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Det

vanligt, att man klagar öfver de Lärdas tvister. Man har rätt
men icke deröfver, att det gifves sådana tvister, utan öfver det
sätt, hyarpå de merendels föras.
Polemiken, eller Krigskonsten inom
Tankens verld, är i sin Idé en af de ädlaste Konster: i sin utöfning har
den ofta blifvit en af de föraktligaste.
att

är

klaga,

2.

dynamiska och organiska lifvet underhålles
krafter, och upphäfvandet af all strid, i fall
allt i evigdvala; afvenså skulle, inom forsk¬
ningens område, den eviga friden blott utgöra grafvens lugn och tystnad.
Likasom i Naturen det

genom en conflict af motsatta
det vore möjligt, skulle sänka

rr

o,

Grekernes dialectiska och

polemiska Konst, i dess äkta Socratiska och

Platonska bemärkelse, åsyftade att, genom mångsidig pröfning af det fal¬
ska eller skenbara, utleta Sanningen.
Under Sophisters och Demagogers
händer blef den en Konst, icke att reda begreppen, utan att förvirra dem;
icke att finna Sanningen, utan att bortblanda den, eller att kläda förvil¬
lelsen i dess drägt.
4.

Åfven hos Medeltidens Scholastiker finne vi den dialectiska Konsten
ofta missbrukad och öfvergången i carricatur.
Stundom förädlades den
likväl, åtminstone i någon mån, genom inflytelsen af Tidehvarfvets roman¬
tiska anda.
Den Lärde betraktade sig då såsom en
Sanningens Riddare,
hvilken med Tankens
vapen kämpade för henne och för Religionen, likasom
den verldslige Riddaren med svärdet stridde för sin Tro och sitt Land.

Disputations-acterna vid Universiteterna

voro en art

af lärda

Tornerspel.

5.

Boktryckeri-konstens uppfinning beröfvade dessa öfningar

deras fordna

vigt.

Den förnämsta Polemiken blef

nu

ej

mer

en stor del af
den muntliga,

Åfven

den skriftliga,
i våra dagar kunna likväl de
ken bibehållna Disputations-actern a vara af värde, såsom

utan

och

vid Lärover¬

bildningsmedel
fullkomligt svara

kunskapsprof, ehuru de måhända, för att numera
ändamål behöfde någon förändring till sin yttre form,

emot sitt

,

6.
I den skriftliga Polemiken., likasom
och Humanitet ett hufvudsakligt

i den muntliga , är sann" Modera- j
vilkor på en gång för dess intet- ■
lectuella, moraliska och aesthetiska fullkomlighet, på en gång för dess San-j
ning, dess Sedlighet och dess Skönhet.
}
tion

?·
I en revolutionär tid är likväl ingenting vanligare, än att alla partier?
ehuru litet de för öfrigt må hafva med hvarandra gemensamt, förena sig
om att fördömma de moderata..
Också gifves det en falsk Moderation,· som

förtjenar denna fördömmelse. Men denna falska Moderation är icke den
enda: det gifves äfven en sann: det ar detta, som Sect-andan aldrig lär
sig att begripa.
8.

Den sanna Moderationen är hvarken ljumhet, eller feghet,
löshet: den är just motsatsen af allt detta.
Den är värma för

eller kraftSanningen,
men en ren värma,
hvilken icke förfalskas genom det personliga interesset
eller egenkärleken hos den, som tror sig vara Sanningens organ: den är
mod, men ett mod ntan yra och öfverdåd: den är kraft, men en sansad,
sig sjelf beherrskande kraft, hvilken , alltid tillräcklig att fylla hela den rät¬
ta spheren för dess verksamhet, aldrig öfverskrider gränsen af denna spher.
Den är den sanna storhetens lugn, styrkans och vishetens oupplösliga förbnnd. Den dagtingar ej med villorna: den angriper dem öppet, och sträfvar att utrota denn
Men den förstår att betrakta hvarje sak från alla de
sidor, från hvilka den kan ses, och från alla olika, högre och lägre stånds
punkter. Den fattar ej blott Sanningen, utan äfven förvillelsen, genetiskt:
den söker inse dess anledningar och dess upphof, och för sig förklara det
sken af Sanning , genom hvilket den. bländar och bedrager.
Den blir derigenom på ena sidan i stånd, att besegra detta sken, denna halfdag, i hvilken
all villfarelse alstras och näres,. och på den andra, att med full rättvisa5,
utan all öfverdrifning af det falska, och utan misskännande af det möjligtvis inblandade sanna, bedömma hvarje mening.
Den iakttager i Litteraoch
vid
granskningen
samma
turen,
af andras tankar,
stränga redlighet och
samvetsgrannhet;,· som vi äre vande att fordra i det borgerliga lifvet.
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En

