0 CM 1
2
3
4
5
6
7

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

8
9
10
11

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books
are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always
visually compare it with the images to determine what is correct.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

μΑτ/ο^
VECKOSKRIFT
FÔR

POLITIK OCH LITTERATUR
ÜTGIFVEN AF

C. F. BERGSTEDT.

N” 19.

Lördagen den 10 Maj

1873.

Pragfïedens femte artikel.
Vid de tillfallen då vi haft att tala om
folkens inbördes ställning, pligter och rät
tigheter, hafva vi trott oss finna ett all
mänt sträfvande hos menniskorna i vår tid
att utveckla en ny folkrätt, efter de mera
frisinnade grundsatser som allt fortfarande
gjort sig gällande i underhandlingar, krig
föring, industriel samfärdsel o. s. v. Vi
medgifva gerua att den moderna doktri
nen ännu söker sig en formel, men uttrycket
kommer utan stor svårighet, så snart blott
öfvertygelserna äro klara. Det tjeuar till
ingen ting att deducera abstrakta rätts
grunder ur metafysikens tomma intet; myc
ket vigtigare är att ur händelserna dedueera praktiska lefnadsregler, och detta är
också hvad som börjar ske. I den taon
sederna förmildras, har krigföringen förloiat något af sin forna ryslighet, och vi se
nu mera, sedan den hetaste smärtan börjat
lindras, äfven franska skriftställare erkän
na att mycket af det som lades de tyska
aiméerna till last under det sista kriget berod
de pa öfverdrift eller vanställning. Mindre
tillfredsställande är sjelfva staternas förhål
lande till hvarandra, och der vid lag qvarstar ännu såsom en dyster sanning det
° ta citerade uttrycket la force prime le droit,
θ ei att rätten får vika för makten. Tag
}n„?,en
annat än det som du kan he
billa, gor inga-eröfringar af hvilka du icke
ai direkt nytta; ålägg din besegrade fiende
ingen fred som icke innebär löftet om var

aktighet, det vill säga ingen annan än den
som hvilar på en riktig uppfattning af kraf
ternas jemnvigt; sök icke dina intressen
blott för ögonblicket utan fast mer för
framtiden : ■— sådana äro de enda princi
per som framgå ur den nyaste historien,
och som hederligt genomförda skulle kun
na läggas till grund för en hederlig, prak
tisk och upplyst folkrätt. Men ingen ting
är svårare för en regering än att ställa sig
på denna ståndpunkt och se bort från
ögonblickets konjunkturer, ty dertill behöfves en lyftning, en erfarenhet och ett lugnt
rättsinne, hvilka egenskaper sällan äro be
fintliga hos det stora flertal som utkämpar
striderna och på den grunden äfven i vid
sträcktare grad bestämmer fredsluten. Per
fore blifva fördragen ofta så hårda, trång
sinnade och fordringsfulla.
När Napoleon III fälde sitt bekanta ytt
rande att traktaterna upphört att gälla, gaf
han ett indirekt och omedvetet men derför icke mindre befogadt erkännande åt
sanningen af de grundsatser vi här ofvan
framstält: dessa fördrag, voro icke genom
trängda af rättvisans och klokhetens allena
lifgifvande anda. Vi tala nu icke om
1789 års revolution och det första franska
kejsaredömet, hvaraf nästan ingen ting öfverlefde 1814 års händelser. Men Wienertraktaterna, som voro garanterade af hela
Europa, hafva nästan utan alla protester
blifvit sönderrifna stycke för stycke, eme-
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dan de icke mer hade någon rätt att exi
stera, icke längre motsvarade de verkliga
förhållandena, antingen nu att de stater
som hade intresse vid att upprätthålla dem
förlorat känslan af detta intresse eller icke
ens hade förmåga att göra det gällande.
Sedan tjugo år har denna traktatförstö
relse gått med ohejdade steg tramât: ju
kortare krigen blifvit, desto mindre långlifvade blefvo äfven de politiska förhål
landen som ur dem hade sitt ursprung.
Londonkongressen 1852 garanterade den
danska monarkiens integritet, och den dan
ska statskroppen styckades;Parisfreden 1856
satte en dam mot Rysslands maktutveck
ling i Svarta hafvet, och Ryssland har utan
hinder sönderrifvit fördraget. Zürichtrak
taten organiserade ett statsförbund i Italien,
och Italien har organiserat sig sjelft till en
enda monarki; freden i Wien 1864 införde
Österrikes och Preussens condominium i Elbehertigdömena, och Preussen tog dessa her»
tigdömen för sin egen räkning; artikeln
IV i Pragfreden skaf Tyskland midt i tu, och
Preussen har nu kring sig samlat ett enigt
Tyskland; artikeln V i samma fredstraktat
förklarade att befolkningen i Nord-Slesvig
skulle â nyo blifva förenad med Danmark,
om den genom fri och otvungen omröstning
derom yttrade sin åstundan, och denna
artikel väntar ännu allt jemt på sitt upp
fyllande.
Vi skola icke göra oss skyldige till ett
återupprepande af Elbehertigdömenas sorg
liga historia; det är knappast något kapitel
i den nyare politiska historien som är mera
förödmjukande för rättskänslan. Folkfan
tasien väger, sedan den en gång blifvit
upphettad genom skalder och populära
talare, icke på guldvåg rätt och orätt och
föga samvetsgranna herrskare hafva med
fördel begagnat sig af vissa älsklingssatser,
hvilka blifvit i en hastig vändning upphöj
da till rang, heder och värdighet af grund
satser. Till slagord af detta hör den myc
ket omtalade nationalitetsprincipen, hvars
tillämpning i det europeiska statssystemet
hittills aldrig gifvit anledning till något
annat än blodiga revolutioner. Orättrådi
gast har denna grundsats blifvit tillämpad
såsom en språkfrändskap, ehuru det är en
känd sak att språken utbredas och tillbakaträngas utan allt sammanhang med folkens
slägtskaper, hvilkas invecklade knutar nu
mera lyckligtvis ingen historisk forskning vi

dare är i stånd att upplösa. Vi förblanda emel
lertid icke e.tt genom konstlade medel splittradt folks sträfvande till politisk återföre
ning med den uppblåsta folkfåfängans otill
börliga hunger efter annekterande af för
menta broderstammar, och om Arndt i sin
berömda sång Was ist des Deutschen Va
terland? råkade att till Tyskland räkna
hvarje vrå af verlden der det talas tyskt
språk, så var detta en poetisk öfverdrift,
förklarlig ur den nöd som drabbade Tysk
lands stater under början af vårt århundra
det, men för ingen del att taga efter or
den, såsom den fanatiska germanismen gjort
det under de senaste årtiondena. Eget är
att se, huru ledigt dessa politiker résonnera på
grund af en poetisk fras, och huru statsklokheten begagnat den för sina ändamål.
Sedan språkgemensamheten en gång fått
utstaka hvad som kallas ett lands naturliga
gränser, komma statsmännen och fordra
särskilda strategiska gränser derutöfver för
att skydda de naturliga. Konsten är icke ny
eller uppfunnen i Tyskland, men tyskarne
hafva efter århundradens politiska skolgång
hos de franska autokraterna omsider vändt
den förvärfvade lärdomen mot sina läro
mästare: de hafva tagit Holstein och Elsass,
derföre att det i dessa provinser talas ty
ska, men behållit Slesvig och Metz för att
beskydda de tyska bröderna i de éröfradc
landskapen. Fransmännen i Elsass-Loth
ringen hafva genom optionerna i februari
1871 inlagt en kraftig protest mot införlifningen; det samma gjorde slesvigarne
1867, då de hade utsett två representan
ter i det nordtyska parlamentet. I de dan
ska, distrikten erhöll den danska kandida
ten 2017 röster, eller 89 | procent af samtlige valmännen, under det att hans tyska
medtäflare icke kom längre än till 259.
Af de fyra valkretsar i hvilka Slesvig är
indeladt uttalade sig två för danska depu
terade, den ena med 15,028 röster mot
3,072, den andra med 9,927 mot 9,610.
Man kunde emellertid icke säga att dessa
val voro fullkomligt fria, ty preussarne in
nehade landet och gjorde åtskilligt för att
leda omröstningarna efter sina önskningar;
om derför en majoritet uttalade sig emot
dem, kan man vara säker om att den re
presenterade landets vilja. Det var här en
möjlighet för handen att bestämma gränsen
och utmärka de distrikt som folket sjelft
ansåg tillhöra det, gamla fäderneslandet.

