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©isi Konstens väsende och betydelse.

a  ör att genast i början iakttaga deli synpunkt, från hvilkcii 
uteslutande, enligt vår öfvefetygelsfe, lösningen af det här upp
kastade problemet är hiöjlig, måste vi faslhålla den åsigten , 
alt komten i sitt väsende är fri, är till för sig sjelf,  id e  
såsortt tneilel för något annat. Konsten är jernte Religion och 
Pbilosopbie ett eget sätt att till medvetande hringa och uttala 
det Gudomliga, menuiskaus djupaste interessen, andens mest 
Omfattande sanningar, och dess ändamål är, att i sinnliga 
konstgestalicr afbölja det sann.1 och framställa den försonade 
tnotsattsen emellan d e t  s o m  är i o c h  f ö r  s i g  och d e t  som 
är y t t r e  r e a l i t e t  (andfen och naturen). Konsten är såle
des en organ för verksamheten hos anden i dess absoluthetj 
aiiden såsom aitde , ändeh såsom utvecklande sig sjelf  och der- 
igeiioin öbjectiverande det gudomliga, och får icke betraktas 
såsom en fjenarinna åt den ändliga intelligensen till vinnande 
af dess timliga, underordnade syften.

(Jr denna förutsättning, enligt kvilkeii konsten är fen ut
trycksform för den absoluta intell igensen, följer otvtinget dett 
frågan: ä f  ej med det summa äfvfen déss ovahskligbet, dess 
feviga giltighet gifven? Här måstfe iakttagas 1:0 alt i konsten  
Ingår såsom ett nödvändigt moment det sinnliga; äil delta i 
konstens högsta fulländhingsformer måste äga Samma giltig
het som det ideella ,  toeh tillika att det sinnliga, hVarbeldst 
det framträder, är undcrkastadt oupphörliga vfeilitlgar, i följd 
ftf ideens benägenhet för ständiga lisufpnlioiicr på dess om*
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råde; 2:o alt konsten, eliuru tillhörande den absoluta andens 
sphaer, likväl ieke är dess högsla uttrycksform, alt det abso
lutas, del gudomligas rennsle gestalt ieke nr skönliel. Hvaraf 
följer alt konsfen är oföränderligt varaktig endast i den me
n ing ,  alt dess inneboende idee är ev ig ,  oeb aft den äger den 
liögsta gilligbet endast sä vida en bögre uttrycksform för det 
gudomliga ieke är historiskt gifveu.

Om dessa förutsällningar äga sin riktighet,  så torde fle- 
re än vi göra sig den frågan: i lv .d  ståndpunkt innehafver
den moderna konsten? Innebåiler den det tillfiidsstä!lande sva
ret på andens högsla frågor i dess närvarande utveckling?  
Denna fråga uppkastas visserligen endast af sådana betrakta- 
re , som äro falina för en viss skepsis; hvaremot det gifves 
en oräknelig skara, som, med fåkunnig förtjusning öfver bvarje 
mer eller mindre lyckad konstprodnct, utropa alt konsten är 
det högsta, Lvartill menniskoaiulen kan lyfta s ig ,  all sj ilfva  
religionen utan konsten såsom organ förlorar allt inflytande 
på menniskohjertat, aft pliilosophien måste ikläda sig konstens 
drägt för att ej nedsjunka iili tomma abstractioner utan lif  
oeb innehåll. —  Vi for vår del sluta oss till Iviflarne, ieke 
derföre alt vi underkänna konstens höga värde, ulan derföre 
aft i vära ögon intet gäller mera än det kan gälla , oeb in
genting kan försvaras ulan från sin egen ståndpu k t.

Man liar med rätta kallat konsfen den menskliga bild" 
ningens amma, så vida bildningen ej annat innehåller än an
dens emancipation till sjel (skapande frihet, och sä vida konsten 
är den första formen för dess framträdande. Konsten erbju
der del underbara phsenomenet af en forsoning emellan det 
sinnliga oeb det andliga, af bådas tillfredsställelse i hvaran
dra. Mcnniskan j>ä det ändliga förståndets ståndpunkt ser 
den yttre naturen med det praktiska begärets öga , a tias alt 
för egen nytta eller njutning förstöra oeb i sig upptaga den
samma , oek det första vittnesbördet för dess intrade på kul
turens bana är försöket att behandla den yttre materien för



