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B. Thorvaldsen
(Ester tvende Foredrag, holdte d. 31de Marts og d. 4de April).
Af Professor Hsysn.

W^an sondrer mellem Billedhuggeren og Maleren, idet man tit
deler hiin Formernes og denne Farvernes Rige, og er man fsrst
enig om, hvorledes Form og Farve her skal forstaaes, da vil
denne Sondring vcere klar og tilstrækkelig, men da vil det ogsaa
blive tydeligt, at disse to Konstnere staae nærbeslægtede, at de, saa
forskielligt det Stof er, som de behandle, dog have et vigtigt Hovedmidd^l og det samme Hovedsormaal tilfælleds, og at de forst
samlede danne en lignende Modsætning tit Bygningskonsten, som
den Poesien danner til Musikken.
De rene Farver (Pigmenter) forvandles i Malerkt til
Farvetoner, og det er disse, som Skulpturen tildeels maae undvcere.
Man kan vistnok under en beregnet, kcnstig Belysning frembringe
en overordentlig malerisk Virkning, f. Ex. med Vorfigurer, (herved
tcenke man for Guds Skyld ikke paa de daarlige, omvandrende
Vorcabinetter), men en stor Deel af Plastikens egentlige For
dele opgives da ene for en oieblikkelig Effect, og selv denne kan
kun opnaaes under Begramdsninger, som Maleriet ikke behsver
at crndse. Man kunde ikke uden Foie drage Landskabsgartneriet
ind under Billedhuggerkonsten, men enhrer tilfoiet, plastisk
Staffage vilde da erindre os om hiin smaglose Mode, at stille
udskaarne og malede Figurer omkring i Haverne. Farvetonerne i
deres reent konstnerifke Betydning maa derfor Skulpturen opgive
at giore Paastand paa, i det mindste i den Udstrækning, hvori de
tilfalde Maleriet, og dette vil derimod, selv ved den meest skufDon? Ugefirift.

(>^)

sende Illusion, aldig blive istand til at give meer end et enkelt
Moment af hele den Rigdom paa Formbilleder, som indehol
des i en eneste plastisk Gruppe, en eneste Billedstotte.
Denne Sondring maa fastholdes; men en desto stärkere Til
nærmelse viser sig mellem de tvende Konstsag, naar de betragtes
med Hensyn til et andet vcrsenligt Punkt, med Hensyu til Anven
delse af Lys- og Skygge. Den Forskies, at Maleren maa blande
sine Lys og Skyggetinter paa Paletten, og at Billedhuggeren
derimod maa frembringe sine ved at give selve Lyset Leilighed til
at spille i alle Nuancer paa hans Figur, kommer her ulige mindre
i Betragtning end den Omstcendighed, at de begge ved Konst
maae frembringe den Illusion, hvori Beskueren skal scettes. For
stiellen mellem en god og en flet Statue beroer, hvad Udsorelsen
angaaer, ene derpaa, at Konstneren har forstaaet, eller ikke har
forstaaet, i hele Anlcrget og i de mindste Enkeltheder, at give Ly
set beqvemme, hoist asvexlende Flader at falde paa, for saaledcs
at frembringe hele den harmoniske Fordeling af Lys og Skygge,
alle de uendelig fine Overgange, hvorved en fuldendt Afrunding
fremkommer. Overfore vi denne harmoniske Lysvirkning paa Ma
leriet, saa betegne vi derved en af dets meest tillokkende Egenstaber, men vi blive tillige opmærksomme paa, at Farvetonerne
forst saae deres fulde Betydning som Lys- og Skyggetoner.
Selv det eenssarvede Maleri beholder sin Lysvirkning, sit luf
tige Udseende og vi ane her allerede en fuldstændig Colorit.
Denne Omstcendighed kan forklare os, hvorfor vi saa lidet savne
Farven hos Billedstøtterne, isirr i de crdlere Stoffer, men den vil
tillige giore os det begribeligt, hvorfor den plastiske Figur maa
vcere beregnet paa sin Opstilling, eller, naar den ei er bestemt til
at sees paa en offenlig Plads, eller i en vis Belysning, hvor
for den da helst maa stilles i det Lys, der har seet den dannes
under Billedhuggerens Haand. Skal Statuen aabenbare alle sine
Skionheder, da maa ogsaa Betingelserne derfor vcere givne, og da

vil Beskueren studse over det Liv, der kan vise sig selv i dens
Oie, siiendt Pupillen kun kan antydes; da er det forst at hiint
Smægtende, Svommende i Qvindens Blik, saaledes som vi kunne
see det i fortrinlige Billedstotter, reber os, hvor farlig en Med
bejler her fremstaaer for Maleren, selv der hvor han tryggest
synes at kunne stole paa sin Fordeel. Overhovedet kan man,
naar Talen er om Konsten i dens fulde Udvikling, fremscette det
som en Grundsætning, at ethvert Maleri bor kunne nydes som et
plastisk Arbeide, enhver Billedstotte som et Maleri.
En ny Kreds af Billedhugger Arbeider har i Tidens Lob
bestandig aflost en åre, og saaledes ogsaa i vort Fodeland, der
ingenlunde var saa fattigt paa Skulptur, som man nu maaskee i
Almindelighed troer. En Rakke af Begivenheder, for det Meste
hoist sorgelige, havde imidlertid siden 1787 berovetHovedstaden en
stor Deel af denne.Prydelse, og der var opstaaet en Tomhed, som
ikke blev uden Indflydelse paa en heel Slcegt. Af alle hine Bil
ledstotter er der nu kun en svag Erindring tilbage hos Enkelte,
og denne vil ogsaa om kort Tid aldeles forsvinde. Sammenlignede
med de Arbeider, der nu smykke Christiansborg og Frue Kirke,
vilde de sagtens blot have beholdt det Vcerd, som en historisk
Erindring formaaede at give dem; men at de alligevel ei have
staaet som dode eller fremmede Metal- og Steenmasscr, at de have
giort Indtryk, derom vidne bedst de Forklaringer, som den uvi
dende Almuesmand gav over mythologiske Attributer og Ansig
ternes Udtryk, og som, trods al Vilkaarlighed, dog robede den opmcerksomme, ja den folende Betragter*).

') Jeg kan endnu fra mine Drengeaar huste en Sandsteens Diana i
Kongens Have, der ifelge en saadan Forklaring blev anseet for en
deilig, tryllekyndig Prindsesse. Mynden, der loggrende saae op til
hende, var hendeö utroe Elster, som hun til Straf havde forvandlet,
-og som nu ved sin Venligbed bestr<ebte sig for at forsone sin str<rnge

Johannes Wiedewelt var i Christian den syvendes Tid vor
meest anseete Billedhugger. Han havde faaet fin Dannelse i den
franske Skole, var en dygtig Mand og fik Lejlighed nok til at
udfore store Arbeider, meest allegoriske Figurer. Men han for
stod ei at give Marmoret Liv, og hans Allegorier vare uforstaaelige for Mange, saa han for en stor Deel synes kun at have
hostet en kold Beundring, og Johan Grunds plumpe Sandsteensfigurer i Normandsdalen havde, idetmindste for meenig Mand,
noget langt mere tiltalende. I den unge Thorvaldsens Arbeider
soger man imidlertid forgiceves efter Spor af den Tids plastiske
Indtryk, Det var giennem Malerkonsten, at han erholdt sin forste
Dannelse. Abildgaard, skiondt en Akademiker i Ordets stren
geste, koldeste Betydning, maatte ved sit uncrgtelig overlegne Ta
lent, ved sin universelle Strcrben nodvendigyiis blive den
Konstner, som fik den storste Indflydelse paa ham, og man spo
rer den umiskiendelig i alle hans Ungdomsarbejder, ja, i hans
Haandtegninger, i hans Skitser kan man forfolge den endnu lamgere. Thorvaldsens skionneste Ungdomsvcrrk — Peter og Jo
hannes, der helbrede den Lamme — er aldeles malerist, men be
handlet med en, iscer for en yngre Konstner, uscedvanlig Tact.
Det er bekiendt, at en Konstner kan vcrre hoist sorskiellig i
sin Theori og i sine Vcrrker, og denne Forskiel fremtræder altid
skarpest i en siunken Periode. C. Maratta var grebet af den
storste Beundring for Raphael, ligesom Canova senere for Antikerne, og deres Arbeider, hvor himmelvidt forfkiellige fra
disse Monstre? Ogsaa Abildgaard beundrede Antiken, men be
tragte vi Thorvaldsens Frembringelser fra denne Tid, skulde
man svccrge paa, at der ikke havde vceret en antik Asstobning i
hele Kiobenhavn. Og maaskee var netop den Uskyldighed, hvorHerflerinde. — Mangen en lcerd Forklaring af antike Konstvoerker har
virret ligesaa urigtig, uden derfor at indeholde ligesaa megen Phantasie
og Felelse.

med han kunde hengive sig til Oldtidsminderne, da han stod i
deres Hjem, en Fordeel der fuldelig opveiede den Mangel paa
Dannelse, som blev Hain bebrejdet.
Da Thorvaldsen i sit 27de Aar kom tit Nom, forstod han
lidet eller intct af Marmorets Behandling. Han kunde tegne et
smukt Portrait og lavere det imd Farve, han forstod at bruge sin
Modelleerstok, men han forstod ikke at fore en Meisel eller en
Rasp. Og hvo skulde nu vcrre hansLcerer? Den beromre Lands
mand, Georg Zoega, til hvem han var ncermest anbefalet, kunde
ikke veilede ham; denne store Lcerde synes ikke engang at have havk
noget synderligt Blik for Konsten. Men det var en ccrlig Mand
med en dyb Begejstring for Oldtiden; hans skarpsindige Fortolk
ning af Monumenterne, hans Autoritet maatte paa flere Maader
blive til Gavn for dm unge Billedhugger, og idet denne havde
Mod til at vcelge de antike Statuer til sine Lcerere i at udsve
Konsten, fandt han tillige Traaden, som sikkrest kunde fore ham
giennem den Labyrinth han stod midt i.
Rom var dengang endnu bestandig Hovedsåt for europcrisk
Konst. Men, hvor forandret siden de tidligere, bedre Dage! —
Det var nu ikke lcrnger Ztalicrnere som angave Tonen: Tydstere, Franskmcend, Engellcrndere havde afvexlende, i storre eller
mindre Omfang, aabnet nye Retninger. Forholdet mellem Konstnerne og Publicum var ogsaa forandret. Kirkens og Folkets
Trang var for tange siden tilfredsstillet, den crsthetiske Nydelse
var ene tilbage; men saa hoi og reen som denne end kan vcrre,
vil den aldrig i sig atlene have Kraft til at frembringe en saa
gribende Begejstring, som naar den smelter sammen med patriotiske
eller religiöse Folelser*). Den .crsthetiske Nydelse bliver alt for
*) Det er Thorvaldsens kirkelige Arbeider, som isoer have aabnet ham
Indgang hos Folket, naar Talen er om den Virkning hans Birrker
her have frembragt.