Man har sedan underhandlat och dragit ut
l’a tiden; slutligen har Preussen såsom vilK°r for distriktens återlemnande fordrat
särskilda garantier för den minoritet af
tyskar som i dem befinnes. Detta kunde
stota vår rättskänsla, ocli sådant har äfven varit händelsen, men man får icke
he t och hållet förgäta det våld som 1840
a lögades tyskarne i hertigdömena genom
let bekanta danska språkreskriptet. Längre
mi· man emellertid icke, kommit. De 'o-arantier som Preussen fordrade har Dan
mark ansett oförenliga med sin värdighet
sasom oberoende rike, och de garantier som
■mmark ansåg sig kunna erbjuda fann
I i-eussen otillräckliga.
Tid efter annan hafva äfven tyska skrift
stalare upptagit den frågan, huru vida Prao·«'lens femte artikel skall för alltid för>hlva en dod bokstaf, och en eller annan
, ¿S',“na‘L tldn'agsartikel, särdeles uti Köl, c ie Zeitung, har äfven funnit vä»· till
de svenska bladen. Man må icke tro att
“d® .tyska Publicister äro blinda för
-1 orattvisa och de verkliga politisk. fa10r som äro förenade imed
J en
... ouppfyld
_
traktat, och denna känsla vinner
---- stvika
-v.k„ ii
'•en mon tsom det
’ tyska folket nu mera
kan återtaga■i sina
vanliga sysselsättningar.
sysselsättningar'.'
sina vanliga
km ny författare, dr Edgar‘.Baner, har ny"gen uppträdt med en liten i Altona utgi ven skrift, kallad helt enkelt och omi»ost »Artikeln V», som ganska väl fortjenar
‘tet narmare uppmärksamhet.
Mbehertigdömenas historia har varit skrifn manga gä(igel, föl.ut bade idan8ktoch
yskt intresse, men särdeles i det senare.
lemnTo°?arti^ framställning har blifvit
tisk sk·
lailska af en utmärkt diplomahans Ÿ'
, Iare mr Yulian Klaczk°. men
nerfrA θ' ' 111® 36 gäl’ icke. lällSre
till Wienino<len <lanska moni"’kiens styck
sätter ' ,4’ hvarem°t dp Edgar Bauer fortú.- .d®n..anda i» till närvarande dag.
är eo-pt °k al qvick och spi'ituel, och det
rätt ”b i."0? att ¡ ,en tysk skrift fa Iäsa «·>
med I '■'n< ' Pei’sifflage öfver de sofismer
tills mVlt a ”den gm-maniska tanken» hitDet Sv OpSatt|i 3i.g Pragfredens uppfyllande,
detta' f ? '* mard' gä“gse föreställning att
ke a,. °vrag3 femte a‘tikel är dikterad af
Bai s
P° °'’’ me” sadal‘ a'· icke hr
Ï. Vska pt,i<5.i8ternn ett v,,.i
’ 4 a (l«n stund vilkoret var
,k ai Ba|-ffienden», och att den en

samt pa denna grund innebar en politisk
fara, sa borde, då nu denne fiende icke
blott är fallen från makten utan dertill
dod och begrafven, hans verk äfven anses
hafva förfallit med upphofsmannen. En
ligt hr Bauer är den i fråga varande arti
keln ingalunda en fransk idé utan en preus
sisk, och långt ifrån att pålägga Preussen
något offer, var den för detta land en ovärdelig fördel, i det den innebar möjligheten
att en gång för alla biiägga den slesvigska
tvisten. Dr Bauer anser det vara Preussens
högsta intresse att denna fråga blir löst,
och han tror att de danska distriktens åter
lämnande skulle utgöra underpanten för en
definitiv försoning, må hända till och med
för ett danskt-tyskt förbund. Men Preussen
har funnit ett hinder i sin väg ; det är »den
tyska tanken», denna tanke som, i likhet
med Fredrik Wilhelm III, ehuru i en annan
mening, förklarar att »allt som är vunnet åt
l reussen är vunnet åt Tyskland», och denna
tankes bekännare ämna icke släppa hvad de
tro sig en gång hafva fått i sina händer.
»Den tyska tanken», säger dr Bauer, ï>har
den eminenta egenskapen att endast begripa
sig sjelf. Ingen enda ledamot af de tyska
kamrarne har gjort sig mödan att begripa
meningen med femte Pragartikeln eller dess
syftning. Det utskott som inom den preus
siska riksdagen hade i uppdrag att afgifva
utlåtande öfver Pragfreden säger, att ko
nungen enligt 2:dra § i konstitutionen var
nödsakad att utverka sig kamrarnes bifall
for det satt hvarpå han var böjd att tolka
dess femte artikel, och i sitt betänkande
till riksdagen gjorde det tre månader efter
fredsslutet »den tyska tanken» den äran
att förklara, att utskottet »hoppades det
skulle blifva möjligt att få den femte ar
tikeln betraktad såsom obefintlig».
Man ser att dr Bauer behandlar den
tyska tanken skäligen obesväradt. Med rätta
beundran man den politiska disciplin som
i diplomatiska frågor reglerar öfvertygelserna i det stora tyska fäderneslandet,’men
denna lydnad får icke blifva blind, ty i
sadant fall skulle den blifva en anledning
till svaghet i stället för en källa till styrka.
Oberoende skriftställare såsom Bauer äro
alltid nyttige i en stor stat, men framför
allt äro. de af värde när de äro upplyste och
blott hafva landets eget intresse för ögo
nen. Följande stycke synes oss förtjena
att citeras i trogen öfversättning.

292 —

»Den femte artikeln — hvem talar mer
derom nu lor tiden? I det tyska riket
åtminstone ingen som kan undvika det.
Hvem tänker på den? Hvar och en som
har för ögonen de öden som traktaterna äro
underkastade. Det synes icke vara svart
att utföra den. Landafträdelserna, som voro
mycket vanliga i forna dagar, hafva nu för
tiden ingen ting utomordentligt. Aldrig
har omsättningen i provinser varit snab
bare än i våra dagar: det tyckes såsomom någon ny Harvey tillämpat på staterna
den stora principen om blodets omlopp. Ve
netien, Lombardiet, Nizza, Savoyen, Elsass,
Lothringen, Luxembourg, Korn, de Joniska
öarne, Donauprovinserna, hafva ömsat herrar. Bestämmelsen om den fria folkomröst
ningen är icke heller någon ting ovanligt.
Hvar ligger väl då hindret? Det ligger i
tyskarnes non possumus. Det är icke nå
got från rätten utan ett helt och hållet
från känslan lånadt argument. Tysklands
stora hjerta vägrar att genomsläppa tyskt
blod: ingen droppe af den dyrbara vätskan
får gå förlorad, ingen tumsbredd tyskt land,
der en droppe tyskt blod flutit, får utlemnas, ingen position får öfvergifvas der en
tysk arm försvarat det tyska namnet. Från
tysk synpunkt äro de gällande fördragen
förkastligt värdelösa, omöjliga att utföra, i
den mon de lägga kedjor pa det tyska
tänkesättet. Det tyska ordet förklarar sig
suveränt och oansvarigt: det tyska ordets
och den tyska tankens strid med trakta
ternas helgd är den enda sak i verldshistorien om hvilken den tyska vetenskapen
besvärar sig.»
Detta är rent språk, och die deutsche
Gesinnungstüc.htigkeit har kommit ut för
en gissel, hvars tunga, kraftiga slag förråda
att det är en tysk hand som förer den, en
märklig bekräftelse på det gamla svenska
ordspråket som säger att om man vill tukta
en bonde, så måste man hafva en bondes
arm, eller ett annat, enligt hvilket det he
ter att slägt och vänner äro värst. Men
vi gå några sidor vidare och finna der en
sanning uttalad, som väl kan förtjena att
läggas på hjertat.
»Fördragen blifva drifbänkar för kriget,
och krigen blifva ofruktbara, när fördrag
och krig icke leda till något afgörande re
sultat. Framgångarne äro snart uttömda,
emedan de icke frambringa något regelbun
det eller varaktigt, och under den osäkerhet

