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Slovenské
Goethe.
Zo životopisu a charakteristiky jeho diel.
Dia G. H. Levcsa poslovenčil Julius Botto.
Meno, položené na záhlavie tejto rozpravy, je nie bez zanímavosti a významnosti, už či pre životné pomery jeho nositeľa,
či pre jeho svetové literárné diela. Literárné bohatstvo svetového
básnika je bohatstvom pre každého, z ktorého sa tedy každý my
sliaci človek vzdělávat môže; preto i my, hoci máme bližšie úlohy,
môžeme nazerať i do duševného sveta tohto nemeckého velkého
ducha. U nás z Goetheho preložili niektoré básne Viliam PaulínyTóth, Hviezdoslav, „Fausta" prekladá Martin Sládkovičov. Je teďy
nielen zanímavé a pútavé, ale nadovšetko poučné sledovať, stopovať
duševný vývin veľkého nemeckého básnika-spisovateľa, nazerať do
jeho duševnej dielne a skúmať i pohnútky a duševné záchvevy,
ktoré jeho tvorbám daly života, obsahu a podoby.
Goetheho poctili svojím obdivom i slovenskí ľudia: Samo
Bohdan Hroboň nazval ho v literárnej rozprave, uverejnenej pod
záhlavím „Slovo o Goethem a Hegelovi" v Sokole roku 1863, „živpmiloduchom." Ale Hroboňova rozprava je taká mystická, taká
konfúzna a nesrozumitelnou slovotvorbou tak priodetá, že z nej
markantná postava toho „živomiloducha" ani zďaleka nevyčnieva.
Študujúc v Jene bohoslovie, navštevovali v tom čase mladí slovenskí
bohoslovci, ešte bez literárneho mena: Ján Kollár a Samuel Ferjénčík, rodák zo Zvolena a ako jelšavský farár člen deputácie
Jozeffyovskej—Goetheho v Jene a Weimare častejšie.
Ano, i oni kořili sa jeho duchu.
Kollár v svojich „Pamôtiach" a rozpomienkach na Jenu a
Goetheho píše: „Sotva že som sa v Jene osadil a rozhľadel, prvou
mojou prácou bolo vidieť nielen professorov, ale i iných slávnych,
tam žijúcich ľudí, alebo aspoň ich pomníky a domy, v ktorých
bývali a pracovali. Náhoda chcela tak, že Wolfgang Goethe býval
neďaleko od nás; moja prvá návšteva bola tedy jemu obetovaná.
Bol som tam najskôr s Mažárim, potom častejšie sám. Najprv nechal
nás v prednej izbe zakrátko čakať, zakiaľ sa vraj obliekol a pri
pravil. I predstúpil tento nemecký Jupiter pred nás s nádhernou
zdvorilosťou, s odmeranými krokmi a slovmi. Goethe sa domnieval,
že v Uhorsku bývajú len Maďari, preto i nás pokladal za Maďarov.
Keď som ja proti tomu protestoval, hovoriac, pane, ja som Slovák,
alebo keď chcete, Slovan, a tento môj priateľ polmaďar a polnemec,
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zasmial sa nad takou mojou úprimnosťou a, obrátac sa ko mne,
prosil ma dôverne, aby som mu niekoľko slovenských národných
piesní zaopatril, lebo vraj mnoho počul o ich množstve a kráse. O
madarské prosil vraj mnohých, ale že dosial ani jednej nemohol
dostať. „Ich hore, die Magyaren sollen ebenso sanglos sein, wie
unser deutsches Volk." Tak sme sa rozišli. Asi o mesiac stretli
sme Goetheho v kniežacej záhrade na prechádzke. Obrátac kroky
hned ko mne, oslovil ma: „No, čo robia slovanské spievanky?"
Ja vyhováral som sa počiatkom roku na nedostatok času. Sľúbil a.
splnil som to, ako sa mi prvé nahrnuté práce umenšily. Niektoré
z piesní skrze neho metricky prepracované vyšly v časopise ním vy
dávanom. Pri druhej a nasledovavších návštevách, složiac so seba
cele ministra a dvorana, zdal sa byť viac patriarchom a otcom.
Goethe vozieval sa temer každodenne v koči, v ktorom dva biele
kone zapriahnuté boly, v okolí Jeny; pritom hovorieval so svojím
kočišom, ako so svojím dôverným priateľom, hlasité, ako by sa
s ním dohadoval. Náš priateľ Samuel Ferjenčík, znamenitý spevák
a gitarista, obcoval s Goethem ešte častejšie a dôvernejšie, preto
že vedel jeho ballady a romance „Erlkônig", „Sanger", „Fischer"
výborne zaspievať. V Nemecku je obyčaj, že na Vianoce a Štedrý
večer rodičia dietkam stromček stužkami, sviečkami a ovocím okrá
šlený darúvajú. Raz, v taký Štedrý večer, bol i Goethe do domu
professora Lessbacha na domáce radovánky pozvaný. Professor tiež
dal svojej jedinej dospelej dcére v susednej izbe tak okrášlený
stromček přistrojit. V druhej izbe zabávali sa a kartovali s Goethem.