sig sjelf begränsande kraft yisar sig

i Naturens stora skådespel,

-såsom grunden till all den ordning och harmoni, som väcker den tänkande
'betraktarens förtjusning. Den röjer sig här i det största, som i det mindsta, i Verldssystemets sammanhang, likasom i plantans eller djurets or¬
ganiska bildning. Åfvenså är det en lugn, med vishet förenad kraft, en
frivillig laglikmätighet, som utgör det sanna väsendet af all Skönhet, den
må uppenbara sig i den yttre gestalten af en Naturproduct, eller i den

sedliga Skönheten af en mensklig individualitet, eller i en af Geniets
skapelser inom Konstens verld. Yi finne den hos Sophocles, likasom hos
Raphael, i Goethes Tasso och Iphigenia, likasom i Niobes bild och i den
Belvederiske Apollo.
Men om den är källan till all fullkomlighet inom Na¬
turens och Konstens Riken, skulle den ej äfven vara det inom Veten¬
skapens?
inre

10.

Vi vilje éj fråga, huru ofta idealet af en sann Polemik blifvit i verk¬
ligheten upphunnet: vi fråge blott, huru ofta man ens fattat det, och
på fullt alfvar stråfvat att närma sig intill det. Vi frukte, att exemplen
torde vara snart räknade.
Det är derföre alla tiders vetenskapliga, religiö¬
sa och
politiska tvister så ofta ledt till mörker och oreda, i stället för
ljus och Sanning.
11.

Sann Moderation i all Polemik är i närvarande tid dubbelt
vigtig,
emedan striden inom Tankens verld i våra
dagar erhållit på en gång en

djupare betydelse och en vidsträcktare omfattning. Den rör ej mer vissa
speciella punkter: den rör det Hela: den ror det offentliga och enskilda
lilvets rot och innersta kärna: den rör allt det, som är för Menniskan det
högsta och heligaste, Religionen och Sedligheten, Vetenskapen och Konsten,
och Staten
som uti sig innehåller dem alla, och genom dem alla äger
,

sitt

bestånd.

12.

Denna allmännare och
nom

den

djupare inträngande strid har blifvit väckt ge¬
gangen af reflexionens framskridande utveckling. Esom utgör grundvalen för den nyare tidens odling,
allmännare utbredapde, och i
synnerhet sedan den hunnit bilda

nödvändiga
Christendomen,

huru
vid dess

en andelig Stat, som sträfvade att beherrska den verldsliga, mer och mer
öfvergick i en yttre tvingande auctoritet, som hämmade den vetenskapliga
forskningens frihet; gaf den likväl, genom sina förfalskade och vanställda,
men
aldrig fullkomligt utplånade grundidéer, en oupphörlig väckelse åt

I århundraden brottades denna verksamhet, i oafden magt, som på en gång framkallade och fjättrade

Tankens verksamhet.

gjord kamp, med
Stora uppfinningar och verldshändelser kommo ändteligen till dess
den.
hjelp, och dess seger var afgjord. Den krossade sina bojor; men i öfvermodig känsla af sin återvunna sjelfständighet, missbrukade den snart sin
växande styrka.
Ett Tidehvarf kom, hvilket kallade sig upplysningens,
och genom denna benämning visserligen riktigt antydde den höga tendentsen af den nyare tidens
cultur. Men dess upplysning var blott half och
ofullkomlig. Betraktad såsom öfvergång till en annan bildningsperiod,
tjente den att förbereda denna, genom en förvånande utvidgning af allt
slags empirisk kunskap, och genom utrotandet af många förderfliga villor.
Men den angrep ej endast villorna och missbruken , utan ofta äfven de
högre Ideer, genom hvilkas förfalskning de blifvit föranledde.
iö.
Den närvarande tiden