>

hvari folket befinner sig drifves det stan- |
digt att å nyo uppenbara sin styrka. Det
saknas i hvarje fras blott en enda liten 1
sak — punkten som utgör dess afslutning. j
Femte artikeln i Pragfreden kunde blifva
en sådan punkt, om någonsin ett fördrag 1
kunnat sägas slutet på allvar; den kunde vara |
en fridens budbärare, som förde Tyskland ur 1
det gungande skeppet och stälde det pa i
fast mark; men det tyska tänkesättet har f
ända intill denna dag hållit emot. Den |
enda nyttan af Femte artikeln har varit 1
att af alla värf som det nya Tyskland före-j
tagit sig har intet blifvit bragt i fullbor- I
dan.
Dr Bauer uppmanar sina landsmän att j
räcka Danmark handen, under det att a |
sin sida en dansk råder sina landsmän att I
försonsi sig med segrarne Irån 1864, i lall j
Femte artikeln blir satt i verkställighet. |
Denna danska man är icke denna förste: i
vi hafva sett huru hr Björnstjerne Björn
son i en tysk tidskriftsartikel, liksom i i
de norska bladen, uttalat samma mening. I
Denna gång är det den danska riksdags- >
mannen och publicisten Bille som talar. I
Och han gör det i en ovanlig form, på ett
främmande språk, i ett bihang till Bauers
bok, hvilket utgör nästan ett eget arbete.
Vi låna derur följande utdrag:
»Till hvilken grad »den tyska anden”I
syndat mot det danska folket, och hvilken 1
Nemesis är född och vuxit stor midt ibland
de beklagliga slesvig-holsteinska förveck-j
lingarna, det har en skriftställare, som vis
serligen hyser de lifligaste känslor för Tysk
land och det tyska folket, i föregående .
sidor visat. Han är en af dessa sällsynta I
menniskor som icke frukta att öppet för-4
klara sin mening och gifva allmänheten
allvarliga lärdomar. Just derföre att han
är tysk anser han för sin pligt att uppresa
sig mot tystnadens sammansvärjning mot
systemet att ideligen uppskjuta. Men det
fattas ett element i hans arbete: för att
uttömma frågan måste man här göra sig!
reda för danska folkets tänkesätt, och fö1'
att komina derhän får man icke fördjup11
sig i det förflutna utan vända sig moH
framtiden, samt icke förlora ur sigte sjelf'"1
målet, som är att öfvertyga den tyska lä'
saren att man från Danmarks sida redligi
önskar en lösning; man önskar att denn11
lösning skall så godt som ske kan till'
fredsställa Danmark och för framtiden gör«
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Tyskland till Danmarks vän, utan att pre- I görande, vände vi vårt sinne till Frank
ludicera Tysklands ära och rättigheter; man rike.»
önskar att det på grund af en genom rätt
»Huru skulle en dansk patriotliafva kunvisa och fredliga medel åstadkommen upp I nat annat än önska framgång åt de franska
görelse skall inträda ett godt och vänligt i vapnen? Ja, vi voro alla danskar, svenskar
förhållande mellan det unga kejsardömet ■ och norman, på Frankrikes sida, och för
och den skandinaviska norden. Det faller nämsta skälet dertill var underlåtelsen att
af sig sjelft att författaren icke uppträder utföra Femte artikeln. Om den första samsåsom något ombud för Danmark, men han ί manstötningen icke hade varit så olycklig
tror att den erfarenhet han under en lång för Frankrike, om en flotta hade visat sig
politisk bana förvärfvat tillåter honom på i Östersjön med en hjelpkår om bord, är
stå att han i de öfvertygelser han uttalar det sannolikt att Danmark skulle hafva
har flertalet af danska män på sin sida.» kastat sig i striden, dertill tvunget af det
»De konfidentiella underhandlingar som allmänna tänkesättet, som skulle halva for
egde rum 1867 och 1868 i afseende på drat att regeringen genom vapen gjorde
femte artikeln af Pragfreden hafva icke anspråk på den utlofvade upprättelsen, när
kommit till allmänhetens kännedom; man den icke syntes kunna erhållas genom fredvet endast att ett af de vilkor som for- I liga medel. Och så länge folket icke erdrades å den preussiska sidan bestod deri, j hållit den, skall hvarje makt, latinsk eller
•'it Danmark skulle garantera de tyska in slavisk, som försöker att tillbakatränga eller
byggare som bodde i de danska distrikten ; krossa det nya kejsaredömet finna i Danbruket af deras modersmål och bibehållan I mark sympatier samt, om händelsen så fodet af deras borgerliga rättigheter: frågan ! gar, till och med en bundsförvandt. Men
guide att ställa dem under ett slags tyskt om det nationella tänkesättets fordringar
piotektorat. Vilkor af detta slag ligga helt blifva tillfredsstälda, skall denna fientlig
och hallet utanför den europeiska folkrättens het mot Tyskland icke vidare hafva någon
Γ1 user och hafva endast några förebilder anledning; man skall icke längre frukta
1 de barbariska orientalfolkens inbördes för- Tyskland, och från den dagen skall det
lallanden; det är i Femte artikeln icke blifva öfverensstämmande med Danmarks
'»ga om något sådant, de äro ett rent och intresse att den nya sakernas ordning be
enkelt tillägg. Det lins väl ingen stat i fästas: Danmark skall då under inga om
turopa som ej har några till språk eller ständigheter taga parti emot Tyskland.»
msprung främmande undersåtar; Preussen
»Nu för tiden, efter de händelser som in
><iknar dem i millioner, och det har nyss träffat, är det klart för hvarje dansk, att
o at deras antal, men systemet af ett så- en återförening af de gamla delarne af ko
< ant protektorat har ingenstädes blifvit er- nungariket, hvilka hvarken till sitt språk
aimt. De tyskar som bo i Slesvig hafva eller sina tänkesätt äro danska, skulle vara
1 etta hänseende oförbehållsamt uttalat sig en stor olycka. Om man erbjöde oss att
U„1 en adress, hvilken den tyska pressen, återvända till sakernas gamla ordning och
sasom det allt för ofta händer i dylika fall, föresloge att till Danmark återlemna hertig8,|oit allt hvad den kunnat för att uuder- dömena ända till Elbe, skulle vi helt visst
lrycka.»
afböja anbudet. Hvad Danmark vill och
"Man förekastar ännu danskarne deras fordrar är endast att återfå de distrikt af
sympatier för Frankrike och deras önskan Slesvig i hvilka den danska befolkningen
a f under det sista kriget komma frans utgör flertalet, hvars sinnesstämning, språk,
männen till hjelp. Ja väl, Danmarks och känslor och tänkesätt äro danska, för hvil
le a den skandinaviska nordens sympatier ken det tyska väldet är ett främmande väl
“l0 p;i Frankrikes sida, och huru skulle de, och hela det nya kejsarrikets ära och
et kunna vara annorlunda? Frankrike har storhet icke äro jemförliga med det nordi
’ sjclfva verket tillåtit att många brott ska fäderneslandets enkelhet och armod.»
,1 vit begångna mot Danmark, men det har
»Från hvilken sida vi än betrakta frågan,
n er det sista kejsaredömet visat sig vilja så komma vi lika fullt till den slutsatsen
O!svara nationaliteternas rätt, och vi hafva att Tyskland, för att bibehålla ett par hun
■ankrike att tacka för Femte artikeln. dra tusen danska undersåtar, som under
1 a! Preussen år från år uppsköt dess full- intet vilkor vilja blifva tyskar, på detta sätt
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bibehåller ett otrygt och kritiskt sakernas
läge, söm föder ständiga missförstånd, an
der det att Tyskland genom ett uppfyllande
af Pragfreden skulle befästa sin ställning
och försäkra sig om fördelar vida öfvervägande en ringa förlast i befolkning. Man
är i Danmark öfvertygad derom att ett
godt oeh hjertligt förhållande till Tyskland
skulle vara en antaglig ersättning för de
förändringar som inträdti staternas jemnvigt.»
Denna ovanliga dialog inom samma bokpermar mellan en tysk och en dansk har
synts oss tillräckligt märkvärdig för att
förtjena att några ögonblick sysselsätta våra
läsares uppmärksamhet. Vi hafva intet
anspråk på att reglera de politiska öfvertygelserna hos våra landsmän i fråga om
Danmark och Tyskland; vi behöfva ej heller
försöka det. Det rus hvari större delen af
pressen under det fransk-tyska kriget höll
allmänheten har länge sedan fördunstat,
och det lärer väl nu mera icke vara någon
möjlighet att förnya det. Sverige har för
egen del ingen anledning till fientlighet
mot Tyskland, vid hvilket så många gemen
samma andliga och politiska intressen binda
oss; det enda som skulle kunna motivera
en sådan afvita sinnesstämning vore undseendet för Danmark, och livar man vet
huru långt man här i landet är färdig att
gå i detta afseende.
Nu har likväl en dansk man uttalat sig
inför Tyskland, och det återstår att se, om
hans landsmän skola jäfva hans utsago.
För det lilla envisa parti af Köpenhamnslitteratörer som inom våra gränser anlagt
sina iorparekolonier skall väl hr Bille
gälla såsom en »preussare» och fosterlands
förrädare, men det . torde icke vara någon
öfverdrift i det påståendet att marken un
der detta parti oupphörligen förminskar sig,
och att man nu mera knappast behöfver
räkna med dem i politiken. Sina varmaste
anhängare har partiet här i landet, såsom
det pita händer med en förlorad sak, att
den blänker litet på afståiid, medan den
på närmare hall är insvept i glömskans
täta slöja. Vi tro derföre icke att Dan
mark skall vilja frånkänna den ofvan cite
rade publicisten rätt att inför Tyskland
föra dess talan. Han har gjort det med
en manlig kraft, och dertill med den måtta
som är den sanna sjelfmedvetna styrkans
kännetecken. Det är ingen ting i hans