let til en saakaldet Smags Sag, Theorien kommer frem med
sine kolde Abstraktioner, og hele Konsten faaer nasten Udseende
af at vare til, ene for at bevise dette eller hiint Systems udeluk
kende Gyldighed. Da i en saadan Tid Virksomheden i de fleste
Tilfalde udgaaer fra Konstneren, synes den Frihed, hvormed han
bevager sig, dog at vare en stor Fordecl i Modsatning til alle
de Betingelser aldre Konstnere maatte underkaste sig; men selv
denne Fordeel er mere indbildt end virkelig. Konstneren maa
alligevel soge at vinde sit Publikum, han maa udspejde og rette
sig efter dets Luner, dets Tilbøjeligheder, og han kommer derved
grumme let i en Afhængighed, der er lige saa stor og mere ydmy
gende end den, hvori hine aldre Konstnere stode*).
Den Beundring, som Winkelmann havde vakt for den gråske
Oldtid, var bleven endnu mere udbredt isar ved dygtige Archaologers og ivrige Konstsamleres Virksomhed. Alt hvad der blev
malet og tegnet og modelleret dreiede sig nasten udelukkende om
Gude- og Heltesagn. Flaxmann havde giort megen Opsigt med
sine flygtige Omrids til Homer og Tragikerne, men et storre og
varigere Indtryk frembragte Canovas og Carstens giennemsorte
Arbeider.
Den forste af disse stod dengang i sin fulde Kraft
hans
Berommelse udbredte sig rask over hele Europa, han stod som
Giensoderen af classifk Reenhed og Skionhed. Tvende PaveGravmaler havde han allerede udfort, og desforuden en heel
Rakke af Billedstøtter og Relieffer af den gråske Mythologie og
Historie. Zeg tvivler ikke om, at hans Arbeider i forste Hieblik
maae have gjort Indtryk paa den unge danske Billedhugger; det
*) Af Landskabsmaleren Koch har man den Attring: Konftnerne sige nu
ikke mere: det er stiont, og derfor vil jeg udfore det; men vel: det
behager, og derfor vil jeg giore det.
") Han var i sit 40de Aar da Th. kom til Rom.

maatte overraske denne, at see Marmoret blive blodt somVox un
der hans utrættelige Nasp; men lange kunde dette Indtryk ikke
vare, dertil var Canovas Konstner-Zndividualitet og TannelsesMethode alt for forskiellig fra Thorvaldsens. Medens hiin vak
lede mellem sit angstelige Begreb om Natursandhed og sin tem
melig materielle Anskuelse af antik Idealiiet, fordybede denne sig
uforbeholdent ikke allene i de gamle Konstvcrrkers Former, men
i hele det Liv, der laae til Grund for dem. Stykværket i Cano
vas System kunde ikke lcrnge blive fkiult sor ham, ligefaalidt som
hans Mangel paa Manddomskraft og hans overvejende Hang til
det Kicrlne og Smcrgtende, der huede hans fornemme Velyndere
saa vel og bidrog saa meget til at udbrede hans Noes.
Maleren Carstens havde ikke havt Canovas Held. Lang og
moisommelig havde hans Udvlktingsbane vceret, og nu, da han
skulde begynde at hoste Frugten af sin uforsagte Vedholdenhed, nu
var Kraften udtomt. Thorvaldsen lcrrte ham at kiende paa Syge
lejet, og Aaret efter gik han allerede bort. Men den mandige,
uafhcengige Stråben, der betegnede hans Liv og hansVcrrker, den
alvorlige Begejstring for det Hoiefte i den moderne Konft, som
var saa umiskiendelig afpra'get i hans Tegninger, det Samliv med
grceske Forfattere, hvorom saamange af hans Compositioner vidnede,
gjorde et uudsletteligt Indtryk paa Thorvaldsen. Cn umiddelbar
Indflydelse paa dennes Dannelse som Billedhugger synes han
imidlertid ikke at have havt, dertil laae ogsaa deres Veie for vidt
fra hinanden. I den lille Gruppe, Ariadne og Baeebus*), som
Thorvaldsen modellerede i 1798, viser han sig alt som selvstændig
Plastiker.
Dette bliver endnu tydeligere ved at see hen til den Billed
støtte, som forst bebudede Thorvaldsens Storhed, og hvortil den
forste Tanke efter al Sandsynlighed er undfanget i Omgangen
*) Den er paa Charlottenborg.

med Carstens. Det er idetmindste hoist paafaldende, at et af
dennes allersidste Arbejder er en heel Cyclus af kompositioner til
Argonautertoget (1797). Hans og Thorvaldsens fcelleds Ven,
Tyroleren Koch, raderede dem og de udkom i 1799, og i det
folgende Aars October Maaned meldte vor Konstner Academiet,
at han inden kort Tid blev fcrrdig med en Billedstotte af Jason
i naturlig Storrelfe. Denne Figur tilfredsstillede ham ikke i Udforelsen, men han beholdt Tanken, der laae til Grund for den,
og lod denne paany fremstaae i sin beromte Statue"). Imellem
Carstens Tegningcr er der ogsaa en Jason, der vender tilbage
til Skibet med sit Seiersbytte, og en Sammenligning mellem
denne maleriske komposition og Thorvaldsens Figur stiller For
holdet mellem disse to saa nccr beslægtede Konstfag i et klart
Lys. Ten gjor det begribeligt, hvor nodvendigt det er for
Billedhuggeren skarpt at opfatte det Moment han vil fremstille,
og ret at dvcrle ved det. Det er heri Yan skal soge og finde Er
statning for den mere udoidede Kreds, som Maleren kan omgive
sin Hovedfigur med.
Men der var en anden Omstændighed, der sikkert vcrfenligt
har bidraget til at Thorvaldsen med saa megen Iver holdt fast
paa sin Jason. Var der kun ringe Udsigt for ham tit at faae
den udfort, saa maatte Trangen hos ham vcrre desto mcrgtigere
til klart og fuldstændigt at udtale sin Idee om en grcrsk He
ros, efterat Canova i Aaret 1890 havde fuldendt sin Perseus**).
Dersom det er sandt, at Abildgaard hoilig skal have beundret dette
Konstvcrrk, saa er dette et Bidrag mere til at vise hvor selvstcendig og kraftig Thorvaldsens Genius alt havde udfoldet sig.
Thi Perseus er ikke fremstillet i et cegte plastisk Moment; det er
en almindelig, her ikke engang passende Triumf, der er det
') Den blev f<rrdig i Begyndelsen af 1803»
*"> En Affte-bning af den staaer paa Charlottenborg.

Fremtrccdeude. Hans Stilling er vaklende, den minder desuden,
saavelsom hans Former, paa en uheldig Maade om den Va icanske
Apollo, hvis Forhold ere ulige stjonnere. Og hvor betegnende
for den Tids Konsl Anskuelse, at den meest anseete Billedhugger
ikke havde Betænkning ved at overfore saa specielle Gudesormer
som Apollos paa Helten fra Argos. Zason er fremgaaet af en
aldeles modsat Bestræbelse. Konstneren har ikke lagt an paa en
stykkeviis Efterligning af det, der den Gang gialdt for det Skionneste i antik Konst, men vel paa at fremstille os en heltekraftig
Figur fra den jcrvne, usvækkede Oldtid. Vn dristig Daad
er fuldbragt, en sielden Skat er vunden, og idet Zason
holder fast paa sit Bytte, er det en slaaende Tanke, at han
i sin fulde Tryghed dog endnu en Gang maa dvccle ved den
Fare han har svcrvet i. Men det er kun et Oieblik; saa sikker og
rolig hans Stilling end er, man seer dog tydelig, at han i n^ste
Moment vil afsted til Skibet og til sine ventende Staldbrodre.
Hele den yngre Konstners Strceben gik tydelig ud paa klart
og sikkert at udvikle sit Motiv; i Fuldendelsen af sit Konstvark
maatte han endnu kunne vinde meget, men det vigtigste var vundet!
at lade en plastisk Zdee besicele eonseqvente, plastiske Former*).
Havde Thorvaldsen hidindtil uafhcrngig og uegennyttig strcebt
for den Zdee, som foresvåde ham, saa udeblev hans Lon heller
ikke. Da Skilsmissen fra Nom og fra hele den Kreds af Tan
ker og Folelser, som han nu havde levet sig ind i, som nu forst
aabenbarede sig for ham i hele sin Betydning, da denne Skils
misse stod ham allernærmest, for at fore ham tilbage til det sierne
Nord, da havde hans Zason alt vakt ham en varm Beundrer
i Engellcrnderen Hope, og idet dennes kraftige Velvillie bod hans
') Modellen til Jason existerer, saavidt jeg veed, ikke mere i sin oprin
delige Tilstand. Marmorstatuen staaer som bekjendt i London. Men
man har Gibsafstsbninger af den formindskede Copie i Bronce, som
Kongen eier, og disseere tilstrækkelige til at opfatte Statuens Hovedtrak.

