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sLind. så afviker han ännu deruti frtin den kristna. att hans reliion
konseqvent för honom till despotismen. Hans regent ir en af Gud
tillsatt sLthållare. som omedelbart eller genom profeternas mun
mottager Guds befallningar, dem folket Lir förbundet ali lyda. Den
andans t’rihet. som utgör krislendornens innersia princip, miste juden
konseqvent förneka.

Förf. vill bevisa a) »alI ingen kristlig shtt i moraliskt afseende har
lidit genom judarnes fullsLindiga emaneipation.» Vi lemna detta
derhLin. Deras anlal Lir i sfidana stater ringa. Ja vi kunna medgfva. ali

10 hos dem linnes en fastare öfvertygelse om lagens gudomliga ursprung.
jin oftast hos den kristna, att tidens bildning Lifven hos dem verkat en
sannare isgt af dess förpliglelsers natur— ty konseqvent förbinder den
juden endast emot juden, icke emot andra religionsbekännare, och
deras Rabbiner Rira Lifven, att den ej har bindande krafi i en judes
förhållande till Gojim’. Men alit delta upphLifver inlet af det ofvanan—
förda.

Vidare gör sig förf. mödan att visa: 1) »alI ifven den krislna moralen
a/drig och ingenvtädes lemnat en fullkomlig garanti för moraliteten hos
den kristna kyrkans medlemmar.» Att en sädan bevisning Lir öfverflö

20 dig, kun förf. kiti linna. Annu har ingen institution, hvarken religiös
eller politisk. förmätt hindra menskliga passioner att bryta fram i brott
och laster. Vi hafva dessutom i det anförda yttrandet endast talat om
individens förhällande till staten och den tolerans, denna, utan fara för
sitt beständ säsom sedlig institulion, kan ädagalLigga. Ty staten äger
ickc fritt besländ i blotta ytire forrner, ulan i en nations vetande och
sed. Att Judendomen 1 sin närvarande form icke kun lemna den kristna
staten garanti för en anda hos dess bekännare, hvilken säsom na
tionalanda utgör statens tillika grund och verkliga tillvaro hafva vi sökt
alI anlyda. FörE linner ocksä. della mcd skäl, i katholicismens liiror

30 om allat 0. s. v. ingen garanti för moralitelcn. Dock ej blott af denna
anledning, men genom det uteslutande och intoleranta i katholicismen
har den ansetts säsom staLsvädlig för det protestantiska samhället. Man
kan ocksä derföre endast 1 förlitande derpä. att kättarefördömmelsen
och kättarehatet ickc mera gillas af dcss bekiinnare, yrka dessas rätt till
fullkomlig lolerans, ty gcnom delsamma ställa dc sig likasom juden
utom toleransen.

° 18 PARADOXER, ANGÄENDE NATIONALITET
OCH FOLKVÄLDE.
Frcja n:o 78 5.X 1841

1 ngen torde neka. alI en nation har en deslo säkrare grundval för sitt
sjelfbeständ ju mera utveckladt dess samfundstillsländ är, d. ä., vi
antage denna förklaring för obcslridlig,ju mera hon är medvetcn afsin
nalionalitet. Della medvetande bestär icke i en hislorisk kunskap om
nationens öden eller i en filosolisk bliek uti det hos nationallynnel
egcndomliga. utan uti kunskapen om nationens lag och scd, säsom det

50 högsla uttryck afdess väsende, och en af dessas anda genomträngd för
deras ulveckling kämpande verksamhet hos nalionens individer.

Likasom den enskilda menniskan endast i handlingen har en pröf
vosten för sanningen afsin öfvertygclse. sä visar sig ocksä hos en nation

Vi förhinda oss, ali framdeles uppvisa proibitar af sädana föreskrifter.
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endast i Förhällande till andra nationer dess nationalitet säsom verklig
och gäliande. En nations inre Iif Ltr. likasom den enskilta menniskans,

en blott Förbercdelse till sanat lif och handling. och försi i konfiikten
mellan skillda handiande viljor flir detta liF en Form. antager gestalten
aF ett bestamdt. lcfvande vilsende. Sä aro den gyilene fredens mäng
besjungna välsignelser ctt dödt kapital. som cndast genom anvandan
det erh3.ller sitt värde. A andra sidan Frambringar kriget hos en nation
intet nytt: det Ititer blott den fond till nationeit medvetande. som hos
densamma förefans. träda i dagen och fönerkiiga sig.