påstående som ej en svensk man med godt
samvete kan biträda, och ehuru Pragfredens
ouppfylda femte artikel icke utgör någon
anledning till fredsbrott mellan Sverige och
det nya tyska kejsareriket, kunna vi gema
bekänna att den retat och aggat sinnena
äfven på denna sida om sundet, och den
dag när den finge träda i fullbordan skulle
blifva för större delen af den svenska all
mänheten en verklig glädjedag.
Frågan är nu om dr. Baner kan anses
representera tänkesätten i Tyskland lika
väl som hr Bille representerar stämningen
i sitt fädernesland. Vi kunna dertill ingen
ting säga med säkerhet, oeh vi skulle nä
stan tro att den rofgiriga germanismen,
som utan tvifvel ännu för kort tid sedan
beherskade sinnesstämningen i Tyskland,
icke ännu der är så slagen som Eider-skan-,
dinavismen i Danmark. Det har alltid varit
vår föreställning att furst Bismarck med
sin politik är framför sin tid, men som
denna statsman är öfvervägande praktisk,
och mycket litet idealist, har han icke
kunnat genomföra sitt program fortare än
tänkesättet i landet dertill ger honom sitt
understöd. Det har städse varit hans po
litik att af de besegrade fienderna göra
allierade åt Tyskland: så skedde det med
Österrike, och efter allt hvad som under
den allra sista tiden kommit i dagen, är
det icke på honom som det berodde att
fredsvilkoren för Frankrike blefvo så ytter
ligt betungande, utan på generalstaben och
»den tyska tanken», af hvilka den förre ville
ha fästningar och strategiska gränser, den
senare ville återbörda öfvergifna broderstammar och inkassera mycket, mycket pen
gar. Oss förekommer det såsom om dr
Edgar Baner representerar det upplysta
tänkesättet, sådant det börjar bilda sig hos
de uppfostrade och oberoende medelklas
serna, i ganska afgjord strid med den för
näma militarismen, men i icke mindre op
position mot den sentimentalt »folkliga»
germanismen. Båda delarne, men i syn
nerhet den senare och den derraed närmast
beslägtade tyska studentpolitiken, äro före
mål för den mest mördande persifflage,
och dr Bauer är äfven i det fallet olik
sina landsmän, att han skrifver med en en
gelsmans humor och förer sarkasmens fin»
vapen nästan lika ledigt som en fransman·
Det lilla Altonahäftet är från två sidor
hvad hr Björnstjerne Björnson kallar efl

förändring i signalerna. Vi helsa för egen
del denna dubla fredssignalering såsom ett
goili, förebud till upprättande för framtiden
af det välförhållande mellan stammar af

samma ursprung, samma religion och samma
kultur, som i så hög grad ligger i deras
ömsesidiga intresse.

Litteratur.
Den filosofiska forskningen i Sverige från slu
tet af adertonde århundradet, framstäld i
sitt sammanhang nxed filosofiens allmänna
utveckling af Axel Nyblaeus. Första
delen, Förra afdelningen. Lund 1873. C.
W. K. Gleerup. Pris 3 rdr 50 öre.

Ittt försök att framställa den svenska
spekulationens utveckling är någon ting så
nytt att det redan för sällsamhetens skull
måste väcka en viss uppmärksamhet och
deltagande, men detta intresse stegras i
hög grad, när man märker att man har
framför sig en författare som icke blott
beherskar det ämne han upptagit till be
handling, utan också har i sin makt en grad
af framställningskonst bvilken sällan varit
egd af dem som nu för tiden befatta sig
med så kalladt filosofiskt skriftställeri. Det
möter då endast den frågan, om vi haft i
Sverige någon filosofisk spekulation som är
värd att taga vara på, eller med andra
°rd, som intager ett sjelfständigt rum i
raden af de stora systemen och på den
europeiska spekulationen utöfvat någon känbar återverkan, ty att den allmänna litte
raturen skulle i vårt, såsom i alla andra
länder, återspegla sitt tidehvarfs filosofiska
tanke, derom kan ju icke vara något tvifvel. Att våra abstrakta tänkare skulle hit
tills halva på de filosofiska systemen utöf
vat något sådant inflytande som vi nyss antydt, synes den författare vi nu hafva framlör oss icke vilja direkt påstå, men läsa
vi rätt mellan raderna i hans korta före
tal, synes han mena att sådant för fram
tiden åtminstone skall blifva förhållandet,
och att den skandinaviska stammen, genom
det djupare medvetande om det evigas be
tydelse som han anser frambryta i dess
mytologi och i vissa af dess verldshistoriska handlingar, skall hafva en rol att
spela i fien stora filosofiska spekulationen
såsom en försvarare och upprätthållare af
den idealistiska verldsåskådtiingen, det vill
med få ord säga den tanke som var grun
den i det Boströmska systemet, men som
låg temligen klart uttalad äfven hos Grubbe,

Geijer, Atterbora, Hvasser och andra speku
lativa svenska skriftställare före och omkring
medlet af vårt århundrade, nemligen »att den
sanna verkligheten är upphöjd icke blott
öfver rummet utan äfven öfver tiden och
ligger i en absolut personlighet, i hvilken
de ändliga personerna till sitt sanna vä
sende ingå såsom organiska moment. Pro
fessor Nyblæus anser att denna tanke, som
är en utveckling af den högre eller mera
ideella sidan i det kantiska alternativet,
hos Kants efterföljare i Tyskland ännu icke
arbetat sig fram till full klarhet, och att
germanismens nordligast boende fränder
skola hafva någon slags mission att genom
denna idealitetstankes bringande till klar
het rädda, om icke verlden, åtminstone
sina stamförvandter från att sjunka i den
filosofiska materialismens bottenlösa dy.
Så åtminstone hafva vi fattat hans mening.
Tanken är vacker och äfven sann, så vida
Boström är det högsta uttrycket, icke blott
för en spekulation som varit, utan äfven
för den som skall komma. 1 det senare
afseendet hafva vi våra stora tvifvel ; denna
utmärkta universitetslärare hade otvetydiga
förtjenster genom den stränga formella
tankehyfsning han utöfvade på sina lär. jungar och de rena sedliga grundsatser som
han hos dem inplantade. Men frågan är
den, om icke hela hans system var uttryc
ket af en bildningsgrad och ett samhälls
tillstånd som gått, och icke af något som
är på vägen att komma. Vi äro mycket
böjde att sluta oss till den senare menin
gen, och vi torde dertill återkomma i det
följande.
Huru som helst emellertid dermed må
förhålla sig, är det ingen ting som hindrar
det erkännandet, att professor Nyblæus ge
nom sin exposition af de filosofiska grund
satserna hos några af den gustavianska tiI dens förnämsta författare icke allenast "bi! dragit att sprida ett fullare ljus öfver den
I tidens odling, och sålunda på ett betydande
1 sätt riktat vår litteraturhistoria, utan äf-
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ven i viss mon medelbart fört den speku
lativa tanken framåt, genom att i en åskåd
lig öfversigt visa oss de former under hvilka
den rört sig under nära ett århundrade.
Han är en i hög grad angenäm vägvisare,
och han har, i motsats mot hegelianerne,
efter sin lärares exempel kastat den gröfsta
trossen af teknisk terminologi öfver bord;
hans framställning är derigenom fattlig för
alla läsare med någon fullständigare upp
fostran och någon vana vid abstrakta äm
nen, samt icke blott för dem som vid läro
verken idkat propedeutiskt filosofiska stu
dier.
Författaren har sannolikt fruktat att göra
sin bok för vidlyftig, om han gått till baka
till den nyare filosofiens begynnelse med
Des Cartes och dennes lära om de medfödda
idéerna. Detta hade varit oss så mycket
välkomnare som Des Cartes på visst sätt kan
sägas tillhöra Sverige, och det inflytande han
utöfvade på tänkesätten och bildningen i
vårt fädernesland under det sjuttonde seklet
icke blifvit tillräckligt uppskattadt. Förfat
taren hade då också fått tillfälle att omnämna
en man som, genom sin originalitet, sin lär
dom och sin långt framför sitt tidehvarf skyn
dande divination, inom den specifikt svenska
filosofien intager kanske ett jemförelsevis hö
gre rum än både Boström och Benjamin
Höijer. Vi mena naturligtvis Anders Rydelius, hvars »odalsanningar» och hvars »inre
sinne» voro antecipationer af mycket som
främmande tänkare långt efter honom bragt
i ljuset. Rydelius var Dalins lärare och
inverkade i rikt mått på sin samtids bild
ning. Författaren har emellertid endast utöfvat sin obestridliga rätt, då han valt en
annan utgångspunkt för sitt arbete och ge
nast ställer oss på en plats hvarifrån vi
kunna öfverskåda den till hälften strid, till
hälften evolution, som i slutet af förra år
hundradet egde rum, då ur den lockeska
empirismen, för hvilken menniskosjälen
framstälde sig såsom en oskrifven tafln,
hvilken de yttre tingen efter hand fylde
med tankens och kunskapens bilder, upp
spirade dels hos hans egna landsmän ett
tvifvel, för att icke säga en förtviflan, om
möjligheten att ernå någon andlig viss
het, dels hos de franska vetenskapsmännen
den matematiskt konstruktiva uppfattning
af verlden som är känd under namn afencyklopedismen. För dessa tänkare var det
för de yttre sinnena förnimbara hufvud-

