellem den vulgære ikke-Jøde og den saakaldte vulgære Jøde er en mærkelig
og uhyggelig Forskel. Den vulgære ikke-jødiske Type er ikke
frastødende, der er en animalsk Plumphed i ham, der rusker
og strammer op, men som ikke frastøder. Han klarer den ved
Hjælp af en naturlig Brutalitet og Raahed, der staar i en forsonende Overensstemmelse med hans Karakter; men den simpleste Jødetype er ualmindelig frastødende. Der er i ham en
Antydning af opløst Raaddenskab (deliquescent putrefaction).
Ikke-Jøder kan være vulgære paa en naturlig, sund Maade. Jøden korrumperes, naar han er vulgær — han har ikke Anlæg
for at være det. Hvad der er Vulgaritet i ikke-Jøden, er Obscønitet i Jøden." Om dette skal forstaas saadan, at Jøden i
Grunden er for fin til paa en naturlig Maade at kunne være
vulgær, fremgaar ikke med Tydelighed af Ordene, men saa
meget bliver man dog paa det rene med, at hans nationale
Selvransagelse paa ingen Maade gør Skaar i hans nationale
Selvfølelse. Naar Jøder og ikke-Jøder sammenlignes, er det
efter hans Mening ikke Jøden, der trækker det korteste Straa
— heller ikke religiøst.
Ikke-Jøderne er, siger han, væsentlig set Polytheister, hvor
Jøderne væsentligt set er Monotheister — i hvilken Forbindelse han henviser til Treenigheden. For Jøderne er der ingen
Modsætning mellem helligt og verdsligt. „I den ortodokse Jødedom er hver eneste Handling og Foreteelse betragtet som
et jødisk Fænomen og anerkendt som saadant gennem Bønnen."
Om denne siger han, at de fleste af Jødernes Bønner er forherligende, de sammenkæder det jødiske Folk med Gud. „De
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priser Gud for den Byrd
lidenskabeligt Gang eft
lige fra andre." (!)
Medens af ikke-Jødern
derefter Kristen, den a
Baptist", saa er i Jøden„
og Gud smeltet samme
menende : „Jeg er Med
Jøde, selv i en fritænke
at være eet med sit Fo
i Evigheden." „Vi har e
Bevidsthed er Gud en J
en Amerikaner ?"
I anden Sammenhæn
Mangel paa Evne til at
de som ikke-Jøden bliv
af Forskellen mellem jø
„I Kirken er alting O
gime. I Synagogen er a
Svar omhyggeligt forbe
de er forberedt. Det e
opfører Jer pænt! I gø
— alle under eet. I ska
er suggestiv, hypnotiser
lærte Korrekthed. I Syn
men under Gudstjenes
allesammen skal svare
ender for sent. Det er s
ind. Nogle tager læng
nem samme Bøn, og de
Mellemtiden. En Del a
nogle bærer Bedesjale
ens. Undertiden er de
Lederens Stemme ikke

Sammen med Evnen til at lade sig disciplinere paa samme
Maade som ikke-Jøden, frakender han ogsaa sine Racefæller
Sansen for Loyalitet. Loyalitet, siger han, bliver af ikke-Jøderne gjort til en Dyd i sig selv. Dette forstaar han som
Jøde ikke. „Vi kan forstaa Kærlighed udsprunget af naturlige
Forhold, men det er noget helt andet end Loyalitet." Og heri
har han naturligvis Ret; men trods manglende Disciplin og
manglende Loyalitet har Jøderne efter hans Mening et Sammenhold indbyrdes, der ikke staar tilbage for noget, som ikkeJøderne kan præstere ved Hjælp af disse af ham saa lidet vurderede Begreber. „Vi har undladt at efterligne den romerske
Legion og Jesuiterordenen," siger han,,,men vi har overlevet
den første og vil rimeligvis ogsaa overleve den anden." Thi
„i virkelig Disciplin, i Effektivitet er vi paa ingen Maade Jer
underlegne. Ingen vilde drømme om at paastaa, at vor Religion ikke er mere effektiv end Jeres i at tiltvinge sig Lydighed eller i at opretholde sig selv. Selve den Kendsgerning, at
v i i firsindstyve Generationer trods saa megen Forfølgelse
(og vigtigere endnu: trods saa megen Blodblanding), har opretholdt vor racemæssige og aandelige Identitet, vidner om en
Disciplin af forbavsende Strenghed og Magt."
Stadig vender han tilbage til Forskellen som det afgørende.
„Indenfor vort System er vi maaske hverken værre eller bedre
end I indenfor jeres, men vi er forskellige." Derfor maa vi,
siger han, »af og til synes umoralske for Jer, I for os." „Det
er Grunden til, at selv den laveste Type af ikke-Jøde foragter
Jøderne, og den laveste Type af Jøder ikke-Jøderne." Det kan
ikke nytte at sige: „Lad os leve fredeligt Side om Side og vise
hinanden Tolerance." Det lader sig ikke gøre, for de to Moralsystemer er ikke blot forskellige. „De staar, omend stiltiende,
dødeligt f jendligt overfor hinanden. Ingen kan slutte sig til
begge, eller, hvis han slutter sig til det ene, undgaa at foragte det andet."
Men hvorledes saa med Assimilationen ? Efter Maurice Sa128

muels Opfattelse er der
kert," siger han, „en Jø
kristen, men for at blive
for ikke-Jøde). Og dog
lave en ikke-Jøde af en
lave en Neger til en A
Men lad os antage, at Jø
han, hvad vilde der saa
Verden i tilsvarende Gr
„utænkeligt, at et saa
skulde kunne opsuges i
betragtelig Forandring
Følelsen af, at det fo
ikke-Jøderne i samme
tidligere Isolation og er
Jødens „fjendtlige Indst
ligere stiltiende, nu er d
lade være." „Vi Jøder, v
ved med at være ødelæ
er i Stand til at tilfreds
nødenheder. Vi vil best
egen Verden, en Gud-Ve
at skabe."
Den logiske Konsekv
skulde man synes maatt
Indrømmelse af den sa
thi hvis den jødiske Li
med den ikke-jødiske o
skulde man jo egentlig
værgede for sig efter b
tigheden sig imidlertid i
bøjer han af. „Jeg tro
*) Som Jødernes størs
revolutionære Virksomhed
Selvafsløringer 9

mægtige nok til alvorligt at true Jeres Maade at leve paa (!?)
Vi er kun mægtige nok til at irritere og forstyrre Jeres Samvittighed." Og, hvad bør denne Samvittighed da sige os ? Ja,
kan man gætte ? I mange af sine andre Paastande afviger han
fra, hvad man ellers hører fra hans Racefællers Side, men
naaet til dette Punkt, falder han, i Kraft af, den særegne Disciplin, han i anden Forbindelse roser dem for, fuldkommen i
Trit med dem.
Naar Regnskabet skal gøres op, kan der nemlig ikke være
Tvivl om, at al Retten er paa Jødernes Side og al Uretten paa
vor. Sammenlignet indbyrdes kan vi maaske være Gentlemen,
Krigere, Demokrater osv., men sammenlignet med Jøderne er
vi „Bøller, Uslinge (cowards) og Pøbel". Medens vi har kæmpet med smudsige Midler, har Kampen fra Jødernes Side været ren, de har ikke fremstillet os i noget falsk Lys. ( !) Som
Støtte for denne Rollefordeling henviser han til Beskyldningerne mod Jøderne for Ritualmord og til „Zions Vises Protokoller." Den Omstændighed, at det maaske kun er et Mindretal, der har troet paa Ritualmord eller som har interesseret
sig for, om „Zions Vises Protokoller" er ægte eller ikke, gør
i hans øjne hverken fra eller til. Der er her Tale om kollektiv Skyld. Skulde man føle sig fristet til at vende Forholdet
om og ud fra hans egne Ord spørge om Jødernes „Skyld", om
deres Forhold til og Indvirkning paa de Samfund, hvori de
lever, faar man at vide, at de ikke opholder sig i vor Midte
med deres egen gode Vilje! Hvis de, som han indrømmer, er
„en Kilde til Ubehag" for Omgivelserne, kan det altsaa ikke
regnes dem til Last.
De angriber os ikke med Overlæg, siger han. „Vi er uvelkomne hos Jer, fordi vi er det, vi er." Unægtelig! Og efter
hans egne Oplysninger synes dette ogsaa en fuldtud tilstrækkelig Grund. En Gøgeunge kan maaske ogsaa siges ikke at
angribe andre Fugles Unger med Overlæg. Den styrter dem
blot ud af Reden, naar den skal have Plads, men er det ikke
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en Form for Gæsteve
værge sig mod, naar d
Efter Mr. Samuels M
sikkert paa alle sine St
vittighed forbyde os at
de efter hans Mening
tvunget dertil, have uh
Den Særstilling, som
til Gengæld benytte t
hvilket de er de fødte
nemlig naturligt at drø
det for os andre er no

den ortodokse, er kosm
irriterende for Jer, th
laver saa mange Ophæ
Kendsgerninger — de
Nej, hvorfor gøre O
naar der kun er een, d
lem Jøder og ikke-Jø
svinde, thi — saa vild
Dette udtrykkes paa f
alene (!) som Folk h
tude) for et saadant Id
de ikke sætte overstyr
— med hans egne Ord

at sætte vor Identitet
op i Jer vilde sige at m

9*

SHYLOCK
„Was mach betrifft, so hoffe ich es noch zu
erleben, dass man selbst in kelner deutsch-englischen Kolonialstadt ein aufrilhrisches oder
albernes Buch gegen die Juden wird schreiben
dilrfen, ohne ins Zuchthaus oder ins Tollhaus zu
kommen,"
Dorne: Der ewige Jude. 1822.