nndems egna ändamål, aI f 1 det yttre framställa si" sjelf  utan 
annat interesse iin den theoretiska åskådningens. Det sinn
liga nnateriule t är i konsten Ii11 endas! såsom elt ullryck af 
ideen , hvnrigenoin konstverket väscndlligen skiljer sig frän na
turen ock den förras skönhet frän den sednarrs, som aldrig 
framträder ren o< h öbemängd , utan städse söndersplittrad och 
fördmnklad af dc tusende andliga sylten, för hvilka naturen 
är till .  Det sinnliga i konsten är endast s k ö n t ,  låter sig 
frän iingen annan synpunkt skadas, duger kil ingen ting an
nat. Ork just i denna skönkel, so n  utesluter alla andra än
damål , ligger den akso uta andens törsta seger, under hvil- 
ken dien ännu visserligen icke befinner sig pä andens egen 
grund , men ocksä inom sm sinnliga rörelsekrets verkar en
dast tior sina egna intcressen. —  t ä konstens väsende är öf- 
verenssiämtnelsen , den fullkomliga harmonien emellan det and
liga (och sinnliga, måste äfven konstens utveckling äga ett 
culmein. u n d e r  kvilket den genomlupit vissa stadier, orl» 
o f v a i n  kvilket den arbetar pä sin egen upplösning iläsaf  
bestämmas konstens stora åldrar, dess utvecklingsstadier, ock 
med detsamma —  enligt hvad i det föregående är yllradt — 
äfven den menskliga kulturens, sä länge konsten bibehåller 
sin betydelse sasom dess högsta måttstock, det vill säga: till 
den gräns ,  der en högre uttrycksform för den aJ)sq>|uta anden 
gör s ig  gällande. Mänsklighetens första kuilurälder innehåller 
konstens alla utvecklingsstadier tillsammantagna: der dessa 
sluta widtagcr kulturens andra stora tidehvarf, Dess begyn
nelsepunkt kunna vi här på förhand bestämma såsom samtidig 
med och grundlaggd at den Lutherska protestantismen, kvil- 
ken således är slutpunkten för konstens culturkisloriska be-1 
tyd el se.

Den första utvecklingsform, hvarunder den sjelfskapande 
intelligensen gilver sig tillkänna, är den så kallade S y m b o 
l i s k a  konsten. Det är naturligt alt anden, i sina första be
mödanden alt objeclivera s ig ,  endast kunde frambringa ofull
komliga resultater. De hristfälligketer, som vidlåda konsten
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i denna de«9 föt-sta ålder, Härleda sig  likväl mindre från o* 
vanan att Hebandla den yttre materien, eller oförmågan att 
Hesegra dess motstånd, än ifrån skönhetsideens egen embry-  
oniska, outvecklade beskaffenhet. Ty det är intelligensens 
art alt alltid för det ftillt utvecklade begreppet äfven finna 
den fulla motsvarigheten i det y ltre; så att all slags ofull
komlighet i uttryck alltid måste tillskrifvns en ofullkomlig
het i begrepp. Man säger således med orätt ,  att konsten på 
denna låga ståndpunkt likväl a n t y d e r  högre ideer hos konst
nären : den ahtjder med sina yttre brister, sin chaotiska o- 
red a , intet annat än konslidealets egen chaotiska brislfällig-  
het. Den sknpande anden visar sig här såsom en inre rörel
sekraft, som aldrig är i stånd att reproducera sig sjelf i 
objecfiva sköngestalter, men i stället kastar sig in i den plum- 
pa materien, htars tunga inertia den Väcker, hvars kolossal,-» 
massor den upprörer med en titanisk, i egentlig mening yttre* 
styrka, för hvilken efterverlden häpnar. I denna konstverld 
af  gigantiska tillstymmelser omgifver sig anden med skapelser  
efter måttstocken af yttre storhet, inom hvilka d en , sjelf  
ännu ofullständig, ej återfinner sig i sjelf i fullständig yttre 
gestalt, men väl sin fria verksamhet antydd i ofantliga resub  
tater, som lika mycket likna förstöring som skapelse. Man 
skulle kuuna säga att anden lefver i n o m  ej u t i  dessa konst
skapelser. A f  detta slag äro lemningarne af den Indiska 
och don Egyptiska konsten, ett adaer/uat ftttryck af den  
Forn-öricntäliska Vetldsåsigten. Den materiella massan äf  
här det högsta-, bär låter Skalden sina Gudar i oändlig yltre  
storlek älta i materien och befrukta hela verldsdelar med en 
yngel,  som uppVe*Cr till Alper, här arbeta hela generationer 
på uppförandet af byggnader, uthuggna i graniten, upptor-* 
nade af kolossala klippmassor; här framställer sig konstan- 
den i djur- och mcnuiskogestalter, för hvilhas oformliga ful
het skonhets-sinuet bäfvar tillbaka, och som ändock måste 
gälla såsom typen för det skönhetsideal, hvaräf den i siri 
första frihetskamp inbegripna intclfigensefl var mägtig. Allt i 
denna konstverld är en tVagä utan svar, en hieroglypl-skrift
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af  dyster kemlighelsfullket,  en sörjande sphinx, som bidar 
lösningen af siu gata för att störta sig i djupet och förgäs. 
De liärde liafva i långa tidehvarf mödat sig alt tiuna ett svar 
på dessa dunkla frågor, att sprida begreppets ljus öfver detta 
dystra cliaos, alt reda betydelsen af dessa hemlighetsfulla  
symboler. Enligt vår tanka har kulturens utveckling för län
gesedan  lost den Indo-Egypliska sphinxens mörka gåta , och 
den Grekiska konsten var den Oedipus, som besvarade och 
till intetgjorde sicrskan. Ty hvad innehåller den symboliska 
konsien?  Intet annat än resultaterna af den irrande mennisko- 
andens försök att återfinna sig sjelf; men allt hvad den sök
t e ,  a lla  de antydningar, som ligga i dessa oformliga, half- 
färdiga skapelser, framträda i ohjeetiv, ren ,  gudomlig skön
het uti den klassiska konstens idealiska gestalter. Anden har 
funniit sig sjelf  och på samma gång sitt fnllt motsvariga 
uttryck.