Billedststte at fremstaae i Marmor, knyttedes tillige uformcrrket
det Baand, der saa fliont, saa inderligt, giennem en lang Aarrcekke ffulde fastholde ham i Nom. Nu var hans Lykke giort,
som man siger, men det var en Lykke, som beroede paa en an
strengende, aldrig hvilende Kamp; efterat han engang var fremtraadt som Canovas Medbeiler, kunde ban ikke mere trcrde til
bage, og de ydre Vilkaar vare ingenlunde til hans Fordeet, selv
om han tryg torde stole paa sin Genius.
Og netop i de ncrrmest paafolgcnde Aar var Canovas Virk
somhed overordentlig. Fra 1893 til 1812 modellerede han de
store Monumenter over Crkehertuginde Christine og Digteren Alfieri, den colossale Thcseus med Centauren, Palamedes, Paris,
Ajax, Hector, Freden (alleg. Figur), Nenus, to Muser, tre
Dandserinder, den colossale Napoleon, hans Moder, Soster,
Maria Louise, Prindsesse Esterhazy. Ten allerstørste Deel af
dem blev udfort i Marmor paa samme Tid, nogle endog flere
Gange. Desuden fuldforte han ikke faa Gravmonumenter med
Relieffer, og Buster.
Med ethvert nyt Arbejde slog hans Berommelse videre og
dybere Nodder. Det var tildecls colossale Barker, og hans
Frugtbarhed fik derved en endnu storre Betydning; han forstod
ncesten altid at give sine Billedstøtter noget Tillokkende og han
forhoiede det ved den Glands han vidste at udbrede over deres
Fuldendelse. Han smigrede for sine Beskuere og blandede dem,
og som oftest oversaae de derfor, at selv hans fortrin
ligere Arbeider, som f. Cx. Christines Monument, manglede
en plastisk Charaeteer, at hans fleste qvindelige Figurer —
isår de ideale — bare Udtrykket af en stark Higen efter at be
hage, at selv hans mandlige, f. Cx. Paris, ikke vare frie derfor,
og at Svulst som oftest maatte repræsentere Heltekraften.
Thorvaldsen var ncesten 33 Aar gammel, da han fuldendte
Modellen til Jason, og hans folgende Arbeide, Gruppen Amor

og Psyche, syntes endnu tydeligere at »ise, hvor klart han havde
sit Maal for Oie. Den ene Statue fremstod nu rask efter den
anden, og i Lobet af to Aar modellerede han ikke mindre end 5
Figurer.- Bacchus, Ganymed, Apollo, Venus, Hebe, og begyndte
vaa en colossal Gruppe, Mars og Venus. Men det synes fast,
som om den rolige nordiske Natur mere behovede Tid til klart at
udvikle sig, og som om denne raske Productwitet ikke var det, der
heldigst skulde fremme den. Det er idetmindste sikkert, at Konstneren senere aldeles brod Staven over de to (Bacchus og Apollo)
af hine fem Billedstotter, og at to andre af dem, Venus og Hebe,
maatte giennemgaae en fuldkommen Omarbejdelse. Zjdre Forhold
havde maaskee Indflydelse paa at den colossale Gruppe blev staaende
paa Halvvejen, men det synes tillige, som om den fta Begyndel
sen af var udsp'.ungen af en mindre klar Zdee. I de nceste 6
Aar var Thorvaldsen ogsaa sparsommere med sin Krast. For
uden den fredbringende Mars* , der dog neppe kan betragtes som
en aldeles ny Skabning, fik man kun tre nye Statuer (Adonis,
Psyche, Amor med Sommerfuglen) fra hans Haand.
Det er uncrgtelig en Fordeel, ja en Fortieneste, at kunne
frembringe med Lethed, men den kan aldrig blive Maalestokken for
en Konstners Virksomhed. Man faae det ogsaa ved denne Lej
lighed. Skiondt Thorvaldsens Arbelder vare saa ulige fcrrre,
skiondt de ei kunde optrccde med den Pomp eller med det tillokkende
Mre som Canovas, saa vakte de dog en stor Opmcrrksomhed, iscer
blandt Konstnerne i Rom. De stode med en Reenhed og Adel, der
ikke kunde dolges selv for det mindre rolige, mindre ubestukne Oie.

') Den var oprindelig tankt til den ovenncevnte Gruppe og cxisterer nu
kun i en lille Bronce Copie, men med et coloösalt Prceg, denne tilhorer
Kongen. Modellen blev nemlig nok engang forandret og udfort i
Marmor: det er Gruppen Mars og Amor, der staacr paa Charlotten
borg.

Den Dicrrvhed, som der var i hele Anlcrget af Mars, det barnligt
jomfruelige i Psyche, den stille, halvdrommende Hvile i Adonis,
den sicrlfulde Zjnde i Amor og Psyche,*) vare Fortrin man forgicrves sogte i Canovas Virker, saa priisvcrrdige de end forresten
kunde vcere. Man indrommede ogsaa dette, men man beklagede til
lige, at Thorvaldsens Figurer savnede den Gratie, den overor
dentlige Fuldendelse, som hans store Modstander hesad i saa hsi
Grad, og man lagde herved ikke Mcrrke nl, at denne lovpriste
Gratie var aldeles uforenelig med den danske Konstners Reenhed
og Mrlighed, og at denne Fuldendelse, der stykkeviis gik ud paa
den meest smaalige Naturefterligning, og som, i det Hele taget,
var iscrr lagt an paa at give Marmoret en blod og lår Over
flade, maatte staae i en uforsonlig Strid med hans Sands for de
hsiere, strccngere Stiilfordringer.
Men dersom en europcrisk Anseelse endnu hcrvdede Cano
vas Billcdstotter Forrangen og hindrede en suldstcrndig Erkiendelse
af vor Landsmands alvorligere Strccben, saa var der en anden Ret
ning af Plastiken, hvor hans Fortjenester lettere giorde sig gieldende.
Det var i det ophoiede Arbeide (Relieffet). Winkelmanns Indflydelse
havde alt virket til at ombytte den forkeerte, maleriske Behandlings
måde med en mere eonseqvent plastisk, men der havde titlige indsne
get sig en Torhed, en Fattigdom i. denne Green af Skulpturen, som
blot lod Erindringen tilbage om den Anseelse, Relieffet, endnu i
det 17de Aarhundrede, formaaede at give sin Forfatter. Af de
atten Relieffer, som Canova udforte mellem 17W og 1891, lykkedes
det ikke et eneste at blive modtaget med meer end lunken Deeltagelfe'"). Da
fremstillede Thorvaldsen under almindeligt Bifald sin Achilles og
*) Modellerne til Psyche og til Adonis stzae paa Slottet; Modellen til
Amor og Psyche paa Charlottenborg.
") Han udforte kun et eneste i Marmor.

Her er forresten Talen blot

om det ophoiede Arbeide, som en fri konstnerifl Frembringelse, ikke om
dets Anvendelse til at smykke Gravmonumenter o. s. v.

Briseis^), der foiede nye poetiske Trcek til Homers deilige Skil
dring og tilstrækkeligt oplyste den Fylde, der kan nedlccgges i et
saadant Vark, trods den indskrænkede Flade, som Billedhuggeren
maa bevcrge sig paa. Imidlertid blev det ophoiede Arbeide dog i
Almindelighed betragtet som noget Underordnet, som en Nodhjelp
for Bygmesteren, hvor det kom an paa at skiule en tom Flade;
det var desuden den mindst bekostelige Maade at anvende Skulp
turen paa. Begge disse Grunde bidroge til, at Thorvaldsen paa
den Tid, da betydelige Bestillinger i Nom ikke herte til Dagens
Orden, erholdt flere Opfordringer til at udfore Relieffer. Det
var som om den lunefulde Skiccbne med sin trceffcnde Ironie vilde
bringe den gamle Locrdom om Genie og Rangforordning i frisk Minde.
Den forste af de her tilsigtede Bestillinger modtog han fra
Kiobenhavn. Hovedindkiorselen til Christiansborg, der stod i Byg
ning, skulde smykkes med fire Billedstøtter, der, formodentlig for
1804, vare overdragnes til den aeademifke Professor Dajon, en me
get middelmaadig Konstner^). De skulde forestille allegoriske Fi
gurer, og temmelig hoit oppe over enhver af dem skulde der anbringes
en beskeden tilsvarende Allegori i ophoiet Arbeide, og disse fire
Relieffer skulde Thorvaldsen udfore. Denne kunde paa sit Stand
punkt umulig have Lyst til at behandle saa tomme Personificatio') Han modellerede det strar ester Jason i 1803. Afstøbningen staaer
nu udpakket paa Charlottenborg. Hans n-rste Relief, Musernes Dands
om Gratierne til Apollos Lyra, flylder en Leilighed sin Tilværelse, og
en komposition af Carstens sin Oprindelse: man sporer ogsaa denne
Herkomst i dets tidligste Behandling, men Billedhuggeren viser sig som
en smagfuldere Tegner, og han charakterisier bestemtere end Måren»
") Da han dode i 1823 veed jeg ikke, om der fandtes faameget som en
Skitse til nogen af disse Figurer. Siden synes de aldeles at v<rre
glemte, indtil det
modtog Bestilling
serne kostede ham
Modellerne, den
hans Ded.

traf sig, at Thorvaldsen, som alderstegen Konstner,
paa dem efter sin sidste Ankomst fra Rom. Skit
naturligviis ingen Uleiligbed, men kun den ene af
til Herkules, blev, som bekiendt, sirrdig kort fsr

ner som Viisdom, Retfærdighed, Styrke, Sundhed; det maatle
vcere ham ulige kicrrere at fremstille betydningsfulde Billeder af
den groeske Mythekreds, saameget mere som han i Zoega havde
en Mand, der sikkert kunde lede og understotte hans Valg, og nu
fremstode de fire herlige Compositioner, som vi alle kiende. De
to af dem, den besicelende Minerva og den forklarede Herkules,
vakte iscer en stor Beundring. Saa inderligt havde endnu ingen
moderne Konstner sormaaet at slutte sig til grcrfl Tanke og
Fremstilling, saa aldeles havde endnu ingen siden Naphael vovet
at opgive enhver Fordring paa Nyhed og Originalitet og netop
i det Samme bevare sin sande konstneriske Uafhængighed. Og
medens der her hjemme neppe var nogen, som tcenkte paa Billed
støtterne, der skulde staae i Nischerne, holdt man i Nom Lovtaler
over de underordnede Relieffer.
Efter at Thorvaldsen ligesom havde udhvilet sig ved at sysle
med flere mindre Compositioner*), som oftest af erotisk Indhold,
aabnede der sig l 1812 en ny Lejlighed for ham til at fremstaae
i hele sin Overlegenhed. Z det keiserlige Palads paaQvirinalbierget, hvis Indre dengang erholdt en ny Udsmykning, var der flere
Vcerelser, der overst paa alle fire Vcrgge bare et bredt Baand
som Architeeten havde udseet til en passende Plads for festlige
Optoge, Nietorier og deslige, der blot skulde modelleres og asstobes i Gibs. Flinke og middelmaadige Konstnere arbejdede her
ved Siden af hverandre, men ingen af ferste Rang, det var jo
dog kun en Decoration. Det gialdt imidlertid om at blive fcerdig
i rette Tid og herved foranledigedes Bygmesteren tit at forespørge
sig hos sin gode Ven og Collega Thorvaldsen, om han vilde paa
*) F. Ex. den yndige Cantaâ, Amor og Bachus, Amor og Psyche, Vul
kans Bcrrksted, de to Aarstidcr. Disse to Relieffer, der staae tillige
med de andre paa Christiansborg, ere sikkert noget af det meest indta
gende den moderne Konst har produceret, som Fremstilling af Uskyldig
hedens Alder.

