
384 HR REUTLRDAF L5 KRITIK AF SKRIIIEN »STRAUSS OCH EVANGELIERNA.»

försäkran 1 detta liänseende giilla. 1 hvarjc bcarbetning. sam söker
»afkhida Strauss den lärdn farmen». skola olikheter, sådana sam Hr R.
påpckat. blifva nödviindiga. Rvad särskilt bevisningen angär. sä ,;uhtc
ju denna. äfven mcd störsia trohet mm Struuss. bIiRa otillräcklig. dii
enligt Hr R. Strauss’ egen bevisning redan är vederlugd. och siledes
Strauss arbele pä summa grund som bcarbetningen vore ett Iappverk.
Vi hafva aldrig ansett boken för nägot mästerstycke, utan i dc fil ord.
vi om densamma yttrat. paipekat dess brister. ehuru ej mcd försäkringar
am dess »rähet». »plumphet» o. s. v.. men vi tro ei att niigon skall

10 kunna gi/ia skdl för en sädan förkastelsedam. sam den Hr R. utfiirdat.
Det sämsta i baken är öfversättningen och dc mänga tryckfelen.

Pä hvilka grunder Hr R. stöder sin försäkran. ait boken »icke är
långt skild från del omniidc, sam Neunder beiecknar säsom ett
rättvisligen förbjudel». torde blatt han sjelf veta. Ty i hans kritik flnnas
inga bevis för, aH boken »titgående frai, ei! lät!sin,,irt och ogudukiigz
sinneiug på Idi tfdrdig 1 0 1; särtuide sä!! sA tule profunera det h eliga,
/iYrnärn,a religiös och sddllg kdnslci och hafiv Ji.’ atsigi titt hos folket
/(hstöra denna.» Äfven den i vettenskapligt hänseende sämsta produkt
har dock anspnåk pii rättvisa. Siidana beskyllningar kunna ej hinna den

20 obekanta Tyska författaren, men dc ålerfalla pä den Svenska öfversät
taren ach ulgifvaren. Det kan alit derföre vara mening mcd dem, men
deraf följer ej, att der linnes rätivis och samvetc i dem. Suom cuique.

22 BIORANSKAREN MÅSTE. HONOM TILL UPP
TUKTELSE. BINDAS VID SINA OSANNINGAR.
Fre/a n:o 85 29.X 1831

30 Och vi fil derförc ej kita honom strö sand i ögoncn pä dem, hvilka mera
kunde se pä hans försäkringar. Lin pä saken. Han liar ci blott sagt. aH
författarcn till boken »Strauss och Evangelierna» »behandlat verldens
Äterlösare säsom ej en uäng en ärlig menniska». otan äfven (se N:o 235.
sp. 7) »att boken lärer. att han (Jesus) knappt vant en ärlig rnenniska.»
Vi hade anfört bädu uttrycken, men i sin gärdagsursäkt ftirttger
granskaren visligen det sednare. emedan det ej gaf hanom ens det
minsta rum för nägra sviingningar. Att boken »lärer» nägot sädant,
detta är nu en lögn, ach att Gr. blott eiterade albrutna meningar »för
att kunna ge den sken af sanning, detta är hedrägeri. Han ökar oblygt

40 1 ursäkten sitt skuldregister mcd att ännu pästii, att den nämda förf.
»ifråga.vtdller, om Jesus verkligen var en ärlig man.» Ty för!’. vederläg
ger det naturliga förklaringssättet af liskafänget just dermed, ati Jesu
ärlighct Mcc kun ifMgasiällav. Eller ifrägaställer Gr. kristcndomens
sanning, dii han pästiir Srauss’ äsigter vara förkastliga. emedan dessa
skulle innehälla en förnekelse af densamma?