har erfarit

den upplösande

och förslappande
inflytelsen af denna halfva, ytliga upplysning. Men hvilket medel gifves
det emot detta onda? Att å nyo qväfva den fria forskningen, är numera,
om det ock för ögonblicket kunde synas
möjligt och önskansvärdt, likväl
för en längre tid lika omöjligt, som det, i fall det kunde lyckas, skulle
vara skadligt.
Alla försök af denna art, ehuru välmenta de stundom må
vara, vittna blott om ett kortsynt och obetänksamt nit, och strida utan
allt tvifvel mot den af Försynen utstakade planen för Menniskoslägtets
uppfostran. Att söka återföra odlingen till en punkt, hvilken den en gång
hunnit förbi, är att bjuda Mannen ännu kläda sig i sin barndomsdrägt.
Bildningens gång är i det hela progressif, om ock progressionen stundom,
genom dess långsamhet, eller genom vägens krökningar, blir omärklig för
vår inskränkta blick. Den löper måhända i en spiral, men säkerligen ej
i

en

cirkel.

i4.
Men

om

det närvarande Tidehvarfvet Sr

dömdt, att, med eller mot

vilja, beherrskas af reflexionens magt; så leder likväl denna reflexion,
genom dess fullkomliga utveckling, till ett lifligare erkännande och ett
klarare utredande af allt det, hvarpå Memjiskane sanna förädling beror.
Bacos bekanta yttrande om Philosophiens förhållande till tron på en Gud,
sin

just

gäller ej blott om denna, utan om alla högre Ideer. Men det är ock
endast genom den sjelfständiga, grundliga undersökningen, som dessa Ideer
kunna fullkomligt bevaras från förfalskning.
Att oupplösligt förena den
religiösa och moraliska känslans Iifgifvande värma med den forskande Tan¬
kens rena och klara ljus, utgör den högsta uppgiften för tidens bildning.
i5.

Vetenskaperna hafva i nyare tider långt mera, än i de äldre, tillvun¬
sig Statens uppmärksamhet, genom deras större, eller åtminstone mera
synbara, inflytande på dess hela tillstånd.
Påtagligast har detta röjt sig
i afseende på all naturvetenskaplig forskning, genom dess omedelbara ma¬
teriella användbarhet, och dess närmare sammanhang med alla industriens
delar.
Onekligen är ock detta sammanhang af stor vigt, emedan det le¬
der till ett oupphörligt utvidgande af Menniskans välde Öfver Naturen,
hvilket utgör ett af vilkoren för uppnåendet af dess bestämmelse.
Men
de Vetenskaper, hvilka äga till föremål den ideella verlden och dess phenomener, hafva dock en ännu djupare och vigtigare inflytelse på Staten,
ehuru denna vanligtvis är mindre handgriplig, och icke låter beräkna sig
i ziffror, eller till sina resultater framställa sig i statistiska tabeller.
nit

16.
I

våra

dagar har likväl afven denna inflytelse ofta blifvit handgriplig

nog, genom den vetenskapliga reflexionens magt öfver det allmänna tänke¬
sättet.
Den har i synnerhet röjt sig i tidens stora politiskastrid, hvilken,
om vi
afräkne allt det uti den, som ledt sitt ursprung, eller herntat sin

näring, af egennytlan och passionen, kan anses såsom en strid mellan tvenne

,

bildningens gång framkallade, ensidigheter.

genom

Båda partierna haf¬

vanligtvis sett Sanningen halft. Det är lika sannt, att Staten, så vida den
skall utgöra en egentlig rättsförfattning, måste innebära ett uttryckligt eller
tyst, men i båda fallen lika verkligt, Fördrag, det vill säga, en öfverensstämmelse mellan flera fria viljor, som att Staten hvilar på en religiös och
moralisk grund, samt att den rätt förstådda historiska continuitetens iakt¬
tagande är en helig lag för politiska reformer. Tagne i sin rätta mening,

va

låta dessa

satser

fullkomligt förena sig med hvarandra.
17.