tage sig et Stykke af dette Hastværksarbejde. Han gik ind derpaa, og tre Maaneder efterø var Alexanders Triumftog fcerdigt.
Men da det nu stod paa sin Plads i Gemakket, da Oiet med
Velbehag gleed hen over de smukt fordeelte Figurer, da de saa
mesterligt skildrede Charakterer meer og meer famgslede Blikket, da
det rige Indhold esterhaanden udsoldede sig med hele den Fylde,
i hele den Klarhed, hvormed det var undfanget af Mesteren, da
opdagede man med Fordauselse, at det var meget mcre end Gibsdecoration og Festoptog. I skarpe Trak havde Konstneren frem
stillet Hellas og Asien, Friheds og Trældoms Aand ligeoverfor
hinanden. Hastværksarbejdet i det ringe Stof indeholdt et af
Historiens store Momenter, forklaret i et udodeligt Mesterværk.
Efter Alexanders Toget indtrceder en ny Periode i Thor
valdsens Liv. Man mcerker alt Overgangen i Portraitstatuen af
Grevinde Ostermann, i Venus med Mblet, og i de tvende ypper
lige Relieffer! Priamus, der bonsalder Achilles, og Natten, iscrr
i det sidste. Men Hebe aabner den egentlig betegnende Ncrkke, og
efter hende folger den kncrlende Ganymed, Hyrdedrengen, Argusdroeberen, Gratierne.^) Thorvaldsen staaer nu som den
fuldendte Konstner, han frembringer med storre Lethed og
Sikkerhed. Stoffet boier sig Ivdigt for ham. Tet er ogsaa dette
Herredomme der isoer er fremtrædende i de Fortrin, som danne
de ovenncrvnte Billedstøtters tydeligste S^rrkiende, thi dersom vi
vilde udhcrve Folelsens Inderlighed, eller Opfatningens Storhed
og Kraft, da kunde vi let blive uretfærdige mod bans skionneste
Ärbeider fra den foregaaende Tid. Men der er mere Fastbed i
Omridsene, et frifüre Studium af Legemets Enkeltheder, Folde
kastet er blevet mere flydende. Ter ere visse sine Svingninger i
hele Figurens, i det enkelte Lems Bevcegelse, som hans aandrige B!ik, hans sikkre Haand have fattet og folt, og som bi
drage saa meget til at udbrede et skionnere Liv, en storre
Harmonie over Konstvcerket. Naar vi, ester at have betragtet
Adonis ") gaae over til Hyrdedrengen, eller fra Jason til Argusdrcrberen, saa fole vi tydeligst den angivne Forskiel. Saa forskiellige som disse Figurer end ere, saa tilbyde de dog heldige
Sammenligningspunkter, de to forste i den Hvile, som èr udgydt
') Andre bekjendte Statuer af ham fra denne Tid ere den triumferende
Amor, den sticenkende Ganymed, Dandserinden, Haabet, Prindsesse
Baryatinsty. EnAsstobning as Haabet staaer paa Christiansborg, de ovrige findes dels i Gibs, dels i Marmor paa Charlottenborg.
") Her tankes noermest paa den oprindelige Model. Marmorexemplaret
(i München) giennemgik i 1831 en Lutring under Konstnerens egen
Meisel, hvorved Formerne vandt i Lethed og Harmonie. Ogsaa Jason
blev estcrgaaet i Marmoret, men Resultatet var ei saa giennemgriHende.

over dem begge, de to sidste i den Dobbelthed, som gaaer igiennem hele Bei'crgelsen. Ved en saadan sammenlignende Beskuen
er det den hoire Side af Hyrdedrengen, der ncermest vil interessere
os. Z den Losbed, hvormed Haanden hviler om Benet, i Kncrets
sagte Bevcrgelse, der helder udad, indeholdes der et saa fiint folt, et
saa mesterlig angivet Udtryk af det Villielose i dette Legeme, at vi
noesten ikke behove at fee mere, for klart at fatte Konstnerens Hen
sigt. I Argusdrcrberen vil den Elasticitet, der gaaer igiennem
hele Kroppen lige fra den venstre store Taa, iscrr beskiceftige os.
Blikkets fpccndte Udtryk faaer endnu mere Betydning ved den
Stilhed, ! som hviler over hele Figuren trods dens Bevcrgelse.
Den krydsende Modsætning mellem Armene og Venene, er anlagt
med en beundringsværdig Folelse for Harmonie; men enhver af
disse Stillinger og Bevægelser har tillige et Indhold, der umiskiendeligt peger frem eller tilbage, og Diet faaer knap Tid til at
dvcele fortrinsviis ved noget Vnkelt, saa mcegtig strommer Hoved
tanken giennem det Hele. Det er foran saadanne Billedstøtter, at
man kommer til at fole hele Plastikens Tryllemagt; vi staae foran
virkelige Former, der aabne vort Blik for hele den Skionhedsfylde vi saa ofte overfee i selve Livet, og uden Vanskelighed, uden
at vi mcrrke det, henstrtte vi disse håndgribelige Former i en luftig
Phantasie Oingivelse, som vi selv skabe paa Konstnerens Bud. Der
er en egen Nydelse i denne Forening af Virkelighed og Phantasie,
af Selvfortaben og Selvvirksomhed, og neppe vil nogen anden Konst
end Skulpturen sormaae at give os den i saa hoi en Grad, idetmindste danne hine Krcrfter her den skarpeste Modfcrtning.
(Fortsattes.)
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B. Thorvaldsen.
(Ester tvende Foredrag, holdte d. 31de Marts og d. 4de April).

Af Professor Hoyen.
(Sluttet.)

^anova sogte det yndefulde i Holdning og Bevcrgelse allene,
eller dog ncrrmcst, i Linierne; derfor dette Smvende og Bolgende,
derfor disse Balet-Attituder i hans Billedststter af Hebe^) og
Dandserinderne. Den overordentltge Ziirlighed, den udssgte Delicatesse, hvormed han behandlede disse Figurer, naaede udentvivl
sit Hoidepunkt i hans bekiendte Gruppe af Gratierne (1814), som
vi ogsaa her i Byen kan finde mange Steder i Afstøbninger af en
formindflet Copie, og det torde vel ogsaa blive vanskeligt at over
byde det Slangebugtede i dette Konstvcrrk, der for den renere
Sands alt har noget Modbydeligt. Hos Thorvaldsen var deri
mod, allerede i hans tidligere Arbeider, denne Gratie nedlagt i det
reneste Udtryk af qvindelig Ungdom, Uskyldighed, Folelse, eller af
barnlig Lyst og Glade. Man betragte blot Briseis i hans forste
Relief, eller de smaae Relieffer med Aarstiderne, eller Gruppen Amor
og Psyche, eller den lille Figur af Psyche med Urnen. Selv i
saadanne Arbeider, der ikke tilfredsstillede ham, som hans forste
Hebe"), eller hvor han, uagtet det alvorligste Studium, ikke kom
') Han udsorte denne Figur fire Gange, men de to sidste Gange (1314
og 1816) med Forandringer.
") Nu, da en Afstobning af Modellen til denne Figur staaer paa Slottet,
har man Leilighed til at sammenligne den med KonstnerenS senere Om
arbejdelse, og denne Sammenligning vil bedst godtgiore den Betydning
Klcedemonnet kan have paa en Figur, selv om Ansigtets Udtryk bli
ver det samme, og den samme Tanke gaaer igiennem Stilling og Be
vægelse.
Dan? Ugeskrift.
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til at udtale sig klart, f. Ex i hans Venus med Wblet, spores
ikke nogen sogt Gratie; men hvor hans Genius ret udfoldede sig,
der blev det tillige noget betegnende for den, at kunne udtrykke
den hoieste Wde giennem de simpleste Linier. Saaledes i Nat
tens stille Hensvceven (1815), saaledes i hans sidste Hebe (1816.)
Hvilken Modscrtning dog mellem denne og Canovas Fremstillinger
af den samme Gudinde! Hvor simpel staaer hun der i sin strccngt
tilhyllende doriske Dragt, hvor beskeden og bly i Holdning og
Bevcegelse, og netop ved dette sicrlfulde Udtryk saa uimodstaaelig
yndig ved Sid n af hine svcevende, koketterende Vcesener! — Saa
dybt rodscrstet var Thorvaldsens Sands for denne Reenhed i Folelfen, saa modbydelig var ham sorkicclet Konst og smcrgtende Fo
len, at han for ret at bekccmpe den, sogte at aabne.sin Samtids
Blik for det Zjndige, selv hvor det sremtraadte under en siern Old
tids stive Former. Stärkere Modscrtning til moderne Gratie
kunde der vel ikke findes end de smaa qvindelige Figurer paa
Mönningen af det ceginetiske Tempel, og netop disse valgte han
til Monster for sin bekiendte Statue: Haabet, der fremtrceder saa
alvorlig og dog saa festlig. Indtrykkets heraf havde endnu ikke for
ladt ham, da han dannede sin Gruppe de tre Gratier (1819).
Ingen vil kunne ncrgte dette Konstvcrrk Prcrget af Simpelhed og
Uskyldighed, men den mellemste Huldgudindes faste Holdning forer
Tanken tilbage til den ceginetifke Strcrnghed, og der opstaaer til
lige let en Formodning om, at han under Udsorelsen ei har kun
net modstaae den Fristelse, ret at minde sin beromte Modstander
om dennes Mangel paa et plastisk Hvilepunkt.")
Det var en smnk Erkiendelse af Thorvaldsens Birrd, at Konstacademiet
i Mailand endnu i samme Aar bestilte et Monument hos ham over
Maleren A. Appiani, der i Lombardiet havde Tilnavnet Gratiernes
Maler. Det blev en ny Anledning for ham til at fremstille de tre
Sestre, men dennegang vemodige og med Amor staaende ved deres
Side. Relieffet er paa Charlottenborg.