saken, och det öfversinliga var föga annat
än en bestämning af materien; de problem
som kunde lösas fattades nätt och skarpt
i sigte — om det öfriga ansåg man det icke
värdt att särdeles bekymra sig. Mer. längst
borta i fonden af denna lugna, väl grup
perade, om också något trångt begränsade
landskapsutsigt skakade en stormfogel oro
ligt sina vingar; det var Rousseau, som
trängtade bort från det förkonstlade och
förderfvade samhället, utan att kunna från
sin egen varelse afvända det insupna gif
tet. Rousseau ville i »känslan» återfinna den
ledtråd för lifvet som det vilsekomna för
ståndet hade förlorat ur sina händer; hans
famlande var smärtsamt men upplyftande
att skåda; han- liknade en man som med
antända kläder flydde från en vådeld, men
som sjelf spridde branden till alla de före
mål han ilade förbi.
Den gustavianska perioden i Sverige vi
sar oss liksom i en miniaturspegel bilden
af den stora europeiska situationen. I för
grunden stodo omkring konungen, sirligt
draperade efter »det stora seklets» klassiskt
galliska smak, män sådana som Leopold,
Rosenstein och på visst sätt Kellgren, me
dan Thorild, förebudet till den politiska
och litterära revolutionen, rufvade i bak
grunden.
Här, såsom öfver allt annorstädes, äro
dock menniskorna inga ensidigt represen
terande typer för principer, utan hvar och
en af dem förer i sitt innersta hela tidens
sträfvande i alla dess motsatser, så att det
endast är graden och relationen hvari de
äro skiljaktiga från hvarandra. Partiställ
ningen i vårt fädernesland var på den ti
den, liksom ofta eljest, en prägel af svag
het, hvilken dock rättare torde kunna kal
las måtta, och som fördelaktigt skiljer den
från partisituationerna i andra länder. Sven
sken har af naturen ett visst skönhetssinne,
som bevarar honom från ytterligheterna och
gör honom mensklig, blid, försonlig och
till en viss grad välvillig, äfven under
sjelfva striden. Han älskar det klara i sak
och form; han är kan hända mindre djup
sinnig än hans germaniska stamförvandter,
men om detta är en brist i begåfning, så
hindrar det honom å andra sidan att för
villa sig i ofruktbara metafysiska grublerier. Han är lättrörlig som fransmannen,
men det naturliga tröghetsmomentet hindrar
honom från att rusa till extremerna, och
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hans välvilliga sinnelag bevarar honom frän
att bli grym och blodtörstig. Hr Nyblæus
kallar oss för ett »praktiskt» folk och vill,
om vi rätt förstått honom, på detina vår
egenskap grunda ett anspråk att på ett
modifierande sätt deltaga i det spekulativa
arbetet. Det är möjligt att han har rätt,
och vi hoppas det nästan, ehuru vi miss
tänka att praktiskheten hittills snarare fin
nes såsom ett anlag an såsom en utveck
lad färdighet.
Det är icke utan sin betydelse att en
ny upplaga af Leopolds skrifter utgifves
just nu, samtidigt med den omfattande
litterära karakteristik som hr Nyblæns er
bjuder oss. Leopold är en person som icke
förlorar på en närmare bekantskap, och
ehuru Malmström i stora drag uppritat
grundlinierna, hade fosforisterna så länge
äflats med att göra honom till en litterär
perukstock, att den nu lefvande generatio
nen ännu har mycket att lära för att kunna
se denna mäktiga personlighet i den rik
tiga dagern. Det är en fin och sann an
märkning af hr Nyblæns, att Leopold, oaktadt sin förkärlek för den franska littera
turen, dock innerst var den svenska nationalandan trogen, nemligeu i det starka och
lefvande sedliga intresset och det enkla,
genomskinliga behaget i sin framställning.
Om vi hafva eu särskild filosofisk speku
lation, såsom hr Nyblæns antager, sifall
den karakteriseras af en »öfvervägande rikt
ning for det praktiska och de praktiska
problemen, samt af ett dermed samman
hängande djupt medvetande af personlig
hetens och det osinligas väsentliga reali
tet.» Afven om, såsom det förefaller oss,
lärjungen skulle här hafva anteciperat ett
stycke af mästarens åskådning och tillskrifvit Leopold en portion boströmianism som
säkert skulle förvånat honom, kan man
gerna med författaren erkänna att denna
praktiska anda på Leopolds skrifter i all
mänhet, och ieke blott »de senare filosoliska», »trycker en egen prägel af upphöjd
het och sirlig värdighet», hvilken utan tvifvel utgör den rätta förklaringsgrunden till
den stora makt han utöfvade på det all
männa tänkesättet. 1 jemförelse härmed be
tyder det föga, om han på det lockeska viset
behandlade förnuftet med en viss ringakt
ning, så som en simpel »slutgåfva» eller förfflaga att forma, förena och gifva stadga åt
den kunskap som är resultatet af sinnesför