Konstens högsta fulländning ligger, sade v i , uti den fulla 
harmonien emellan det andliga och sinnliga , ideen och dess 
yttre uttryck, uti cn konstform så ledes ,  i hvilken den fullt 
Utvecklade skönbels-ideep fullständigt motsvaras af och till 
alla delar fyller deti sinnliga gestalten* Detta är cbarakleren 
af den K l a s s i s k a  konsten. Materien gäller här icke såsom 
piassa, icke genom sina yttre dimensioner, utan endast så vi
da den är ett uttryck af den inpeboepde andpn. Pen  storhet, 
bvarom här kan blifva fråga, pr icke a f  cxtensiv utan af in
tensiv art. Den konst-form, som häst motsvarar andens for
dringar, trognast återgifyer dess väsende på denna ståudpunkt, 
är S c u l p t p r e n ,  kviJkcp äfyen under denna konstandens 
fulländningsperiod frand>ringade skapelspr a f  qöfverträfiäd oeh 
pöfverträffelig skönhet. Aoden objcclivcrar sig  här i sin inre 
gediegenbet,  sitt a f  alla tillfälligheter Qcl) passioner ostörda 
lu g n ,  sitt rena, nuancelösa uryäsepde, och begagnar såsom 
puedel den äfven upapeelösa, endast rumfyllande sinnliga for*- 
men. Den konstform, som naturligeu förmedlar öfvergången  
från dp symboliska gestaltlösa yttre massornas ti ll  de klassi--



sk» idealiska konslsk apelsernas stadium , iir A r e li i ( e k I u r C n ,  
hvilkcn egentligen tillhörer den förstnämnda konstpeirioden , 
såsom dess högsta möjliga uttrycksform. Ännu i arohibekturen 
galler massan såsom massa o<di bildar en knnstskapelise en
dast så vida den gestaltar sig till ett sinnhildligt aftryck 
i enlighet med den ahsnluta andens fordringar, vare sig af den 
organiska eller oorganiska naturen, ej såsoiu den skulile kun
na återgifva den absoluta amlen sjelf oeb tillfredsställa dess 
innerliga bchof. Ty alt i sinnlig form reproducera s ig  sjelf  
äger intelligensen blott en enda gestalt: den mcnskligai, hvil- 
ken är det enda tänkbara uttrycket för det på en gång and
liga oeb sinnliga, gudomliga oeb naturliga.