Den 17. November 1938 meddelte Direktøren for Odense
Teater, at han i Samraad med Teatrets Bestyrelse „for ikke
at bære Ved til det Baal, der for Tiden flammer over Europa"
havde udskudt en projekteret Opførelse af „Købmanden i Venedig". Godt og vel otte Aar senere (29-12-46) meddeltes det,
at Stykkets Opførelse i Frankfurt am Main var bleven udsat
paa ubestemt Tid af lignende Hensyn.
I begge Tilfælde tillagde man altsaa Stykket en saadan
aktuel Interesse, at Opførelsen af det maatte bedømmes ud
fra Tidens politiske Hændelser. Men, og dette er det mærkelige
ved Sagen, en saadan Bedømmelse af det som Indlæg i Dagens Debat behøvede ingenlunde altid at føre til samme Resultater. Om Grundene til, at det blev taget af Programmet
i Danmark og Tyskland, kan der jo ikke herske nogen Tvivl.
Begge Steder var det fordi Opførelsen mentes at stride mod
Jødernes Interesser, men omvendt var det øjensynligt af
Sympati for disse, at det nogen Tid efter Krigens Afslutning
blev sat paa Programmet i Stockholm.
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En lignende indbyrd
ket og dets jødiske H
Idelson, en russisk Jød
Ideal i Shylock, „denne
dybt lidenskabelige nat
pe og sejre", og han f
den Vise. Det er næpp
mange Tilhængere bla
Bornes Omtale af Shylo
„Pengepugeren i Shylo
Mand beklager vi, men
følgelse elsker og beun
Til Gengæld vakte S
tingede Ubehag% idet
genial Umulighed".
Ja, i den Grad synes
bunden med Dagens D
til Opgave saa objektiv
gerninger, der kan bely
til Genstand for Betrag
hvis der var Tale om e
„Som Rettergange
optaget og Dommen
stol", siger Oliver
som „Everymans L
delsen til Gunst for
nedig" bleven kuldk
naar alle Dommens
tragtning, indtil Ap
sket denne Mand Ur
den Nemesis, der i d
der imod sin Overbe
rabiate Fordomme."
1) Smlgn. Rudolf Schm
om Goldschmidt i "Frem

Shylock Indlæg i Kampen for og imod Jøderne, Shakespeare
smittet af „Antisemitisme", skrivende imod sin Overbevisning
og ofrende til sin Tids rabiate Fordomme! Der er ingen Tvivl
om, at han vilde blive højst forbavset, hvis han kunde staa
op af sin Grav og høre, hvad der bliver sagt om ham og hans
Stykke. Var der nemlig noget, der laa ham fjernt, var det at
sætte Problemer under Debat. Han var Skuespiller og Skuespilforfatter. Hans Opgave var at skaffe Stykker til Teatret,
der kunde fængsle og more Publikum. At han tillige var Digter og en af Verdens største Digtere var igen en anden Sag
og for Eftertiden en meget vigtig, men det var ikke med det
Maal for Øje at skabe Digterværker, der kunde gaa over til
Eftertiden, at han skrev sine Stykker, det var med det Maal
at behage den Samtid, i hvilken han levede.
Dette var fuldt ud lykkedes ham med „Købmanden i Venedig". Det var som en Kritiker har udtrykt det, Shakespeares
„første uomtvistelige og originale Mesterværk"2), og det blev
ved at være et af hans mest yndede. Det er som de anførte
Udtalelser viser tillige bleven et af hans mest omstridte, men
for hans Samtidige var det det ikke. For dem var der intet
paafaldende i, hvad der skete i Stykket. Man hørte om en
„kongelig" Købmand, der midlertidigt ikke havde rede Penge,
og som vilde hjælpe sin Ven, der behøvede dem til en Frierfærd. Man saa en Jøde, der laante ham dem mod Pant, og som,
da han vilde inddrive Pantet, blev narret for det af en klog
og fornem Dame, Portia, der optræder forklædt som Sagfører.
Man hørte endvidere om Frieriet til denne Dame, hvis Udfald afhang af Valget mellem tre Skrin, og endelig til Slut
i en femte Akt baaret af Lyrik og Skælmeri saa man de forskellige elskende Par forenes.
Der var Underholdning nok, der var dramatiske Optrin,
Lys og Skygge, Forelskelse, Klovnløjer — alt hvad et Tea2 ) William Winter, citeret i Griston: Shaking the Dust from
Shakespeare, New-York 1924, pag. XX.
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terpublikum kunde for
Sammenhængen var d
været Hovedpersonen,
ved sin Grumhed, ved
levende Personlighed,
saa Portia — synes ble
Selv jødiske Kritike
at det er lykkedes Sha
noget karakteristisk j
Udtryksmaade og jødis
bekendte engelske Kriti

bibelske jødiske Skikk
Fantasi og er bleven et
Denne Anerkendelse
gaar imidlertid Haand
belse for enten at bort
paa Tilskuere og Læs
Fortolkninger at forand
til at svare til de Fore
mellem Jøder og ikke
Selve den Bog af en fr
hvortil Middleton Mu
saadant Forsøg.3)
Hovedlinien i denne
Skikkelsen er en ligne
paa Bjerget" som et In
personen som det medy
at der med Hensyn ti
Kræfter og en langt st
Det første Skridt til
det attende Aarhundred
afveg fra de gængse. H

lin brød igennem med
3 ) Herman Sinsheime
1947.

komisk, ja, man havde endogsaa omarbejdet „Købmanden i
Venedig" til Farce, hvorimod Macklin lagde Vægten paa
Skikkelsens Patos og spillede den tragisk.
Rimeligvis var der i dette Tilfælde kun Tale om en Fornyelse ud fra kunstneriske Motiver, men efterhaanden som
det attende Aarhundredes Humanisme, efterfulgt af det nittende Aarhundredes Demokrati og Socialisme satte sit Præg
paa alle Spørgsmaal, blev ogsaa Spørgsmaalet om, hvorledes
man skulde opfatte Shylock, ikke blot et kunstnerisk Spørgsmaal, men et Spørgsmaal om, hvor venligt og imødekommende
man stillede sig til den Race, han repræsenterer.
Kun faa Aar efter, at Shylock i England første Gang var
blevet spillet som tragisk Skikkelse, skrev Lessing i Tyskland sit lille sentimentale Stykke „Die Jøden", og tredive
Aar efter (1779) sit berømte Læsedrama „Nathan der Weise",
i hvilket den Opfattelse af Humanitet, der nu var trængt igennem, digterisk satte sig en af sine smukkeste Blomster. Allerede et Par Aar før havde en mindre betydelig Digter, den
engelske Skuespilforfatter Richard Cumberland, med samme
Tendens skrevet et Stykke, „Jøden", der inden Aarhundredets
Udgang ogsaa blev opført paa „Det kongelige Teater" i København.
Alle disse digteriske og sceniske Fremstillinger af Jøden
var lige saa mange Indrømmelser til Opfattelsen af ham som
miskendt, uretfærdigt behandlet og beklagelsesværdig. Om
det ogsaa skal opfattes paa denne Maade, naar den dengang
kendte Skuespiller Fleck, ved en Opførelse af „Købmanden
Venedig" i 1788, fremsagde en til Lejligheden skreven Prolog, i hvilken der blev sagt Berlinerjøderne Komplimenter,
eller om det skyldtes andre Hensyn, maa staa hen. Der kom
i hvert Fald hurtigt den Tid, hvor Medlidenheden ikke længere var paakrævet.4)
4 ) Schemann: „Die Basse in den Geisteswissenschaften", 1931,
Bd. 3, S. 419.
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Jøderne blev hurti
og deres Indflydelse b
ter, Skuespillere og D
tydning for Rollens U
rømte Gennembrud so
har den ene jødiske S
Rollen som Talerør fo
lidenhed, og meddelt
Grad, at disse efterh
den Tekst, Shakespea
der sig til den, ikke ti
Ugebladet „Mosaisk
lig Tilslutning en Anm
landske Skuespiller de
havn (1929). I denne h
„Den store Kuns
saaledes saa temme
hederne skimtedes
og klarlægge den s
og Kristne, mellem
rummer. Shylock s
somheden først fød
frem, i hvem den væ
skelige Behandling
ne Jødes Raseri, de
net Grusomhed —
Men var Shylock
den hollandske Ku
ham, svarer han me
Man forstaar, at en
tale et jødisk Blad, m
bevise sig om ved at
ikke rigtig.
5) Israel Zangwill: Th
ledes af 5 Skuespillere,
Jøde.

som Jøderne ncerer mod de Kristne, er langt større end de

Fra det øjeblik, Shylock træder ind paa Scenen sammen
med Bassanio, er hans Holdning til de Kristne og til Antonio
givet. Holberg siger i sin „Jødernes Historie", at „det Had,
Christnes Afsky for Jøderne." At Shakespeare har været af
samme Mening, synes der ikke at kunne være Tvivl om. Allerede Shylocks Afvisning af Bassanios Middagsindbydelse
aander et Had, der ikke begrundes med nogen Overlast, han
personlig har lidt, men helt igennem med de Kaar, han deler
med sine Racefæller, og den Modsætning, der hersker mellem
disse og Antonio og hans Racefæller. Det er som Repræsentant for disses Anskuelser, at Shylock hader ham.
„Jeg hader ham, fordi han er en Kristen,
men mer fordi i lav Enfoldighed
han laaner Penge gratis ud og sætter
os Rentefoden ned her i Venedig,"

siger han i en af disse Afsidesreplikker, der hører til Datidens sceniske Teknik, da Antonio kommer ind paa Scenen, og
han lover, hvis han „faar rigtig Tag omkring hans Hofte",
at mætte sit „gamle ( !) Nag" til ham. Først derefter fortsætter han:
„Han hader os, Jehovas Folk; han spotter,
hvor Købmænd mest forsamle sig,
min Handel og min velfortjente Vinding
og kalder den for Aager, Gid min Stamme
maa visne, dersom jeg tilgiver ham."

