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28 EN BLJCK UPPÄ TYSKLANDSNÄRVARANDE
POLITISKA OCH RELIGIOSA STRAFVANDEN.
Frcja ;i:o 92, 93 och 9625.. 26, Xl och 7. XII 1841

Emedan vii cii föregåendc nummer (N:o 79) ui’ denna tidning hänvisat
läsaren till denna artikel, bibeMllu vi ofvunstående titel äfven mcd fara,
att läsaren icke ansåge artikclns innehtill fullt motsvara densumma. Cm
derföre någon annan hänvisning till, det som utgör hufvudsakliga

in föremtilet för dessa uppsatser. af läsaren önskas. sä kunne vi enklast
utmärka det, dii vi säga. aH vi här önskude visu. hum irke blott
Tysklands politiska sjelfbest&ind. utan den Germaniska bildningens
vidare utveckling öfverhufvud Ur beroende af en konscqvent fortgån
pii den bana reformationen öppnat. Denna konseqvcns innefattas i.
hvad vi pä anfördt ställe betecknat säsom rcligionsfrihetens mäl. att
nemligen »dc sanningar religionen innehäller. ickc genom helgden af
deras ursprung. utan till följe af menniskans pä fri pröfning grundade
insigt. hos henne skola göra sig säsom sanning gällande.»

Vända vi vär blick först till den politiska ställningen i Tyskland. sti
20 kunna vi lemna alla gissningar om. hvad framtiden skall medföra för

förändringar i dc Tyska staternas förliällanden till andra makter. Hvad
som än händer, det säkra är. att ännu ingen stat kunnat bibehälla sin
sjelfständighet. om denna icke varit grundad pä en hos nationen
lefvande fäderneslandskärlek, en kärlek för nationens språk. seder,
lagar. Uran afdess namn o.s. v. Men vid den grad af kultur. till hvilken
Europas nationer redan hunnit. är sjelfva freden ett krig. uti hvilket den
ena nationen medvetet eller omedvctet söker kufva den andra. Att sä
förhiiller sig i industmiellt hänseende. har snart blifvit en alimän insigt.
Mindre allmän är tanken derpä. att den ena nationen genom sitt

30 vetande kan kufva och beherrska den andra. samt att ett sjelflöst
beroende i detta hänseende undemgräfvem nationens politiska sjelfbe
ständ. Och att mcd dess egendomliga bildning äfven dess politiska
oberoende försvinner. En folk. som länat en annat folks sätt att se och
tänka. kun ocksä icke mera älska. hvad som egendomligt tillhört det.
dess spräk. lagar o. s. v.. man delar äfven i dessu ufseenden det sednares
sympatier. Det iir härmed icke sugdt. att nägon nation borde helt och
hållet ifrtin sig uteslänga hvarje infiytunde frän andra nationer. Men
den bör sträfva till att icke mottaga mera än den gifver. d. ä. den böm
äga en sjelfständig bildning. stark nog att i sig upptaga dc främmande

40 elementerna, emedan den rcdan. genom att sjelf utöfva inflytande pä
den främmande nationens bildning, beröfvat dessa elementer deras
ensidighet och gjort dem till en produkt af bäda nationernas bildnings
process.

Utan att här ens kunna beröra orsakerna till ett sädant förhällande,
päminna vi blott om det faktum, att detta bildningens krig icke direkt
föres mellan skilda stater, man mellan skilda folkstammar, under det
att den ena eller andra till en viss folkstam hörande staten kan stä i
spetsen för detsamma. Ingen kan, som det heter. hända händelser att
hända, och en cnskild stat kan mer eller mindre stii utom den alimänna

50 kultur, som tillhör folkstammen. men dess sjelfständighet umbärer dä
ett af sina starkaste stöd. En stat kan. äfven dä den är fullt delaktig af
folkstammens kultur, genom andra omständigheter bringa sin sjelf
ständighet i fara; men sä länge sjelfva denna kultur sjelfständigt bestär,
äger en sädan stat alltid hopp om en pänyttfödelse. Ty den råa styrkan
kan för ögonblicket vinna seger. men andens krafter äro dc mäktigare,
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ehuru dc fordra tid för att verka.
Den Europeiska kulturen har, då muhamedanismen sisom billigt

tillräknas Asien, trenne bestämda utgreningar, den Romaniska, som
sträcker sig öfver det vestra och sydvestra Europa, den Germaniska
och den nu först mcd nägon sjelfstandighet uppträdande Slaviska
bildningen. Man har länge, i anseende till den ringa grad afutveckling
den Siaviska folkstammen uppnätt, och den omständighet, att den stat,
som för densamma står i spetsen, Lifven omlhttar ätskilliga rent
Asiatiska stammar, velat utesluta den Slaviska folkstammen och dess
kultur från den Europeiska. Man har dervid förlitat sig uppä en större 0
makt och utstrackning hos den Germaniska bildningen, än denna i
sjelfva verket äger. Först i sednastc tider har man blifvit varse, att den
Slaviska stammen redan innehar snart sagdt halfva Europa, samt att
den del deraf, som ansågs hafva antagit den Germaniska kulturen, i
sjelfva verket endast af densamma har en ytlig anstrykning.