Konsten är i detta sitt fnlländningsstadium äfven reli
g ion ,  oeb äger således bär sin lmgsta betydelse. För den 
antika åskådningen uppenbarade sig det gudomliga under den 
skönaste sinnliga form oeb Grekernes hela konstlif var en 
fortsatt skönhetens kult. Men denna höga konslfulländning 
innehöll sjelf  fröet till sin upplösning. Man bar anmärkt ett 
drag af vemod, som skall sväfva öfver uttrycket bos en del 
af den antika sculplurens mästerstycken. Om så är, så lärcr 
detta drag ingenting annat kunna betyda, än att ideen, ehuru 
bär iklädd den skönaste sinnliga form, oeb ehuru tillfreds
ställd i sin s k ö n h e t ,  likväl saknar oeb sörjer en högre ut
trycksform , i hvilken dess väsende fullständigare oeb renaro 
kunde återgifvas. Denna form är s a n n i n g ,  hvaraf s k ö n 
h e t e n  doek endast är utansidan. Redan började äfven inom 
den Grekiska kulturen intelligensen arbeta sig upp till en 
högre, friare ståndpunkt: i den Sokratiska philosöphien åter
fann anden sig sjelf  ej mer i den yltre sinnliga verlden utan 
i sig sjelf. Derföro innehåller denna philosophie den första 
protesten emot konsten såsom religion; dörföre drabbades,  
såsom bekant är, de Sokratiska seholornaS gi undlnggare af 
anklagelsen för gudafornekefle , en anklagelse, som , enligt då 
gällande asigter. var blott alltför val grundad.
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Konstens utveckling utmärkes från denna tidpunkt af en 
oupphotrlig protestantism, en andens småningom fortsatta åter
gång till sig sjelf,  till sitt eget renare element. Poesien,  
som under den rent klassiska perioden egde en fullkomligt 
objectiv ,  enkel,  plastisk gesta lt ,  började småningom antaga 
en subjectiv ,  konstlad, lyrisk fårg. Denna öfvergångskarak- 
ter är redan märkbar bos Euripides och är egentligen det,  
som hos honom mest inleresserar. Man skulle kunna säga 
att hela  den romantiska konsten ligger in nuce i dennes dra
matik, likasom hela Christendomen i Platos philosopbie.

Det lif, hvaruti menskligheten genom Ckristendoinen in
trädde, var ej ett lif  for konsten. Det gudomliga var här 
lösgjorill frän sinnligheten, oeb uppenbarade sig —  väl ieke 
ännu i den rena tankens form —  men i den subjeetiva före
ställningens, känslans, trons. Alt Gudomligheten i denna 
högre form ej straxt var fullt mottaglig för menskligheten,  
är lätt förklarligt: derlill behöfdes att den ännu skulle ge
nomgå ett stadium af hedendom, väl ieke mera af den ant ka 
väsendt ligen sinnliga heden domens art, men likväl alltid en 
hedendom, så vida det sinnliga ännu fortfar alt i viss mån 
betinga möjligheten af det gudomligas uppfattning. Genom 
delta stadium var det konsten förbehållet att med egen sjelf- 
nppoffring leda menskligheten till ren, till verklig Christen- 
dnm. Ty der konstens nya verksamhet under den ckrislliga 
medeltiden begynner, lyfter sig ånyo menniskoanden till med
vetenhet af sig sjelf , emanciperar sig undan träldomcn af  
den hittills helt och hållet hedniska helgonadyrkan oeb bry
ter slafven öfver den luörka hierarkiska vidskepelsen Det 
torde kunna påstås, att medeltidens hierarki misstog sig om 
sitt eget intcresse, da den i sin tjenst upptog konsten. Den 
insåg icke att konsten är den intelligenta frihetens första or
g an ,  och att den, en gång lössläppt, ej kan hejdas i sin
verksamhet förr än den heredt väg för den högre, för tan
ken, inför hvitken ingcu godtyckets auetoritet bestar.

De  ii r o m an t i s ka  k ons t ens  h u fv u d f o r m e r  —  jertite p oe s i en  

Oeb a r c h i t e k l ur c n  , h v i Ika g e n o m g å  k on s t e ns  aila å l dr ar  och
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antaga charakteren af dem a lla ,  den sednare likväl ulan nti 
någonsin förlora sin symboliska beskaffenhet—  äro M å l e r i e t  
och M u s i k e n .  Intelligensen har börjat återgången till l i f  i 
sig sjelf. I Måleriet rörer sig visserligen konstanden ännu 
inom rummet, men har reducerat dclsaniina li ll blolt y ta ,  
till underlag för färgen, som liar är d l väsendtliga. DS 
scu lp lur’n återgaf anden i dess gediegenhet, dess rörelselösa  
väsende, är det måleriets problem, all åle-gifva den i dess  
inre nuanoer, dess förändringar. Detta är äfven Musikens,  
men på clt ännu ideellare sätt. Ilummcl har här förlorat all 
betydelse , de lina nua^cer af känsla oeh pass ion , som musi
ken framställer, är.O( allt för andliga för att kunna i rumiuet 
fästas för synsmnet: de äro till för andens förtroligaste or
g a n ,  för hörseln: det sinnliga materialet är här blott en punkt  
i t i d e n .  En större idealisering af det sinnliga är ej tänk
bar. 1 Poesien har det såsom ord nedsjunkit till ett blott  
tecken utan sjelfständig betydelse och giltighet.