Thorvaldsens Behandling af groeske AImner har hidindtil
udelukkende tiltrukket sig vor Opmærksomhed, og han bevægede sig
ogsaa i alle disse Aar (1797—1819) kun sielden udenfor denne
Kreds, der, efter det Foransorte, maatte ligge ham noermere end
nogensomhelst anden. Hvad der i denne Retning udmcerker ham
mellem tidligere og samtidige Plastikere, det er den Harmonie han
vidste at udbrede over sin Fremstillingsmaade, og den Sicrl han
forstod at indaande sine Gude- og Helteformer. Z Forhold til
andre moderne Konstnere kan man vistnok sige, at han sluttede sig
fircengt til Antiken; sammenlignet med denne, vil man derimod let
opdage, hvor langt han er fra at vcere Copiist, hvor frit hans
Genius overalt bevcrger sig Man finder ingen Wngstelighed i
Valget af Gienstande, for at have Typer, som han trygt kunde
slutte sig til, thi hans Konstnerblik maatte snart opdage, hvor li
det de Gamle havde ladet sig binde af Sligt; ingen slavisk Ef
terligning af Stiil-Vedtcrgter, f. Ex. i Relieffet, thi han afviger
fra dem, saasnart de true med at indskrcenke ham formeget, eller
hvor han mutigen har frygtet for ikke at blive forstaaet. En Archceolog, som vil underkaste hans Vccrker en lcerd Bedemmelse af
deres formelle Side, maa derfor paa mange Steder finde meget
at udscette, uden at deres Betydning eller Vcerd derved bliver
znindre.
Det var et Held for Thorvaldsen, at han, der havde saaet
et saa aabent Oie for Billrdhuggerkonstens Betydning, ogsaa, da
Lejligheden saa rigelig tilbod sig, solte Lyst og Kald til at be
handle antike Gienstande. En mcegtig Autoritet hcevdede ham her
en Frihed, som han ellers aldrig havde vundet. Hos ham var
der ikke Tanke om at ville bramme med en tom Virtuositet, eller
om at misbruge Forestillinger, der havde en dyb Rod i et hoit
begavet Folks nationale og religiöse Liv, til en affecteret Leflen;
men hos ham var der en inderlig Trang til at fremstille det reent
Menneskelige, og herligst traadte det ham forst imode i grceske
(4)

Konstvcrrker og i gråske Sagn. Hurtigt maa det vcere gaaet op
for Hem, hvor titgavns Hellenerne havde forstaaet at sondre mel
lem Livets og Kcnstens Fordringer, og at de herved vundne Refultater mzatte komme alle folgende Tidsaldere til Gode; men
heller ikke var han bleven den harmoniske Konstner, ikke havde
han faset det Prcsg af cegte Humanitet, der gior ham saa elskelig,
dersom han ikke forst var bleven lutret i et saadant hellensk Bad.
Den grceske Nogenhed hviler paa en reen og uantastelig Grund:
paa Konstnerfriheden til at bryde de Skranker, som hellige og
nodvendige Love scette for det daglige Samliv, og paa Konstnerevmn til at lade et Billede sremstaae af Livet, skionnere og be
tydningsfuldere end dette selv. Den Alvor og Reenhed, som der
er i alle Thorvaldsens Fremstillinger; det indre Liv, der saa
smukt og kraftigt bevceger sig i hans Skabninger, og som gior
ham til en sand Reformator i Skulpturen, bor ogsaa hos enhver
opmcerksom Beskuer vcekke Tanken om, at den store Konstner,
som med asgiort Forkicrrlighed solger grcesk Scedvane, hvor det
paa nogen Maade tillades ham, maa have vcegtigere Grunde her
til end dem, der udledes af en blot stillistisk Efterligning.
Medens Thorvaldsen langsomt, men sikkert tilvandt sig den
forste Plads som Billedhugger, forte tydske Konstnere i Rom Ma
leriet ind i en aldeles ny Sphcrre. Bibelen og Middelalderens
Digtere traadte istedet for Homer, Malerne fra det femtende Aarhundrede istedetfor Antlkerne. Det var ikke Moden, men Begej
string, som fremkaldte dette Omsving; alt i lcengere Tid havde
det vceret forberedt, nu, efter Napoleons Fald, virkede det uimodstaaeligt, stottet og hcevet ved en ungdomsfrisk, mcegtig, folkelig
Bevcegelse. Thorvaldsen kunde umulig vcrre blind for Betydnin
gen heraf; han forstod sikkert at vurdere Talenter som Overbeck og
*) Den kan kun forstaaeè om Konsten, thi i Samfundet herte en <rrbar
Tilhyllels« ligesaavel til Oldtidens som til vore Fordringer.

Cornelius, men han kunde ikke dele den Gensidighed, hvormed de,
isoer i Begyndelsen gik frem. De faa bibelske Gienstande*) som
han havde behandlet, vidnede utvetydig om hans Bekiendtskab med
Rafael, men der var ingen devot Tone i dem, og de stode kun
enkelte mod den tange Rcrkke af hans grceste kompositioner. Saa
mangt et Beviis han derfor end nod paa deres Agtelse**), saa
stod han alligevel som den „hedenske" Plastiker ligeeverfor disse
„christelige" Malere.
Imidlertid var Gienopforelsen af Frue Kirke her i Byen
rykket faavidt frem, at det blev overdraget en yngre talentfuld
Konstner, der just gik til Rom, at udfore i Gibs de 12 Apostler,
som skulde staae langs ad Hovedskibets Sider. Da Thorvaldsen
Aaret efter kom hertil og viste sig beredvillig til at udfore dem i
det samme Stof, maatte den unge Konstner, som allerede havde
sat sig ind i Opgaven, og fuldendt den ene af Apostlerne, bode
for den Feil han ikke havde begaaet, og Thorvaldsen udkastede
nu den Plan til Kirkens indre og ydre Prydelse, som vi alle
kiende og som, foruden andre Fortrin, ogfaa ved sin isdre Sam
menhang sondrer sig saa fordeelagtig fra hvad vi ere vante til
at see af en Bygnings Decoration.
Da Thorvaldsen, efter lidt over eet Aars Fraværelse, kom
tilbage til Rom, havde han alt fyldt sit halvtredsindstyvende Aar.
En nye Zdeekreds aabnede sig for ham, Bestillinger af et over
*) Dobefonten til Brahetrolleborg Kirke havde han alt modelleret i 1801
—8. Det ene af Reliefferne, den yndige komposition: Marie med
begge Bornene, har et saa mildt, evangelisk Pr<eg, at man reent har
overseet det aldeles uprotestantiste i denne Forestilling paa en luthersk
Debefont. —I1817 begyndte han paa en vidtleftig Relief-Composition af hele det nye Testamente for Kronprindsen af Baiern, men
kun to Stykker bleve fcerdige: Bebudelsen og Qvinderne ved Graven»
Til SlotScapellet i Florenz kom hans EhristuS med Disciplene ved
Tiberiaè Se.
**) Overbeck f. Ex. tegnede hans Alexanders Tog.

ordentligt Omfang, mod dem han for havde havde havt, ven^
tede paa ham, og med en Fyrighed, et Overblik, som man
hidindtil kun havde seet et enkelt Glimt af, da han arbeidede paa
Alexanders Triumf, tog han fat paa og fuldendte Modellerne til
dem i syv Aar, og 3 Aar senere var ogsaa Udforelsen i Marmor
endt*). Naar man husker paa, at han i denne Tid, foruden
Arbejderne til Frue Kirke, maatte udfore Monumenterne over
Polocki, Copernicus, Poniatowsky, Pius 7de, Hertugen af Leuch
tenberg, at han desuden modellerede den liggende Love og Portraitstatuer**), for ei at omtale Buster og Relieffer***), og at den
storste Deel af disse Billedstotter vare i overnaturlig, ni af dem i
colossal Storrelse, saa vil man ogsaa uden Vanskelighed indromme,
at han i Krast og Raskhed tll at frembringe indtager en hoi
Plads mellem de moderne Billedhuggere. Men det vilde ikke vcrret
muligt, at. han ene, uden Hielp skulde have frembragt saa
Meget og saa Betydeligt; vi see ham, ogsaa hvad Udforelsen angaaer, nu fra en ny Side: det er ikke lcrnger Konstneren, som
med den meest afveiende Omhu modellerer hver Figur, men det er
Mesteren, som styrer en heel Skole; han gior som oftest blot
Udkastet, der udfores af Eleverne under hans Tilsyn, han er den
bestückende Tanke, som gaaer igiennem det Hele, og kun ved Rettelser,
eller naar en i Udforelsen vanskelig Opgave stat loses, eller naar
en Figur tilsidst skal estergaaes, lcrgger han selv Haand paa Vcrrket. Som en Folge heraf vilde det vcere ubilligt at anvende den
samme Maalestot, hvad Fuldendelsen angaaer, paa disse Arbeider
som paa de soregaaende, her maa Hovedfordringen blive: at
Mesterens Zdee uforvansket aabenbarer sig i, ethvert af hans
Vcrrker.
*) Man erindre herved, at Apostlerne blot vare bestilte i Gibs.
") Dronningens og Lord Byrons.
*") Deriblandt det alt omtalte over Maleren Appiani, det nydelige medAmor og Anacreon, Amorinsalget o. fl.