En Ed ligsaa ubetinget og lige saa højtidelig som den Paaberaabelse, hvormed han senere i Retsscenen afviser ethvert
Forslag om Naade, „jeg har en Ed i Himlen", og rimeligvis
netop den Ed, vi her hører Tale om.6)
e) Beviset for, i hvilken Grad Shylocks første Replikker staar
Vejen for den Opfattelse, Jøderne ønsker at gøre gældende, har
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Holder man sig til de
kan der altsaa ikke væ
hvad fjendtlig Indstilli
anden høre . „Først slo
nærmere kan man ikke
har sin Rod i begge P
Fynd har Shakespeare i
punktet for den efterfø
Skygge i denne har kun
Had, Shylock nærer til
Ringeagt, disse nærer f
sætning, hvoraf Følels
Parter sammen, der ha
forskellige økonomisk
forskellig Retsopfattels
hvis der ikke opstod K
ud af Sammenhængen
kunde ikke falde Shak
en senere Tidsalder, de
andre Ting, men næppe

Hvad Konflikten om
de Ord, hvormed Shylo
man i Bestræbelserne for
af Jerusalem, S. 230-3
Shakespeare. Ja, han vig
prokurateri at ville bortf
Kød. Først efter at han e
barheder „forlanger" h
efter Datterens Flugt, ha
lighed, og det er rigtigt,
til at forhærde ham, me
langte" han udtrykkelig e
Penge. I Forbindelse me
hvis han kan komme til

) The Voice of Jerusalem, S. 7.

baade den økonomiske og religiøse Modsætning, og i Retsscenen tilsidst er det ogsaa disse to Punkter, Kampen drejer
sig om. „Retfærdighed er faktisk Jødedommens Grundbegreb
(essential note), som Kærlighed er Kristendommens", siger
Israel Zangwill7) og tilføjer meget rigtigt, at dette naturligvis ikke vil sige, at den ene kan undvære Kærlighed, den
anden Retfærdighed, men blot, at de hver er stemt i sin Tonart. Det er netop om denne Modsætning, Kampen drejer sig,
og ved at mobilisere Portia har Shakespeare opnaaet at kunne
give Shylock en Modspiller, der ikke kompromitterer den Ide,
hun repræsenterer, saaledes som enhver af de andre vilde have
gjort det. At hun sætter sin Modpart til Vægs ved Hjælp af
Sofisteri gør hverken fra eller til for det, der er Hovedsagen.
Man har indladt sig paa at diskutere denne Retsscene juridisk — endogsaa fremragende Retslærde som v. Ihering —
men intet kan være mere misforstaaet. Man kunde ligesaagodt diskutere Muligheden af det, der sker i „En Skærsommernatsdrøm". Har man givet sig Digteren i Vold, maa man
lade sig føre af ham til det Maal, han har sat sig, og kun hvis
han ikke er i Stand til dette, kan man gøre Indvendinger.
Det Maal, Shakespeare har sat sig, er ikke at lave en eller
anden korrekt juridisk Proces, men ved Hjælp af den paa alle
Maader — ogsaa juridisk — usandsynlige Fabel at faa hele
Modsætningen mellem Shylock og Antonios Verden belyst. I
samme øjeblik hvor dette er opnaaet, faar Shylock sin Afsked. Man har beklaget sig over, at dette sker meget uskaansomt overfor Shylock. Paa Grundlag af det Sofisteri, den forklædte Portia fremfører, bliver han dømt til at miste den ene
Halvdel af sin Formue, testamentere den anden til den, der
har bortført hans Datter og selv lade sig døbe, men hvorledes
behandler Shakespeare Falstaff, da dennes Rolle er udspillet?
Paa den ubarmhjærtigste Maade støder den unge Konge sin
tidligere Soldebroder fra sig. Man har søgt at undskylde dette
7
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med Shakespeares Opfa
Ret, men maaske vilde
med hans egen suveræn
ter. Han drager sine Sk
dem Liv nøjagtigt saa læ
de ikke længere behøve
Dette behøver ikke at
at det vilde gaa saalede
fremhævede den strømm
hans store Samtidige og
ogsaa, at han ikke havd
ter, og det kan derfor ik
fra Forudsætninger, den
speare var ingen Henri
og smagte paa sine Rep
lende Digte havde han
arbejde artistisk, hvor d
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men i Skuespillene var O
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til, og selvfølgelig skul
ogsaa med et Skuespil
bestemt til at gøre sig p
til for at opnaa dette, v
men en behændig Tilret
føje en Scene, fremhæv
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man antager, har eksiste
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dig", er der intet i Veje
nyttet dette og under A

for Shylock-Skikkelsen, der har revet ham med, thi ligesom
Appetitten kommer, medens man spiser, hvis Maden smager,
saaledes har den poetiske Oplagthed sikkert i mange Tilfælde
kunnet komme, medens han arbejdede, hvis Emnet viste sig
fristende.
Selve det: at samle Lyset og Interessen om en enkelt Skikkelse, saaledes at den — eventuelt paa Bekostning af Omgivelserne — tilvender sig den hele eller det meste af Opmærksomheden, var jo hverken nyt for ham eller for hans
genialt begavede Samtidige og Forgænger Marlowe.
I „Købmanden i Venedig" er denne stærke Fremhæven af
en enkelt Person særlig paafaldende, fordi Stykket i det hele
taget forløber mere episk fortællende end dramatisk spændende, for tilsidst at munde ud i en Akt, der dramatisk kun
yderst tyndt er forbunden med det foregaaende Stykke.8)
Af de tre Fabler, hvorpaa Stykket er opbygget, har Fortællingen om Ringene kun til Opgave at forbinde den sidste
Akt med de foregaaende. De to andre: den æventyrlige Kontrakt og den æventyrlige Ægteskabsbetingelse har hver sin
Hovedperson: Shylock og Portia, der kun i Retsscenen kommer til at staa overfor hinanden. Begge er behandlede paa
samme Maade fra Shakespeares Side: sat levende og kraftigt
op uden smaalig Hensyntagen til Enkeltheder. Gaar man
Portia-Episoden igennem, kan man stille Spørgsmaal efter
Spørgsmaal. Det samme kan man med Hensyn til Shylock,
men ingen af disse Indvendinger er af Betydning for Indtrykket.
8 ) I denne findes løvrigt, som allerede Samuel Johnson har
gjort opmærksom paa, et Rudiment af en paatænkt Handling, der
ikke er bleven til noget. Da Stefano bringer Bud om sin Frues
Hjemkomst, meddeler han, at hun er ledsaget af en „hellig Eremit", om hvem vi ikke hører mere. I Hastværket har Shakespeare
ikke faaet Tid til at fjerne ham af Teksten og vel heller ikke
anset det for nødvendigt.
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Det er saaledes rigt
med at afvise Bassani
længere henne tager i
tragtning af den 1Vlaa
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med Jer" — er dette l
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kunnet det, har han der
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anden en Haandsrækn
Det var nødvendigt a
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barhederne, da der elle
Shylocks efterfølgende
af Datteren og Tabet a
ligvis ikke bestride, at
en anden Maade end d
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At benytte dem, der a
gende.
Men — paa den and
anden Indstilling for D
Gæstebud end den, der
jeg ?" spørger Shylock
Had og fraadse paa de
saa nogenlunde fasthol
e) Hvor nær Shakesp
dette Træk viser en lille
af en Jødinde, der fra Ru
her, ingenlunde usympat
Oversættelse, hvorefter c

Afslaget er saaledes psykologisk begrundet, Modtagelsen
af Indbydelsen ikke; men har man indrømmet Modsigelsen,
maa man beundre, hvorledes Digteren Shakespeare ogsaa af
denne sidste Scene, som Teaterskrædderen af samme Navn har
paatvunget ham, har forstaaet at drage Nytte for Karakteristiken af Shylock som Jøde. Det er saaledes her han har den
udmærkede Replik om, at „Vandbier ikke taales i hans Kube".
Teaterskrædder og Digter, tilsammen har de i den Skuespilforfatter, som de forenet udgjorde, paany vundet en Sejr. Kun
de færreste vil ved en Opførelse fæste sig ved den logiske
Modsigelse, hvorimod Tilskuerne i begge Situationer vil genfinde det Jødens Væsen, der forbinder dem, og dette vil selvfølgelig navnlig være Tilfældet, hvis en talentfuld Skuespiller understreger, hvad der skal understreges.
Et tilsvarende Indblik i hans Arbejdsmaade faar man i
Retsscenen, hvor Bassanio og Gratiano, da Shylock fastholder sit Krav, hver i sin Replik forsikrer, at de vilde ofre alt,
endogsaa deres Hustruer, for at frelse Antonio. Dette giver
for det første Teatermanden Shakespeare Lejlighed til at lade
de forklædte Hustruer hver komme med sin spøgefulde dob(Smlgn. Mary Antin: Vom Ghetto ins Land der Verheiszung, Verlag Robert Lutz, Stutgart, u. A. S 172)
Den foregaar medens hun som Barn opholder sig i Rusland, Czarens Rusland. Hun rejser i Kupe med sin voksne Kusine, der siger
til hende, da Konduktøren nærmer sig for at billettere, at hun skal
gøre sig saa lille som mulig for at kunne køre gratis. Det lykkes
ogsaa. Da Konduktøren spørger om hendes Alder lyver Kusinen.
„Jeg elskede Kusinen og smilede til hende i fuld Forstaaelse og i
Beundring over den Snelighed, hvormed hun havde narret Jærnbaneselskabet. Jeg vidste dengang, som jeg ved det nu, at min
Onkel Davids Datter var en fuldkommen agtværdig (ehrenwerte)
Person. De Retfærdige behandlede hun retskaffent og de Uretfær,
dige som det forekom hende passende Hun holdt det for sin hellige Pligt at tjene flest mulige Penge, thi Penge var hendes eneste
Vaaben mod Fjenden rundtom."
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Intet kan være mere
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Den samme Følelse
Blodet, hvis hun andet
Aldrig vilde hun i saa T
næppe i vore Dage, m
Shakespeare vidste, hv
hvorledes Datteren ma
Selvafsleringer 10