Redan i denna skönhelsideens graefvi^ öfvergång i mer 
och mer ideella former ligger en protest emot konstens 
betydelse såsom högsta organ för dpt gudomliga, Men det 
var forst genom Luthers reformation 50m det ord öppet ut
talades, hvarigenom konsten afkläddes t>itt majestät och stör
tades från §in kulturhistoriska höjd. Mdng a ! * synnerhet 
katholska författare, liafva förebrått pmtestaptismen att dep 
genom sitt förakt för konsten åsyftat att försänka mensklig- 
betcn i ett nytt tidehvarf a f barbari. Det är var uppgift att 
bevisa alt konsten, ehuru den genom reformationen och den 
i foljd deraf inträdande nya kulturanden] väl förändrat sip 
ställning; likväl $$ mycket mindre nalkats lill undergång, som 
den i sjelfva verket iulrädt i en friare och mera omfattande 
verksamhet,

l^opsten, sade v i ,  gäller endast såsom cp egen uttrycks
form för det absoluta, det gudomliga. Den bar genom re
formationen ej upphört att yara det, den har endast upphört 
ntt vara deu högsta. ”Eud är eii a n d e ,  och de som honom
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ti llbedja, skola tillbedja i a n d a  och s a n n i n g ” innehåller 
den Ckristna religionens grundregel, da skönhetskultens der- 
cmot lyder: ”Gud är det skönast menskliga och de som ho? 
nom tillbedja, skola tillbedja i s i n n l i g h e t  och s k ö n h e t . ” 
Det var reformationen förbehållet att med den af Christendomens 
Jielige stiftare åsyftade stränghet tillämpa den förstnämnda 
grundsattsen , ej för alt derjgepon) tillintetgöra allt sinnligt 
och hvad dermed äger gemenskap, utan för alt underordna 
det det andliga, nedflytta det från dess fordpa roquivalens 
med det andliga. Den menskliga intelligensen hade efter ar? 
hundradens eullpr-plveckling vpunit nog spänstighet och styr
ka att uppfatta sina absoluta syften i rent andliga former; 
och alt dessa, såsom bättre motsvarande andens bphof, nu 
skulle intaga dpt högre rum m et, följer af sig sjelft. Förun
derligt nog har man kiinpat anse reformationen såsom en 
helt arbiträr handling i)f den tyske Augustiner-munken, hvll- 
ken väl kunnat låta dpn vapa ogjord för nit bespara mensk- 
ligheten de menliga följderna af densamma; ty de välgöran
de resultaterna skulle nog i alta fyll under tidens lopp i den 
kathol&ka kyrkans allena saliggörande sköte hafva utvecklat 
sig. Ett slikt påslående kan äg;) ett sken flf sanning endast 
då man från den subjectiva fä^slans synpunkt betraktar re« 
formationen såsom ett fristående historiskt fyktutu; ingalunda 
(lå man från sakens egen sida skådar den såsom ett moment 
i meuskligheteps utveckling. Luther kunde i c k e  hafva låtit 
6akcn vara ogjord; ty den utgick •—  icke från hans subjec
tiva godlyekp — plan genony honom såsom organ från den 
allmäpna menskliga intelligcn$pp sjclf utaf inre nödväpdighet: 
Luther kom i sju tid, yar ett bprn af sin t id , coneeptrerade 
hos sig sitt tidchyayfy hclf) medvetande- Luther vint en son 
tem p s , voilä toid ! §ägpy Ctiateajibriapil , då han vi|l bevi
sa ,  att Luther rj var något snille. Man finner lätluligen att 
dpt hilir går nänwule Författare jikasqp) annorstädes vid frå
gan om reformationen , att jjan bevisar motsatlsrn af livad