Ifrän Ostersjön nemligen till Adriatiska hafvet innehafves en land
vidd, nära lika stor mcd det egentliga Tysklands, af Slaviska och mcd
dem beslägtade stammar, hvilka ännu lyda under Tyska rcgcnthus, och
hvilka man hittills ansett för en säker eröfring för den Germaniska
bildningcn. Posen, en del af Schlesien, Böhmen, Mähren, Galizien, 20
Ungern, Siebenhörgen. Transsylvanien, delar af Kärnthen och Krain,
lllyrien, Dalmatien, Slavonien, hela denna landmassa, som lyder under
Tysk höghet, har äfven i afseende å dess innevtnares bildning endast
länat den Germaniska. Men denna har icke inträngt djupare hos sjelfva
folket, utan endast ytligt berört dess högsta ständ. Slaviska folkstam
mens nu vunna, stora politiska makt, reprcsenterad i Ryssland, och den
väckelse, nationalandan hos Europas nationer i ailmänhet erhällit
genom impulsen från det vestra Europa, hafva samverkat att i en del af
dessa länder lifva nationaliteten. Denna förändring visar sig hittilis
mindre i sträfvandet till politiskt oberoende, än i kärleken för landets jo
språk och bemödandet att, mcd afskuddande af den Germaniska
bildningens ok, biida en egen nationell litteratur. FörnLimligast i
Böhmen, det af dessa länder, som hittills närmast varit förenadt mcd
Tyskland. har ett sådant sträfvandc kraftigt uppträdt och vunnit lifligt
erkännande hos dc besliigtade stammarna. »Han ställde sig försunken
i drömmar pi Karpathernas spets», heter det om Kollär, en af
Böhmens nationella sängare, »och blickade ut öfver det omätliga fäIt,
hvilka hans brödcr bebo. Dä eldades hans hjerta afden heligaste kärlek
för dem: hänryckt sjöng han sina känslor, och hans säng återskallade
frän Wolgas, Weichselns, Donaus och Moldaus stränder. Kaiku v 40

»Arans dotter»’ är vär tids Slavcrs höga visa.»
lngcn fördomsfri kan vägra dessa yttringar af en vaknad nationalan

da hos dc förut förtryckta samt 1 andlig och lekamlig uselhet nedsjunk
na folken, sitt bifall och sina önskningar för deras framgäng. Men

Hos dc Germaniska nationerna har man i en ordlek stählt Siaviska namnet
tiilsamman mcd slaf, Sk/are. Slaverne sjelfve härleda det genom en annan ordlek
l’rän siarä, Ltra. Utom den yngre Kollär, äro Pachn,arer, Riute,,krant:, Hne,i*o,t’s—
kr, Negiailly, Paiak, Sehueider äldre författare pä »czcchiska» spräket, samt bland
dc yngre C’eiakoii’sk,’, IVb,awhkj’, C’h,,wic,zsk,’, 1 Varel, Mdcci, Ka/eran Tri, Alati’, 50
Alarha, R,,f,s-r-h, Kinnan,’, Chaiaupka, Magurskr dc berömdaste. utom en mängd
författare af andra rangen, dels i Ungern, deis i Böhmen. Böhmiska eller, säsom det
mcd ett ailmännare namn benämnes, det C:cchiska spräket har sä stark slägtskap
mcd Ryskan, aLi den, sora förstär det ena språket. äfven förstär det andra. Redan
mängden af litteratörer ger tilikänna att spräkets nya litteratur ej är obetydhig. Den
har äfven tillegnat sig dc förnämsta utländska författare. Arbeten aC Byron, lrwing.
Bulwer, Chateauhriand. G. Sand o. s. V. läsas nu i czechisk öfversättning.
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likasa flnnas i dem en grund till oro för dc nationer, hvilka tilihöra den
Germaniska bildningen. Uti Tyskland, denna bildnings hufvudsate.
har afvcn en sadan oro vaknat och ängsligt ser man sig ikring efter en
borgen för dess framtida sjellbestånd.

En enda Fördomsfri bliek säger, att en sädan borgen ieke linnes i
Tysklands politiska författnig. Tyska förbundet Lir ett ord pä papperet,
i verkligheten intet. Förbundsregeringen kun blott verka säsom öfver
censorat och högsta polisinstans för politiskt kätteri, samt såsom sadan
vUcka hat, men är för öfrigt af Tyskarne sjelfva föraktad och beledd.

0 En Tysk, som far från Heidelberg till Darmstadt, eller från Leipzig till
Haile, reser ännu alltid »ins Ausland», och af Tyska tullföreningen kun
dä väntas mera för upphäfvandet af Tysklands politiska splittring än af
Förbundsdagen. Förbundshären är ej nu mera en fullkomlig riksarmö,
men den ar doek blott en menniskomassa, sammandrifven från olika
häil, utan att sjelf veta af nägot maN eller syfte. En ärlig Nassauare har
ej mera horn i sidan till Fransosen, än till den skälmen, Hessaren, som
vräkt stenar i hamnen vid Bieberich. Fursten i Lippe-Detmold är säkert
meni färdig att latu sin arm af 20 man ryeka ut på eröfringar mot
grannen 1 Sehaumburg, än mot Ryssen. Bäyraren skall nu som alltid

20 lillförene linna, att Frankrike är honom ett stöd mot Osterrikes
öfvermakt’, ehuru den nuvarande regenten personligen är Tysk patriot
och Fransoshatare, samt sändt Rheinliedsdiktaren ett bref och en tom
pokal. Af Tysklands tvenne mäktigaste stater kan Osterrike knappt
anses för en Tysk stat, minst i motsats mot dc Slaviska, emedan största
delen af dess befolkning bestär af Slaver, samt en ej obetydlig del tillhör
den Rornaniska stammen. Afven Preussen, som har sitt namn af en
Slavisk nation. räknar bland 14 millioner invänare öfver 3 millioner
Siaver. Men hvad mcm är: Preussen hum inga sympatier i Tyskland:
Tyskens fädemnesland är ej Preussen. Detta gäller till och mcd om delar

30 af sjelfva Preussiska staten, och än meni om det öfriga af Tyskland.
»1 Vo lxi des Deuise/wn Vater/andY» frägar en af landets sannt patriotis—
ka sängare. Enigan besvaras — i sängen, men i Tyska folkets medve
tande star den ännu obesvarad.