hende ikke var ham om at gøre at anstille psykologiske Studier. Jessica er som alle de andre Figurer, med Undtagelse
af Portia, Bifigurer, der kun er bestemt til hver at markere
sin Opgave i Stykket.1°) Jessicas er at være forelsket og
flygte.
Havde der for Shakespeare, da han skrev sit Stykke, foreligget noget Jødespørgsmaal og havde han med sit Stykke
haft til Hensigt at give sit Besyv med i en Debat om et saadant, kan man roligt gaa ud fra, at det ikke vilde være forløbet paa denne Maade. Men noget Jødespørgsmaal i moderne Betydning forelaa ikke, og hverken han eller Marlowe
havde andre Formaal med deres Skuespil end det, at skildre
hver sin bestemte Jøde, Barrabas og Shylock, hvilket den
ene gjorde i drastiske, voldsomt outrerede Træk uden et
eneste forsonende Moment, den anden med en indtrængende
Forstaaelse, der har forbavset baade Samtid og Eftertid.
Hvorfra havde han denne Viden om Shylock ? Jøderne var
paa hans Tid forvist fra England, havde været det i over tre
Hundrede Aar og fik først paany fri Adgang et halvt Hundrede Aar efter at Shakespeare var død.11) Der kan naturligvis
10) Med Hensyn til Bassanio gælder det samme. Man har ment,
at det ikke var synderlig fint af ham at lægge an paa en rig Pige
for at kunne faa sin Gæld betalt. Dette kan naturligvis siges, selv
om man næppe dengang ansaa det for noget fornedrende at regne
med Medgiften, men i og for sig er det ligegyldigt. Han er Mand
nok til, at Portia kan forelske sig i ham — det er tilstrækkelig. At
han er forgældet er nødvendigt for at faa Handlingen i Gang. For
Indtrykket er det afgørende, at Portia holder af ham — aabenbart
fra Begyndelsen — og at han kommer til at holde af hende og af
hendes Kærlighed hæves op til at være den Gentleman, hun fortjener.
11) Man har ofte paastaaet, at Jødernes Udvisning fra Spanien
to hundrede Aar efter, at de havde maattet forlade England, skulde
være Grunden til Spaniens Nedgang. Det maa derfor til Gengæld
paapeges, at de tre hundrede og halvtreds Aar, i hvilke England
undværede Jødernes Bistand, for dette Land ikke har være nogen
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at de af disse lader sig diktere Maade, Form og Tidspunkt for,
hvad de frembringer. Deres Geni ytrer sig netop deri, at de
suverænt behersker og anvender det Stof, Livet stiller til deres
Raadighed efter Love og Nødvendigheder, der absolut ikke
behøver at falde sammen med de Tidspunkter eller Omstændigheder, hvorunder deres eget Liv forløber. Der er talrige
Eksempler paa lystige Bøger skrevet af Forfattere, der havde
al mulig Grund til at græde, og Sørgespil skrevet af Mennesker, der havde alt, hvad Hjertet kunde begære. Midt under
Arbejdet med „Pickwick-Klubben" fik Dickens et Nervesammenbrud paa Grund af sin højt elskede Svigerinde, Mary's Død.
Selvfølgelig gik den Sorg, han her havde lidt ikke sporløst hen
over hans senere Digtning, men derfor blev den sidste Del af
den Bog, han arbejdede paa alligevel ikke forvandlet til Tragedie.
„Hvor Fantasien virkelig er skabende, er den en Evne og
ikke nogen Egenskab", siger den amerikanske Kritiker Lowell
med Henblik paa Shakespeare. Han vil dermed have peget
paa, at den ikke lader sig udskille fra Personlighedens hele
Væsen, at den omslutter alt, hvad han ved og suger Næring
af, alt hvad han ser, hører og oplever, men at Digterens Sind
i Kraft af den er en Smeltedigel, ikke en Erfaringernes Losseplads. Hvor mange af disse, der skal til for at sætte den i
Virksomhed er der derfor heller ingen, der statistisk kan beregne.
Det er muligt, at Shakespeare ikke kendte Jøder af Selvsyn;
det er muligt, at han blot een Gang i faa Minuter har været
i Stue med en af dem; det er muligt, han kun har hørt andre
fortælle om dem; det er muligt, han ikke vidste andet, end
hvad han havde set og hørt, naar „Jøden paa Malta" blev
opført, men lidt eller meget har det været tilstrækkeligt til,
at han paa Grundlag deraf og i Kraft af sin geniale Menneskeviden har kunnet skabe en af Verdenslitteraturens uforgængeligste Skikkelser.
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12) Sm1gn. Friedland
Charlton: Shakespeare'
lock, London 1947.

tænke sig mere omfattende, mere uinteresseret, mere hemmelig, mere upaavirket af alle Bimotiver end den, der bærer
enten en Myte eller en Digtning gennem Tiderne? At den
ene Generation overtager, hvad den foregaaende har skabt,
er det bedste Bevis for, at der — uanset Iklædningen — i
dette er en Kærne, der ikke har mistet sin Værdi, selv om de
Forudsætninger, hvorunder Myten eller Digtningen blev til
ikke længere er de samme.
Der er ganske sikkert ingen, der i vore Dage tror paa, at
Ahasverus har vandret om paa Jorden uden at kunne dø,
fordi han paa Jesus' sidste Vandring ikke gav ham den
1-1jælp, han bad om, men der er sikkert heller ingen, der af
den Grund tvivler om, at der skjuler sig en Realitet i Sagnet om den evige Jøde, en Realitet mere ubestridelig end nogen Statistik eller nogen Bortforklaring. Thi at Ahasverus
har paadraget sig den evige Uros Forbandelse ved ikke at
række Kristus en læskende Drik Vand paa hans sidste Vandring er en Forklaring, der helt og holdent har sin Rod i en
Tidsalder, der udelukkende bedømte Jøden efter hans Forhold til den kristne Religion, men at Jøderne er et Folk, der
aldrig har kunnet finde blivende Sted, som altid søger nye
Bopladser, som drives fra Land til Land enten tvungen dertil
udefra eller af deres eget ønske om at være, hvor Chancen
findes, og som intetsteds er velkommen, er en Kendsgerning,
der bekræftes af alle Tidsaldre. Det er i Forhold hertil ganske uvæsentlig, at Myten først fik sin Udformning i Middelalderen. Det var ikke først i Middelalderen, at Jødernes Vandrelyst havde lagt sig for Dagen eller Hjemløshedens Forbandelser havde aabenbaret sig. Det havde den allerede i Romerriget, hvor de spredtes omkring Middelhavet, det havde
den allerede endnu tidligere som deres egne Sagn og Myter
bekræfter, thi hvad er Fortællingen om Moses andet end Fortællingen om, hvorledes de blev forjaget fra Ægypten dengang som senere fra England.
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is) smlgn. Sinsheimer:

Der er som bekendt andre Folk i Verden end Jøderne, der
af en umild Skæbne eller af egen Drift er bleven spredt ud
over Verden, men alligevel er der ingen, der vil undre sig
over, at Ahasverus er bleven Jøde og ikke enten Armenier
eller Zigeuner. Hvad der betinger Sagnet kunde forenes i
den ene, ikke i de andre.
Paa samme Maade kan man ikke ret vel tænke sig Shylock som Repræsentant for noget andet Folk end Jøderne,
uanset hvorfra Bestanddelene i Fortællingen om ham maatte
være hentet. Ikke blot er han jødisk i sin Tale og i sine Følelser — han er det ogsaa i høj Grad i sit Erhverv. Under
moderne Propagandas Indflydelse har man Gang efter Gang
søgt at fremstille Jøderne som Ofre for den Tvang, de har
været undergivet. Kun fordi de ikke fik Lov til at drive andre borgerlige Erhverv blev de i Middelalderen de Pengeudlaanere og Blodsugere, de i Sagnene beskyldes for at være.
Dette er ganske givet ikke sandt. Det er sandt, at Jøderne
i Middelalderen indtog den paa een Gang privilegerede og
ringeagtede Stilling som Pengeudlaanere, fordi den kanoniske
Ret forbød de Kristne at være det og fordi den Karakter
disses Besiddelse havde — Grundejendom og Varer — gjorde det umuligt for dem at være det. Jøderne derimod kunde
ikke blot i Kraft af deres religiøse Lov tillade sig at tage
Renter, men de havde ogsaa de kontante Værdier, som en saadan Laanevirksomhed forudsatte. Disse kontante Værdier:
Guld, Sølv, Kostbarheder var imidlertid ikke noget, de havde
erhvervet sig under Tvang. Det var noget, de altid havde
stræbt efter at komme i Besiddelse af og som de altid i paafaldende Grad havde været i Besiddelse af.")
Shylock var ikke Shylock, fordi Antonio tvang ham dertil,
han var det con amore, som han altid havde været det, og
hans Sorg over Tabet af Kostbarhederne var derfor ogsaa
ligesaa ægte som Sorgen over Tabet af Datteren og smelte-

14) Smlgn. f. Eks. Esthers Bog skrevet 150 200 Aar før Kristus.
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de paa en fuldkommen
Kom de Tider, hvor d
Aager i middelalderlig
at være Shylock.
Hverken har han u
,kunnet foretage sig
med Pengene og hel
mætte sit gamle Nag
faa Tag om hans Hof
man behøver det, ka
Komedie ingenlunde

