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för att icke föranieda något missförstånd angäende deras egentiiga
syftemäi, med afseende pä hviiket deras ailmänna lära kan anses vara
den: »att menniskan för sin egen förädtings skuld skail afhälia sig frän
att piäga djuren.»

D:r Perner är entusiast för saken. För en och annan öfverdrifts skuid
bör man icke förbise det ädia och gagneiiga i hans och föreningarnes
sträfvanden. En sädan öfverdrift är sjeifva titein pä den bok, hvari han
samiat de nämnda tidningsuppsatserna. Denna är: »Uber die Haupt
gebrechen der Erziehung.»
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12 SVAR TILL PAPPERSLYKTAN.
Litteraturblad n:o 3, mars 1859

Det är lika ogöriigt som ofruktbar, att ingä i skriftvexiing pä några
spaiter med en motständare, som sätter alit menskiigt vetande i fråga —

d. ä. fordrar en revision af detta vetande från dess första grunder.
Så harjag verkiigen icke tid och tiilffihle att enkom för Pappersiyktan

20 utiägga, hvad en nation är. Jag viii blott anmärka, att dess Redaktion
gjort en origtig citation ur »Läran om Staten». Sä enfaldigt talas der
icke om nationaliteten. Ordet utmärker i kraft af sin häriedning nägot
genom födsein och af naturen gifvet. Så förhälier sig också med
nationaliteten. Menniskan födes dertili, väljer den icke. Fremmande
biidning kan modificera den, men icke utpiäna den. När historien
biidar nya nationaliteter, sker det med naturens biständ, genom
blodens sammanblandning; d. ä. den nya nationaiiteten föijer med
födseln. Sä iäres ocksä härom i anförda ringa skrift.

När Pappersiyktan talar om en Schweitzisk nationalitet, stär den i
30 detta tai ensam biand dem åtminstone, som veta, hvad de säga.

Schweitziska foiket känner hvar man. Schweitziska nation har jag
ätminstone aldrig sett eiier hört omnämnas. Icke ens Edsförbundets
stora historieskrifvare, hviiken Pappersiyktan gör tili Tysk biott der
före, att han en del af sitt iif iefde i Tyskiand, talar, sä vidt jag vet,
derom. Icke heiler känner jag, att nägon nägonsin talat om en
Schweitzisk nationaiiitteratur. Deremot vet hvar man, hvad Pappers
lyktan icke visar sig veta, att icke biott Hailer och Mäiler, utan Bodmer
och Breitinger, Gessner, Suizer, Zimmermann, Lavater o. s. v. — med
ett ord, aila litteratörer frän det Tyska Schweitz räknas tiii Tyskiands

40 nationaliitteratörer. Och såsom Bodmer och Breitinger ställas i spetsen
för reformen i Tysklands litteratur, sä Hoibein i spetsen för det Tyska
mäleriet. Ingen har heiier tvekat räkna de sju Bernouilii och Euier för
Tyska vetenskapens prydnader. — Men vetandet härom tilihör skoian.

Hvad Förenta Staterna i Norra Amerika angär, behagade Pappers
iyktan uppgifva namnet pci den nation, som skulie sammanfatta dess
befoikning. Det är verkiigen ännu okändt till och med för sjelfva denna
befolkning. Ingen tviflar dock på, att der skaii utbilda sig en nation —

eiier fiera. Den får dä tids nog sitt eget namn och egna språk. liii vidare
är den en koloni af Engeismän, som med sig upptagit Tyskar,

50 Irländare, Negerstammar och Amerikanare (Indianer). Vi veta aila, att
de tilisamman biida ett kraftigt och mäktigt folk; men nationaiiteterna
biand detta folk äro mångbrokiga.

Ailt detta har dock intet att göra med frågan om Svenska och Finska
språken i Finland — hviiken Pappersiyktan, som så käckt upptagit den,
med förkiaring att ingen annan ännu taiat derom, numera synes skjuta
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ifrån sig. Den frågan har också ett aut—aut, som är hårdt att bita pä.
Hvad de »alnstjocka dumhetema» i förhållandet till Rustika angår,

trorjag, att blott en sädan blifvit begängen — den, att Papperslyktan till
henne dedicerades; hvarföre äfven dedikationen blef nägot långdragen.
När man till en ung dame skall tala om sina »barnbarn», kommer man
ohjelpligen i en kinkig ställning.

Denna ställning synes också haft till följd, att Pappersiyktan till dato
befunnit sig på förderfvandets väg, icke på uppbyggnadets. Andring
för framtiden vore önsklig.
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13 NATIONALTTET; FOLKENS LAGAR, TNSTTTU
TIONER OCH GEMENSAMA ODEN.
Litteraturblad n:o 4, april 1859

För något mer än ett tietal år tillbaka kunde man väl i tidningarne läsa
en och annan uppsats, som afmålade vådan deraf, om någonsin Finska
språket skulle blifva bildningens språk här i landet. Men sä vidt vi 20

erinra oss, gick ingen offentlig röst nägonsin derhän, att utmönstra
Finska nationaliteten såsom en för Finlands invånares framtid likgiltig
sak. »Nationaliteterna» ingåfvo däförtiden alla biidade i Europa ett
deltagande, som äfven kom den Finska nationaliteten till godo.

Andra intressen hafva sedan dess upptagit samtidens tankar och
sträfvanden; och isynnerhet sedan 1849—50 hafva de röster icke varit få,
som uttalat sig mot nationaliteternas rätt. Men de hafva höjts ur de
läger, i hvilka intressen funnits att under den ena nationalitetens
herraväide böja den andra.

Ingen tänkande menniska sätter sig till doms öfver historien, för att 30

föreskrifva, hvilka banor hon bort gå, och afgöra, hvilka mål hon
förfelat. Hon är full af exempel på nationer, som gått under och
försvunnit, pä andra herrskande, som med sig införlifvat de folk, hvilka
sålunda förlorat sin nationalitet, och äter på sädane, i hvilka skilda
nationaliteter sammansmultit, utan att det kan sägas, hvilken af dem
företrädesvis bestämt den sålunda uppkomna nya bildningen. Allt
sädant är afgjord sak, hvarom mäste erkännas, att mensklig kultur
främjats på den ena vägen som på den andra. Men i hvarje fall har på
de förgångnas grund en bestämd nationalitet utbildat sig, som för
längre eller kortare tid, i en vidare eller inskränktare krets gifvit denna 40

kultur en pregel, hvilken historien erkänner säsom dess egendomliga
tillhörighet.

Månget sådant assimilationsarbete har också stannat på halfva
vägen, och dess infiytande på den allmänna menskliga utvecklingen har
i samma grad varit af mindre betydelse. Men öfverallt i historien röjer
sig samma sträfvande till nationel enhet säsom vilkor för en afgörande
historisk bestämmelse, säsom den egendomliga form, i hvilken mensk
liga kulturen framträder. När man derföre vill döma öfver det närva
randes företeelser, är det ett sannt historiskt betraktelsesätt, att anse
alla de stater, hvilka innefatta fiera skilda nationaliteter, vara stadda i 50

ett utvecklingsarbete, som först i den mon det lyckas, d. ä. i den mon
detsamma förer till nationel enhet, lägger grunden till en inflytelserik
verldshistorisk verksamhet.

Om ett berättigande för den ena eller andra nationen att kufva och
med sig sammansmälta fremrnande nationaliteter kan icke blifva fråga.