Det vi kaste et Blik paa Frue Kirke, der er prydet med en
saa omfattende Billedkreds af det nye Testamente, som neppe nogen
anden Kirke har modtaget fra een og samme Konstner, dvcele vi
forst ved Johannes Prcrdiken over Hovedindgangen og blive her
strax opmærksomme paa en af de Fordele, Thorvaldsen skyldte sit
fortrolige Bekiendtskab med antik Konst. Som Restaurator af
Figurerne fra Templet paa Wgina, havde han fuldelig overbeviist sig
om Fordelen ved at anvende fritstaaende Billedstøtter til Prydelse
for en Gavlfordybning, istedet for halvophoiet Arbeide, som Skik
og Brug have vceret hidindtil i den moderne Konst. Hans Skitser
til Frue Kirkes Gavlfigurer bleve derfor anlagde som Statuer, og disse
fremtråde rundt og frit. Grunden til at de imidlertid ei fuldkommen
gioreden tilsigtede Virkning er, idet mindste for en Deel, enFolgeaftilfceldige Omstændigheder, ikke af en Mangel i selve kompositionen*).
Denstrcrngt plastiske Anordning, udsondrer sig i forskellige Grupper
og enkelte Figurer, der kun sammenholdes ved Grundtanken og
ved den symmetriske Opstilling; det Stive, det Trccttende i Gientagelsen, som herved saa let kunde fremkomme, er undgaaet ved de
enkelte Partiers afvexlende Stillinger og ved den smukt bevcegede
Linie, der forbinder dem til storre, rolige Masser, og som Hiet
let opdager, naar det sorsolger Figurernes Hoveder. Ved denne
Anordning saae Konstneren sig tillige istand til med storre Tydelig
hed at angive de hoist uligeartede Elementer, hvoraf Tilhorernes
Flok bestaaer. Teberen Johannes danner paa sit Klippestykke,
- ') Det var Thorvaldsens Anfle, at disse Figurer skulde udferes i Bronee,
og derpaa vare ogsaa Modellerne beregnede. Da Nodvendigheden bed,
at de maatte kroendes i Leer, bleve de ingenlunde sor store Figurer ved
Stoffets Sammentrykning altfor smaa og magre til det Rum, de
fiulde indtage. ITegningen fylde de Pladsen godt; den eneste Be
mærkning, som den giver Anledning til, er at et Par Faar eller Geder
ikke havde v<rret overflodige i de yderste Hierner. Bi kunne her, som
ved flere af hans Arbeider, glade os til at Opstillingen i hans Museum
vil lade Konstv<rrket vederfares sin Ret.

som paa en Talerstol, Middelpunktet, hvorom det Hele bevcrger
sig. Ved at see denne Figur, kommer man tit at tcenke paa den
Form, hvorunder Rafael har fremstillet ham, navnlig i Madonna
di Foligno, kun er der her, som ogsaa Opgaven fordrede, mere
Kraft og Inderlighed i hele Udtrykket. Men dersom Thorvaldsen
til Doberen forefandt en Typus, som han kiendte for gyldig, og
som han derfor sluttede sig til, saa viste han sig desto mere ny og
skabende i Tilhorerne. Tel var et taknemmeligt Stof, men det
vilde vel ogsaa vcrre vanskeligt at erholde et rigere Udbytte. Den
Skarphed og Conseqvens, hvormed han her har skildret sorskiellige
Livsstillinger og Sindsstemninger, det Valg, hvormed han har
opstillet dem, er alt blevet bemcrrket og almindelig erkiendt; skulde
jeg derfor dvcrle ved noget, da skulde det helst vcrre ved den Fiinhed i Overgangen af de eensartede Tilhoreres Maade at hore og
opfatte paa. Man betragte engang Phariscreren og den Skriftkloge,
som en Zjngre lccner sig til, eller de to Tilhorere, der staae Johannes
ncrrmest, og af hvilke den yngste er aldeles oploft i at lytte til Lcrrerens
Rost, den Wldre derimod ret har sogt sig en sikker, hvilende
Stilling, for med uforstyrret Andagt at kunne folge hans Tale.
Ravnlig ved de to sidste Figurer fristes man til at sporge, om hele
den ovrige moderne Plastik kan fremvise Mage til Udtrykket af et
uskyldigt og et inderligt folende Hjerte.
Naar Oiet inde i Kirken glider hen over de tvende Rcrkker
af Apostelfigurer, modtager det bestandigt et nyt Indtryk; snart
er det den livfulde Vevcrgelse, der interesserer, snart det dybe
Udtryk af Alvor, eller det er Værdigheden i Figurens Holdning,
eller det er Klcrdemonnet, saa simpelt, og dog saa stort, saa rigt
og afvexlende. Disse Statuer have derfor ogsaa vundet et over
ordentligt Bifald; Mesteren synes derimod ved flere af dem ikke
at have tilfredsstillet sig selv *). Apostelcharakteren, der i sin Alminde
") To af dem (Johannes og Philip) modtoge ftrax efter Udferelsen betydelige
Forandringer; to andre (Andreas og Thaddcrus) har han senere om«
arbeidet.

Disse ere endnu ikke ankomne hertil.

lighed er saa godt betegnet paa de oldchristelige Monumenter, er
derimod kun i Peter, Paul og Johannes bleven udviklet mere
s«regen. Naar derfor ikke Momentet, som i Lionardos Nadver,
fordre en skarpere Fremhccven af en bestemt Sicrlsbevcrgelse, eller
tillader Individualiteterne at oploft sig som enkelte Toner i
en fcclleds Samklang, saa bliver der ikke andet tilbage for Konst
neren, der med Grund frygter for Eensformighed, eller for vil
kårlige Portraitfigurer, end at benytte sig af de Attributer, som
ere ham overleverede af den aldre christelige og af den senere
Middelalders Konst. Med hvor megen Skionsomhed Thorvaldsen
har giort det, vil enhver let kunne overbevise sig om ved at
giennemgaae de enkelte Figurer; her maa det vare nok at be
merke, hvorledes Konstneren har benyttet Attributet ikke som en
orkeslos Prydelse, men som et heldigt Motiv for den fremstillede
Charakteer. Saaledes i Bartholomaus, der rolig dvaler ved
Tanken paa sin Martyrdod; i den aldre Jacob, der optrader med
sin Vandringsstav; i Thomas, der, med Vinkelmaalet i Haanden,
er hensiunken i Grublen. Derimod torde det vel vare, at
vor Forestilling om dem som Apostler, det vil sige: Herrens Sende
bud, ikke paa denne Maade bliver aldeles fyldestgjort, og at derforde Sta
tuer, somklarest udtale denne Betydning, langst ville havde deres Roes.
Peter f. Ex., hvis hele Stilling og Bevagelse saa fortræffeligt
skildrer os Herrens redebonne og ivrige Tiener; eller Paulus, hvis
Udtryk af kraftig Veltalenhed tillader ligefaa godt at udtyde
Svardet, han holder, om hans giennemtrangende Ord, som om
hans Martyrdod.
Vi narme os nu til Alteret og til Christi colossale Billed
støtte. Hvor hurtigt siger ikke Folelsen os, at vi her ingenlunde
staae foran en olympisk Guddom, der throner seiersalig fürnt fra
de svage Dodelige, men foran Billedet af en Forfoner. Med
mild, vemodig Alvor sanker han Blikket ned paa os, stille aabner
han sine Arme imod os. En indre, hoiere Fred hviler over denne

majestætiske Figur, smykket med Lidelsens hellige Mcrrker, blå
omhyllet af Linklcrdets rene Folder. Men for at fole hele Be
tydningen af denne Billedstotte, maa man rigtignok ikke see den i
et Stags Dagdcemring, indeklemt mellem svcrre Colonner, bagved
hoie Alterlys. Dette Konstvcrrk bor staae frit, det maa have et
fuldt og hoit Lys, naar dets simple og rolige, men store Partier
fuldstcrndigt skulle aabenbare sig.
I oldchristelige Sculpturer, i Basilikernes colossale Mosaik
billeder, see vi Christus fremstillet som Herre, som Alhersker. Det
er den samme Tanke, som yttrer sig i Kongesmykket, hvormed en
senere Tid prydede ham, og som forst igien fremtræder i fin hoiere
Betyning hos Fra Giovanni og Rafael. Protestantismen, medens
den endnu havde fuld Livskraft, tilegnede sig kun den Korsfæstede^
Men, hos de Neformeerte og de Episcopale forsvandt snart al
Konst af Kirken, hos Lutheranerne blev den bestandig mattere, og
med utrccttet Spidsfindighed sogte man Erstatning derfor i Fordringer
tilKonstnerne, som det var umuligt for disse at opfylde. Det var
den store Lnrer, Gudmennesket, som skulde fremstilles, og disse,
tildeels reent ukonstneriske Forestillingsmaader have ogsaa havt
Indflydelse paa Danneckers Christusstatue*), som til sin Tid blev') Under mit Ophold i Stutgardt havde jeg flere Gange Leilighed til atsee denne Billedstotte, som nirsten var fuldendt, og til at hore deir
allerede noget crldede Konstner udrale sig om den; han gjorde det med Barme
og med megen Norelse, og efterlod et stärkt Indtryk hos mig. Da han herte,
at jeg gik til Rom, paalagde han mig paa det indstcendiglle, at jeg
skulde hilse Thorvaldsen og fortcelle ham, hvor godt Kloedemonnet var
lykkedes for hamj thi min store Landsmand havde havt mange Betcrnkeligheder, da han saae det (1819) og havde advaret ham om ve store
Vanskeligheder ved dets Udserelse. Da jeg kom til Rom, besergede jeg
ogsaa min Commission saa samvittighedsfuld som muligt, og den lige
gyldige Taushed, hvormed Thorvaldsen herte paa mig, forekom mig noesten
saarende. Jeg taug, og efter en Pause sagde han endelig, idet han
saae paa mig med et eget Blik: „og saa gr«d han vel dygtigt?" —