Ford var ganske vis
var trods al sin Forre
sætning. Han var Haa
gode Sider og Haand
over i Industrialisme
rens Sans for Gemytl
Han havde ogsaa den
ling og respektable
havde Haandværkere
levere godt, solidt A
og gode og kunne sæ
Det løbende Baand
var Tidens Vilkaar,
14a) Hvor ægte dette
heden. Under sit Opho
er alt andet end fjendtli
velhavende Ægtepar, a
Jødinde. De havde lige
Flyver i Krigen og va
er menneskeligt. Hva
Moderen udtrykte sin
mig ikke for noget mer

bagved disse var hans egen, og den var i hvert Fald ingen
Aageraand.
Som den gode Haandværker havde han ogsaa en instinktiv
Uvilje mod „Veksler". Hans Princip var at have saa lidt
med Banker at gøre som muligt. Hvad han tjente blev anbragt paany i Bedriften og brugt til at udvide denne.
At være en rig Mand og ikke have Penge er i og for sig
en udmærket Ting, naar man blot kan gaa hen og faa dem
paa sit gode Navn og Rygte og med Pant i sine Rigdomme.
Det var dette Antonio var nødt til, da han vilde hjælpe sin
Ven, og som Ford maatte regne med Muligheden af, da han
af Konkurrencen blev tvunget til i 1927 at lægge hele sin Bedrift om og standse et halvt Aar for at kunne eksperimentere med nye Modeller, hvad der kostede 200 Mill. Dollars
foruden Driftstabet. Dette har antagelig ikke kunnet lade sig
gøre uden den Kredit, han hidtil havde været foruden og
maatte i det hele taget saalænge Overgangen varede udsætte
ham for Vanskeligheder, han ikke tidligere havde behøvet at
regne med.
Da Antonio skulde have Laan, maa man antage, at han
med den Stilling, han indtog havde kunnet faa det andre
Steder end hos Shylock og dennes Stammefrænder, skønt det
ingenlunde er helt sikkert, men for Ford var der i hvert
Fald intet Valg, hvis han paa nogen Maade — kortere eller
længere Tid — ikke var økonomisk selvhjulpen. Skulde han
have Kredit, maatte han henvende sig, hvor Pengene fandtes,
i Banker og Kreditanstalter — senere anskaffede han sig selv
en — og ganske vist var der ogsaa ikke-Jøder i disse, men der
var ingen Bank, i hvilken Shylock ikke havde en Racefrænde
og ingen Bank, der ikke var nødt til at tage Hensyn til Banker og Kreditanstalter, der ejedes og styredes af Shylock og
hans Racefrænder. Endelig: hvorfor skulde Fords Racefrænder, selv om de havde Magt, bruge denne til Fordel for en
Mand, der mest muligt havde søgt at gøre sig fri af det Sy154
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stem, de repræsentered
at ikke-Jøder skulde gø
mod Jøder? For dem e
fælle, men kun som Ku
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rer i sine Racefællers Ø
under alle Omstændigh
At blive afhængig af
at blive afhængig af Jø
punkt et gammelt Regn
lock havde det med An
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de han ganske vist ikk
de ved sin Selvhjulpen
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tikler om Jødespørgsm
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Indflydelse og Fremga
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vede at der fremtidig ikke skulde staa noget uvenligt om
Jøderne i det (sit Navn „Den uafhængige" fik det dog Lov
til at beholde), samt endelig, at han vilde standse Udgivelsen
af de Bøger, hvori Artiklerne var bleven samlet. Dette er
lykkedes saa godt, at man nu skal være heldig for at faa
fat i dem.
Ingen Portia traadte imellem, ingen Ret tvang Shylock til
at frafalde sine Krav. Tiderne havde forandret sig, men Modsætningen mellem ham og Antonio ikke, og — Mytens indre
Gyldighed altsaa heller ikke.
Hvad var det da saa for Meddelelser, som Jøderne stemplede som Bagvaskelse og som Ford blev tvunget til at afsværge ?
Ja, bl. a. indeholdt „The Dearborn Independent" d. 19. Marts
1921 en Redegørelse for den jødiske Verdensorganisation
B'nai B'rith og for dens forskelligartede Virksomhed rundt om
i Landene. En af dens Opgaver paastodes at være at forhindre,
at der kom noget for Jøderne ufordelagtigt frem i Pressen,
hvilket en saakaldt „Anti Defamation League" (Anti-Bagvaskelsesliga) har til Opgave at paase. Er en Jøde berømt, gør
han Lykke som Violinspiller eller Atomforsker, maa han naturligvis gerne omtales som Jøde, men hvis han f. Eks. er
indblandet i Sortbørsaffærer eller hvid Slavehandel, skal han
betegnes som Englænder, Tysker, Dansker o.s.v. alt efter hvilket Land han opholder sig i. Ellers er der Tale om Jødeforfølgelse, om Antisemitisme.15) En anden Gren af denne Organisa15 ) Den 10. Decbr, 1946 kan „Ekstrabladet" saaledes meddele, at
et Handelsblad, der udkommer en Gang om Maaneden spørger,
hvorfor vi skal blive ved med at „sælge vore Landbrugsprodukter
til England til tabgivende Priser, medens det danske Erhvervsliv
skal tvinges til at købe hos engelske Jøder til taarnhøje Priser ?"
Bladet er meget forarget over, at noget saadant kan fremkomme,
og skønt Redaktøren af Bladet er villig til at føre Bevis for sin
Paastand, hvad der sikkert heller ikke vilde have været ugørligt,
da Forholdet var almentbekendt, interesserer dette aldeles ikke
„Ekstrabladet", der blot tilraader at kaste det paagældende Han-
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tions Virksomhed bestaa
at lade afholde Massemø
Jøderne, og lade disse sp
grafere ud over Verden.
Ikke tilfreds hermed p
Dearborn Independent"s
at faa ,,Købmanden i Ven
grundelse, at dette Styk
delagtigt Indtryk af Jø
saa, at det var lykkedes
en Række Skoler rundt
delsblad i Papirkurven som
Om den paagældende S
men det blev Brigader For
ham, da han i 1947 vove
overvejende Grad forsyned
Det vilde jo være i høj
det, da de har en aartus
gøres. I sin Bog „Jordens
lejr, han har gjort Bekend
maade anskueligt Billede
folder sig under de for an
stændigheder. At det sam
de, kan man slutte sig til
til anden siver ud om Forh
15 ) Da Jødernes Indflyd
bavse at træffe samme B
jødede Frankrig" (La Fra
saaledes om, hvorledes m
sig imod, at noget Stykk
Rolle bliver opført. Den j
frem have forbudt Stykk
man vilde genopføre „Kø
vandle Shylock til at væ
og Stykkets Titel blev fo
Venedig".
Jøden 0 f fenbachs Opere
ver i Brev til Clemens Pete

Ja saaledes skrev virkelig dette „antisemitiske" Tidsskrift i
1921 og var der noget, man skulde have ment var Bagvaskelse,
var det dette. Hvorledes tænke sig Muligheden af en saa
uhyre Anmasselse, en saa næsten ufattelig Frækhed som den
at ville foreskrive et stort og mægtigt Kultursamfund indenfor dets egne Grænser, hvad det maa lade sin Ungdom læse
eller ikke læse, at ville berøve det den uhindrede Brug af dets
kosteligste litterære Skatte ?
Ikke desto mindre har det vist sig ikke at være grebet ud
af Luften. Den ene Efterretning efter den anden har senere
bekræftet Rigtigheden af Oplysningen i „The Dearborn Independent" og dermed yderligere styrket Tilliden til dette Tidsskrifts Tilforladelighed.17) Kun et Par Aar efter sidste Verdenskrigs foreløbige Afslutning kunde man saaledes i „Time", der
jo ikke har Ry for at være jødefjendtlig — læse en Meddelelse om, at en jødisk Lærerforening i Staten New-York havde forlangt ikke blot „Købmanden i Venedig" men ogsaa
Chaucers „Canterbury-Fortællinger" strøget af Læseplanen i
Skolerne paa Grund af disse Værkers "antisemitiske" Indhold.
S. 160) gennem de græske Guder og Gudinder „parodierer og haaner" „al Tro, alle Templer, al Kvindelighed" drømte man ikke om
at forbyde.
17) En efter en synes Tidsskriftets Oplysninger at skulle blive
bekræftede af de Telegrammer, der nu indløber. I det foregaaende Nr. af det, 12. Marts 1921, blev der saaledes givet en lang Række Eksempler paa, hvorledes Jøderne rundt om i Staterne forfulgte
ethvert Udtryk for Kristendom overalt, hvor saadanne officielt
fremkom. I Bridgeport, Pensylvania afskaffede Skolekommissionen paa Jødernes Opfordring Fremsigelsen af Fadervor i Skolerne.
I Detroit sætter de sig imod at der læses op af Biblen og synges
Salmer i Skolerne o.s.v. o.s.vi , Meddelelser, man nok kunde fristes
til at betvivle og som altsaa ogsaa fra jødisk Side blev afvist som
Bagtalelse. At de ikke har været det maa man imidlertid gaa ud
fra, naar man i det overmaade jødevenlige Dagblad „København"
d. 6. Decbr. 1947 under Overskriften „Julesange forbudt i New-
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Heller ikke kan det s
er samlede i „The D
Amerika kommer Med
indledet en Kampagn

„Oliver Twist-Filmen"
nemlig, at Dickens Ka
der har organiseret en B
er „modbydelig og st
genoplive Offentlighed
Et enkelt Udtryk i d
mere Undersøgelse, da
Det er Udtrykket „ste
mange skriver om sam
„stereotypt", hvis den
samme Egenskaber.
Chesterton, der havd
i Slutkapitlet i sin Bo
Henblik paa den Maade
lock var gaaet udenom
„Det er uræsonna
Shakespeare lader S