Det är ett högt medvetande. det högsta hvartill menniskan kan
hinna. att leda cii heli Folks angelagenheter: ty det innehäller ali i
hennes göra och kita den förnufliga verldsanden Lir verksam. Mcii ir
fraga om cia folk. hvilket säsom nation intet galier. hvars historia redan
är utan vigt För verIdshändelsernas gäng. sä ar förvaltningen af dcss
arender icke af mera betvdenhet. an hvarje stor egendoms förvaltning.
Pä den beror dc undcrhafvandes Iekamliiza väiständ. deras formeila
bildning. undervisningsvasendet. o. s. v.. men Folkets andliga utveck
Iing i högre mening ligger utom dcss krets och beror af verldshändel
sernas gång. ui frammande infiytanden. Beviset. att ett folk sjunkit till
denna obctydiighet. ar dess missiröstan om aH kunna försvara 5111 20
sjelfstandighet: och har det en gäng vant sig aH köpa denna mcd
uppoFfring af styeken af sin jord och delar af nationen. sä Fordras en
stor anstrangning för att bibehäila detsamma biand nationers tai. Ty
uppenbariigen har det dä deivis afsagt sig den nationalsjeifstandighet,
som gör dess samFund till en stal. — Tiillampningen af det sagda lemoa
vi ät iasarens omdöme. Hvad vi nLirmast dermed velat antyda. är
nödvandigheten för eli Folk och dess regering att hka mycket rikta sina
blickar utät. pä förhähiandet till andra nationer, som pä den inre
statsförvaltningen. Laran otti säkailade kulturstater är en vettenskapiig
rktion. en tom tröstcgrund tiligripen i nödens stund. En stat, hvilken i 30
veridshandelsernas gäng icke som sädan gailer, äger endast det tomma
namnet. och mcd dess vcrkiighet säsom stat är afven nationaliteten hos
det folk. som utgör densamma. försvunnen. Ett sädant foiks kultur är
dä en blott skoiöfning. i samma män blottad pä ali sjelFständighet. som
den ar ur ständ att inverka uppä gängen aFmenniskoslägtets utvcckling
i ali man het.

en nation endast i män aF sin politiska betydenhet genom sin
kuitur inverkar uppä andra nationer, medger man iatt. Ty det infly
tande en kufvad och aidöd nations kultur utöfvar pä besegraren, är
iiktvdigt mcd det traditionetta vctandets inilytande öfverhuFvud. Och 40

historien vittnar. att hvad afen nations biidning traditioneilt FortleFvat.
just härrör Frän den tid. dä nationen genom sin politiska betydenhet
äfven bildande inverkat pä sina samtida. Detta aFger säiedes bioit ett
ytteriigare bevis För det anförda, Det visar. att endast den kultur. en
politiskt. icke blott tuli namnet utan i handhng och verkhghet sjelfstän
dig nation äger. är mäktig nog att fortlefva i historien och ingä i
rnenskiighetens ailmänna biidning.

Men historien visar sig också hLiri säsom en domare öfver hvad
sanning är. Den kultur. som spärlöst försvinner ifrån jorden. har
derigenom visat. att dcii icke är af sann art. 50