Denna

förening beror deraf, att det gifves tvenne lika nödvändiga

synpunkter,

hvilka Staten måste betraktas: en juridisk och en moraMan betraktar den ur den förra, då man gör afseende på
Samhällsorganismens yttre form och structur: ur den sednare, då man reflecterar på dess inre anda och lifskraft.
Till sin form utgör Staten, åt¬
minstone då denna dess form är fullt
utbildad, visserligen något juridiskt,
en
rättsförfattning, som utstakar och tryggar en bestämd spher för hvars
och ens yttre verksamhet.
Men detta hindrar ej, att ju Samhällsföre¬
ningen med ett slags nödvändighet uppkommer af Menniskans natur« och
att den knytes och
sammänhålles långt mer genom ett moraliskt och re¬
ligiöst band, än genom det juridiska. Den föranledes och fortvarar
genom fria och förnuftiga varelsers Samhallighet i detta ords hela be¬
märkelse, det vill saga, ej blott deras naturliga benägenhet till sammanlefnad, och deras behof af ömsesidigt bistånd, för uppnåendet af lifvets
lägre ändamål, utan i synnerhet deras högre och ädlare behof af en oafbruten andelig vexelverkan, för att
genom denna bereda den fullkomliga¬
ste
möjliga utveckling af allas krafter, och allas högsta möjliga förädling.
Det ar denna Samhallighet, som, verkande under formen af en
känsla, ut¬
gör den sanna Fosterlandskärleken och Samfundsandan. Den visar sig här,
såsom den ömsesidiga dragningskraft, h vilken förenar en
mängd af Indivi¬
der till ett Helt, ett Folk, hvars
gemensamma nationalitet har sitt yttre
naturliga uttryck i ett gemensamt Språk. I sina särskilda yttringar eller
nödvändiga följder uppenbarar den ,sig under olika modificationer, i vörd¬
naden för Majestätets
helgd, i det kärleksfulla förtroendet för en vis och
faderlig Regering, i den samvetsgranna lydnaden för Dess befallningar och
Statens lagar, i aktningen för all bestående
ordning, i den varma känslan
för Nationens ära, för stora och adla Förfäders
frejdade namn, för den
Flistoria, som förvarar deras minnen, och den Jord, som gömmer deras
stoft, och ändteligen i hvarje Statsborgares oupphörligt fortsatta bemödan¬
ur

liskt-religiös.

de, att med liela sin individuella kraft verka i Statens tjenst och för dess
ändamål.
Sin högsta helgd får denna känsla för Fäderneslandet
genom
den religiösa vördnaden for den
osynliga Magt, som vårdande och ledan¬
sväfvar öfve-r det Hela af Mensklighetens
utveckling, till hvilken den
särskilda Staten hör, såsom en
integrerande del af -detta Hela.
de

18.
Statens dubbla,
på en gång
ter återfinnes ock redan i den
mellan Menniskor, hvilken

på

ena

juridiska och moraliskt-religiösa, eharakförsta af Naturen sjelf beredda förening
utgör Statens äldsta förebild.
Äktenskapet är
sidan, till sih yttre iorm, ett juridiskt fördrag, en fritt ingången

förbindelse, men likväl på den- andra:, till
bindelse, knuten genom kärlekens band,
fattande Makarnes hela

sin inre anda, en moralisk för¬
helgad genom Religionen, om¬
personlighet, och dermed äfven till sin natur oupp¬

lösligt
*ί>·

~

organisk förening af fria och förnuftiga varelser. Or¬
ganisk är denna förening, emedan alla delar här förhålla sig till hvarandra
såsom ändamål och medel på en gång, och derigenom utgöra ett Helt,
hvilket äger bestånd,, så länge den organiserande kraften, Statens religiösa
och moraliska princip., yttrar sig med tillräcklig energi, för att samman¬
hålla delarne, och i dem alla ingjuta ett gemensamt lif.
Då denna kraft
aftynar och utslocknar, så kan Staten visserligen detta oaktadt, så
vida yttre omständigheter ej påskynda dess sönderfallande, ännu såsom
död någon tid bibehålla formen och utseendet af en organiserad kropp;
men slutligen måste den dock förlora äfven denna form,
och upplösa sig
i en oorganisk massa,
Staten

är

en

20.