Det är härdt att frändömma ett folk, hvad som borde vara dess
dyrbantste egendom, dess nationalitet; men ingen, som gjort bekant
skap mcd det Tyska folkel, skall kunna flnna, att hos massan deraf
lefver nägon kärlek för det allmänna Tyska l’ädemneslandet, för Tysk
lands sjelfständighet, det Tyska namnets ära o. s. v. Tysklands
beprisade folkbildning har mcd allt sädant intet att göra. Den bestär i

40 nägra lexor, mindre väl lärda, än man vore böjd att förestiilla sig, och
emedan dc sakna användning, ailtid hastigt glömda. Hufvudorsaken
till detta förhällande ligger naturligtvis uti Tysklands splittring i sä
mänga särskilta stater. Sä har Tyskland under sekler ickc kunnat
uppträda som ctt helt mot andra nationer, kämpa för sin sjclfstän—
dighct och vinna medvetande om sig säsom nation. Europas krig hafva
utkampats pä Tysklands fttlt. men Tysken har i dem deltagit häglöst,
förenande sig än mcd det ena. än mcd det andra partiet, alIt efter hvad
dc skilda regenternes tillfLilliga fördclar fordrat. och derföre vanligen
scfl äfven sina Tyska medbröder i sin liendes leder. Man har gjort

50 nägot väsende af sista kriget mot Napoleon. Obestridligt är, att det

FörF. hum hört denna äsigt mcd värma lZsrsva ras af en ganska instruerad Bilyersk
militiir, solu flften exponerade. huru alla för Bäyriska krigaren hedrande minnen
voro förvarfvade i förhund mcd Frankrike. 1-lain siutade mcd den frägan: »Om jag
slöss För Tyskland, hvad försvarar jag dä?» Vi tro, ali hvem som helst kan satias i
förliigcnhet för cli svar.
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väckte nagon nationalanda. men denna har sednare icke haft nögon
naring, utan tvertom Tyskiands regeringar gjort sitt till för att qväfva
den. Minst kan sägas att denna kraftansträngning, utom kanske i det
dåvarande Preussen. utgick frän nägon djupare känsla för fäderneslan
det. Ty detta namn förtjenar icke den blotta drift, som vanan framkal
lar, och som gör den jordtorfva, der menniskan födes, för henne kär,
eller den harm, hos henne kan upplåga, om hon störes i den roliga
besittningen afdensamm&. Viiden ägeren sädan fosterlandskärlek lika
mcd den bildade: äfven mcd djuret delar menniskan en sädan känsla.
Nögot annat Lir den fäderneslandskLirlek, som älskar fädernejorden, 10
emedan vid den alIt är fastadt, som andligen gör nationen till hvad han
är, som icke köper dess lugna besittning mcd uppofl’ring af nationens
ära och politiska sjeifständighet. utan för denna uppoffrar lif och
ege n d om.

<no 93>
II.
Den fredspolitik, som af dc bäda Tyska stormakterna följes, är egnad
att ännu iLinge qvarhälia nationen vid den brist pä nationalmedvetande,
hvilkcn nu utgör hvarje Tysk patriots förtviflan. Derunder blomstra
fridens konster, industri och vettenskaper. Osterrike bygger sin framtid 20

uteslutande på folkets materiella viilständ. Dettas andliga utveckling
har man deremot ansett för kiokast att slä i band. Österrikes kejsare
»behöfver inga lärda män, utan blott goda undersätare.» Sä har det
öfriga Tysklands litteratur. mcd summa stränghet som dess fabrikater,
blifvit hindrad att öfverskrida Osterrikes griins. Detta och den i nägon
män större liberalitet, hvaraf den inhemska litteraturen under sednaste
tid fått fröjda sig. har i icke ringa grad gynnat uppkomsten af en slavisk
litteratur, der fordom den Tyska uteslutande gälide.

Preussens regering har, under frflmjande af industrin, dock förklarat
sig vilja »grunda statens väl och framtida bestånd hu/’z,c/.vakIige;i pä en 30
sorgfä/llgI kdd utveckling af alla dess andliga kraften>2. Hvad den ort
för vettenskapen ligger ocksä i öppen dag. Afven folkbildningcn har
varit föremäl för dess omsorger, säsom nära tjugutretusen folkskolor
inom Preussiska staterna bevisa. Men den »sorgfälliga ledningen» har
under namn af censur bestämt vettenskapens gränsor och gifvit
folkbildning betydelsen af lexor. lärda i folkskolan. lnstitutioner,
egnade att höja nationalmcdvetandet, kunde den ailmänna bcväpning
en kommunalförfattningen och landtständerna vara; men i närvarande
förhällanden anse vi, att dc föga utträtta. Rcväpningen hade nägot
lockande för den krigiska anda, som under kriget mot Napoleon 40
uppstod. Men hvad har den vaI vid närmare betraktande för företräde

Tyskland leinnar äfven bevis uppä, hum svagl detta band i och för sig är.
Tusentals af dess invänare utvandra ärligen. under det aLL dcss skriftställare pästä
aH denna häg för utvandringar icke ar en följd af öfverbefolkning. Tysken ar
hemma, hvart han kommer, och trifves öfvcrallt. »Dc ilmo nöjda. om dc blott hafva
nog af kött och bröd, samt en varm sLuga att skydda sig för kölden», sLiger
Machiavelli, men dc vilja afven hafva deua godt.
- Sä heter det i stiftclse-urkunden för universitetet i Bonn af den 18 Okt. 1818. Den
18 Okt. 1819 utkom censurförordningen. Denna tim stmtingare, än det enligt 50
förbundsdagens beslut varit nödigt. 1 Preussen censureras alla skrifter; likasä i
Bäyern, emot Bäyerska konstitutionens uttmyckliga stadgande. 1 Baden och Wör
temherg samt. om Fömi. ei misstager sig, äfven i Sachscn aro blott periodiska skmifler
saint andra skmifter ,mdc, 20 mk censur underkasLade. Endast detta fordrade också
Förhundsdagen. Trycktvänget i synnerhet vtickcr den vettenskapligt bildade Tys
ken s h mm. » Der 7r o rYrllgr», sä ger Ii a n, »dä det ö fva s 1,10? Europas 0 rc&vt in relligeirta
,,allun.» Genom att uti liberalitet för vettenskapen lemna dc smärrc statemna
förspränget, förlorade Preussen mycket i den allmänna opinionen.
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framför konskriptionen under Napoleon, som på en gång var det
starkaste medlet för och den mcst kännbara yttringen af hans despo
tism? Vi tvifla ei. att Preussens fredsystem Ufven i detta afseende är
ganska politiskt. Ty i ett krig far en sådan institution för folket en hei
annan betydelse. än under freden. såsorn ett krigiskt skädespel, hvaraf
Tyskarne isynnerhet synas Fröjda sig’. Kommunalväsendet saknar För
närvarande allt intresse frän folkets sida. och man anser det besvär,
detsamma Förorsakar, för en börda, hvilken dc kungiiga embetsman
nen vii kunde orka biira. lckc i inrättningens felaktigheter i och för sig,