saa meget omtalt. Den forestiller Christus som Lcrrer i en siid,.
beltelos nedhcengende Livkiortel; med den ene Haand peger han
paa sit Bryst, med den anden mod det Hoie: Veien til Faderen,
gaaer igiennem Troen paa ham.
Det var en Lykke for Thorvaldsen, at han i Rom uforstyrret
kunde fordybe sig i de skionneste Minder af antik og christelig
Konst. Det var i denne No, at Ideen om den guddommelige
Forsoner stedse traadte renere, inderligere frem for ham. Der stal
en sielden Krast, en hoi Grad af Konstnermod til at udtale sig
med saa megen Simpelhed, til at scrtte saa saa Midler i Bevcegelse; men det er ogsaa kun ad denne Vei at man opnaaer en
Virkning, der bestandig efterlader sig et dybere Indtryk. I det
sccnkede Hoved og Blik, i de sig mildt aabnende Arme udtaler
Forestillingen om den i det Hoie thronende, og med Kicerlighed
Alt omfattende Forsoner sig tydeligere og kraftigere, end i noget
andet Konstvcerk. Mesteren folte det selv; der var maaskee intet af alle
hans Arbeider, der med Hensyn til Ideen i den Grad fyldestgjorde
ham, og sikkert var det hans Forscrt paa det omhyggeligste at
giennemfore det i Marmoret. MenAarcne gik, og da han endelig
kom til sin Fodeby og faae den Plads det skulde indtage, blev
han mismodig, og han forlod os uden at have lagt den sidste
Haand paa sit meest betydningsfulde Vcrrk.
Da vi forst semre ville betragte hans tvende store ReliefComposttioner, ligger det os narmest at faae en Udsigt over hans
monumentale Arbeider, faavel de allerede anforte, som de der kom
til i de folgende Aar. Det var den bajerske Maximilians colos
sale Billedstøtte tilhest, de ligeledes colossale Portraitstatuer af
Gutlenberg og Schiller, endelig Conradins, den sidste Hohenstauscrs, Billede, bestemt til at opstilles i Neapel*). Her hjemme
Modellerne til de tre forste, den ene stobt i Bronce, udfortes i 1332
—26. Den sidste Figur, der nok skal udfores i Marmor, blev mo-

modellerede han endnu sin egen Portraitstatue i Efteraaret 1839,
og Christian den sierdes i det folgende Aar. Vcrrker af denne
Art, der iscer have erhvervet saamange moderne Billedhuggere de
res egentlige Berommelse, maatte meer eller mindre lcegge Baand
paa hans Genius, der var vant til at bevcrge sig frit i Phantasiens Verden. Enten stodte han an mod kirkelig Vedtcegt, eller
Han maatte lempe sig efter en Andens Plan*), eller han maatte
foie sig efter det moderne Kostume. Strax ved Pavens Monument
kom han til at fole dette Tryk. Pius den syvendes elskvcerdige
Personlighed, hans haardc Provelser havde vundet Thorvaldsen
for ham. Hans forste Skitse**) var et smukt, et inderligt Udtryk
af Konstnerens Folelfe, men han havde fremstillet Pius saaledes
som kun en Canoniseret kan blive det, og han maatte vende til
bage til det saa ofte anvendte Motiven Pave, som uddeler Vel
signelsen. Den indholdsrige Tanke var tabt, men Erindringen
om den elskelige Oldings Personlighed blev derimod maaskee bedre
bevaret i den fordringslose Maade, hvormed han sidder paa sin
Throne, i den sagtmodige Bevcrgelse, hvormed han lofter Haanden
til Benedictionen. Jeg veed ikke, om Konstneren selv har valgt
de tvende Allegorier***) som smykke dette Monument; i ethvert Tilfcrlde er det skionne Udtryk, som gaaer igiennem dem, navnlig
giennem den Figur, der forestiller christelig Styrke, hans udeelte
Fortieneste. Smukkere og klarere er vel sielden det billedlige Ud
tryk bleven brugt, og denne Forsagen paa al jordisk Kraft, denne
Hengivenhed i en Hoieres Villie indeholder tillige en sand og pasdelleret fardig i Slutningen af 1836 eller Begyndelsen af 37.
sen til den staaer paa Charlottenborg.

Skit

En Afstobning af Guttenberg

staaer paa Slottet.
*) Det var Tilfaldet ved Eugens Monument.
") Den er nu paa Charlottenborg. Paven sees i rolig, siddende Stilling.
Iden ene Haand hviler en Palmegreen.
Begge disse Figurer ftaae i Antiksalen paa Charlottenborg.

sende Hentydning paa et vigtigt Tidspunkt i den Afdsdes Liv.
Et endnu mere udbredt Bifald vandt imidlertid hans bekiendte
Gruppe: Livets og Dedens Genier, til Leuchtenbergs Gravmcrle.
Allerede ved Betragtningen af hans qvindelige Portraitfigurer
vil man let opdage en friere Behandlingsmaade end den vi ere
vante til at see hos Malerne. Z hans monumentale Arbeider
ftemtrceder denne Frihed, som man kunde vente, i en endnu hoiere
Grad, endog i selve Hovederne; og naar man sammenligner Bryst
billederne af Paven, Poniatowsky!, Byron, med hans Billed
støtter af de samme Mcend, saa vil man see, at disse mere frem
stille historiske Charakteerbilleder end Portraiter i dette Ords
snsevrere Betydning. Naar engang Modellerne, eller Afstobninger af alle disse Vcrrker staae opstillede i Museet, vil man forst
rigtig kunne vurdere den Lethed, hvormed han har opfattet saa
forskiellige, saa fiernt fra hverandre staaende Personligheder. Man
har bebreidet ham den Gmskhed, der hersker i Potockis og Poniatowflys Billeder; men man kan ikke ncegte Portrailligheden, man
maa indramme den forste af disse Statuer Prceget asDicrrvhed og
Heltesind, den sidste Udtrykket af roligt Mod og Overblik, og
man glemmer, at det ikke er enhver Billedhugger givet, at bringe
et .modernt Physiognomie i Overeensstemmelse med hellensk No
genhed, endnu mindre at udtrykke Helte eller Feltherre Charakte
ren. Ulige lettere er det rigtignok at angive Generalsvcerdigheden.
Endnu inden han modellerede Poniatowsky, havde han alt fuld
endt Copernikus og Pius 7de, senere bleve Guttenberg og Conradin udforte^. og i alle disse Figurer viste han, hvor fortræffe
ligt han forstod at benytte ethvert Kostume, som egnede sig for
Plastikken, eller rettere sagt, tillod et konstnerisk Naaderum. At
han iovrigt ikke frygtede for at gaae ind paa den moderne Klæde
dragt, har han tilstrækkelig godtgjort i Schillers og Byrons'")
*) Skitsen til den forste paa Charlottenborg, Modellen til den sidste paa
Slottet.

Billedstøtter. Men i den sidste, hvor han ei kunde anvende den
alt indhyllende Kappe, hvor en mere livlig Bevcrgelse skulde anHives, seer man ogsaa hans Kamp med det utaknemmelige Stof,
netop idet han vil bevare Sammenhængen imellem Partierne. Den
moderne Dragt, slavist afhomgig af en despotist Modesyges meest
forfloine Luner, indsnoret og udstoppet, forstaaret og sammenflikket,
generer ikke sielden Maleren, og er i hoi Grad hindrende, for ei
at sige ubrugbar i Skulpturen, naar denne ei skal indskrænkes tit
en meget sncrver Kreds af Forestillinger. Der er ingen Gloede
for Billedhuggeren i at lave Knapper og Knaphuller, eller Epau
letter og Halsbind, eller Kniplingskraver og udstukne Somme, ja
der er ikke engang noget synderligt tillokkende i at indlade sig
paa rynkede Støvleskafter og Hiortelårs Handsker; thi Form
og Bevcrgelse maae her vige for en skuffende Efterligning af
Stoffets Overflade, der kan have sand Fortieneste i Maleriet, men
som har en ulige mindre Vcrrd i Billedhuggerkonsten, og som al
tid, hvor den gior sig bemcerkelig, sorraader en mindre heldig
Periode. Skal den moderne Dragt faae plastist Betydning, da
maa den frigiores giennem Konsten, og Thorvaldsen har kraftig
angivet Tonen dertil i sin egen Portraitstatue
Medens Thorvaldsen var beskicrstiget med de foranforte Ar
bejder, hvoraf de fleste jo vare i colossal Storrelse, fandt han
Tid nok tit at dvcrle i de Regioner, hvor han folte sig friest og
lykkeligst, og til ikke alene at frembringe Statuer, som Vulkan og
Dandserinderne ^), men tillige et meget stort Antal af Relieffer.
De danne som et Blomsterbaand, der spiller med de alvorligste og
med de muntreste Farver, og smykkende slynger sig mellem hine
*) Skitsen til den staaer paa Slottet.
n*) Skitsen til Bulkan, der er udfort i en Storrelse, som svarer til Grup
pen Mars og Amor, staaer paa Charlottenborg. Sammesteds findes begge
Dandserinderne, af hvilke den ene er en Omarbejdelse af den tidligere
anforte.

storre Vcerker, Grcrste Myther afvexle her med det gamle Te
stamentes patriarchalske Liv"); eller han lader, som en plastist
Anacreon **), Amor optrâ i de meest afvexlende Situationer, saavel i
barnlig Spog og Skielmeri, somiUdovelsen af sin Magt som Univer
sets Behersker; eller vi see Menneskelivet i dets sorskiellige Aldere,
eller salige Engle svcrve tonende forbi os. Til Decorationen af
Torlonias Villa odslede han fast med de nydeligste Compositioner
(1834), der ere udforte snarere som store Cameer end som smaa
Relieffer; og til Frue Kirke (1839) skitserede han Christi Indtog
i Jerusalem og Gangen til Golgatha, to af hans meest omfat
tende Vcerker, og det sidste tillige udfort ester en saa stor Maalestok, som ikke mange ophoiede Arbejde^*).
Vi have alt forhen bemcrrket den Forskiel, der maatte opstaae
i Fuldendelsen af hans Vcerker, efter at han stod ikke allene som
selv udforende, men tillige som Styrer af en Skole eller af medhielpende Konstnere. Ved Betragtningen af hans Arbeider maa
man derfra sondre mellem saadanne Mangler, der ere en Folge
af en mindre ovet Haand, en mindre udviklet Sands, og saa
danne, som hcenge sammen med Mesterens egen Ejendommelighed.
DetForste sporer man s. Ex. i Udsorelsen af UnderkroppenZpaa Eopernicus, det sidste i den noget overlcrssede Antydning afLoealiteterne
ved Byrons Figur. Det synes overhovedet som Thorvaldsen i
den Periode, der gaaer ncermest foran hans Hjemkomst, har i

") F. Ex. Striden om Achilles Vaaben, Parnasset, Pareerne, Nemesis,
Hektors Affleed, Homer synger for Grockerne. Disse Relieffer udferte
mellem 1831—37 staae paa Slottet. Af det gamle Testamente, er
Adam og Eva paa Slottet; Rebekka og Elieser paa Charlottenborg.
En italiwnfl Samling af disse Compositioner har paa Titlen: Anacreontica.
"°") Disse tvende Relieffer udfortes i Freunds og i hans eget Bcrrksted, og
han eftergik dem selv.