Det vore derföre Fäkunnigt aFen nation ati prisa fredens välgcrning
ar. om hon icke tillkämpat sig dem. utan äger dem säsom en skänk (rän
af henne oberoende förhällanden. Man lärer. att en besegrad nation
har en skuid ali belala (II nationaläran. Den djupare meningen härmed
är den. att denna nation bör riidda sin nationalitet. Denna beror vai af
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hennes politiska existens, men kan ocksä aC densamma öfverlefvas. Vi
se sälunda nationer till namnet framslLipa siIl iif genom seklerna.
politiskt säsom sädana erkända, men utan sann nationalanda, utan en
bildning och verksamhet. som skulle ingripa i häfderna och Försäkra
nationen om en odödligt lif i menskligheten, Lifven sedan eniigt lingens
eviga ordning den stat. uti hvilken hon hade sin tillvaro. upphört att
existera. En sädan nations inre statsförfattning när ocksä dä ingen höjd
af utveckling, huru skenbart den än mä Liga Företräden i den flygtiga
betraktarens ögon. Om vi säsom bevis ur nyaste tid anföra den

10 Schweitziska republiken, sä tvifle vi ej, itu detta anförande skall anses
som en paradox. Den blir dä icke den enda af det slaget. Ty fiera skola
följa. Det är endasi en af dessa paradoxer, vi icke väga uttala. men den
vi helst af alla önskade, att läsaren mätte ur väni ord utleta.

Säger nägon. att ett folk kan lefva likasä lyckligt. utan alli det bräk,
vi här antydt tillhöra en nations sanna lif. sä mäste vi medgifva della
pästäende, om man mcd nationens lyeka menar makligt lugn, fulit upp
af mat och dryek för dess individer o. s. v. Vi öfvergä dä. i stället för
svar. till en af dc utlofvade paradoxer.

Denna inleda vi derigenom, att vi fästa uppmärksamheten uppä,
20 huru hvarje lands regering, dc despotiska mest och kraftigast, sträfvar

att tillvägabringa den nämda lyckliga belägenheten för folket. Man ser,
det deras bemödande ocksä till en viss grad lyckas, men plötsligt äro
äter dess frukler tillintetgjorda. och nägra är kunna förstöra, hvad
decennier uppbyggt. Kastar man äler sin blick pä nutidens mest
uppiysta staler, pä dem. hvilka anses representera tidens anda, och
hvad man mera kallar dcl. sä sakna sädana bemödanden ali framgång.
Å tminslone erkännes säillan att regeringen i detta afseende nägot gjort

jo simmia: man fordrar för Folkets iycka en annan regering, och
summan af denna fordran iyder, att folket bör styra sig sjel[

30 Skulie man nu tro, aLI genom uppfyliandet af denna fordran äfven
den pä materiellt välständ osvikligen blefve reaiiserad, sä skulle man
hoppas pä elt tiilständ, som i historien inga vittnesbörd äger för sin
möjlighet, elier man skulle hoppas uppä en total omskapning af
menniskosinnet. Menskliga passioner. njutningsbegäret. vinningsiyst
niiden skola städse visa sig verksamma, och hvad den ena menniskan
äger. skail den andra sakna. Vinnes äfven en jemnare fördelning af
verldens goda, än den som nu äger rum. sä äterstä säkert ojemnheter
nog att beklaga. missnöje nog att besegra. För vär del se vi denna
jemnare fördeining hufvudsakligast i en hastigare vexling.

40 Vi förmene derföre, att hvad som mcd den nämda fordran uppä
folkets sjelfregering äsyftas endast är dess eget verkiiggörande, d. ä. att
folkväldet icke har nägot annat ändamäl än sig sjell’.

Säsom aiimän sats medgifves kanske. att det medel är det förnufti
gaste. som Lillika är ändamäl. Vi behöfve dock ei stadna vid denna
ailmänna formei. Man mä kaila den förnuftets makt, som styrer
verldshändeisernas gäng, försyn, verldsande, man erkänner dock alitid
dess närvaro 1 nationernas och menskliga biidningens öden. Det är en
tröst för den enskiite. alt äfven i silt bortgömda lif vörda samma makt.
Men hans enskilda göra och läta är förgänghgt, likasom hans tiilivaro.