Då det

ligger i Ideen af en Samhällsorganism, att den skall vara o~
upplöslig; så måste den anses såsom en förening, icke endast mellan de

i det närvarande
mellan alla de pa

ögonblicket lefvande Individerna af ett Folk, utan äfven
hvarandra följande generationerna af dess historiska ut¬
veckling. Denna i sig sjelf sanna och vigtiga sats kan likväl i sin tillämp¬
ning leda till betydliga förvillelser, om man i följd af den gör sig ett
alltför strängt och öfverdrifvet begrepp om den närvarande
generationens
förbindelse, att bibehålla de föregåendes inrättningar och lagar.
2Ϊ.

Den

skillnad, hvilken Ad» Smith m. fl. gjort, mellan productiva och
oproductiva yrken i Samhället, är ej annat än en mindre redig framställning
af en till Statens väsende hörande motsats.
Om det gifves några alldeles
oproductiva Samhällsmedlemmar; så ära dessa åtminstone endast de få,
hvilka, utan att genom något slags arbete deltaga i Statslifvets organiska
functioner, eller på något sätt, om ej: såsom- consumenter af en stundom
möjlig öfverproduetion, bidraga till uppnåendet af Statens ändamål, till¬
bringa sitt hela lif i passif njutning. Med undantag af dessa få, äro alla
öfriga Statsborgare productiva: Embetsmannen, Vetenskapsidkaren, Reli-

gionsläraren och Konstnären, lika mycket,

som Jordbrukaren,
och Köpmannen.
Men de förras productivitet är andelig,
materiell. Samhällsorganismen har, i likhet med den enskilda
sin Själ och sin Kropp.
Summan af alla i Statslifvet

kraftyttringar utgör Statens själsverksamhet:

summan

Fabrikanten
de sednares
Menniskan,
ingripande andeliga
af alla de materiella

kraftyttringarne utgör dess kroppsliga verksamhet.
22.

Den klagan, man i närvarande tid så ofta hör, öfver de tärande
Samhällsmedlemmarnes talrikhet i jemförelse med de närandes, kan, i följd
häraf, antingen innebära, att för många af Statens medlemmar äro i egent¬
lig mening oproductiva, det vill säga, att en tilltagande flärd och njut¬
ningslystnad hos alltför många q väft hågen för allt arbete: eller ock, att
i afseende på den till Statslifvet hörande verksamheten, ett missförhållande

äger rum mellan den andeliga och den materiella.
Att det förra är ett
ondt, kan ej rimligen bestridas. Hvad åter det sednare beträffar, så for¬
dras visserligen till Samhällsorganismens, likasom till den enskilda Menniskans, fulla psychiska och physiska helsa, en viss jemnvigt och harmoni
mellan dess Själs- och Kropps-krafters verksamhet.
Vid de sednares öfvervigt öfver de förra, är Staten rå och obildad: vid ett motsatt förhål¬
lande mellan dem , skulle den blifva >öfverförfinad och
nerfsvag. Det ena
bevisar vanligtvis blott en ännu slumrande, outvecklad
andelig kraft, och

afhjelpes förr eller sednare genom odlingens naturliga framskridande, åt¬
minstone i en Stat, i hvars sköte fröet till all högre bildning finnes
nedlagdt genom en Religion, sådan som Christendomen: det andra skulle ut¬
göra en egentlig sjuklighet, hvilken måste häfvas genom en fö-^'trad
lefnadsordning. Men ehuru en sådan sjuklighet onekligen låter tänka oig,
är det dock ej derföre afgjordt, att den
verkeligen äger rum öfverallt,
der man tror sig finna den. Åtminstone tyckes den i vårt Land öfverklagade trängseln på tjenstemannabanan mindre hafva sin grund i något öfvermått af inteliectuell cultur, eller något alltför allmänt utbredt sträfvande efter den, än i andra orsakers
inflytelse.