nimmelserna, den enda kunskapskälla som af
denna filosofiska skola erkändes. Kan hända
ligger det till och med något mer sanning
än den subjektiva idealismen vill erkänna
i den Leopolds uppfattning af filosofien, att
hon gjort menskiigheten sin största nytta
genom att utvisa alla spekulationens afvägar, så att »meuniskotankens bortgömda
gränser hafva begynt att skönjas och be
sinnas, samt vissa stora idéer upptindrat
och stannat qvar öfver tänkaren såsom le
dande stjernor.» Kan hända hafva äfven
vi, som lefva ett sekel efter Leopold, allt
för mycket smickrat oss med att vara i
besittning af en bevisad kunskap om tin
gens egentliga natur, och en ärlig scepti
cism kan ännu en gång· komma till heders.
Åtminstone har det alltid förefallit oss vara
ett öfverdrifvet anspråk af filosofien att obe
roende af den induktiva och historiska
forskningen skapa en så kallad verldsåskådning. Den uppgift Leopold stält för »ve
tenskapernas vetenskap», att undersöka, afväga, utreda och stadfästa grunderna för
ett tänkesätt som vi äro förpligtade att
hysa, och hvars rätthet och giltighet det
vore brottsligt att förneka, samt följaktligen
på visst sätt vara alla vetenskapers tjenarinna, torde till slut icke vara så ringa
som den kan vid första påseendet synas.
Sjelfva Kristi ståthållare på jorden kallar
sig ju for Guds tjenares tjenare; skulle det
icke vara tjenligt för filosoferna att i till
lämpliga delar följa påfvens exempel?
På samma sätt torde det förhålla sig
med den dödssynd man trott sig kunna
påbörda Leopold i och med hans förmenta
misskännande af konstens och skönhetens
suveränt heliga ande. Fosforisterna hafva
aldrig kunnat förlåta Leopold att han, med
hufvudsakligt omfattande af franska este
tikens grundsatser, satte det sköna såsom
det sinligt angenäma och bestämde vitter
hetens liksom all annan konstnärlig verk
samhets ändamål såsom »ett förädlande sinnesnöje». Afven professor Nyblæus har svårt
att ge honom absolution för det att han
ej erkänt skönheten såsom ett väsende,
något i och för sig bestående, liksom äf
ven Boström tänkte sig staten nästan som
en organisk varelse, som gick för sig sjelf,
den tiden på fyra fotter, hvilkas förnuftiga
nödvändighet såsom fyrdelad ståndsrepre
sentation af honom ansågs vara i sakens
egen natur klarligen begrundad. Man får
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icke taga herrar filosofer alldeles för strängt
pa orden, ty langt oftare är det intrycket
af, det bestående, vare sig ett samhällstill
stånd, en sed eller en litterär smak, som
ger filosofen anledning att formulera sina
teorier, än dessa teorier göra något intryck
på det bestående och bilda detta efter sig
sjelfva. Det har blifvit sagdt om Hegel,
att hans samfundslära är en trogen kopia
af den stela, pedantiska och skenkonstitu
tionella preussiska monarkismen, sådan den
var under Fredrik Wilhelm III, och med
samma rätt torde det kunna sägas om Bo
ströms samhällsfilosofi, att den var ett tro
get uttryck af de konservativa politiska öfvertygelserna i Sverige under ståndsväsendets sista dagar. Pa samma sätt var det
väl äfven med Leopolds estetiska teorier,
att den vitterhet hans tid kände hade karakteren af ett förädlande sinnesnöje sna
rare än af något mer eller mindre adéquat
uttryck för den absoluta skönheten: var
väl Dalins vackra och behagfulla tillfällighetspoesi särdeles mycket mer? Vitterhe
tens hofniannabållning, som begär ett strängt
iakttagande af dekorum, gjorde det omöj
ligt för Leopold att erkänna Shakspeare
för nagot annat än en »litteraturens skogsmenuiska», och för »gast- och skräckpoe
sien» hade han en naturlig afsky, som, fosforisterna till stor fromma, kunde hafva
varit litet starkare hos dem sjelfva. För
öfrigt är det icke sagdt att Leopold med
sitt »sinnesnöje» menade något så lågt som
Atteibom och hans vänner i sina kötts
dagar förestälde sig, och den ädle förfat
taren till Sveriges siare och skalder gjorde
på sin ålderdom en sen men vacker rättvisa
åt »Sangarkonungens» både prosa och poesi.
Icke det minst vördnadsbjudande draget
hos Leopold var hans politiska frisinne,
som icke i minsta mon hade lidit afbräck af hofluften, och den verksamma del
han tog i stiftandet af våra nu gällande
grundlagar är det vackraste monument en
tänkare obh skald kan uppresa öfver sig
sjelf. Men denna hans förtjenst är redan
så allmänt känd och så fullständigt erkänd,
att vi vid den sidan af hans ädla person
lighet icke behöfva vidare uppehålla oss.
Den jemförelsevis stora vidlyftighet som
författaren egnar åt den aktningsvärda men
obetydliga Rosenstein kunna vi knappast
på annat sätt förklara, än att han velat
begagna tillfället att i Rosensteins pertj
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son ådagalägga det inflytande som den
tidens högst bildade klasser mottogo af
Locke, Condillac och Helvetius tillsamman
taget. Det enda märkvärdiga vi hos ho
nom finna är hans af Hobbes lånade teori
om »den upplysta egennyttan», enligt hvilken sträfvandet för medmenniskors väl ut
gör en del af eller ett vilkor för individens
lycksalighet en teori som i våra egna da
gar blifvit under namnet utilitarianism å
nyo upptagen af John Stuart Mill och hans
skola.
Åt Thorild har författaren deremot med
allt skäl lemnat en utförlig framställning,
så mycket mer välkommen som man för
första gången får en fullt klar redogörelse
för innehållet af Thorilds arkimetri och på
tyska författade skrifter. Redan i de första
raderna angifver hr Nyblreus riktningen hos
detta meteorlika, mera bländande än vär
mande och vägledande snille, då han säger
att det visar tillbaka på Rousseau och hans
naturevangelium. För öfrigt är teckningen
full af fina och betecknande drag, som äro
bade nya och sanna, såsom t. ex. anmärknin
gen om Thorilds oemotståndliga fallenhet för
ordlekar. Denna talent, som öfvcrgick till
en ordentlig ovana, följde honom på alla
de språk som han med stor lätthet begag
nade; vi erinra endast om hans klassifi·
kation af förnimmelsen, cerniere, discernere
oA decernere, det första sinnesintrycket,
analysen, och den till handling ledande be
stämmelsen, en trilogi som nära öfverensstämmer med den hegelska enheten, diffe
rentieringen och integrationen. Den är
<[vick och fyndig snarare än upplysande,
liksom hans datum och ratum, jemte så
mycket af. samma beskaffenhet. Om Tho
rilds kunskapsteoretiska system kunna vi.
efter allt hvad af Geijer, Atterbom och an
dra deröfver blifvit skrifvet, undvika att
yttra oss; hans svärmeri för mått och har
moni, för hvars skull, som han säger, de
särskilda tonerna upplösa sig och dö, är
af honom sjelf väl betccknadt i hans hypersteniska fraser. Det enda uttrycket »alljeraförelsens gudablick», som han så ofta
begagnade, målar hans stil och hans åskåd
ning bättre än en afhandling på många
sidor.
Thorilds bålstora uttryckssätt, i förening
med det logiska dunkel hvilket alltid såsom
en nimbus omgifver det filosofiska epigram
met, gjorde honom till en stor favorit hos
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fosforisterna, och han kan, i en viss me hvilka gränser allt, churu i olika grader,
ning åtminstone, anses såsom deras före är lefvande, känsligt och begåfvadt med
gångare. Att Geijer, den tiden han skref själ, eller då han beskrifver huru mate
sin bekanta afhandling om Thorild, ännu rien endast är det sekundära men kraften
i mycket fasthäugde vid den nya skolan, det ursprungliga och väsentliga, och huru
torde ieke vara konstigt att inse, liksom kraftens första yttring är kärleken, som
att Atterbom i honom beundrade det som frambringar annat jemte sig sjelf, men som
legue), och efter honom Bottiger, såsom enligt den orientaliska föreställningen icke
oss synes med ganska mycket fog, funno blott oupphörligt skapar utan iifven oupp
all ting annat än beundransvärdt. Det hörligt förstör. På detta sätt kan han
skulle vara af ett eget kulturhistoriskt in
hvarken erkänna en individuel odödlighet
tresse att undersöka grunden för och gra eller ett sedligt ondt annat än såsom en
den af namnkunniga mäns popularitet; den
begränsning, en brist på allsidighet, eller
som en gång skrifver en sådan historia hvad han sjelf kallar en wpartialitet». Hans
kommer säkert till den erfarenheten, att de etik och hans samhällslära äro all ting
populäraste af alla varit just de som i en annat än utmärkta af den praktiska klar
särdeles hög grad varit typer för sina folks het som enligt hr Nyblæus skola utgöra
lynne både i dygder och svagheter. Sådan den genuint svenska spekulationens mest
var åtminstone Thorild. Hans personliga karakteriserande kännemärke. Om Thorilds
adelhet, den i ögonen fallande elegansen i enskilda karakter har författaren, försigtigt
hans yttre skick, ieke oblandad med en nog, afhållit sig från alla omdömen, pä
god del skrytsam aflfektation, hans verkliga samma gång som han likväl gifvit lika ly
genialitet, förenad med en god del svulst sande som välförtjent hyllning åt Ehrenoch onatur, hans jettestora ansatser och svärds. När man hos Atterbom läser den
hans bristande ihärdighet, hans stolta skryt betecknande korrespondensen mellan Tho
öfver sin ömtåliga heder och hans fullkom rild och hans välgörare, den originelle Pehr
ligt obesvärade vana att lefva i ekonomiskt Thatn på Dagsnäs, får man lätt det in
beroende af en rik gynnares frikostighet trycket att hela det grumliga, anspråksfulla
— alla dessa egenskaper voro i sina öfver- och det oaktadt krypande febuseriet ligger
drifter så genomsvenska, att hvar och en på ena sidan, och hela det praktiska för
med någon vana att skilja nationaliteter ståndet, den uppriktiga menniskokärleken,
aldrig skulle hafva misstagit sig på hans den uddigt oskyldiga ironien på den an
fädernesland. \ i hoppas emellertid att ty dra. Få skriftställare hafva karakteriserat
pen lir sällsyntare nu än den var för hun Thorild som gubben Tham, när han skref:
día ar sedan, da folket i viss mening ge »Min Herre är bra qvick men icke nog
nomgick sina slyngelår, att de manliga lärd. Kanske består felet i den metod, som
egenskaperna, stadga, mått och besinning jag mins sedan sist här på Dagsnäs, att
i yttre uppträdande som i tänkesätt, ut- blott i bräddarne läsa böcker. Vill nian
tiängt en god del af det ungdomliga co- äta stek, så är det icke nog att smörja sig
libradoseriet, hvilket anslog våra fäder så om läpparne med köttsoppa.»
lifligt vid bålarue och i samqvämen. De
Om Ehrensvärd behöfva vi icke tala mån
stora, bombastiska talesätten göra åtmin ga ord eiter de grundliga och uttömmande
stone icke samma verkan som då, och vi arbeten öfver honom som nyligen sett da
tvilla på att en Thorild nu mera skulle gen, i synnerhet professor Ljunggrens upp
firas sasom en så utomordentlig person; sats i Svenska akademiens handlingar »Om
vi misstänka till och med att mycket af Ehrens värds konstfilosofiska ståndpunkt».
den berömmelse som ännu omgifver hans Liksom Thorild hade Ehrensvärd fått sin
namn beror på häfd och en mer eller min första filosofiska uppfostran hos Locke, men
dre fullständig obekantskap med hans c°-na fulländat den hos Kousscau, och derutöfver
skrifter. ·
°
under sin vistelse i Paris formerat en rätt
Vi neka dock icke dermed att Thorild förtrolig bekantskap med baron Holbach’s
mer än en gång gifvit ett briljant uttryck Systeme de la Nature. Professor Nyblæus
ät sin tids poetiska naturalism, såsom då anför till hans berömmelse att han ej »stan
han sätter verlden i förhållande till Gud nade vid Holbach’s atomism utan fortgick
sasom det minsta till det största, mellan till en yerldsåsigt nära beslägtad med Thor-
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ilds, d. v. s. »till en dynamisk panteism,
som står på gränsen mellan högre och lägre
empirisk realism». Liksom Thorild, fattade
Ehrensvärd det absoluta väsendet såsom på
en gång andligt och kroppsligt, men gaf
det andliga en högre värdighet än det
kroppsliga, och lifvet, medvetandet, betrak
tade han egentligen^isom en bestämning
hos materien. För Boströms subjektiva
idealism måste denna det 18:de seklets ma
terialism synes i högsta grad krass och
stötande; lyckligtvis behöfde han ej upp*
lefva den dag då Tyndall, nästan i samma
uttryck som Condillac och Helvetius, ut
sade att om det vore möjligt att på ke
misk och mekanisk väg åstadkomma en
fullständig mensklig organism, så måste
den äfven tänka och röra sig såsom en
menniska.
Ingen hvilken mensklighetens högre in
tressen ligga otn hjertat behöfve.r rädas för
vetenskapens materialism, ty den som på er
farenhetens väg söker sanningen kan icke
i lifvet och tanken vilja det falska och
orena. Endast den abstrakta eller filoso
fiska materialismen är stötande, men äf
ven den är mera föraktlig än farlig. Det
är i alla fall icke från teorierna som lifvet
bildar sig, utan teorierna bilda sig efter
lifvet och sederna. Det hör till den filo
sofiska skolvisdomen i Tyskland, hvarifrån
den naturligtvis äfven kommit till oss, att
de materialistiska systemen voro till sin
princip osedliga, och hr Nyblæus anmärker
med en viss naivitet att Holbach med sitt
natursystem icke afsåg att förstöra sederna
utan att förbättra dem. Vi våga tro att
idealismen ingalunda förbättrat sederna eller
utrotat de djuriska drifterna dermed att
den förklarat det sinliga i verlden for ett
sken, som endast har sin verklighet såsom
existerande i det uppfattande subjektets
föreställning. Emellertid har denna skola
lyckats såsom ett slags odjur utmåla icke
blott de franska encyklopedisterna, utan
äfven de engelska erfarenhetsfilosoferna,
och man har gjort Voltaire till endast en
grinande djefvul, medan man gifvit Rous
seau snart sagdt obegränsad absolution, på
den grund att han i viss mening öppnade
vägen för den romantiska skolan. Det
fins enligt vår tanke ingen möjlighet att
moraliskt väga sins emellan dessa båda
män, af hvilka den förre lefde tre bittra
år i oafbrutet krig mpt skryiptpyiet och