10 otan i sakens natur ligger roten till den gagnlöshet, man nu viIl linna i
det Preussiska kommunalvasendet. Ty vid en för öfrigt enväldigt
monarkisk författning, kun intet högre intresse för allmänna angelä
genheter vmntas. Detta kun ej heller underhållas af Provincialständer
na, di dessa, för att ej tala om deras sammansättning af vanligen
hälften FrLilse och hulften ofrmlsc ledamöter, icke ensi ärender, som röra
provinsens kommunalangelägenheter, äga beslutanderätt och För öfrigt
endast fil vitra sig öfver regcringens propositioner. Den anda i dem
råder, hvilken mfven ger ett proF pi den politiska hildningens tillständ
i Preussen i allmmnhet, visar sig bäst deraf, att dc i åtskilliga provinser

20 yttrade sig afstyrkande öfver regeringens Förslag om offentliggörandet
af deras förhandiingar.

Åfven i dc Tysklands smärre stater, der författningen tillitit folket
deltagande 1 ordnandet af statens angelägenheter, har likvul trycktvång
et haft ett menligt infiytande. Ocksi i dem begagnar den af Förbunds
dagen Föreskrifna censuren tillfället att alklippa hvarjc för styrelsen
obehaglig diskussion, och tidningsbladen visa blanka sidor i mängd.
Likvml förestiilla dessa kartor öfver censors-saxens inkräktningar,
salsom det ylh synas, oftare tankar öFver Tysklands alimänna angchm
genheter: ty isynnerhet 1 friga om dem är denna sax en verklig

30 öfverskärarc. Finnes derföre i nigra af dessa stater ett lifiigare sinne för
det allmmnna. så strmcker sig detta ej utöfver det lilla landcts grmnsor.
och staternas politiska obetydlighet gör hos medborgaren en tålig
resignation i afseende pi deras Framlida öde och bcstind till en nästan
nödvmndig dygd.

Si har den hittermrt bildadc ungdomens. studenternes, LidIa ifver för
det alimmnna Tyska fäderneslandet, en llflgt af den anda befrielsekriget
lifvade, spirlöst försvunnit. Den miste väeka regeringarnas farhiga,
emedan den tillika åsyftade en ny samhällsordning och i sin ytterlighet
cii Tyskt rike mcd upphäfvande af dc minga. Men äfven, om den varit

40 fri frin denna extravagans och endast sträfvat till en fastare Förening
mellan dc skilda staterna. grundad uppi Friare författningar inom dem.
si skulle den gtitt under. emedan den saknade sympatier hos folket. 1
minga delar af Tyskland linnes ringa Förkmrlck för politisk frihet
likasom begreppen derom äro alldeles outvecklade. Det Förefaller
ocksi naturhigt, att förfttttningcn skall blifva en likgilltig sak i ett land,
som äger politisk sjelfstmndighet blott till namnct, om endast regeringen
är upplyst nog. för att cj förtrycka folket i dess materiella intressen.
Begreppet om Tysklands politiska storhet. sisom ett helt, var nigot För

50 Dc flesta Tyska stLidcr, afven dc Östcrrikiska, hafva sitt borgargarde, sammansatt
af det lLigre borgerskapct, hvilkct omfauar alla tilifällen att visa sig i sin militäriska
stät. under siadspojkarncs. hjcltarncs egna söners, skratt och gyckcl. Afven
dcsscmellan Lummar en sädan krigare gerna mcd sjellbchag sina mustachcr. Att för
öfrigt den Preussiska ailmänna beväpningen icke gör kostnadcrna för iandets
försvar mindre tryckande än eljest, flnncs derafi att af 50 millioner Thaler
statsinkomster ijuguire och en hoif million mtgä för armns beho[
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mingden ännu mera frammande och mäste af anförda skäl vara det.
Dessa ungdomliga drömmar. ehuru ädel deras källa var. lägo utom
gränsen för det möjliga. emedan dc ej tillhörde vcrkligheten. och den
fantastiska gestait. dc mäste antaga. gaf endast cii vapen i händerna ät
dc uppskrLimda regeringarna. hvilka 1 allminna opinionen kunde göra
sjelfva saken misstänkt och förhatlig. jemte den form. den i dessa
Fantasier iklädt sig. och här Funno cii tiIIflhIIe aH i grund uppspana och
utrota hvarje ät summa mnäl syftande sträfvande.

Men cm Tyskland i politiskt hänseende lidit uf sin splittring 1
särskilta siater. sä har dess vettenskap. och mcd den den Germaniska 10

bildningen öfverhufvud. deraf dragit fördelar — enligt den gamia sLigen,
att intet fir sä ondt, att det ej medför nägot godt. Den har underhällit
täfian mellan dc särskjlta ländernas universiteter, gifvit vettenskaps
männen en lättare utväg för timlig utkomst och ofta en tilIflykt mot
förföljelser, medan dc skilda regeringarna stundom af politiska afsigter,
säsom vid reformationen, mot hvarandra skyddat forskningens frihet.
Tyska vettenskapsmannen är nästan ensam den. som anser hela
Tyskland för siit lädernesland; likasom ii andra sidan det utmärkta i
vettenskap och konst är det enda, som den bildade delen af nationen
rLiknar hela Tyskland till ara. tillegnandc hvarje 1 dessa hänseendcn 20

utmniirkt namn icke den ena elier undra staten. man det Tvska
fäderneslandet. Den Tyska vettenskapen representcrar ocksä. mera än
Förbundsdagen. Tyskland inför utländningcn. och denne känner icke
en Preussisk. Wiirtembergisk eller Badisk litteratur. utan en Tysk. Sä
kan man säga. att den Tyska nationaliteten. om den 1 nägot afseende är
mcdveten. har detta medvetande 1 den Tyska vettenskapen. Tysken
uttrycker detta. dä han säger. att Tyskarne ro Europas nws! flhtCll/
gen(u Fiation.