Relieffet HM en Tilboielighed til formeget at lcrgge Vcrgt paa en
stor Rigdom af Motiver f. Ex. i Homer, i Nemesis, i Omarbej
delsen af hans crldre Kompositioner. Z de Arbejder han udforte
herhjemme sporer man den sieldnere, det er som om den landlige
Ro havde forfrisket ham. Med Hensyn til Udforelsen maatte
det desuden vccre fristende for ham, efter at han saae
sig omgivet af Konstnere og Arbeidere, som han kunde giore
sig forstaaelig for, at ile fra Zdee til Zdee, tage hele Nydelsen
af sin rige Skabekraft, uden at standse meer end hoist nodvendigt
ved den materielle Fuldendelse. Dertil kom den uefterlignelige
Lethed og Zjnde, hvormed han forte Modelleerstokken; selv i hans
flygtigste Udkast troer man at see mere end der virkelig er.
Det er forst hvor han ret vilde fuldende storre Modeller, som
dem han giorde herhiemme, at man opdager det Alderens Herre
domme, som ogsaa denne Konstner maatte boie sig for.
Thorvaldsen havde i sin Ungdom, i sin Manddoms Alder
kcempet med udholdende Kraft imod Stiilloshed og svcekkende Fo
len, han var i sin Sammenstilling af Gratierne ncrrved at gaae
over til en modsat Merlighed. Han var nu traadt seierig ud af
Kampen, hans storste Modstander var gaaet til Hvile, og med
Aarene synes han selv at vcrre bleven blödere om Hjertet. Man
sporer det alt i de mindre bestemte Former, i den mindre stramge
Holdning af hans Relieffer, hvor han ikke lccnger frygter for Li
nier, der na:rme sig til det maleriske. Han dvceler med Forkicrrlighed ved det Erotiske, der nu og da gaaer over til det Senti
mentale; men tydeligst mcrrker man Virkningen af denne foran
drede Stemning i hans Utilfredshed med Gratierne. Da han sid
ste Gang var i Rom (1841—42) omarbejdede han denne Gruppe
med en forbavsende Sikkerhed. Kiendere finde denne Omarbej
delse mere harmonisk end den ferste komposition ; men det senti
mentale Epigram, som) maaskee en Folge af Tidsaanden der

ikke lader nogen aldeles uberort, havde viist sig i enkelte af hans
aldre Arbeider, i hans Mars og Cupido og i den triumferende
Amor, er her efter saa lang Tid atter kommet frem istedet for den
ulige skionnere Tanke, som gaaer igiennem den tidligere Gruppe.
Men, i det Hele taget, bevarede Thorvaldsen sin Aand og
sinFolelse usvcckket lige indtil det Sidste; thi ungdommelig Diervhed betegner endnu Skitsen til Herkules. I Eholeratiden i Nom
(1837) modellerede han den lille Dandserinde ^), og aldrig har han
aabnet sig meer uforbeholdent for Indtrykket af det yndigste,
friskeste Naturliv. Var Hyrdedrengen dengang bleven til, saa
havde han sikkert ikke saaet det fornemme Bind om Haaret! Der
aander patriarchalsk Uskyldighed giennem hans Rebekka og Elieser
(1841), og vil Nogen ret giore sig Forskiellen mellem det saakaldte Genremaleri og den historiske Fremstilling tydelig, da sammen
ligne han denne komposition med Horace Vernets af det samme
Wmne; og dog er det aabenbart, at Thorvaldsen har med megen
Deeltagelse betragtet sin beromte Vens Arbeide. Den Folelse, som
bragte ham til at fremstille sig selv med Haabet ved sin Side,
svigtede heller ikke. Han udfsrte paa samme Tid de store Relieffer
til Frue Kirke; og er det end med Hensyn til Stilen, som om
Erindringen fra hans akademiske Ungdom hist og her havde forefvccvet ham, saa har han tillige aldrig fremstillet noget med et
livligere Udtryk, end der, hvor den Blinde seer og den Lamme
gaaer; aldrig har han stcerkere ladet os fole Modsætningen, end
hvor Christus selv under Korset bevarer sin Hoihed ogQvinderne
hensynke i Jammer; aldrig har hans Skildring bevæget sig raskere
end i hele dette Tog til Golgatha, hvor de meest stridige Sinds
bevægelser kcrmpe med hverandre.
Zdet vi skue tilbage over den hedenfarne Konstners udbredte
*) Baade Skitsm og Marmorstatucn ere her.
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Virksomhed, maae vi vel lccgge Mccrke til, at han allene tilhorte sin Konst, og at Tiden kun, forsaavidt som en bestemt
konstnerisk Netning giorde sig gieldende, fandt en mcrgtig
Gienklang i hans Bryst. Vi kunne derfor paavise et antikt, et
cbristeligt, et historisk Afsnit i hans Vcrrker, men Aanden, der
gaaer igiennem dem, er uforandret den samme. Thi vel knyttede
han sig i sin Virksomhed til Samtiden, men uden at giore sig af
hængig af dens Luner, som meget mere fandt den meest udhol
dende og derfor oste sejrende Modstander i ham. Man maa
vel sondre mellem hans dybt begrundede Crkiendelse af det Rigtige
og det al»men Gieldende i de antike Stiillove, thi disse ville aldrig
kunne binde eller hindre Aandens Mringer, men de staae som et
sikkert Vcrrn mod enhver Udskejelse; og mellem hine Bestræbelser,
der udsprang enten af et indskrænket Skionhedsbegreb, eller af en
hartad fanatisk Gensidighed, og som vilde giore dette eller hiint
Formsvstem til en ubrodelig Lov for Konstens saa rige, saa mcegiige Sprog. Vil man med Hensyu til det ovenansorte kalde ham
Gienfoderen af den antike Konst, saa indeholdes der en vigtig
Sandhed i disse Ord, som jeg dog frygter for ofte bliver udvidet
over sine rette Grandser og folgelig mistydet. Man kan med
ligesaa god Grund kalde ham Gienfoderen af christelig Konst, thi
Aarhundreder ere henrundne, siden man saae en saadan hoi Neenhed og Alvor, som den der har sat sit Stempel paa Christus
statuen og paa Johannes den Dobers Prccdiken. Og hvor ere
de samtidige plastiske Konstvcrrker, ja jeg tor sige, hvor ere de
samtidige Malerier, som heri naaer dem ?
Et andet Sporgsmaal er det, hvilken Plads Thorvaldsen vil
indtage hos de kommende Slcrgter, thi dette maae vi overlade Frem
tiden at afgiore. For os vil det altid blive en uforvisnelig Wre,
at den Konstner er udgaaet af vor Midte, som danner Holde
punktet for den moderne Skulptur i dens universelle Strcrben.

Konsten bliver nu meer og mccr opfordret til at vare en Tolk for
folkelige Minder, folkelige Savn og Længsler; men ogsaa for denne
Retning findes der ikke faa Vink og Hentydninger i Thorvaldsens
Varker, som det vil vare gavnligt at agte paa, for at holde en
hver Smaalighed borte, for at havde Konsten i sin Frihed, denne
dens gode, gamle, men saa ofte smertelig krankede Ret.
Naar vi undertiden horte tale om Fortidens store Konstnere,
eller naar vi laste Beskrivelser af deres Varker, da vaktes der
hos os usædvanlige Forestillinger, de stode for os som magtige,
ubegribelige Basener, der voxede til Kampestorhed i vor Phantasie.
Nu har en stor Konstner levet imellem os, vi have varet Vidner
tit hans stille, venlige Fard, vi have seet hans Varker fremstaae
for vore Hine. Trylleriet er havet, de gigantiske Omrids maatte
vige for de sædvanlige Menneskeformer; men vi modtoge til Er
statning en klarere Forestilling, et bestemtere Indtryk, en mere
inderlig Medfolelse. Hvor ofte ere vi i tidligere Dage vandret
gjennem Antiksalen, men vi kastede kun et halv flygtigt, halv sky
Blik paa Afstøbningerne, thi denne Konst var jo et Mysterium,
og vi vare uindviede. Men skulde denne Fordom ikke alt varet
rokket, efter at vi saa tidt, snart af Nysgjerrighed, snart grebne
af sand Deeltagelse, have dvalet ved vor udodelige Landsmands
Varker? — Skulde vi ikke allerede have provet, at dette eller
hiint af hans Arbejder, som vi ret have havt Leilighed til at see,
llgesom et adelt Digt, vel hurtigt vakker vor Sympathie, men forst
ved gientagen Betragtning viser sig forklaret i sin fulde Skionbed? Og skulde denne Erfaring ikke vare den kraftigste Opfor
dring til at giore os mere fortrolige med denne Genius, til at
virke hver i sin Kreds, for at udbrede Erkiendelsen og Paaskionnelsen af den Rigdom vi besidde i ham? — Snart vil hans
Museum staae fardigt, og vi ville der kunne folge den store Konst
ner fra hans forste Forsog og giennem alle Stadier af hans

Udvikling. Det er en kostelig Gave, rig paa Nydelse, rig paa
Dannelse, ikke alene for oS, men for hele Folket. Men lad det
da ogsaa vare en Hiertcsag for os Alle, at vogte og pleie denne
Gave, saa at den som en spirckraftig ttdsad kan bare tusindfold
Frugt.

Redigeret og forlagt af Professor I« 6» Schouw.
Af dette Ugeffrift udkommer 13 Nr. (Ark) i Qvartalet, i Reglen eet ugentligen. Prisen er 1 Rbd. for Qvartalet. ICommission i den Gyldendalfte
Boghandling, og kan bestilles i alle Boglader. Kan ogsaa erholdes paa
Postcontoirerne og forsendes med Brevposterne, imod Tillceg af de Omkost
ninger, som ere forbundne med Postforsendelsen.
lDcn 10de Mai 1844).
Trykt i det Brunnichffe Bogtrykkeri ved I . C. Lund.