Ale v tom vkradli sa dvaja mladí dôverní žartovní priatelia professorovi do bočnej izby, olúpili stromček orechov a jabĺk, a akoby
nič, vrátili sa do spoločnosti. Ked siedma hodina odbila, prišiel
otec s dcérou do spoločnosti a, otvoriac dvere, pozval hostí' do
izby so stromčekom. 41e ako boli všetci ustrnutí a zarazení, ked
videli, že je stromček prázdny, olúpený. Goethe zastal si pred
stromček s rukami cez pás založenými, mlčal a myslel. Nastala
veľká tichosť a napnutie, čo z toho bude. Goethe otvoril ústa a
preriekol žartovne-prísnym hlasom: „Ewa, verziehen sei dir! Es haben
ja die Sôhne der Weisheit den Baum rein geplundert, welchen der
Vater gepílanzt." Po týchto vtipných veršíkoch nasledoval radostný
tlesk, smiech a žart, trvavší celý večer až do polnoci.
Ked slávna talianska speváčka Catalani v Karlových Varoch
koncertovala, bol tam i Goethe, ale bol taký nedbalý a nepozorný,
že počas -pevu hovoril s inými o rozličných druhých veciach. Ked
Catalani skončila, spievala na žiadosť obecenstva manželka rakú
skeho poslanca z Draždian. Pri prvých zvukoch Goethe vstal a pre
hovoril povýšeným hlasom: „Diesen Tônen sind wir näher verwindt;
es ist das deutsche Herz, das uns entgegen klingt." Tou výpo
veďou cítila sa Catalani natoľko urazenou, že hned odišla z Kar
lových Varov.
Jednu krásnu vlastnosť Goetheho musíme i tu vyzdvihnúť,
že totiž kdekoľvek prišiel, všade okrášľoval pôvaby kraja a sväzky
života, dávajúc im akýsi vyšší, ušľachtilejší náter a formu. Krásny
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park vo Weimare je z väčšej čiastky jeho dielom. Pri Jene za
Sálou, ako sa do Welnice ide, na lavej ruke, bola pod vrchom ne
patrná diera, ktorú on na krásnu, tajomnú jaskyňu pretvoril, ani
čo by v nej Kalypso prebývala. Weimarský dvor nie raz slávil
v nej meniny, narodzeniny a podobné radovánky. Medzitým ako
koľvek veľká bola úcta Goethemu v spoločnostiach preukazovaná,
nebola to dobrovoľná a srdečná, ale chladná. Vynútil ju síce jeho
genius, ale tí, ktorí jeho život v podrobnostiach znali, málo boli
ním oduševnení. Goethe žil totiž v konkubináte s Kristínou Wulpiusovou, nevzdelanou dcérou pospolitého robotníka, s ktorou len
pozde,;šie, ked sa mu syn narodil, vstúpil do riadneho manželstva.
Syn Goetheho bol obyčajný pijan a výstupník. Kollár, ako píše,
bol by vraj tomuto človeku všetko odpustil. Ale že v Sesenheime
nevinnú dušu, Frideriku Brionovú, dcéru farárovu, najprv sviedol
a potom ju sedieť nechal a do zúfalstva priviedol, to mu na srdci
vždy ťažko ležalo. Pri velkých ľudoch veľké neriady, nedostatok
mravnosti mlčaním pominúť nemôžeme. Krehkosti a ľahkomyseľ
nosti, ktorými len sebe škodili, odpúšťame im; ale nemravnosti
nesmieme. Schiller, pochovaný vo Weimare, býval v Jene a písal
Máriu Stuartovú tam v záhradke dosť malej. Wieland má pomník
v Tieffurte, niekoľko hodín od Jeny. S jeho synom Ludvikom,-vy
davateľom politických novín, bol som dobre obznámený a podal
som mu na jeho žiadosť niekoľko článkov, týkajúcich sa Uhorska,
ktoré v nich vyšly bez mena."
Tak Kollár.
Ked sa on s Goethem obznámil, bol Goethe už sedemdesiat
ročný starec, ktorí mu weimarský dvor pre jeho veľké zásluhy o
zvelebenie nemeckej literatúry všeličo, i jeho divé manželstvo, lá
skavé prebáčil. Tak už potom vidíme v Goethem básnickú, ale nie
mravnú veľkosť, veľké nadanie, veľkú tvorivú silu, veľké koncepcie,
ale i nízku mravnú úroveň. Silu intellektu a úplný nedostatok
mravného poňatia úloh života. Jeho majstrovské drámy: „Iphigenia
v TäTiride";, „Egmont", „Tasso", „Clavigo", „Faust", „Gotz Berlichingský so železnou rukou", menovite tento bujarý výron kypiacej
nemeckej sily z doby Luterovej reformácie, musel mohutne dvíhať
národnú hrdosť Nemcov, ale víťazstvo pravdy a mravné obrodenie
človeka Goetheho diela nikde nehlásajú. Žil síce zo Shakespearea
aj on, ale kde sú jeho tvorby za Hamletom, alebo za kráľom Learoni.