(ii:o 96>
III. 30

1 det föregäende änskade vi hafva kunnat antyda. af hvdka orsaker
Tyskland intet nationalmedvetande hos folket kun finnas. Hvarje
utlänning. som mcd öppna ögon besöker landet, kan äfven lätt
öfvertyga sig, att sä är. Den Tyska förnöjsamheten. d. ä. likgiltigheten
För det ailmänna och för snart sagdt alIt, utom dagens behofver,
omtalas af hvarje resebeskrifvare, och Tysklands egna författare gä sä
längt, att dc pästä, aH benägenheten att lyda är det mest utmärkande
draget i nationens lynne. lfrän denna liknöjdhet för annat, än det
enskilda lifvets omsorger, gör hos folket till en del det religiösa
intresset, och hos dc vetenskapligt biidade sinnet för vetenskap och för 40

Tysklands, af denna beroende. betydelse för Europa ett undantag.
Tysklands lärdom och Tyskarnes öfvervägande intelligens. detta är det
lema, hvarvid den Tyska patriotismen uppehäller sig. Säsom sagdt. är
det äfven Tysklands vetenskap. som hos utiänningen representerar
nationen.

Dä vi här vända oss till den Tyska vetenskapen. fästa vi vår
uppmärksamhet hufvudsakligen vid dess filosofi och dc spekulativa
vetenskaperna öfverhufvud. Ty dessa uttala ickc blott i ailmänhet
ständpunkten ui en nations bildning och dess sträfvanden, utan utgöra
äfven den gren af vetenskap. hvari Tyskarne obcstridligt sui öfver 50

hvarje annan nation. Dc matematiska och induktiva vetenskapema Uro
öfverhufvud af den art. att dc. säsom Vohaire säger om geometrien.
»Iemna själen, sidan dc funnit den.>, AH äfven 1 dem Tyskarne. 1
afseende ä Iärdomen. kunna mäta sig mcd andra nationer. vilja vi ej
neka, ehuru derom kunde vara tutal, som man säger; men afgjordt är,
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aLi Tyskland i dem icke uppträdt sjell’stftndigt och reformerande. aLI
knappt nägon utveckling. som i dessu vctenskapers historia gjort epok.
utgdtt frän Tysklund. Frunkrike och Englund i synnerhet. Italien. ja
Sverige och Danmurk äga i sädant arseende namn att uppvisu. mm
hvilka Tyskland icke har nägru motsvarunde. Hirmed sammanhänger.
att Tysklands vetenskap och litteratur öfverhufvud. likasom dess
lugstiftning och statsskick. mottagit ständig impuls frän England och
Frankrike. medan dessa länders litteratur innu i dag star till en stor del
oberörd af alIt det utmärkta. Tyskland frambrugt. Till det enu som det

10 andra ligger uppcnburligen grunden i Tysku nationens säsom sädan
politiska obetydenhet. Ty endust, dä en nation är politiskt mäktig, kun
fifven dess vetenskup och konst trLida i vexelverkun mcd andru
nationers, samt just genom denna sjelfstftndigt och kraftigt utveckla
sig.

Om man medger. att Tysku vetenskapen. i trots ui’ missgynnande
politiska Förhällanden, hunnil en hög ständpunkt, sa är allt sagdt, hvad
som om Tyskarne säsom Europas inest intelligenta nation sägas kan.
Men deraf följer icke. ali endast den Tyska vetenskupen för sig i en
Crumtid kunde upprätthälla ens Tysklunds nuvarande politiska sjell’

21) ständighet eller den germaniska kulturen. Vi hafva icke berört det
politiska temat för tiden. Rysslands hotande öfvermakt och l’urorna
häruf För Tyskland. Tv det synes vara klart, att Europas alimänna
po]itik. ätminstone ännu länge. skall gifva Tyskland skydd. Men den
sanna borgen för sin sjelfständighet äger en nation endast i ett utbildadt
nationalmedvetande. Om nu della hos Tysku folket saknas och endast
flnnes hos den vetenskapligt bildade delen ui’ detsummu. säsom mcd
vetunde om den Tysku vetenskapen. dess värde samt dess egenskup aF
endu och högslu uttryck för nationulundun. sä visur det. att likväl
Tysklands vetenskap är den endu grund. uppä hvilken Tyska nutionens

30 frumtid kun byggus. För den är dä uppkomslen af en sjelfständig
slavisk litteratur och vetenskup, hvurom vi nämnt i vär första artikel.
mera hotande och betydelsefull. än politikens kombinationer’ . Kom—
mer nägon gäng Tyskland uti litterärt hänseende till denna i en
ställning, som nägot när liknar det beroende, hvari det nu stär i
I&hällande till England och Frunkrikc. sä är dess frurntid mörk. En
mcd dennu likurtad betruktelse hur redun ledi tänkande Tyskur utt.
siXsom nämdt är. närmure undersöku urundvulen För nutionens. dess
vetenskaps och den germanisku bildningens sjelfbeständ.

Betruktar man ännu en sidu af den Tysku vettenskapen. huru längt
3(1 uiliigsnad nemligen denna. just i den spekulutivu delen deraL som

horde uttala nationalmedvetundet. star ifrän verkligheten i stat och
kyrka och sälunda ifrän den större deleas af nationen bildning. sä är
mun, efter vär öFvertygclse, närmust insigien, uf hvad som ‘elar sä väl
vetenskapen som nutionen. Dä inses afven läLt. att den uiveckling, som
närmast Förestär vetenskupen. är dess ierkhggörande 1 .vuniliä/ki, 1
.vtalens och krrkenzs InsUtutionL’r. Men dettu kun ej ske, utan att
vetenskupen nedtränger i den öfriga nationeas, i folkets medvetande,
emedun institutioner, hvilku icke uF dettu uppbäras, äro tomma former.