50 1 slatens öden deremot ser han en hc’ståcncle. förnuftig utveckling, en
makt, af hvilken hans enskilta väl eiler ve heror. och olot hvars fortgäng
han är kraftlös att verka. Gör han sig deremot till redskap för denna
utvcckilng. sä har han omedelbart medvelande deraf, att hans handling
ar tillika äro verldsandens verk, eiler mcd andra ord, att honom
verldsanden lefver och verkar. Tillhör han en nation. hvars förelag
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omedelbart ingripa uti historiens gång. ett verldshistoriskl folk. så ser
han sin svaa hand miktig, att leda mensklighetens öden, Det Lir detta
mcdvetande. som drifvit eröfrare och despoler till ursinnig sjelfförgud
ning och som beredi deras Fail. emedan dc sagt: big. icke: anden i mig.
Det är del högsta. hvartill menniskan kun hinna; men det beror helt
och hället deraF. att hon uppoffrar sitt jag. sin egoism. vet sin ande. icke
säsom detta jag. man säsom den lefvande allminna, förnufiiga anden.

Vi anse nu. att sträfvandet till detta medvetande utgör det till
grunden liggande i alla tidens strafvanden inom stat och kvrka. Man
har betecknat demokratien. folkväldet, säsom mälet för statens utveck- jo
ling i närvarande tid, Della har ±1 den betydelsc. att hvarje individ i
sialen bör hinna elI sädanl medvclande, “eta sin andes frihel.

Det är pä sädan grund vi vägal päslä. alI Folkviildet Lir sitt egel
ändamål. Den tirnliga lycksalighet, det tilläfventyrs kan tillvflgabringa.
lemna vi derliän. För stunden synes liberalismen osLiker om medien för
dennas förverkligande. Rlott i etl afseende är den sLiker; den vill frihet,
d. a. den viil höja menniskoanden till medvetande af dess eget eviga.
gudomliga väsende.

20

19 PARADOXER, ANGÄENDE DEN POLITISKA
OCH RELIGIONSFRIHETEN.
Fre/a ,i:c) 798.X /b4)

Uti sednasle nuinmer vägade vi ullala den äsigt. att siräfvandet till
politisk frihet. till folkvälde. icke har nägol annal mil än sjelfva denna
frihel. emedan den gör menniskan medvetande uf hennes andes enhet
mcd verldsandcn. För en yttre betraktelse visar sig detla sträfvande
blotl säsom begär cftcrjemlikhet. Detta fordrar individens erkännande. 30

aktning i hans person för mensklighelen och alla allmänt menskliga
rätligheler, Man har till dessa fört äfven dc politiska — en äsigt. som
mäste ogillas och blifvit ogillad. om dessa rLiltigheter anses för natur
liga. medfödda o. s. v, Historien vittnar. att ingen nation hunnit till ett
tillsländ afjemlikhel i politiska rätligheler. förrän vid en framskriden
period aC dess utveckling. Det ligger ocksä i sakens natur, alt för deras
utöfvande fordras en andlig utveekling hos individen, som icke mindre
beror af nationens allmänna ständpunkt i bildning, än af individens
särskilta lefnadsförhällanden. Men obestridligt är, att hvarje menniska
äger rält att höjas till en bildning. som gör henne skicklig att utöfva 40

dessa politiska rättigheter. Huru och pä hvad sätt detta bör skc? pä
denna fråga lemnar nutidens historia mängfaldiga svar. Vi hafva
endast velat antyda, att medvetandet om dctta mäl är samlidens
ailmänna egendom. samt att det i och för sig sjelf. icke blott säsom ett
medel för folkens materiella välstånd är värdl att eftersträfvas.

Men vi se denna lidens sträfvan äfven i ett annat element, i det
religiösa. inom kyrkan. Historien lärer. huru nära kyrkan sammanhäng
er mcd sialen. htiru en reform inom den ena äfven reformerar den
andra. Della skönjes lättare i det infiytande dc religiösa föreställning
arna utöfva uppä samhällsskicket. än tvcrtom. Vi skulle tro. af den 50
anledning. att det religiösa velandet. så snart del vill göra sia verkligt
i handling. har dcnna sin verklighet i staten. i borgerliga samhället och
fttmiljen. ±1 dcrcmoi det infiytande. slatsinrältningen har uppä ett
folks religion. säsom närmast verkande på öfvertygelsen. vetandet.
enligt sakens natur icke liggcr i lika öppen dag.


