Fra Det Kgl. Biblioteks tekstportal (tekster.kb.dk)

Forfatter:
Titel:
Citation:

Anvendt udgave:
Ophavsret

Fibiger, Mathilde
Udrag fra Minona
Fibiger, Mathilde: ”Clara Raphael”, i Fibiger, Mathilde: Clara Raphael, udg. af Lise
Busk-Jensen , Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Borgen, 1994, s. 120.
Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: https://tekster.kb.dk/text/adl-textsfibiger01-shoot-idm140403939705360.pdf (tilgået 27. november 2021)
Clara Raphael
Materialet er dedikeret til public domain. Du kan kopiere, ændre, distribuere og
fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk dog
altid at kreditere ophavsmanden.
Læs CC0-erklæringen.

Fibiger, Mathilde, Clara Raphael, 1994
↩ Endelig svarede han: »Det var ikke godt om Menneskene kun havde de to Bevæggrunde til deres
Handlinger: Kjærlighed og Had. Der vilde skee mere ondt end godt i Verden paa den Maade, selv af den
Aarsag, der skulde gjælde for den gode. Du glemmer den tredie Bevæggrund, som skal regjere alle de
andre: Pligten. Og 121 du gjør stor Uret i saa ensidigt at bedømme vor stakkels Moder efter det hun var - paa
samme Tid du forguder dem, der er Skyld i at hun blev saaledes. Fader skulde ikke have ægtet en Pige, han
ikke elskede! det er den Slags Offere en Mand ikke skal bringe, fordi det nedsætter den Kvinde der modtager
det, hvis hun veed det, og gjør hende ulykkelig, hvis hun er uvidende derom. Det seer ud som
Ædelmodighed og er dog Svaghed. - Havde han virkelig tænkt mere paa hende end paa sig selv, saa vilde
han alene bære Følgerne, istedetfor at handle som om det ene Offer gav ham Ret til at forsømme hende hele
Livet igjennem. Han maatte heller hæve Forbindelsen før Ægteskabet, end hæve den derefter, ved at tage
en ung Dame i sit Huus - en Pige som han elsker! - og overdrage hende ikke alene Husmoderens men
Moderens Rettigheder! ja han maatte heller slaae sin Kone ihjel, og ægte den Anden - thi Characterens Ruin
er værre end Døden. Hvad er det der udvikler hele det rige, dybe Liv i et Kvindehjerte? Kjærligheden! Hvad
er det som gjør den Svage stærk i Opoffrelser, urokkelig i Troen, taalmodig i Lidelser - det er Bevidstheden
om at være elsket! Tag den fra hende, og hun visner, som en Plante uden Lys og Luft!«
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