Denna äsigi, aF hvad den närmaste framtiden för Tysklands veten—
50 skap bär i sitt sköte, är sä längt iFrän att vura ett tilllZilligt hugskott eller

Huru rupid ulvccklingen uI en Förut obildadt Folks bildnig i vira dugar är. derpä
Iemnur Ryssland cii exempel. IJet är uti röruise. iLL den SIa isku siammcns
bildning. sedun den bunnit höjden aC sin poliiiska maki, skull fortgä mcd förduh
Made ster.
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bioit resultat afen yltre betraktelse. att den fastmera innehälles 1 sjelfva
vetenskapen säsom dess högsta resultat. Den Lir uttalad i den sats. som
karakteriserar Tysklands nyaste spekulation: »det förnuftiga är det
verkiiga.» Spekuiationen hude. till stor del tvingad af dc politiska
förhällanderna, begrafvit sig 1 abstraktionernas verld och der uppbyggt
siti egna, för verkligheten frLimmande. sanningens rike. Men den har
no genom sin egen makt. genom tankens djupsinnigaste kom
binationer, drifvits lillbaka till verkligheten. för att i denna söka ali
sannings djup. leke under. att man pä eli häil funnit en sädan lära
tillkommen i rättan tid. för ali skydda dci bestäende. verkiiga, säsom 0

dci bäsia möjliga, säsom redan utgörande det förnuftigas verklighet.
Men — här var endasi detta ,,,c’,i. som man ej tagit i behörigt
öfvervägande — uppcnbariigen bestär ingen menskiig inrättning under
solen till cvig tid. och endast hvarje forms förgängiighet. det bestäendes
utveckling. proccsscn. är derföre det förnuftiga. det i sanning verkliga
och bestäende. Nu. dä della nämdu spckulations nwn rätt kommit i
dagen. har detta väckt ullarm och om. ehuru litet skäl härtill veklieen
förelinnes. Ty alh tings Förgänglighet hör ej till dc händeiser. hviika
man kan hindra att hända. Det är dessutom nägon skilinad mellan den
lära. som yrkar blott det gamlas försiörande. och den. som lärer. att det 20
best&lendcs förnuftiga uppfaitning. begripandet af dess väsende och
ändamäl. utgör dcss förnufiiga utvcckiing.

Emedleriid hafva Tysklands regeringar härtilis skytt ett sädant
begripande. en pröfning af det bestäende i statsformerna. och dc nyaste
tecknen visa, att det länge torde koinma att sä fortfara. Men forskning
en är hänvisad till. eller rättare: spckulationen har funnit sin högsta
sanning mi verkligheten och den har derföre vändt sig till den sfer af
andens verklighct. som stär densamma öppen. till kyrkan. dess insti—
tutioner och läror. Här har redan den allmLinna opinionens makt inom
protestantiska kyrkan brutit kyrkans dogmers anspräk. att gäila som Jo

oföränderiig big. suun ä andra sidan tilltvingat sig en fri. af den
borgerliga makten ostörd diskussion öfver religiösa ämnen.

Ingen kun vara blind för verkan aF en sädan diskussion. Den utgär
ifrän fllosoflen. och inför denna gäiler ingen auktoritet. utan endast
förnuftig bevisning. Härtilis har den teologiska vetenskapens hufvud
summa varit kritiken af dc traditionclla urkunderna. Men kritiken har
si smäningorn. ifriin ali endast urreda iärans sanning. öfvergätt till att
pr(J/u denna. Resuliutet är. ali den sjelf visat sin oförmäga att pröfva
och bevisa. Ty cti bcrättudt vaniigt Iiistoriskt faktum kun genom
kritikens tiiiihjcip visas vara sannt eller osunut, eiler noga tuget, biott 40

sannolikt elier osannolikt; men för det öf’versinniigus sanning eller
f’aiskhet har den inga bevis, Afven den nu i Sverige ryktbar vordna
Straussiska kritiken bevisar i sak endast kritikcns egen vanmakt uppä
detta fäit. En sädan negativ bevisning var nödig, för att vindicera
förnuftets ritit, att cnsamt afgöra öfvcr det. som blott är för förnuftet.
icke för dc yttrc sinnena. ali bevisa det öfversinnligas sanning. Enligt
den sats, som ofvan uppgifvits säsom För den nyaste spekulationen
karakteristisk. utgår denna Vid en sädan bevisning icke ifrän den ena
eller andra abstraktionen, utan dess bevisning bestär uti att begripa
Verklighcten, d. ii. 1 ifrägavarande fali kyrkans lära, sädan den i 50

församlingen Icfver, crkänncs och tros. Att ett sädant begripande tillika
Ltr en utveckling af denna lära. undgär ickc den, som gjort sig reda för
hvad begripa är.

Vi nödgas hiir bemöta en fördom. som, ehuru ailmän den än är, nära
gränsar till det cnfalldiga. Den lyder: att man i vetandet bör hafva ett
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nytt system fltrdigt, förrän man uppiöser och nedrifver det gamia. Man
säger derföre. om kyrkans lära ej tilifredssäller. hvad sättes dä i dess
stäile? Hvilket fllosofiskt elier dogmatiskt system är det erkändt sanna?
Kan vai nägot tanklösare linnas. än en sådant prat! Utan afseende
derpä. ait det erkändt sanna. t. cx. i religionsiänin. först såsom en
kyrkas lära är erkämil. samt att ett vetenskapligt system. som sädant.
enligt sin natur endasi af fil kan vara kändt. af ännu färre erkandt. sä
gifves ju ingen auktoritet. som kan dömma öfver iärans sanning, utan
detta beror aF dess bekännares öfvertygeise. d. ä. den har Först

10 derigenom sanning. att den säsom religionsiära hos en kyrkas mediem
mar iefver och bekännes. Hvad som derföre afgör. huruvida kyrkans
förut gäliande iänt bör Förändras elier förkastas. är icke uhivaron afen
mera öfvertygande iära i en eiler fiera vetenskapsmäns hjernor och
skrifter. Tilifrcdsstäilas ieke kyrkans egna medlemmar afden iära, som
gär och gälier För kyrkans, d. £1. iefver icke denna hos Församiingens
mediemmar, sä är detta det enda beviset för nödviindigheten af en
reform. Vetenskapen kan och mäste inverka pä denna. men det positiva
den sätter 1 stäilet för det gamia utbildas och bestämmes genom sjeifva
reforinen af kyrkan sjeif, af dess medlemmars insigt och öfverlygelse.