Gr. mätte hafva sina egna begrepp om hvad sam »rörer äran», dii
han anser »tillägg» till deL anförda nödiga. om det skall gä en mans
karakter tenligen nära. Han menar kanske hvad vi sagt cm svftninen
af en hans anmarkningar till Hr R:s kritik? Han Iror sig känna, hvem

50 F. i Freja är. Han känner dii äfven sättet att bringa hans medborgcrlia
cxistens i fräga. Derföre är dcl honom angeläget att fä fram personen.
Detta bemödande börjades förr än vi om Biet. granskarcn eller hans
granskning sagt elt ord. Hvarje nummer af Biel bär numera deram
viune. Detta är elI ädelt sätt att bringa en motsuiindare till tystnad. för
hvars uppträdandc Gr. sjelf omöjligen kun upptäcka nägon annan
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rimlig anledning, än frågans sammanhang mcd hans vettenskapliga
strLifvanden och den ylin, han dcrvid fäster, i afseende ä alla dc orier,
der Svenska spräket kallas ,iiadersind/. och för hvi!ken Biets poliliska
parlistnder måste vara heli och hället främmande. Afven säsom hfimd.
derförc ali Litskilligt al’ Gr:s beteenden i polemiken blifvit biottade. Lir
sattet sjelfva dessa beleenden värdigt. Alli sadant anser Gr. för »eli
nödvandigl vilkor. hvarförutan den sak. han förfäktar. ei kan vinna
förtroende.»

23 DEN STORA BI-PREDIKAN.
Fre/a n:o 86 1 XI /841

(Ri-predikanten klätirar. under vLtldiga skrik och knytnäfvedemonstra—
tioner mot samhällsförstörare. revolutionärer och kannibaler uppför
kupans vägg, för ali frän dcss spets räcka samhällets höjder en
broderligt »handtag.» Man tysinar stundom. och dc rättrogna darra För
verldens undergäng. Men den väidige har endast fört en skopa frän
ovettets och Iögnens sä till smna läppar; han lägger genast äter skopan 20

ä sido. och nu sprutar han w en störtflod. hvars mefitiska krafier icke
kunna motsLs af nägot lcfvande väscn — i kupan. ty endasi dess
drönare hinnas dcraf. Under dessa vexlande bedrifter kommer klattra
ren till kupans specs. Der sitter han mcd utsträckta armar och ben, dc
förra i riktning ät samnhällets höjder. dc sednare säsom »kyrkans
auktoritet» rikiade mot den räa massan. Han rätar ui den af munnens
Röden brokiga. »kyrkliga» kragen. under det vinden mcd den slarfviga
äterstoden af hans. pä den politmska polemikens tistelfäli sönderslitna.
kappa piskar hans flLimiande sidor. Dä suckar han och. i det hans min
synes utiryeka: se alli della hafverjag lidit för min tros skull! uppläter 30

han sin mun och säger:)
Vak upp du b]inda hop och se dig omgifven af »aiTällingar».

»religionssiormare». »kristendomslbrnekare». »kyrkans förtrampare”.
»samhällsupplösare». »helgeränare». »röivare» m. m. m. m2 Vak upp
och betänk. ali. om ci jag och nägon annan till vore till, sä vore du ctt
rof för dessa »afl’ällingar» »religionsstormarc» m. m. m. m. Ty jag. jag
har sagt dem sanningen och tyslal ner deras mun: jag har sagi dem, ali
dc äro »samhällsupplösare’>. »helgedomsränare». »röfvare» m. m. m.
m. Jag har sagi dem, ali det gifvits teologer i veriden. hvilka samman
skrifvit nägot, som kallas symboliska böckerna. Jag har sagi dem, ali 40

dessa böcker äro en »mncdelbarlig. gudomlig uppenbarelse»
— ja ta mej

— äro dc ieke sä se sä nu svorjag pä’et. Ni behöfver inte bii skrämda
För det. Ty ser ni i sädana gudomliga uppenharelser är just icke alli sä
mycket värdi. Det finnes der »en och annan mindrc väsendtlig omstän
dighet», angäende hvilken 1 kunnen »hafva afvikande äsigter», som aro
lika goda mcd uppenbarelsens — 1 bildade nemligen; ty hvar och en af
er kan ändock vara en »i Svensk kirkllg iiiening allvarlig kristen.» Jag
har »sagi» sä mycket och har sä myckei att säga, sä att jag no ej hinner
uppiysa er om. hvilka dessa »mindre väsendtliga omständigheter» i
»uppenbarelsen» äro; cj heller hurjag tid att säga er, hvad kristendom 50

är 1 konglig »Svensk kyrklig mening.» Men derom kan ni fä underrät
telse der nere i bikupan. Nog aF, en väsendtlig omständighet är, ali
presterne äga potesias c/aviwn, säsom det 1 den nämda uppenbarelsen
heter, d. v. s. att när presten säger: du är kristen, della är kristendom,
sä gäller det inför Gud och menniskor. Della kallas nu kyrkans


