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Utgivningen av »Spcnivka Fluguns» andru lia/ te /ördr ides. Det aimo;?—
serades försia gängen 17. X 1840. F. Collan, voit; rar Snellnzwz.v onihud
z,ndei Ijt,,,s Stoekhol,;,svtvtelse, hade län;nat n;w;nskripiet till censuren i
man 1840. Ellei en granskning soi;, tog ne nzånader i ansprdk strök
censuren Snellmans a;dkel »Friedrieh Strauss». Bri.vren pä ejfekthitet
hos F Crgnceus soi;; vkulle onzhesör/a tnekningen, hidrog också till
lza/t civ Jårsening.
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Detta arbete erbjuder för en rättvis Recension många svårigheer, ty
det är innehållsrikt bade i god och dtilig mening: det sednare. emedan
detta innehåil är alltför mangraidigt och heterlgent. för att kunna i en

10 dissertation sammanhåilas och i ordets egentiiga betydeise utgöra det i
formen bestaende. väsendtiiga, d. ä. en bestäende Form. Den, som icke
känner att Förf. redan förut utgifvit ett akadcmiskt opus, kunde
derföre lätt anse närvarande arbete för ett första försök. Ty det tilllhör
vanligen den litterära nybörjaren, att icke begränsa sitt företag och
inskränka sina bemödanden inom det egentiiga ämnet, utan han
tiliskapar vanligen en ingress eller preliminär deduction, hvilkcn kunde
utgöra en inledning till hvarje annat arbete, utom det, för hviiket
densamma blifvit sammanskrifven. 1 en sadan ingress händer det ofta,
att en Författare hoptriinger ali sin lärdom’, och den är derföre till

20 innehåll och omfång obegränsad2. Häraf följer iifven att hufvudsaken
biir nägot helt och hället ail cvtra. hvilket mcd ingressen intet samband
äger. Det är först sedan man nägra gångor fätt afkorta ingressen och
beskära dess utväxter, som man liir sig, att icke i likhet mcd Abderi
terne uppresa en port, genom hvilken den lilla staden kan krypa ut. Att
Förf. till ifrågavarande arbete icke användt en sädan castigations
method. tror Rec. följande korta framställning nogsamt skall utvisa.

FörC. börjar mcd Litteratur-Historiens historie - börjar mcd dennas
början. och fortgär scdan till att bestämma Historiens och specielt
Litteratur-Historiens begrepp. Denna utredes vara en »herärrelse oni

30 det andllga 11/ veis ui i’eckllng stk/on denna uppenbarai sig 1 i’eienskap 0(1?
viiterher» (in artibus orationis). Härpä följer ett resonnement, öfver
hvad Kiesevetter skulle kaila en Litteratur—Historikers privata horizont
(nemligen öfver möjligheten och nödvändigheten för en litterär-histo
rikcr, att besitta alit menskligt vetande); samt pagg. 27 29, en af det
föregående helt och hället oberoende indelning af Liirdoms-Historien.
Nu bifaller Förf. Wachlerv äsigt, att uti Lärdoms-Historien den
eihnographiska och iechnologi,vka methoden böra följas. Förbundna
likväl mcd den ehronologisku, förklarar den förstnämnda för den
tjenligaste vid framställningen af alimänna Lärdoms-Historien. och

40 begynner ett helt nytt kapitel, nemligen en »utveckling af principen för
den cthnographiska mcthodcn».

Hiir skulle man väl mcd största skäl kunna söka aibandlingens
början. Förf. statuerar: »Menniskans lif uppenbarar sig i trcnne former
eller momentcr; säsom 1:0 den enskiida menniskans. 2:o en nations.
eller 3:o hela slägtets lif.» En nation betraktas säsom ett individuun, och
ett Foiks karakter säges vara »sammanfattningen af tecknen pä den
nationella in dividualitetcn, säsom ett helt,» = »nutionallter.» Denna är