20 Sä har det alitid tiIlgätt. Sä tillgick vid reformationen. och äfven den
kristna reiigionen faos icke Fuilständig före den första kristna försam
iingen, utan utbiidades genom sjclfva församlingen. Minst kan nägot
annat väntas af en reform i vära tider, isynnerhet af en, hvars
utgängspunkt är protesten emot ali auktoritet.

Frägan är säiedcs enkeit den. om inom protestantiska kyrkan
behofvet ah’ en reform flnnes. om den niirvarande Formen iir h/oufhm,
eiler ej. i afsccndc 5 den Företrädesvis biidade delen ah’ kyrkans
medlemmar. kan svarct ej biifva tvifvelaktigt. Men äfven 1 afseende 5
mängden bevisa t. cx. i Engiand dc mänga scparatisterna. i Tyskland

Jo förnämligast den sig utbrcdande pietismen och i visst afseende arven
katoiicismens delvisa framsteg. Ty alh detta vittnar om oheiätenhet.
mcd hvad som är. Om (der dessa tendenser. hviika Förkasta just det.
som utgör och erkännes för den Germaniska biidningens biomma och
särskiit för det högsta uttrycket ah’ Tyskarnes nationaiitet. nemiigen den
egentiigen Tyska vetenskapen. dess spekulution. elier om denna vcrk
ligen skail ingä i nationens biidning, afgörandet häröfver beror, afhvad
hvar och en anser för sannoiikt. Vi hoppas för Tyskiands och den
Germaniska bildningens framtid pä det sednarc aiternativet, d. 1 vi
anse, att nationcn pä samma gäng höjer sig emot vetenskapen, som

40 denna erkannt sitt behof af ett stöd i verkiighetcn.
Huru denna reform positivt skail utbilda sig, kan naturhgtvis ei af

nägon menniska Förutsägas. Endast det är visst, att dess grund och
botten blir öfvertygelsens frihet; icke blott ncgativt, sä att alit aukto
ritetstväng upphör. utan positivt. sä att en iära verkligen uppstär,
hvilken för sin sannlng ingen annan grundval äger. än en af fri pröfning
beroende insigt. Mä den nu församiade Preussiska synodcns besiut
biifva hvilket som hcist! Inga synoder elier kyrkomöten hafva nägonsin
kunnat iägga förnuFtet i hand, och der tankcns fria pröfning gätt sä
vida. som i Tyskland. der bryter den sig förr eiicr sednare en bana frän

51) hörsaiarna till verkligheten.
Jcmte en sädan det rchgiösa medvetandets utveckhng. som den ofvan

antydda. mäste. dä den icke mera sätter sanningens grund 1 ett
obcgripligt dunkelt Ijerran. otan i det närvarande. 1 mennisko—anden
sjclf. äfven en ny äsigt af det veridsiiga lifvet och ali mensklig
verksamhet uppstä. Redan reformationen gjorde 1 detta afscende
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myeket. Den förnekade det ogifta ständets företräde framför äkten
skapet. den frivilliga Fattigdomens frarnför arbete o. s. v. Men oaktadt
i dessa särskiita punkter samhälislifvets värde i sig erkändes. sä
förnekade dock Lutheranismen genom den stränga Augustinska läran
om den gudomliga näden, dc reformerte genom den om pnedestinatio
nen handlingens betydeise För menniskans högre, andliga vai. Ali
mensklig verksamhet blef ännu en blott verldslig och mcd synd
behaftad. hvaremot endast bönen och skriftens läsning var ett Gudi
behageligi verk, likasom det var det enda mediet för att komma till tro
och heigelse. Denna riktning qvarstär ännu i sin ytterlighet i pietismen, 10

som, ehuru den teoretiskt lärer menniskoandens frihet och det inre
vittnesbördets gilltighet. likväl gör detta till en biott sak för kLinslan.
Men känsian finnes biott för ögonblickct och fordrar vissa tider och
stunder. Ali verldslig verksamhet är henne derföre till förhinder och,
säsom sädan, om ej rent af fördömiig. så ätmistone endast nägot
nödtvunget, som biott tillhör menniskans jordiska natur, icke hennes
sanna andiiga hf.

Pietismen fiorerar nu Lifven i Tyskland, isynnerhet i Wörtemberg och
Preussen, och Berlin är snart dess varmaste tiilIhäil. Kringvandrande
apostiar predika den, och dc, som icke kunna indrifva muntliga 20
viickeiseord i foiks öron, praktisera dem uti tryck in i deras flckor. Men
pietismen har varit och är endast ett uttryck för behofvet af en fastare
öfvertygelse. ett bevis pä auktoritetstrons otiiliräcklighet. Genom den
andeliga frihet, den teoretiskt yrkar, upphäfver den sig sjelf. Ocksä har
den aldrig haft nägot längre beständ, utan säsom en epidemi, fiyttat
Frän ort till ort, frän land till land, utdött och äter vaknat. Den fordrar,
säsom beroende af känslan, en ständigt ny yttre vLickelse, framförallt
standigt nya ifriga predikanter, helst unga, känslovarma. Dess för
nämsta stöd är qvinnohjertat och detta är ombythgt, springer lätt öfver
frän fäfiingan att vara ett helgon till den att vara balens drottning. 30

Ännu mindre kan den fortfara. sä snart förnuFtet i religionsmäi blifvit
en lika gäliande domare mcd känsian. Och detta är, säsom ofvan blifvit
visadt, mäiet för den röreise, som nu spörjes i Tyskiand. Den har sin
grund i den riktning, spekulationen tagit, dä den sjelf hänvisat sig till
verkiigheten, ifrän hypoteser och sjelfgjorda teorier vändt sig till det
beståendes begripande.