Essai spr la L jtteralnrc ^.i'gl;)jsy. rJ \ | .  p. 181}. KU, Itiuxelles»
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han ville bevisa. Det är just snillet, som kommer i sin tid;  
ty ilen gamla phrasen om nienniskor, soin äro före sin tid,  
innehaller ett n nsens. —  Den inre nödvändighet, kvarur re
formationen utgick, läter sig ulan svårighet bevisa. Oss an- 
gär här närmast konsten oc*h det är ifrån dess synpunkt vi 
skeda betrakta reformationen. En inre nödvändighet är den 
som betingas af sakens egen inre natur, af dess begrepp, så
ledes en begreppsnödvändighet, till skillnad frän de många 
yttre skenbart oundvikliga faeta , som stundom erhålla namn 
oeli värdighet af nödvändighet. O m , såsom vi i det föregå
ende yttrat, det är konstens problem alt i sinnliga gestalter 
framställa del sanna, eller förmedla motsatsen emellan det 
som är i och for sig (det absoluta, anden) oeh del som är 
yttre realitet (naturen, det sinnlig»); men det tillika är in
telligensens art att mer oeh mer förandliga hvad den berör, 
ined sig sjclf  genomtränga allt ,  tills det sinnliga småningom  
bortfaller, oeh anden slutligen står inför sitt e«;et anlete ,  med 
ett ord, återkommer till sig sjelf,  oeh ser endast i s ig sjelf  
del som i sanning är; —  så  måste del gifvas en pun k t,  i 
Lvjlken anden i det sinnliga uppnått den mest m otsvariga, den 
fullkomligaste möjliga uttrycksform för sill eget väsende, hvar- 
efter den i det sinnliga intet mer har att söka, utan återgår  
småningom till sig sjelf. Härnf följer, såsom ofvan är sagdt, 
för konslandcn e t t  stadium af utveckling, e t t  a n n a t  af full
ändning, e t t  t r e d j e  af återgång, oeh dessa tre stadier, 
gifu i ur konstens eget begrepp, utesluta k varje fjerde eller 
femte. Ilade konsten vid den tid, dä reformationen bestämde 
den till ett annat l i f ,  genomlupit alla dessa begreppsmässiga 
utvecklingsperioder? Var det möjligt alt inenniskoanden 
jnom konsten skulle kunna uppnå högre resultaler? Var en 
öfvergäug till högre rnrelsespbaerer i< ke för anden oemot
ståndligt nödvändiga? Vi hoppas att dessa frågor blilyit genom 
yår föregående historiska öfversigt nöjaktigt besvarade, —  
Men, invänder man, hvarföre ej lemim denna reform ät ka- 
tholska kyrkan sjelf? B. höfdes just en protestantisk refor
mation för att försätta konsten på dess nya plats? Visar det



sig ej att den katholska konsten nu mera framgär i lemligen  
enahanda anda med den protestantiska, eller snarare att ka- 
tholicismen genorn sin egenskap att ännu på sätt och vis vara 
en konstreligion, ulufvar en förmånlig inflytelse på den pro
testantiska konsten? N e j ,  det var just konsten, som under 
sin upplilomslring under tiderna näst före reformationsseklet, 
förberedde reformationen, derigenom alt den sjelf  antydde 
sitt underordnade läge ,  sjelf, så att säga, började protesten 
genom att småningom idealisera sig till förvandlskap med 
begreppet; nu mera fullt medveten —  ehuru den lånar 
sig åt katholska kyrkans fjensl —  föraktar den sin herre; 
och den meddelar sä mycket mindre genom katholicismens 
inflytelse sitt behag lill låns ät protestantismen, som den i 
sjelfva verket — genom den sednare förflyttad pä sin natur
liga plats —  i sina skönaste resultater snarare sluter sig till 
den sednares intcresscn, och det är just den katholska kyrkan 
som tilleguar sig frukterna af det nya l i f ,  söm konsten i sin 
protestantiska jordmån lefver. Det återstår att ådagalägga,  
hvad b e t y d e l s e ,  hvad i n n e h å l l  konsten i detta sitt för
ändrade, sitt protestantiska läge bibehållit och hvad framtid 
dcu kan hafva all påräkna.

Innehållet af den moderna konsten har förldifvit oförän
drad!. Iionsten k a n ej innehålla något annat än det gu
domliga såsom s k ö n t ,  det viil säga under s i n n l i g  form, 
M en dä delta sköna under konstens föregående tidehvarf 
tillika var det gudomligas, ideens högsta eller enda form, 
men det gudomliga nu genom odlingens framsteg iklädt sig 
en högre, en renare, så kan konstformen nu mera endast 
gälla j em n le ,  eller under denna högre, renare form. Denua 
högre form var, sade v i,  den rena t a n k e n s .  (Mellan häda 
ligger den religiösa känslan. Heligioncn, sedan den upphör
de att vara en konstens felig ion, att fullt tillfredsställas i 
konsten, har småningom lösgjordt sig ur dess sköle och öf- 
vergick genom reformationen pä tankens område.) Mensklig- 
hélens högsta bildning, nu fritt sig utvecklande i tanken*
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verld, liar lemnat konsfcns bakom s ig ,  för att med fullt medr- 
vetande af andens egentliga väsende kunna öfverldicka kon
stens hela fält och med full frihet dit kunna ätcrvända. Kon
stens alla rcssourcer ligga nu i dagen för menniskoandcn, 
alla dess särgkildta skiftningar äro nu för honoui fattliga och 
ti llgängliga, och han rörer sig inom konstens krets ej längre 
med den fordna historiska, omedvetna nödvändigheten, utan 
med full frihet att hland dess mångfaldiga redan gifna och 
af ideens egen utveckling bestämda former välja d en , som är 
för dess anlag eller syften den lämpligaste. Och just häri 
ligger, enligt vår tanke, den moderna konstens företräde, alt 
den med det fulla medvetandets rätt äfven rörer sig med den 
högsta frihet. För de gamle var konstideeu allt: de lefdc 
inom densamma, utan aning, eller åtminstone utan medve^ 
tande af ett högre; för oss är den hlott e n  sida a f  det E- 
v ig a , vi lefve på en gång inom och utom densamma. Den  
gör vår uppfattning af det gudomliga rikare, mångfaldigare, 
mera lefvande; men vi äro lyckliga i det medvetandet, att 
deuna sida för oss cj är den enda.