EIL erninent exempel frarnter en för nägra iir sedan utkommen dissertation,
50 »Ahsolutismum Systcmatis Hegeliani dcfcnsura,» hvars författare mcm fyra sidor

sammantringt hcia I-Iegeis system.
2 DelLa päminner Rcc. om elI coilegium i physiologicn, hviiket Iran för nägra Lir
sedan hade iiiifalie alI hivista, och hviiket i flera timmar upptogs af en demmon
stration, hurusom Theologi. Phiiosophi. Historie, M athematik. mcd eli ord: alla
vetenskaper vore hiottu Hjelpvetenskaper för physiologien, och säledes denna en
alla vetenskapers velenskap (fl.
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således något annat, an populariret, och begrundar den eUnographiska
indelningen i historien. 1 en nations utveckling [ii, nationalitute progre—
diemk;» (7)] ineä tvenne elementer cl ideeli .språket. och cl reeli.
folkets 1ff (historien). Ett folk. som icke äger en .skriflspråk. (linna
litteraria) fönjenar icke ens namn af nation». Men en nation har.
likasom individen. sina skilda åldrar. Likasä dess spräk och litteratur.
Förf antager tvenne: en poitLsk eller religiös samt en prosaivk eller
phi/osophisk. Poösin säges vara »en naturlig konst att gifva känslor och
tankar en naturlig och nödvändig form.» och i aila folkslags barndom
hafva framträdt »under en religiös form» (!). Ali konst äter är popu/är. 10

och pä litteraturens första eller poLtiska ständpunkt ännes derföre
ingen ttskitnad mellan popularitet och nationalitet. Den andra eller
philoVophisk(i ständpunkien framgär genom striden emellan hk’rarkin.
som söker binda religionen vid ett i alla hänseenden bestämdt, absolut
system. och JiYrnufiets /iihet. som bäde till innehäil och form förkastar
alla band». Dcss utmärkande karakter är dess sLräfvande »att bilda sig
en ny form för uttrycket,» nemligen den obundna eller prosaiska stilen.
Nationaliteten har pä denna ständpunkt nått sin högsta utveckling, »±1
philosophin hunnit derhän, att bilda ett system. som omfattar hela det
nationala vetandet» och säledes intager summa plats, som förut 20
innehades af religion. d. ä. af den religiösa podsin, hvilken ocksä
ursprungligen utgör cl folks hela vetande. No antar äfven poesin en
subjectiv form. öfvergir ifrån epik till Ii’rik och, vid gynnande förhäl
landen, till dess fuilkomiigaste art. (frwnat. Denna ständpunkt är äfven
nationaiitetens höjd, hviIken nu skiljer sig frän populariteten, derige
nom att alit vetande blir esotedskt. Den öfvergär till den litterära
utvecklingens tredje stadium. »lärdonwns.» Denna sträfvar att skarpt
begränsa vetandets skilda grenar: dc skilda vetenskaperna upphöra att
vara nationella: deL techniska spräket uppstär för vetenskapen: poösin
blir (/idaktivk. och litteraturen i allmänhet historisk. 30

Förf. tillstär. att han vid denna deduction förnämligast afsett
Grekerna. och hänvisar (pagg. 71—74) till deras litterära utveckling.
samt erinrar. att. ehuru denna utv eklingsgäng afven är den allmänna.
ätskilliga folkslag. säsom t. cx. Orientalerne. stadnat vid det första
stadium. andra. sisorn Romarene. genast forlgätt till det andra stadi—
um (hvilket Förf, här kallar det lustoriska), o. s. v,

Sedan sälunda utredningen. af hvad Förf. kallar den ethnograpiska
methodens princip blifvit fulländad, följer en framställning afprincipen
för dess användande i Lärdoms-Historien. Denna är i korthet följande.

Det säger sig sjelI att den ethnograflska methoden har sin använd- 40

ning endast i den alh;nbu,a (eller ätminstone i den a/Intännare) Lär—
doms-Historien. Men här är densamma icke blott ganska nyttig. otan
till och mcd nödvändig. Ty det tillhör Historien att framställa det
andliga lifvets utveckling. Utveckling finnes äter endast i en lefvande
individualitet. i en organism. En sädan organism är en nation. Dä man
säledes utreder dc skilda folksiagens intellectuelia utveckling, fär man
äfven den sannaste och mest träffandc bild ui’ hela menniskoslägtets.
Men för den ethnographiska behandiigen egnar sig förnämligast
National-litteraturen. Den besttir. säsom ofvan blifvit sagdt (7). af alla
litterära produkter frän det religiöst-poetiska eller historico’ —philoso- 50

Säsom vi ofvan anfört. börjar rörf. mcd att antaga tvenne stadier eller äldrar för
nationalitetens utveckling. af hvilka han henämner den scdnare: den pruwbka eller
phlloso1’/uko. Sednarc tiilkommer /jjr1o,,icqj.v stadium. som ulmarker nationalite—
tens undcrgäng. och efter alh. hvad derom säges. skullc nian anse detta äfven vara
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phiska stadium. Uti en AllmLin Litteratur-historia, i dess vidstracktastc
bemärkelse, ör man klokast uti att, mcd Wuchler (»Lärdoms-Histo
riens Heros»), behandia National-Litteraturen enligt den ethnographis
ka, dc egentiigen så kallade vetenskaperna enligt den technologiska
methoden.