I Obskurantismen, utan att ens ett flyktigt
I löje krusade hans läppar, den senare deremot med cynisk oförskämdhet förde till
Í torgs, icke blott sina laster, utan äfven
I den djupa feghet och falskhet som var
ett af de mest i ögonen fallande dragen
i hans natur, och likväl ser man ännu i
dag akademiskt bildade skriftställare upp
repa samma fabler om Voltaire’s kristen
domshat — écrasez l'infâme — som våra
fäder lärde i skolan eller i barnkammaren.
Allt detta kommer nog att reformeras, men
icke af den boströmska skolan. Hr Ny
blæus har af de utländska filosofiska sy
stemen från Locke till slutet af upplysnings-seklet såsom en inledning till sitt
arbete lemnat expositioner med åtföljande
kritik, på samma sätt som det plägar tillgå
vid de akademiska föreläsningarna, men vi
kunna icke finna att han i detta kapitel
fört forskningen framåt. Ilvad vår tid i
en sådan öfversigt framför allt behöfde
vore en hänvisning till dessa systems mot! svårigheter i vår egen tids spekulation. Så
har utilitarianismen, såsom vi förut sett, utI gått från Bentham, Locke, Hobbes, Hut
cheson och de öfriga britiska moralliloso1 fern«, den religiösa rationalismen har sin
hufvudkälla i Voltaire, och kommunismen
i Rousseau’s naturevangelium. Alla dessa
läror om menniskornas lika rätt till poli
tisk makt, till egendom och sinliga njut
ningar, som nu äro i de mindre uppfo
strades föreställning och i alla folktalares
munnar, med etl ord den sociala granulering som under de tre sista åren uppen
barat sig i de europeiska händelserna, äro
ett sorgligt arf af den rousseanska natura
lismen. Endast på ett ställe, och helt och
hållet i förbigående, gör hr Nyblæus en
sådan antydan, i det han säger att »den
anglikanska moralfilosofien kan betraktas
såsom moder till den moderna filantropismen
och sentimeutalismcn». Filantropien var, så
som man vet, icke väl anskrifven hos Bo
ström, och derför har den äfven af hr
Nyblæus fått det föga smickrande vitsor
det, att den »visserligen intresserar sig för
andras väl men dock innerst är allt för
mycket upptagen af sitt eget sinliga jag,
för att den skulle kunna undgå att låta
den venstra handen veta hvad den högra
gör».
Om det adertonde åihundradets materi
alistiska filosofi var väsentligt bestämd af
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den tidens matematiska ocli fysfiska forsk
ning, så kommer utan tvifvel dess mot
svarighet i vår egen lid att bestämmas af
den fysiologiska, cch man ser redan spår
till att sådant inflytande i de nya psyko
logiska verken af en Alexander Bain, en
Herbert Spencer och flere. Men den sven
ska katederfilosofien går ej utöfver Bo
ström, den svenska spekulationens högsta
uppenbarelse och kulmen, efter hvilken
den endast deklinerat, och af de utländska
systemen är det knapt att något nämnes
efter Hegel, så att på det hela torde man
kunna säga att den svenska filosofien, i
fall en speciel sådan finnes, nöjer sig med
att följa de stora verldshändelserna på ett
halft århundrades afstånd. Men om vi'
också anse att en öfversigt öfver den mo
derna filosofiska forskningen i Sverige borde
framför allt skrifvas i sammanhang med
den allmänna vetenskapliga, politiska och
litterära odlingens öden, och att professor
Nyblæus genoin den begränsning till skollilosofien som han gifvit fin framställning
icke uppfylt detta behof, skola vi dermed
för ingen del neka vigten eller förtjensten
af det speciella arbete som han företagit
sig. Hans expositioner äro ytterst väl och
samvetsgrant utarbetade, och hans i van
lig akademisk form tillfogade kritiker äro
likaledes från hans ståndpunkt både rätt
visa och väl utförda.