Momentánnych impulsov Goethe dostával od často meniacej sa momentánnej erotiky a romantiky. Tak sú už potom i jeho najlepšie
diela momentánnymi náladami.
Jeden zo životopiscov Goetheho, Angličan Leves, vyslovil o
ňom mienku, že to, čo zažil, bolo krajšie, ako čo napísal.
Veru rozmaznanému dieťaťu šťastia sa vždy dobre vodilo.
Ale čujme, ako predpojato sympatične píše o ňom anglický
literárny kritik Leves.
Goethe narodil sa 28. septembra 1749 vo Frankfurte na Majne
z otca Jána, mestského a pozdejšie až ríšskeho radcu, z matky
Anny rodenej Textor, dcéry mešťanostu frankfurtského. Otec bol
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človek prísny, chladný, ale pravdymilovný a priamo otvorený,
a hoci málo hovoril, čo znal, podával vdačne. Hoci bol veliteľský,
požíval veľkú úctu i v rodine, i u známych. I vo zvykoch, i v držaní
bol vždy odmeraný, tak ako i v rúchu. Syn po ňom zdedil krásnu
postavu, rovné držanie, odmerané pohybovanie, ktoré sa pozdejšie
až v meravosf premenilo. No, zdedil po ňom i poriadkumilovnosť
a chladný stoicizmus, ktoré vlastnosti ľudia, hľadajúci geniálnosť
len vo vagabundskej laganosti, si tak podivne vysvetľovali. Po
otcovi zdedil konečne i vedochtivost, slasť z toho, že mohol svoje
známosti i druhým podávať, a pedantnú určitosť i v maličkostiach.
Matka bola prostá, srdečná, úprimná, veselá, milujúca ženská, ra
dosťou svojich dietok a miláčkom kniežat. Zachrániac si až do
konca života prostotu a oduševnenosť, sdruženu so známosťami a
s pevnosťou charakteru, znala pani Aja — tak ju volali žartovne,
i vážnou a prísnou byť. Nemeckú a taliansku literatúru poznala
dôkladne a neraz dokázala taký ostrý rozum, ktorý urobil i po
zitívne známosti u nej zbytočnými. Bola taká obľúbená, že i slávni
ľudia a panie, akými boli Wieland, Merk, Burger, knieža Karol
August, pani Staěl a kňahyňa Amália, uchádzali sa o jej priateľstvo.
V sedemnástom roku stala sa manželkou, v osemnástom matkou.
Ale ani týmto stavom nezostarla, ba, tak sa zdalo, že jej mladosť
utužila sa stálejšou. „Ja a môj Wolfgang", hovorievala častejšie,
„držali sme vždy spolu, lebo sme i svoj mladistvý vek spolu strá
vili." Po nej zdedil syn bystrého ducha, ochotnost k vyprávaniu
a náklonnosť k všetkému, čo na sebe známku individuálnosti no
silo. Po nej mal i radost z toho, ked okolo seba videl blažené
tváre. I sama cítila, že ju pre jej snášanlivost a srdečnosť každý
miluje. „Milujem ľudí", hovorievala, „a to cíti každý; idem svojou
cestou bez nárokov, a to sa ľúbi každému; nepriečim sa nikdy
s nikým, hľadám u ľudí len dobré vlastnosti; plané ponechávam
tomu, kto ich stvoril; on najlepšie zná, ako ich na dobré obrátiť.
Tak si spríjemním život."
Od matky sa naučil nenahnevať sa bez príčiny a oddalovat
všetko, čo by mier a svetlo jeho duše narušilo. Ona desila sa
vôbec každej búrky. Pravda, že sa to prieči povahe ľudí, ktorí si
hľadaním nepokojov život sami otravujú. Preto takí i jeho obvi
ňovali z nesrdečnosti, bezcitnosti a chladnosti Ale nebolo tak. On
znal panovať nad sebou, bol sám sebe kráľom; držal každú svoju
silu a schopnosť na uzde, privádzajúc ich do súzvuku, lebo od otca
naučil sa -poriadnosti, svedomitosti a mal silu neodpúšťať si nič.
Vek. v ktorom sa Goethe narodil, dozrieval ako sopka, pra
cujúca k výbuchu. Voltaire, Rousseau, eneyklopädisti,Gibbon,Johnson,
Buffon, politika a filozofia už sa boli zjavili na obzore. Mirabeau
a Alfieri boli ich rozmaznanými žiakmi; Marat päťročným nevinným
dieťaťom. Goethe sa vtedy narodil. Mesto Frankfurt bolo veľmi
príhodné byť jeho rodiskom. Bohaté pamiatkami minulých časov
nemeckého rytierskeho stredoveku, bolo i obrazom živej prítomnosti
a strediskom stredno-europejského, najmä nemeckého kupectva a
meštianstva. Rodičia Goetheho náležali stavu strednému, v ktorom