Denna är albandlingens gång. Rec. följer vid dess bedömande 1 dess
helhet, siisom ofvan blifvit antydt, en mot det vanliga formuläret:
»Ehuru det och det fattas — — så ctc.» heit och häulet motsatt ordning,
dii han anser densamma innehäula mer än rätteligen till saken hörer.

0 Rcc. illskar nemligen icke den slags kritik, hvilkcn blott fäster sig vid
det, som i det granskade arbetet hki’ innehålles, utan att pröfva hvad
det verkligen innehäller, och derigenom kan utsträcka sina fordringar
i oändlighct. ätminstonc till en uppgift af hvad Adam och Eva i saken
haft att anföra. Ree. vägar sälunda anse närvarande arbctcs hela första
afdelning. till och mcd pagg. 27, vara lika öfverllödig för hufvudsaken,
som, 1 anseende till sitt vaga och vulgLira innehäll oförtjent af en plats
i arbctct. Den derstädcs förekommande definition pä Litteratur
Historie hade, om den nödvändigt bör vara mcd, kunnat upptagas utan
alIt sitt bihang, emedan densamma af detta är heit och hället obero

20 ende. Uti arbetets andra del, enligt vär yttrade äsigt rätteligen den
första, förekomma likasii en och annan till saken icke hörande utväxt.
Hit räkne vi t. cx. hvad som pagg. 39—41 resonneras om spräket; om
detta är en omedelbar Guds gäfva eller en mensklig uppfinning
(hvilkcn fråga ju Förf. sjelf förklarar för onödig och absurd), samt om
dc skilda spräkens inbördes sammanhang. Men denna brist på begräns
ning röjer sig i hela arbetet, synnerligast i dc bifogade noterna och
citationcrna. — Förf. söker för alIt möjligt en auctoritet. Sä citerar Förf.
i Not. 1 tre ställen hos Schkge/ och ett hos Swhr, för att bevisa
Aristoteles förträfflighet: i Not. 18 Rehen för att visa, att mcd

30 »Gcschichte», utan vidare tillsats, förstås menniskoslägtets Historie; i
Not. 33 Hegel: »posie ist die Kunst», die Sprache zum Elemcnte hat,»
o. s. v. Ja. Förf:s lust att citenL, har ofta Icdt honom att anföra
sentenser. hvilkas sammanhang mcd texten föga nägon torde inse. Sä
säger För[ (pag. 12): Historien bör icke framstLilla enskilta facta, och
anför 1 en not ur Hegel: »Ist das Wahre abstract, so ist es unwahr. Die
gesunde Menschcnvcrnunft geht auf das konkrete»’; samt (pag. 14 och
15): »hvad som har händt, har händt i tiden. och sjclfva ordct,fiietu,,;,
utmärker en föriluten tid, hvarföre historien icke kun aibilda menskiiga
Iifvet säsom stillastäende,» och lämpar hit Hcwetv ord: »Die Thaten des

40 Denkens erscheinen zunächst als geschichtlich eine Sache der Vergang
enheit zu seyn und jcnseits unsrer Wirklichkeit zu liegen. In der That
aber was wird (wir?) sind, sind wir zugleich geschichtlich.» Till och mcd
Iöjlig Lir citationen ur Hegels Encycloptedi, 1 Not. 51: »Die unmittelbare
Idee, ist das Leben.» Nägon gång likna dessa citationer persiifiage:
säsom dii Förf. kallar Hegels ord: »Die Geschichte eines Gegenstandes
hängt nothwendig mit der Vorstellung aufs engste zusammen. welche
man sich von demselben macht», för ett egregho,i dicrzun. Dessa ord
kunna i sanning icke missförstäs. men att dc skulle innehiilla nägon
djup visdom eller äga nägon öfvertrLiflhnde skönhet. Lir svärt att linna.

50 Citationer anses vLil vanligen för en nödig Dissertations-apparat: men

den historiska iildern. Har äler talas om en histor/co—phllosophtvh- Ider. Rec. itr ur
sIind att förena dess yLtrandcn.

Samma ord, ehuru fullstandigare och meni på sitt sLäIIe. har FörE ocks citcrat
pag. 67.