Förnuftet är icke nägot blott tiillfLilligt, vid tider och stunder bundet.
Det skyr icke verkligheten och handiingen. Dess rätt i handlingens
verld är ocksä längesedan erkänd. Hvad derföre en sädan reform i det
religiösa vetandet härutinnan förändrar, bestär endast den, att hand- 40

lingen heigas, Fär en högre betydeise, ett absolut värde. Ty det
bestäende, hvari förnuftet söker sanningen, är icke ett dödt ord eller en
blott formell institution, utan utgöres af sjelfva den menskiiga verk
samheten, handlingen, som tillika är det verkiigas beständ och utveck
hng. Fattar derföre menniskan sanningen, sitt högsta vetande (det
religiösa), säsom en i andens verld närvarande verklighet, så erkänner
hon denna verld sjeif för det sanna och hennes verldsiiga verksamhet
fär sjelfva sanningens värde. En sädan reform inom det religiösa gebitet
kun derföre ej bhfva utan inflytande pä det politiska; och dess verkan
mäste isynnerhet sträcka sig till menniskans verksamhet säsom stats- 50

borgare, emedan denna omedelbart ger henne visshet, att hennes verk
fortlefva För menskligheten, att hon verkar för det oförgänghga och
bestäende, För andens verld.

Endast en sädan, frän vetenskapen och vetandet öfverhufvud ut
gäende, politisk utveckiing synes kunna väntas i Tyskiand, samt endast
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uppå en sådan dess och den germaniska kuiturens sjci(bestånd kunna
grundas. En siidan utveckling ginge dii en heit ccli hiuiet motsatt vag
mot den i Frankrike. der den våldsamma politiska omskapningen
medförde religiös frihet, ehuru denna iindu hittilis stadnat vid det
negativa. Sednare tider hafva likväl iifven der visat eLt sträfvande aH
mcd dc liberala lärornu i politiken förena en besiiimd religiös äsigt.
Dessa försök hafva visat sig ui en snart sagdt nii form. man deras
betydeise bör derfäre icke misskännas. Au bildningen i Frankrike
företrädesvis tagit denna väg. mäste man hufvudsakligast tiliräkna

10 katolicismen. Ty dess hierarkiskt politiska flettrar kuima endast genom
politiska reformer brytas. Reformationen i England sä viii som 1
Tyskiand visa nogsamt. ait äfven dc för sin framgiing haka aH tacka
politiken. d. ii. i det förra landet dc politiska partiernas, i det sednare
furstarnas sträfvanden. Man protestantismen stör genom sin princip
öppen för inre utveckling, ehuru eH missförstiitt nit och en fnän
katolicismen ärfd maktlystnad hos presterskapet velat göra densamma
stationär säsom denna. Hvad vi ofvanföre yttrat om en religiös reform
i Tyskiand och dess betydelse, gäuler siledes närmast den protestantis
ka delen deraf. Man en sädan reform mäste äfven nödvändigt inverka

20 uppä katoheismen. Dii icke mera dekretaler och symbola ställias emot
hvarandra, utan förnuftets nätt och öfvertygelsens rrihct vinner gili—
tighet emot aila stationära formier, sii gäiler striden icke mera den ena
auer andra kyrkans företrädcn. utan religioncns sanningar öfverhufvud

Det understöd. kutouicisnicn 1 Tyskland nu vunnit mcm Bayern, är
hufvudsakuigen beroende af en enda persons suhjektiva tycken och
derföre tiilRiiligt. Hvad icke p’ vetandets väg kun vinnas pii hierarkien.
skola fönändrade politiskLl förhällanden snurt utverka.

Om ej. hvad alla omständigheter nu synas mrespii. den här till sina
grunddrag utpekade reform i Tyskland skulle förverkiigas. sä vore

30 äfven dc principer. dc Tyska regeringarne bekännt sig l’ölja. en
osanning. Frankrikc har tvungits att. i aReende ii den politiska
friheten. hylla M lue Stadis: »1 ‘esprit pu/’Ik, qii oii cutend pour pernietire
ks liherrä. ne sauroir resuher gue (te cefle llheru ,lu?n,e,» 1 Tyskland har
man bekannt sig vilja gä en annan väg. den nemiigen. att grundlägga
frihelen pii uppiysning. pä folkeis biidnig. ehuru regeringarne förbe
häulit sig att »leda» denna, Man folkbildningen bestär lika litet, som
bildningen öfverhufvud, uti vissa större auer mindre lexor i det ena eller
andra ämnet för mensklig kunskap. utan i en bestämd. pii individens
egen pröfning och öfvertygelse grundad verldsäsigt samt deraf harRy-

40 tande sinne för bildningens intressen. En sadan bildning finnes för aH
folk hufvudsakligen i dess religiösa vetunde, hvilket, dii det är öfver
tygeisens. ickc slentrianens och vanans auktoritetstro. äfven medför
intresse för alh det. hvaraf detta vetande betingas.

Huru vigtig saken ar för alla nationer mcd Gcrinanisk bildning torde
här icke behöfva bevisas. Sverige sarskilt har blott i en strid för
vetandets frihet och för hvad den Germaniska bildningen äger utmör
kande, höjt sig till politisk storhet. Det syntes dii. som cm denna
bildning hade dcli bland dc Gernianiska nationerna, hvars politiska
frihet var den mest utvecklade. aH tacka för sitt beständ och sin

50 framgäng. Ty endasi deras förening kunna religiös och politisk.
vetandets och handuingens Crihet. göra en nation stark att kiimpa för

Den menlösa siut. som törinenar. att den reliejösa utvcckhngcn endasi hestär uti
en iii, hdgre insirt i den ena eller andra gifna Formclns hetydelse, utan aH sjclFva
fornicln dcraf ‘öriindr;ts. har intet medvetande mii Iivad heoripande och insigt ar.
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den cmi eller andra. Den religiösa öfvertygelsen kan för sig verka sasom
fanatism, men dess styrka är som sådan en snart försvinnande feberyra.
biotta öfvertygelsen, vetandet, biir en tom dröm och förlorar sig i
utsväfning eller veklig Iikgilltighet. der det saknar en motsvarande
verklighet. Om deremot en nations samhallstillsuind redan äger utbil
dade former och motsvarar dc fordringar p politisk frihet, samtiden
öfverhufvud gör, utan aH dess religiösa vetande. i hvilket alltid folkets
bildning är koncentrerad, hunnit en motsvarande utveckling, så till
kännager detta, att det förra i mer eller mindrc grad är blott formelt.
Om för närvarande Svcrige beflnner sig i nägondera af dessa alterna- 10

tiver, vilja vi kita vara osagdt. Men om sä vore. är det ej svärt att inse,
om hvilkendera af dem det dä är fräga.