Man har påstått att tän^at såsou sådant skulle visa sig 
fiendtligt emot konsten och oupphörligt undergräfva d en ,  att 
phiiosophie och sköij konst förhålla dg till hvarandra såsom 
eld och vatten. Detta kan endast si vida äga sin riktighet, 
som man ännu åt konsten söker viidicera den höga p la t s , 
den uteslutande giltighet,  som den ridan de facto för evigt 
förlorat. Det speculativn tänkat kan så mycket mindre vara 
fiendlligt mot den sköna konsten, sim det förstnämndas vä-: 
sendtliga innehåll just genom konslei hlifver tillgängligt för 
den stora massan af menniskor. De arbeta håda inom olika 
sphoennr för gamma ändamål: håda d>jeetivera de det sanna, 
philosophien såsom s a n n  t,  konstan <asoin s k ö n t .  Då lMato 
ur sin ideala republik ville bannlys: a l l t  hvad skalder och 
konstnärer helte, var det väl ieke af fruktan för konsten så
som konst, utan för konsten, såsom olig ion  —  en betydelse 
som dcu på hans tid b»dG — , susom d«t lör  folktron c u d a ,
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giltiga. Ocli såsom religion, såsom sinnlighets* eller sken* 
förgudniuig skall konsten i alla tider inför speculationen lida 
oupphörlliga nederlag. Meii är det endast på denna grund , 
som komsten iinncr anledning att heklnga sig öfver philoso-  
pliien, s.ä har den misskännt sin egen ställning och visat sig 
föga värdig det namn, den tillegnat sig. Den har då för- 
slafvat s ig  till en tj ena rinn a i det hierarkiska godtyckets sold 
Öch söker att motarbeta, hvad den är ämnad att befordra: 
mensklighctens fortskridande cultnr.

Då vi sade ,  att pliilosophiens väscmltliga innehåll,  det 
absolutai, just genom konsten blifver tillgängligt för den stora 
massan af mentiiskor, antydde vi med detsamma vilkoret för 
konstens forlfarände bestånd. Idccns högre former inom tan
kens ounrådö kunna aldrig blifva hela incnsklighelens egen
d om , så liiUgC ännu slagtet behöfver antända pliiralitetett af 
sina individer för timliga andamål, och så länge dessa fordra 
ért äiistrangniilg af krafter, som ej lömudr tid och förmåga 
öfriga for  dch högre bildningens mödor. Men äfvcll denna 
stora naassa bör ej och behöfver cj sakna all bildning; och 
då det gudomliga, det evigt i och för sig giltiga, i konsten 
Öch religionen uppenbara sig i forinör, som äro de mest falt- 
liga ocLi för mängden af människor mesi tilldragande, så föl
jer  alt dessa just äro medlen för den allmänna kulttlrcn i 
högre tnening. Jemförda med de reshltälcr, soui dessa storft 
kulturnaedel tillvägabrinjgä, äro allä de segrar, Som det änd
liga medvetandet genotn förslåndsanslriingningar vinner, a f  
föga betydelse, f y  0111 det mcdgifVeS att menniskan på sani- 
taa gång ät* intelligens oCb sinnlighet, följakteligen är till 
för både oändliga och ändliga syften, är det visserligen å 
C na sidan en fordran att båda skola ses till godo , att för det 
belas hartnoniska bestånd inletderas inferesse får försummas; 
likväl kali maii ieke å den andra tveka ät hvilkendera af  
dessa riktiiingar företrädet bör gifväs —  den soin afser incn- 
riiskans och iiichskligbctens eviga, oföränderliga interessen, 
eller d e n ,  som fördjupar sig i den timliga, ändliga tillva
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relsen . för alt uppdaga och tillgodonjuta livad deri finnes nyt
tigt eller angenämt. Odi dock är det just denna punkt, kring 
Ii vilken en af mcnskligbetens vigtigaste meningsstrider i vå
ra dagar vänder', sig. Stundom synes som siad le segren  
luta åt de ändliga interessenas, den företrädesvis så kallade 
praktiska bildningens sida: men om det skulle bända att ve
tenskapen’, philnsophicu i allmännaste mening, led delta ne
derlag, så är det endast genom dess systrar, religionen och 
konsten, som den menskliga kulturen k n räddas. Delta er
bjuder en särsLIdl ny ulsigl öfver konsleus framlida bestäm
melse.