ALEXANDER flOSIQUI. DE PRINCIND METSODI LTHNODRAPHIC,E, ,, 7

då Förf. prydt sitt arbctc mcd 88 noter. af hvilka de fiesta innehiilla en
mängd citationer, hade viii en luen sållning icke bctydligt minskat den
lHrda ståten.

Hvad angår arbewts viisendtligaste del (pag. 29 t. 75) torde den
derstiides uppställda isigten afdcn litteräru culturens skilda stadier hos
hvarje nation, till sina hufvuddnig svårligen kunna bestridas. Också
utvecklingcn. hvilken 1 vår framsiällning ntisle förefalla abrupt. är mcd
fä undantag migorlunda strängt hällen. och öftergångarne motiverade.
Dunklare iir framstuhlningen af nationalitetens förhållande till dessa
skiLda stadier, äfvcnsom af sjclfva nauonalitetcns bcgrepp. Rec. vågar
anse orsaken härtill ligga uti det oriktiga, aH fatta ctt folk stisom något
Individuellt, och nationaliteten såsom en sa,;inianfinnzing af bestäm—
ningar (pag. 30, 31), Den individuella menniskan, Cattad ssom tän
kande och viljande. upphör att vara (leila individuum. om man tiinker
sig summan af hennes tankes eller viljas bestämningar ökad eller
minskad. Men likaså litet som den enskilda menniskan derföre upphör
ati vara. ati hon säsom individuum är vcxlande och förgänglig. likasi
litet kun nationaliteten nåuonsin tänkas beroende ui’ ett ipier eller
nllndre. s edes itke ui’ någon san,nunJaitning (coniplexi&v, conzprehen—
sio) af bestiimningar. Ett folk kun bestä af fiere eller färre individer. 20
Likasä en siation d. ä. den delen af ctt folk, hos hi’Uken nzddi’erandei af
fölket såsoni Mensklighel lefi’er och ‘erkar. Nationalilelen di detta
,;,edveu,nde och detsamma Jorlk’fier liku odödligt sun mensklighcten.
ty det lefver i Nationcns till andra folk och andra sWgten öfvcrgäendc
kulwr. Förf. harju 1 Nott. 43 och 44 anfört sentcnscr ur Hegel. hvilka
bestyrka en sädan äsigt: ehuru dä Förf. ingcnting mot dem anmärkt.
man viii mäste antagu, att Förf. anfört dem säsom bevis för xii!
påsttiendc. Men temmeligen siikert torde det vara, aH det anförda ickc
betecknar eti folk såsom eLi individuum. Ty »eine Form, eine Stufe der
Mcc» betecknar icke qvantitativ enhet, och dci »allgemeine», uti 30
mcdvctandet, hvaraf ctt folks »Vara» siiges bestä. Ur nägot annat än en
summa, en coniple.vus detenniluitionuni: det Menskligheten såsom
förnuftig. 1 bestämningen immancnt alimiinhet. Förf. har till och mcd
sjelf (pag. 38). churu oredigt. uttryckt nämnda äsigt. man att likväl
detta inverkat pä albandiingen.

Men denna uppfattning af nationaliteten gör ocksii en mcm specu
lativ äsigt af dc skilda stadiemna (åldrarne) för dess utvcckling möjlig.
Förf. har afdcnsamma hufvudsakligast biott betraktat den phtenomc
nella sidan. Dii Förf. siigem, att nationalitet och folklynne popidaritas)
på den religiöst-potiska ståndpunkten sammanfulla. skulle Ree. i.fl- 40
trycka detta siilunda: att nationaliteten pii denna ståndpunkt ännu icke
hos folket [ramuått. är omcdvcten, Likasii skulie Rec.. i st. f. Förfat
tarcns nationalitct och folkiynne ilmo pä den philosophico-prosaiska
ståndpunkten skilda (hvilket Förf. antydt. ehuru icke tydligen uttalat),
siiga. Nationaliteten blir för folket medvctcn, framgår ur folklynnet
säsom objcctivt vetande; samt uttrycka den tredje, iardomcns, stånd
punkt mcd: Nationaliteten är biott historisk, lefvcr i Historien, och
Folket. säsom siidani. har upphöri att vara dess bevurare. Den Iefver
hos en annat folk siisom emottagen bildning och är åter vaggan för
dettas nationaiitet. hvilken. dii den framgiir. i sig innehiilier den förra. 50
En tillampning häraf erbjuder sig sjelfmant i den sats, För’. sökt
deducera (pag. 33 ffj: att nemligcn begreppet on] sann humanitet
uppstått först mcd kristna religionen. Den hänvisar nemiigen dempä att,
i ett kristligt samhälle, folket icke hunnit nationalitetens högsta utveck
ling uti några individcrs, en eller flcres medvetande, utan uti allas, d. ii.,
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±1 den qvantitativa allmanhcten blifvit förnuftig alimiinhet: eiler mcd
andra ord. dLi Nationalitetens begrepp realiserat sig såsom totalitet. Dä
FörE. påstär, att cndast hos ett individuum nägon utveckling Vinnes, sä
inser man ocksä sanneriigen icke, hvarförc För[ gjort sig sä mycken