18) Telegram til „Afte

-

York Skoler" læser et T
deles , at en jødisk Vice
alle Julesange og Henty
I 23 Kommuneskoler i
meddeles i Telegram ti
ved Julefester i de „folke
træ og Julenisser, men i
imellem disse Meddelels
menhæng er jo saa igen
til hver enkelts Skarpsind

10) Denne bestaar af e
et engelsk Dagblad undt
Det er løvrigt den enest

synsløse Pengeudlaaner, eller at Dickens lader Fagin og
ikke Sikes være Hæler."
Vilde nogen omvendt falde paa, at gøre Fagin til den raa
og hensynsløse Morder? Moralsk og menneskeligt er der ingen Grund til at foretrække den ene for den anden, men naar
de har faaet hver sin Rolle og disse ikke uden at gøre Brud
paa Sandsynligheden vilde kunne ombyttes, er det fordi de
forskellige Racers, ja de forskellige Nationers Ejendommeligheder ogsaa lægger sig for Dagen paa Forbrydelsernes Omraade. Forbryderstatistikken viser ikke samme Billede i Frankrig og i England. Det ene Sted er det maaske Mord, der staar
højest paa Listen det andet Sted Tyveri. Hvad der er de for
Jøderne karakteristiske Forbrydelser har man indtil vore Dage
aldrig været i Tvivl om. Man har ikke blot taget det som
givet paa Grundlag af almindelige Erfaringer, men har faaet
det bekræftet, hvorsomhelst der er bleven foretaget en statistisk Undersøgelse. En saaden viste for Tysklands Vedkommende i Aarene 1892-01, at Tallet for Aagerforbrydelsers
Vedkommende var 14 Gange saa højt for Jøder som for ikkeJøder, for bedragerisk Bankerot 8,9 Gange og for Hæleri 4,9
Gange. Da der ved Jøder kun regnedes med saadanne, der opførtes som tilhørende den jødiske Tro, maa Forholdet antages
at ville være bleven ugunstigere, hvis Afstamningen var lagt
til Grund. Man har fra jødisk Side gjort gældende, at Statistiker skulde tage Hensyn til Erhverv, men selv naar dette
skete, kunde man ikke komme bort fra, at Jøderne laa i Spidsen.
Naar man forsøger at hindre Fremførelsen af „Oliver Twist"
Filmen, fordi Fagin er en Hovedperson i den, er det altsaa
ikke blot en kunstnerisk Præstation, man vil til Livs, men det
er selve Kendsgerningerne, man søger at fornægte, selve Billedet af Virkeligheden man søger at forfalske.
Amerikanerne og for den Sags Skyld ogsaa vi andre — skal
altsaa saavidt det staar til Jøderne ikke vide, at der er Fare
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for at kunne træffe paa e
før Fords „antisemitisk
om, at man vilde forbyd
ske Skoler, havde den jø
delt, at saadanne Bestræ
Berettigelsen af dem.20)
træffe en ikke-jødisk D
nemlig, at det kan vær
Der er jo flere Shakesp
da Shylock er den enes
ligt, siger hun, er der i
hans Stykker, der nære
Hvorvidt dette nu kan
de i og for sig være tviv
peares Kunst er netop,
Karakteristiken af Shyl

„den mest forstaaende,
nogen Litteratur", men
Jøde er en saadan, at de
saa meget mere Grund
navnlig hvis det oven
Lejlighed til nærmere
vore store Digtere skal
Menneskeheden for, at d
sig truffet, skal kunne f
de af Betydning? Er de
sine Digtere og Kunstne
har at sige ?
Men skulde men end
maatte man finde det
vore. For hvis det ende
„Købmanden i Venedi
mod Jøderne, maatte m
Selvafsløringer 11

20) The Voice of Jerusa

opgav den aarlige Oplæsning af Esthers Bog i Synagogen og
den dertil hørende Purimfest for ikke at nære Hadet til
ikke-Jøderne. Har de noget saadant i Sinde? Er der nogen, der
har forlangt det af dem? Er der Udsigt til, at man vil faa sit
Krav opfyldt, hvis man stiller det?

Men vil man maaske spørge, hvorfor i det hele taget tillægge Sagen Betydning? Det oplyses i Ford's Meddelelse om
„Købmanden i Venedig", at den paa det Tidspunkt, da Artiklen blev skrevet var forbudt i 150 Skoler. Det er overmaade
lidt, hvis man regner med Landets Størrelse, men hvad der
ikke oplyses og ikke kan oplyses er i hvor mange andre Skoler den ikke er bleven officielt forbudt, men hvor man har
taget Kampagnen imod den til Efterretning og i al Stilhed
ladet den udgaa af Læseplanen. Hvor stor den forebyggende
Virkning af Straffebestemmelser er paa Forbrydere er de
Lærde ikke enige om, men at forebyggende Forholdsregler
overfor Mennesker, der skal leve af deres Erhverv eller Kunstnere, hvis Produktion er afhængig af, at de faar deres Bøger
ud og deres Stykker opført, er ganske virkningsfulde, er der
næppe noget fornuftigt Menneske, der vil tvivle om, og saa
meget virkningsfuldere som de Paagældende ikke engang overfor sig selv behøver at tilstaa, at de har bøjet sig for Trusler. Er der ikke andre Shakespeareske Stykker at vælge imellem som. Israel Zangwill behændigt fremhævede ? Er der ikke
mange andre Emner end Jøder, man kan beskæftige sig med ?
Jo, bestemt, og man kan ogsaa være overbevist om, at hverken
noget Filmsselskab eller noget Teater efter Aktioner som disse
mod Dickens og Shakespeare vil være ivrige efter at beskæftige sig med noget jødisk Emne, hvis det ikke er absolut forherligende.")
21 ) Sammenligningen mellem den Skæbne, Rotschild-Filmen og
Jud Siis-Filmen har fsaft er tilstrækkelig oplysende. Den første,
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Og skal man endelig
ikke lige saa godt skild
bekendt ogsaa? Det va
paa af en Racefælle af
Ønsker man at vide,
blev digtet, hvad der
Dickens' Ungdom fra
kendt med denne lille
er nemlig i højeste G
der er Tale om og hvil
ve den frem.
De repræsenteredes
i Sommeren 1863 sk
Uretfærdighed mod Jø
gen af Fagin,") idet h
fattige Jøder. Karakte
den Mystik, der præge
eneste af alle Brevskr
Dickens svarer herpa
ningerne for Uretfærdi
dels at de andre Forb
det, „fordi det uheldi
Tid (!), Historien fore
var Jøder", og han fo
landshistorie, han hav
lelser overfor Jøderne
Den ukendte jødisk
der forherligede en jød
over. Den sidste, der sk
hvis Skæbne og Merit
som Krigsforbrydelse.
god som den anden. S
antagelig Sandheden næ
22) The Letters of Dic
11*

If

indvender, at de andre Forbrydere til Modsætnnig havde gode
ikke-Jøder, medens Fagin var den eneste Jøde, hvilket altsaa
vil sige, at en Forfatter efter hendes Mening ikke maatte skildre en jødisk Skurk selv om det var i Overensstemmelse med
Sandheden, uden som Kompensation at skildre en ædel Jøde
selv om det var kunstnerisk upaakrævet.
Ved i den Bog, „Vor fælles Ven", der var under Udgivelse,
at indføre en saadan, Mr. Riah, og ved i sit Tidsskrift „All the
'rear Round" at offentliggøre nogle venlige Skitser om de
lavere Klasser blandt Jøderne, søgte Dickens mest muligt at
gøre den paastaaede „Uret" god igen.
Af et senere Brev kan man se, at Brevskriverinden ogsaa
har været misfornøjet med Mr. Riah. Dickens siger undskyldende (16. Novbr. 1864), at den Fejl, han maatte have begaaet
ikke vil gøre nogen Skade.
Med al denne Eftergivenhed og alle disse Undskyldninger
vilde man have kunnet antage Affæren for afsluttet, men det
var den ingenlunde. Tre Aar efter (Marts 1867) dukker Damen op igen og som saa mange „Efterspil" er ogsaa dette det
ikke mindst „artige".
For at bevidne Dickens sin Paaskønnelse af hans noble Karakteregenskaber sender hun ham nemlig en Bibel med engelsk
og hebraisk Tekst og med en Paaskrift saalydende :
„Skænket til Charles Dickens i taknemmelig og beundrende Erkendelse af, at han har lagt den ædleste Egenskab, et
Menneske kan besidde, for. Dagen, nemlig den at give Oprejsning for (atoning for) en Uret saa snart, han er bleven
klar over, at han har begaaet den."
Dickens takker paa det varmeste og forsikrer paany om
sine venlige Følelser overfor hendes Racefæller. For den, der
ikke er ligesaa medgørlig indstillet tager Sagen sig noget anderledes ud. Man er ikke nær saa meget opfyldt af Beundring
for Damens Venlighed som af Forundring over hendes næsten
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usandsynlige Paagaaenhe
Verden lader hun en af D
staa Skoleret, foreskriver
hvad han ikke maa skriv
Vilje igennem tilsiger hun
dertil, Absolution i Betra
Hvis nogensinde Anvend
sin Plads, maa det dog vis
Men Dickens følte det a
for? Hvorfor bøjede han si
for bad han hende ikke p
egne Sager og overlade D
for hendes Henvisning til
stelig for de økonomiske
Frygtede han for en Boyc
var man endnu ikke komm
maaske heller ikke have h
var hans Forhold til hans P
ikke alene gennem hans B
hele Verden, men gennem
i de engelsktalende Land
Programmer Slutscenen i O
til Døden, var et af Hoved