Ät hans nätta och klara stil hafva vi
redan ofvanföre gifvit vårt erkännande;
det gör oss ondt att han ansett sig böra
misspryda den med en staining som är
hvarken vacker eller rationel ntan helt
simpelt hazeliansk. Han skrifver icke blott
såsom de upsaliensiska nystafvarne själf
och jämföra, utan äfven människa, därför,
alt, kvinna, kvalitet, sukeessivt o. s. v. Om
hans äfven i detta afseende konservativa
och formstränga lärare kunde uppstå och
läsa denna bok, skulle han säkert för ofo
get tilldela lärjungen en liten knäpp på
näsan.

I fortsättningen af första bandet hafva
vi att vänta en redogörelse för kantianisrnen och dess införande i Sverige, dess be
kämpande af Leopold snmt dess vidare ut
veckling genom Fremling, Boethius och
Benjamin Höijer; i andra bandet skola
framställas Atterbom som estetiker, Biberg,
Grubbe och Geijer, må hända äfven Tor
neros. Vi hemställa, om ej Hvasser och
den Okenska naturfilosofien också vore förtjenta af ett omnämnande, liksom Almqvist,
som onekligen, äfven han, var ett stycke
filosof. Det tredje och sista bandet skall
upptagas af det boströmska systemet en
samt, hvarmed sannolikt all svensk filosofi
för den närmaste framtiden är afslutad.

Blick på pressen.
Den enda politiska fråga af någon större
betydenhet som under den sista veckan
blifvit till behandling upptagen af stock
holmstidningarna är den om utländingars
i'átt att besitta fast egendom i riket, hvilken också samtidigt blifvit behandlad inom
riksdagen. Nya Dagligt Allehanda har öf
ver ämnet innehållit två utförliga artiklar,
l’r hvilka vi meddela några utdrag.

i ändring deri. Men hittills har den icke för
| mått göra sin stämma hörd elier vunnit något

|
i
:

Många och långvariga hafva klagomålen va
rit öfver den besinningslöshet, hvarmed rege
ringen ansett sig kunna i allt högre och högre
grad begagna sin af mången såsom olagligt
tillkommen betraktade rätt att gifva utländing tillstånd att besitta fast egendom i Sve I
rige. Det är också icke första gången som
riksdagen på ett ganska tydligt sätt framStält
sitt missnöje med den af regeringen i detta \
afseende följda politiken och begärt en för I

gehör för sin åsigt, utan regeringen har fort
farande gått sin kosmopolitiska bana framåt
och nästan aldrig ansett sig böra neka ett af
utländsk man begärdt tillstånd att få besitt
ningsrätt till fast egendom i landet. Allmän
heten fäste icke någon större uppmärksamhet
vid detta missförhållande, så länge denna rätt
icke söktes i vidsträcktare mått; men sedan
man icke allenast tyckte sig märka en viss
benägenhet hos utländingar från samma land
att helst söka få egendomar i samma trakt,
och ännu mera sedan egendomar till högst be
tydliga belopp (grufvefält, bruksegendomar,
skogsafverkningsrätt) började att med rege
ringens tillåtelse öfvergå i utländske mäns händer, har vårt folk fått öppna ögon för de fa
ror, som ett sådant system måste alstra, om
det får fortgå på samma sätt som hittills vårt folk, säga vi, men icke vår regering. Sedermera hafva också yrkandena på en förän-
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af Charles Darwin, livari denne naturfor- I hunden. Samma hund gjorde i Hastings
skare, efter att hafva påpekat det intres- 1 anlopp mot en herre som kom in i ho
santa faktum att vissa djur hafva antipati tellet. Hundens ägare tog hunden i för
mot antingen andra, eller mot menniskor, svar och bad om ursäkt, i det han tilläde
visas att denna motvilja är ärftlig. Till att han aldrig vetat att hans hund gjorde
stöd härföre bifogar han ett till honom så, annat än när en slagtare koin honom
skrifvet bref från en dr Huggins. Dr Hug- ¡ nära. Gentlemannen sade genast att detta
gins omtalar här att han eger en hund, var hans yrke. -- En annan hund, som
vid namn Kepler, son till den berömde också ledde sitt ursprung från Turk, hade
Turk med Venus. Då hunden var sex likaledes allt sedan han var valp visat
veckor gammal, tog hans herre ut honom samma motvilja. Slagtare hafva försökt
från det stall hvari han var född. Detta ' att blidka honom med gåfvor af kött,
var den första gången han fick komma j hvilka visserlige'U:, Villigt mottogos men
ut i verlden, men likväl blef han ytterligt Î likväl icke häfy^, förändrat något i hundens
'ipsändare i »Nature» påpe
förskräckt vid åsynen af den första slag- j sinnelag.
tarbod som han någonsin sett. Då han kar 'hurtt · det är, sannolikt att en af för
blef sex månader gammal tog en dag en fäderna till dessa hundar någon gång för
piga honom med sig ut, då hon gick ut | sökt att- stjäla kött af någon slagtare,
på ärenden. På ett kort afstånd från det j samt derföre fått en förtjent aga, hvilken
ställe dit hon ämnade sig, hade hon att sedan haft till följd en ärftlig antipati.
passera en slagtarbod, men hunden som | Emellertid hafva vi hört af fullt trovärdiga
leddes, vid ett snöre, kastade sig ned till personer i vårt land, att denna antipati
marken och kunde omöjligt, hvarken ge mot slagtare äfven. här iakttagits hos hun
nom smekningar eller hot, fås att gå för dar, hvilka icke göra något anspråk på de
bi. Som han var för tung för att bäras, förnäma relationerna med Turk, Paris,
och då en folkmassa samlade sig, måste j Punch oclï Venus.
pigan återvända hem med hunden, mer än I
en engelsk mil, och derpå gå ut ensam.
Anmälan.
Detta egde rum för omkring två år sedan.
Hunden bibehåller ännu samma antipati,
Prenumeration å Saintidcil kan ske på
men törs dock gå närmare slagtarebodar alla postanstalter i riket äfven som i bok
än förut. För en tid sedan upptäckte dr handeln, samt i Stockholm på tidningsHuggins i en- liten utgifven broschyr om utdelningsställena. Priset för helt år 10
hundar, att samma antipati mot slagtare rdr, för halft år 5 rdr 50 öre, och för
visats af fadern Turk. Han skref då till fjerdedels år 3 rdr, postbefordringsafgiften
en mr Nichols, som egt Turk, och erhöll till landsorten inberäknad.
af honom upplysning att samma antipati Ohs. Alla meddelanden rörande vecko
finnes hos Ring (Turks fader), Turk,
skriften ställas till Expeditionen af
Punch (en son af Turk) och Paris (lika
Samtiden N:o 28 Norra Smedje.gatan,
ledes son af Turk).
kontoret 1 trappa upp.
Paris har den största antipatien: han
vill knappast gå in på en gata der det
Rättelse: I sista numret s. 285 har såsom
finns en slagtarbod, samt springer sin väg källa för den der införda artikeln om lärogenast då han kommer närmare den. Då I verksfrågan blifvit oriktigt citerad »Jönköpings
en gång en kärra med en slagtardräng I Tidning»; läs Jönköpings Dagblad.
kom till det ställe der húndame förvara
1 n ti e h å 11 :
des, voro de alla — ehuru de icke kunde
se honom — nära att slita sina kedjor. ¡ Pragfredens femte artikel......................... Sid.
289.
En slagtaremästare, klädd som gentleman, Litteratur:
besökte en gång Paris’ husbonde för att
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fit se hunden; men han hade knappast
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kommit in i huset förrän hunden — ehuru Blick
Strödda underrättelser:
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