Vi anmärke bos den moderna konsten —  med särskildt 
afseende pa den iosterläudska —  två egenheter, som synas 
framgångna ur lidens eget bebof. Den ena beslår deruti alt 
konslen börjat bearbetas af qvinnau , o< h således i strängare 
moirng än förr blilvit qvinnans egendom, den andra ligger i 
riktningen åt massan, ät det så kallade lägre folket genom  
Folkskrifter o'b  Folkvisor, som dels värkas ur glömskan,  
dels diktas nya. Delta bar inträiVat samtidigt med reaelio- 
neu emot den högre, vetenskapliga uppfostran; hvarföre det 
tyel ;es som tiden sjelf uppfunnit elt läkemedel för de sär, 
den velat I i 11 foga sig. Ty sä länge det gudomliga, det eviga, 
i de uttrycksformer, som konsten meddelar, f ö r  q v i n n a u ,  ät 
bvilken mcnsklighcleps första och väsendtliga uppfostran inom 
familjen är anförtrodd, och f ö r  d e n  a r b e t a n d e  k l a s s e n ,  
som bos s ig ,  i sin physiska öfverbigsenbet, innesluter ultima 
ra tio af allt hvad revolution beter, ännu äger en högre bety
delse ,  lära väl svårligen anfallen mot det absolutas magt i 
dess böerc former kunna blifva farliga. Men skulle della ab-o n
so.luta, detta gudomliga och eviga borllvina i de djupare röt
ter, genoui bvilka det meddelar sig åt F o l k e t ,  i R e l i g i o 
n e n  oeb K o n s t e n ,  dä vore del tid att for 1 viila om mensk- 
lighetens räddning.

Vi hafve följt konsten genom dess olika utvecklingssta
dier och hafve inhemtat att en tid funnits, dä konsten ut



gjorde högsta måtlstöckon pn mensklighetens kultur, och nlf don
na, genom dc menskliga lingens inre nödvändighet, lemnnl rum 
ni en annan, dä menniskans högsta intcrcs.ten framträda under 
renare uttrycksformer, då konsten följaktligen, ulan alt för
lora sitt ursprungliga väsende och innehåll, Iik'äl måste af- 
sfå ifrån sin högre giltighet. Vi hafve skådat konsten från 
den philosophiska betraktelsens synpunkt, d. v. s. just den ,  
från hvilkcn konsten (ramslaller sig i ett underordnadt läge;  
men hafve, såsom vi hoppas, tillerkänt den all den höga be
tydelse, som den för menskl fghelens fortgående kullur äger. 
I detta afscende hafve vi sökt framhålla vissa synpunkter, som 
förefallit oss vigligast för bedömmandet af konstens nuvarande 
bestämmelse i allmänhet, och hafve gjort det i den korthet,  
som värt ändamål påkallat. Vi sammanfatta rcsullalerne af 
vår betraktelse öfver konstens utveckling och närvarande ställ
ning i ilegcls ord*): ”Die Munst in ihren Anfängcn liissl noch  
Mysteriöses, ein geheimnissvolles Ahnen und einc Selmsucht 
i ibrig, weii ihre Gehilde noch ihren vollen (i» halt nicht vol- 
lendct fiir die hildlichc Anschauung herausgestcllt haben. Ist 
aher der vollkommene Inhalt vollkommen in Ivunstgcstalten 
licrvorgetreten, so wendet sich der weiterhlickende Geist von 
dieser Objeelivitct in sein Inneres zuriick und slösst sie von 
sich fort. Solch eine Zeit ist die unsrige. Man kann vvohl 
hoffen, dass die Kunst immer mehr sleigen und sich vollendcu 
vverde, aher ihre Form hat aufgehört, das höchste Bediirfniss 
des Gcisles zu seyn. Mögen vvir die Gricchischen Götterhil- 
der noch so vorli efdich linden , und Gott Vater, Christus, 
Maria noch so wiirdig und vollendet dargcslellt schen , es 
Ii il ft nichls, unser Iinie heugen vvir doch nicht mehr.”

*) /Estkctik. I. 133.