Den sande Grund var d
gen til sin Englandshist
Brevskriverindes Opfatte
Strid med de Oplysninge
Demokratiets og Fremsk
sige og mene noget uford
for havde han ogsaa i de
Snes Aar før stærkt misb
viste Jøderne af England i

dem kunde være fyldt af mere Indignation paa deres Vegne
end denne. Han er bedrøvet over at maatte sige, at de, Jøderne, blev ubarmhjertigt plyndrede.
„De blev hængt i et stort Antal, beskyldt for at have beklippet Kongens Mønt — hvad alle havde gjort. De blev
haardt beskattede og blev paa en forsmædelig Maade mærkede; de blev paa een og samme Dag tretten Aar efter
Kongens Kroning sammen med deres Koner og Børn kastede i nogle forfærdelige Fængsler, indtil de købte sig fri ved
at betale tolv Tusinde Pund. Tilsidst tog man al deres Ejendom fra dem og levnede dem kun saa meget, at de kunde
betale deres Rejse til fremmede Lande. Mange Aar forløb,
før Haabet om Fortjeneste ( !) fristede nogen af deres Race
til atter at komme til England, hvor de var bleven behandlede saa hjærteløst og havde lidt saa meget."
Han slutter med at sige, at hvis „Edvard d. iste havde været en ligesaa ond Konge for de Kristne som for Jøderne, vilde han i Sandhed have været en ond Konge, men han var i det
store og hele en vis og stor Konge, under hvis Styre, Landet
gik meget frem."
Det samme Lov faar han af den engelske Historiker Green,
der har skrevet den maaske mest læste Englandshistorie i og
udenfor England. Han karakteriserer ham i denne som en i
Ordets sandeste Betydning national Konge. Han var engelsk
til Hjærteroden og den første Konge siden Normannernes
Erobring, der elskede sit Folk med en personlig Kærlighed, og
som til Gengæld var elsket og beundret af det.
Hvis man nu hører om en Konge, der er dygtig, tapper og
klog, som „Grusomhed var imod, og som var tilbøjelig til at
tilgive," og under hvem Landet gaar frem i Retssikkerhed og
Velstand, skulde man synes det naturligt at tro, at han vidste,
hvad han gjorde, at han havde gode og tvingende Grunde til
sine Handlinger, og hvis han tillige var engelsk til Hjærteroden, vilde man tillige tro, at det navnlig var hans Landsmænds
Ve og Vel, der laa ham paa Sinde.
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En saa fordomsfri B
ikke siges at have ligg
Greens og Dickens' ha
Humanitetens Principe
gaaet ud fra, at den vi
dre oplyste Mennesker
foregik, og som jo ogsa
de de Forhold, hvoru
paa, der trykkede, og
nøjes med at se paa et
Heller ikke Green sp
brejdelser. „Fanatisme
sourser, der saa ofte t
Stand til at hævde si
Midler, Parlamentet vi
hvad der beredte ham s
været andre og mere tu
maa man virkelig og
„forblindet" af Fanati
det og fra sine franske
Men der var unægte
tigt, at Kongerne Gan
store Summer, men d
være en ubarmhjærtig
havde afpresset Folke
mer eller mindre i Klø
Udstrækning pantsat ti
Forringelse af Pengene
Jødernes Virksomhed
som den efter hans M
saa omfattende, at Ko
Livs ved Udstedelsen
beklippede. Dertil kom
for Folkets religiøse O

derne paa dette Omraade har opført sig udæskende ved f. Eks.
at spotte de Processioner, der fandt Sted, ja ved en enkelt
Lejlighed, hvor forøvrigt den senere Edvard d. Iste selv var
tilstede, brød de ind i en saadan Procession og rev Krucifikset
fra den, der bar det.
Maaden, hvorpaa Green omtaler disse Ting er imidlertid
højst ejendommelig og saare betegnende for, hvor vidt man
var naaet i Superklogskab i det Aarhundrede, i hvis Aand han
taler. „Deres", nemlig Jødernes, „Stolthed og Foragt for Overtroen ( !) rundt om dem brød ud i Spottegloser mod Processionerne." „Overtroen" er det religiøse Grundlag, hvorpaa hans
Folk levede, og som han uden den ringeste Betænkelighed
prisgiver Jøderne, som om disse paa deres Vis, hvis Stadet
skal tages udenfor det religiøse, var mindre „overtroiske".
Nej det virkelige Forhold var ikke, at den kloge, dygtige
og elskede engelske Konge pludselig med Hensyn til Jøderne
lagde andre Egenskaber for Dagen end dem, han ellers havde,
men at han netop i Kraft af disse Egenskaber uden smaaligt
og egoistisk Hensyn til egen Fordel befriede sit Folk for en
Plage som det i Aarhundreder havde lidt under, og som det
Gang efter Gang havde rejst sig imod. Bl. a. var der ogsaa
krævet Forholdsregler mod Jøderne i det Magna Charta, som
man ellers omfatter med saa megen Veneration.
Og i denne Forbindelse maa man nok spørge om, hvorfor
man, naar det gælder Jøder, altid fordømmer Folket, naar det
gør Oprør imod dem, medens man i alle andre Tilfælde mere
er tilbøjelig til at stille sig paa Oprørernes Side ? Der er næppe
nogen, der vil falde paa at affærdige Bondeoprøret i Tyskland
under Reformationen som Udslag af Fanatisme og Blodtørst.
At det førte til frygtelige Grusomheder er der ingen, der vil
bestride og — hvis det kunde nytte — ingen, der ikke vilde
beklage, men hvad man først og fremmest vil fæste sin Opmærksomhed ved er de Uretfærdigheder, det Tryk, den Udplyndring, Bønderne havde været Genstand for, og at de rej168

ste sig for at slaa der
vis for, at de havde G
der var stakkels miske
Det samme gælder
store franske Revolu
Genstand for mange
hvad der var af Intri
vistnok ikke som Fo
forkastet Forholdet m
den daarligt stillede U
har det i hvert Fald
naivt og programmæs
engelske Konge, at h
sugere, gav han i „F
Kraft et Billede af, h
sine Undertrykkere.
Hvorledes lader de
thi Dickens var som
lutionen og havde so
knæsat, og disse Idee
lige over en Bank so
ogsaa, at man myrde
— men bestemt ikke
Jøder er som bekend
tighedernes Erklæri
„lige", hvad Jøderne
Har man knæsat e
har sluttet en Kontra
var en saadan Kontra
at blive erklæret for
hvorfor ikke ? En Ste
— ergo er Morlille e
Børn i Verden, det s
Forskel mellem en N

ikke være ligesaa god som den anden? I begge Tilfælde bestaar Kunsten jo blot deri, at man ser bort fra de Egenskaber,
der ikke passer En og drager sine Slutninger fra dem, der tillader En at komme til det ønskede Resultat.
Da Shakespeare i den Hensigt at fornøje sine Tilskuere i
Komedien „Købmanden i Venedig" indlagde Jøden Shylock,
drømte han ikke om, at han derved gav Liv og Blod til et
Problem, der Aarhundreder efter skulde dele Meninger og
Følelser. Naar han opnaaede det, var det alene derved, at
han i Kraft af sit Geni trængte saa dybt ind i selve det
Stykke Virkelighed, hvoraf Problemet senere skulde rejse sig,
at hans Karakteristik, da Tidens Fylde kom, ikke kunde undgaa at mødes med det.
Og laa der ingen profetiske Hensigter bag Shakespeares
Shylock, gjorde der det om muligt endnu mindre bag Holbergs „Jeppe paa Bjerget" og „Erasmus Montanus". Ogsaa
han var imidlertid en af de store, myteskabende Digtere, der
i den korte Tid, hans „poetiske Raptus" varede momentvis
blev løftet af denne til en Forstaaelse af Menneskevæsen og
Menneskekaar, der laa langt over, hvad han alene henvist
til sin dagtørre Fornuft vilde have været i Stand til at gøre
sig selv og andre Rede for. Kun saaledes kan det forklares,
at han, Komedieforfatteren, der nok „revsede" sin Samtid,
men gjorde det i overgiven Kaadhed, ved Indgangen til den
nye Tid, paa hvis Tærskel han befandt sig, i Jeppe og Erasmus kom til at skabe Repræsentanter for to Sider af den:
Samfundsomvæltningen og Virkelighedsforfalskningens.22a)
Thi i Erasmus Montanus er paa genial Vis alt det foregrebet, der i de følgende to Hundrede Aar har sat sit Præg
paa Tænkning og Samfundsliv, Troen paa ved Hjælp af Syllogismer at kunne forandre Virkeligheden. I Erasmus Montanus oplever man det moderne Menneskes Beruselse af sin
22a) Sammenl. Harald Nielsen: Holberg i Nutidsbelysning, Kbh.
1923.
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egen Lærdom. Hvad der e
Grad, at sund Fornuft og s
stændig ud af ham. I Eras
— det er karakteristisk, a
kommende har været helt
om en Tragedie! — vist os
trinernes, Teoriernes Tvan
der gribes af den, utilgæng
den til de Stokkeprygl, so
denshistorien Kendsgernin
Som Barn af Erasmus M
som andre villig til at hono
tillige Kunstner og Kunstn
Tiden krævede, ikke ligesa
— langtfra — men en Kun
nende Kunstner, en Kunst
skabe sin egen Verden, s
løfte Indtrykket umiddelba
I denne Verden, befolke
men levende og uforglemm
verænt. I den færdedes M
Fagin — ikke nogen Shyl
Patos, men en kraftig og u
Det var denne Ungdom
man nu forlangte, han skul
han lavede et Glansbillede s
været muligt, at man har
23) „Erasmus Montanus" l
bekendte Replik til Erich
Bjerget", at han vel hellere
at have gennemført Komedi
nægter, men hvad Baronen
Erfaringer nu bekræfter, at
24) For at forebygge Misfo
Usandsynlighed ikke hviler