möda att bevisa en nations individualitet. Ingen nekar vai, att 1
mensklighcten individer flnnas, och det consequentaste förfarande
hade varit, att yrka: att en beskrifning öfver hvarjc individs utveckling
Lir den mest traffandc bild aF hela menniskoslLigtets.

Dcssa Rcc:s mcd an!cdning af Förf:s arbctc FramkasLde asigtcr göra
10 i och för sig intct anspräk pä noggrannhct. dc tjena endast till att visa.

att nägon skcfliet mäste ligga i Förf:s uppfattning af ämnet. Ett
vigtigarc aliggandc är ait Framvisa dc »undantag» 1 ftisthet och
consequens. Rec. ofvan sagt Förckomma i Förf:s Framställning. Dessa
framgä i hufvudsakcn rcdan af det anförda. Den namnda dcductionen
(pag. 38) har. utom fclct aC otydiighet. det af att innehälla en
motsLigclse. För!’. söker framstäila nationaliteten bäde säsom i tiden
Fortgäende och säsom ett absolveradt heit. Han säger i det scdnarc
hänseendct: »dä vi tänke oss nationahtetcn säsom bestäende och
orörändcrhg. hetraktc vi ctt folk säsom en heihet, att absolut mun—

20 chuu,,. utan att afse dcss utveckiing i tiden.» Detta är antingen
motsägandc. cmedan individcn nödvLindigtvis är i tidcn. och heiheten
innefattar sina deiar. momcntcr. ellcr förutsätter det en heli och häilct
falskt begrepp om individualiteten. Det motsäges äfven af det följande.
»att nationalitctcn icke är ett abstract idea!» — . »man det i Rea]itetcn
Icfvande» (innebocnde7) »ideella». Dct motsäges vidare tiE dc anförda
citationerna Erän Hegei’s Philosophie d. Gcschichtc. Härtiil komma
några högst ocgentliga uttryck. Sädana aro: den ofvan anförda deflni
tion pä PoLsi (pag. 47); försäkran »att pöesin framträdt under rehgio

nens form» (pag. 48); »Rcligioncns förnLimsta organ (0/ninumi insiru
30 niennun) är konstcn» (pag. 53). Vidare höra hit ätskilliga utan alit bcvis

antagna satscr. t. cx.: att »po!sin». pä den philosophiska ständpunk(en.
»öfvergär ifrän objectivitet till subjcctivitct» (pag. 62). hvilkcn sats
ocksti i sig sjcif är förkastlig: att »en sann och äkta philosophi
nödvändigtvis ocksä är nationeli» (pag 563): ty det Erän Hcgcl här (Not

75) anförda Framstår också som en blott försäkran och utgör intet
bcvis.

Förf:s bifogade IWLV eptnmrihicus (pag. 75—78) har till grund en blott
kiokhetsregel, och mäste äfvcn umbära ali närmare och meni positiv
bestämning i dctta arbetc. der, kanske emcdan dess pian ickc tiliätit

40 sädant, skilnadcn emeilan national-littcraturen och hvad Förf. benäm
ner dc egentligcn sä kailade vctcnskaperna icke biifvit uppdragen. Ty
livart t. cx. Historicn hör, kan ur Förf:s skrift ickc afgöras. Thcologien
lar vai tilihöra den poLftiska äidcrn? Att Naturphilosophi och Acsthetik
aro phiiosophiska disciplincr lär yLH icke nekas. Men tiilihöra dc
National—i it terat u ren?

RL’U. siutar mcd att äberopa sin ulsago i början af denna Recension.
i den öfvertygeisc, att ingen. cfter hvad anfördt blifvit, skall tveka. att
mcd Ree. anse Förf:s arbete, oaktadt rigtigheten af det uppstäflda
Schemat och undersökningcns intagandc raskhet, för afltför bristfäihgt

50 1 utförandet, mcra vittnandc om en nybörjares käckhet och brist pä
häiining. än om den utbiidade vetenskapsmannens sans och noggran
het.