Ja, hvorledes fik man hans Samtid til at gøre sine Indrømmelser, hvorledes har man faaet den efterfølgende Tid til at
fortsætte med dem? For at forstaa dette maa man gøre sig
klart, hvad Dickens og hans Samtidige i hvert Fald ikke
havde, hvad den Kontrakt krævede, som man med Menneskerettighedernes Erklæring havde undertegnet. Som man vil
erindre gaar den ud paa at erklære Menneskene født lige og
fri, og som bekendt er de ingen af Delene. De er født i høj
Grad ufri og i høj Grad ulige, og kan, saavidt almindelig sund
Fornuft kan indse, aldrig blive andet. Erasmus vilde imidlertid ikke være Erasmus, hvis han lod sig standse af Kendsgerninger eller vejlede af Kendsgerninger. Hvor disse stiller
sig i Vejen maa de bortforklares, bortlyves, fornægtes eller
modbevises. Man havde jo altid sine Syllogismer at ty til,
man havde jo altid den Udvej ved Hjælp af en Erklæring at
kunne korrekse Virkeligheden, man kunde jo altid ved at
henvise til Principerne bevise, hvorledes det burde være.
Hvor langt man burde strække sig for at opfylde Programmet stod til at begynde med næppe nogen helt klart, men har
man forskrevet sig til et Princip, slipper man før eller senere ikke for at tilfredsstille det i dets yderste Konsekvenser. Dickens var af Hjertet liberal, men var han bleven stillet overfor Liberalismens senere Udvikling, er det ikke sikkert,
han var bleven ved med at være det. Han, der var fuld af sentimental Kvindedyrkelse, havde næppe været nogen varm Tilhænger af Kvindeemancipation, og skønt Demokrat var det
med saa mange underfundige Forbehold overfor Fraser og
Humbug, at det nok kunde have knebet for ham at bevare
Troen, hvis han havde oplevet den almindelige Stemmeret i
Tusindvis af ædle Jøder, men man tør roligt sige, at der ikke
iblandt dem findes nogen som Mr. Riah, der forudsættes at være
Haandlanger og Skærmbrædt for en kristen Aagerkarl uden aabenbart at have forstaaet, hvad han medvirker i, eller, hvis han har
forstaaet det, uden derfor at have taget Skade paa sin Sjæl.
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dens fulde Udfoldelse, m
Krav paa Ligestillelse er
og fuldt overbevist.
Der er derfor ikke Spo
ham Overvindelse, til Gu
de Humanitetens Retskra
ling at lave en ædel Jød
trakten i Hænde gik end
hvad der som Kunstner
Hjærte, at han begyndte
Som allerede nævnt va
med Mr. Riah og af Dic
havde imod ham. Ædler
men maaske nok lidt mi

gjort Indvendinger imod

i sit Svar siger, at „Pa
Sceregenheder er smeltet
Skyld", maa man nemlig

. .." 25 )

„gammel Jøde i en lang
Lommer. En cerværdig M
og langt graat Haar, der
Skæg; en Mand, der med
de sit Hovede og udstrak
ad

Boileau, den franske K
befalede at kalde en K
jo heller ikke at ligge de
blemet opstaar først, hv
Hund. Men det var jo ne
den kunde. Skulde Ligest
25) „Vor fælles Ven", B
gennemsete Udg.

Jødernes Vedkommende var det ikke nok, at Fagin paa Trods
af Statistik og Erfaring ikke maatte være Hæler, det var ogsaa nødvendigt, at en Jøde ikke maatte se uct som en Jøde,
ikke gebærde sig som en Jøde, ikke tale som en Jøde. Det
var nødvendigt, at man fik gjort Kaal ikke blot paa den store
„Antisemitisme", men ogsaa paa den „lille". Det var overhovedet nødvendigt, at Forskellene kom ud af Verden ikke
blot i retslig Forstand, men at de kom ud af den eller i hvert
Fald fornægtedes ogsaa i almindelig anskuelig Forstand. Man
maatte ikke vide, ikke regne med, ikke se, at de fandtes selv
om de stirrede En i Møde.
Nu kan man maaske ved Hjælp af Syllogismer bevise, at
en Kat er en Hund og en Hund er en Kat, og at der ikke er
til at se Forskel paa den ene og den anden. Man kan ogsaa
ved en Lovgivning baseret paa den saaledes erhvervede Indsigt dekretere, at en Hund skal være en Kat eller en Kat en
Hund, men en Kunst, der skal tegne en Hund som en Kat og
en Kat som en Hund er ilde stillet. Dickens vilde i hvert Fald
næppe have kunnet det. Mindre end nogen anden var han indstillet paa at se Tilværelsen som et forskelsløst graat i graat.
Han saa den netop som en malerisk, undertiden grotesk Forening af ydre og indre Ejendommeligheder, saaledes som Folket
iøvrigt altid har set den, og saaledes som alle store Digtere
har set den, ikke støttende sig til nogen boglig erhvervet Viden og ikke hemmet af noget ideologisk Forbud, men forladende sig paa det umiddelbare Indtryk og paa sin Evne til
ved Intuitionens Hjælp at trænge ind til, hvad det skjulte.
Saalænge han havde forladt sig paa denne Evne havde han
kunnet forøge Indbyggerantallet i Fantasiens Rige med sine
mærkelige, men levende og anskuelige Væsener. I det Humanitetens, man nu inviterede ham ind i var alle Katte graa og
tilbage kun et Sjæleliv uden andet Særpræg end Lastens.
I denne Verden var der ikke Plads for en Fagin, knapt nok
for en Riah. I denne Verden havde Mytedigteren Dickens maat-
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tet dø. og i den vilde en
Men vilde han have fa
der er givet med Forfølg
at hindre Fremførelsen a
Thi efter Principernes
henstille gik man over ti
begyndte den jødiske Re
derefter udfoldede den
henholdsvis Tyskland o
det det ene Sted førte t
for den; det andet Sted
men og Dreyfus-Affæren
alt i Retning af en af jø
disk Forgodtbefindend
paa at gøre Indsigelse h
serne eller, under andre
Det er denne Udvikli
bleven stillet Ansigt t
hvorpaa hans Komedie „
handlet. Tænkte man sig
kan man ikke tvivle om
semitiske" Virksomhed
Da den jødiske Dame
endnu faa Loy til at læ
tænkte paa at forbyde h
paa det Tidspunkt, hav
Fagin i den, skønt Fag
Tilværelsen. Da Shakes
dig" kunde han skildre e
nitets Fordomsfrihed og
have været ham umulig
fordi den falske Huma
lyve for sig selv og andr
fordi de, der nu sad inde
det.

Douglas Reed skriver i sin Bog „All our To-Morrows", at
en Shakespeare nu vilde blive forment Adgang til B.B.C.. Herom kan der næppe herske ringeste Tvivl. Han vilde ikke alene
være afskaaret fra at tale i B.B.C., men han vilde blive forment Adgang til en hvilkensomhelst anden Radiofoni Verden
over, da der næppe er nogen Radioledelse, der ikke er under
jødisk Indflydelse. Og ikke nok med det, han vilde møde Vanskeligheder ved at faa sine Stykker opført, ja han kunde have
svært ved at faa dem trykt.
Ikke en Shakespeare, vil man sige! Ham kunde man ikke
holde nede, ham turde man ikke byde noget saadant! Men mon
man ikke tager grundigt Fejl heri? Man glemmer, at Shakespeare under Forhold som dem, Kampagnen mod hans Komedie i „Købmanden i Venedig" afslører, slet ikke i den almindelige Opfattelse vilde være bleven nogen „Shakespeare"! Det
vilde Shylocks Racefæller have sørget for. De var udelukket
fra at kunne det, da han levede, men var det nu, han havde
levet, skulde de nok have sørget for, at han vilde være kommet til at tage sig adskilligt mindre ud i sine Samtidiges Opfattelse. Man bør ikke glemme, at det er dem, der har Teateragenturerne, dem, der skriver det meste af Teaterkritiken
eller som bestemmer, hvorledes den skal skrives, dem, der
enten ejer, redigerer, administrerer eller har Aktier i Dagblade
og Tidsskrifter, og dem, der raader over saa godt som alle
Korrespondancebureauer i Verden. Man har været ked af, at
vi ikke vidste mer om Shakespeare. Om en Shakespeare i
vore Dage vilde vi maaske have vidst endnu mindre. Hvad man
fik at vide om ham vilde i hvert Fald være helt og holdent
afhængig af, hvad Shylocks Racefæller vilde tillade os at faa
at vide.
Maaske vilde vi kunne faa en jødisk eller en halvjødisk
„Shakespeare" — saaledes som vi har dem i Massevis — eller
en med Jessica gift Shakespeare, men en „antisemitisk"
Shakespeare — og det vil altsaa sige den virkelige — vilde
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være bleven stoppet i Oplø
opmærksom paa hans svag
adskillige — og man vilde
at vide om hans Fortrin. Hv
tvinge sig en Sukces, vilde
Fiasko vilde det blive udba
Og hvem ved — selv en S
ker viser, have sine mørke Ø
Maade kunde opnaa, hvad
den Maade vilde kunne ha
berøve det dets Spændkra
end han var bestemt til at
at man havde Ret — det va
er nemlig paa den Maade n
Man har spekuleret over
for Shakespeare at skrive
Tidspunkt, hvor der ingen
ser, hvorledes de optræder
Magt til det, er man mere
var, fordi de ikke var der,
Det er i hvert Fald en ub
var paa et Tidspunkt, hvo
England, at det havde en S
at de i halvandet Hundrede
tigheder der og andetsted
kunstneriske Præstationer

Fortale
Faldskærmstropper
Jødisk Selvportræt
Under Aaget
Blodets Røst
Samuels Bog
Shylock
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