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Strauss säger med H egel*):  ” 1 Församlingens 
medvetande träder  den gudomliga idén fram 
som ett annat, som det föreställer sig 5 dess ab
soluta innehåll söndrar sig i dess föreställning 
dels i ett på andra sidan, en liimmel på andra 
sidan, dels i det förflutna, dels i framtiden 5 
dess egna försoning inträder som ett aflägset i 
medvetandet: som framtidens fjerran (de dödas 
uppståndelse, evig salighet), liksom försoningen, 
som det andra jaget (Christus) fullbordade, sy
nes som ett det förflutnas fjerran. Den mo
derna tidens och filosofiens anda finner dere- 
mot sitt intresse i det närvarande, är i sanning 
försonad med verlden, icke blott i sig, på den 
andra sidan, i tomma tankar, på yttersta dagen, 
vid verldens förklaring, d. v. s. då den icke 
mera är 5 den har icke att göra med verlden 
som en utplånad, utan som verklig-’

Denna åsigt a f  Religionen hvilar på den pan- 
theistiska rigtning, som genomlöper all filosofi. 
Man kan nemligen med Jacobi säga: Spinozis- 
men är den enda sanna filosofien —  såvida den
samma, om den är något mera än sensualism, 
icke kan fatta det absoluta annorlunda än som 
universi substans, yttrande sig under formen af 
utsträckning eller tanke, och till sina modi el
ler accidenscr egande verlden och individerna, 
hvilkas negation substansen är, hvarföre B rah 
maismen liksom Hegel säger Gud vara Intet (be- 
stämdt). Denna substans fattades af hela den 
nyare filosofien som en o-personlig. Kant och 
Fichte fattade den som en till grund för uni-
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versum liggarule abstraction, ca moralisk verlds- 
ordning, Schelling som identiteten a f  nalur oeli 
ande, Ilegel som den absoluta anden i sin u t
veckling i sitt andra, (sin negation, skapelsen,) som 
en negation deraf, alltså i sin position, sin sjelf- 
betraktclse i denna skapelse, som derigenom får 
medvetande af Gud genom Gud. Verldshisto- 
rien och logiken iiro derfore Guds historia. Här 
kommer ingen annan Guds personlighet i frå
ga, än den personlighets mask, som han i hvar- 
je individ antager och lånar. Som det högsta 
sjelfmedvelandet och den absoluta friheten, i- 
denliteteu af tanke och vara, emedan hans va
ra är tänkat och hans tänkande varat ( j\u r  das 
Vernünftige ist das W irk lige , nur das W irk li-  
ge ist das Vernünftige) är Gud förnuftet, kvil- 
ket dock hvarken i den subjectiva eller objecti
va anden kommer till fullt qvalitativt (ej qvan- 
titativt, ty det vore materialism) medvetande. 
Sträfvan efter detta medvetande är verldshisto- 
riens drifhjul, lif  och nerv. Gud är rörelsen, 
lifvet, xo ’ccsixivTjvov éavio xivSvj som Aristoteles 
sade. Men är Gud primum movens så måste 
han vara rörelsen, han måste en gång ha rört, 
gifvit anstöt, hvaraf skapelsen; han är alltså 
sjelf rörd,? underkastad förändringar, ty rörel
sen är en, förändring. Det ä r  nu lika rimligt 
eller orimligt, att tänka sig Gud efter den en
da rörelsen dragande sig tillbaka inom sig sjelf 
i ett evigt lugn, som att tänka honom vara den 
evigt fortgående verldsröfelsen^ ty har han en gång 
förändrats, rört  sig, hvarforc då upphöra a tt 
fiirUndras, då han en gång fåll den notan på



sig, alt hafva förändrats. F rän  denna svårig
het ges b lott en undtlygt i antagandet att han 
a f  e v i g h e t  varit rörelsen, universi rörande kraft. 
Det är  pantheism, äfven om man sublimerar 
rörelsen till andens, hvaraf spirituell Pantheism. 
Att find utom rörelsen skulle vara ett annat, som 
icke röres, vore a tt antaga en dualism, som in
gen enhet eger, en colossal motsägelse, ett in
kastande a f  striden i det. gudo uliga väsendet, 
som skulle vara harmonien. Det ena momen
tet a f  Gud skulle vara transeendcnsen, Gud så
som en absolut personlighet, d. v. s. sjelfmed- 
velande, ty allt medvetande är en concentra
tion, ä r  samling, sammantagande, sammansät
tande af sig sjelf. Denna förnekande, på sig 
s je lf  återgående kraft hos ett väsende är per
sonlighetens sanna kralt i honom, sjelfhetens, 
egoitetens kraft. Dessa ord är Sckcllings i hans 
sednare försök att construera Guds personlighet. 
Deremot ha r  filosofien anmärkt, att Gud då vo
re ändlig, ty omnis determinatio est negatio, 
sade Spinoza, och negationen måste förutsätta 
ett negerad t — verldcn. —  I l  varifrån har  då 
negationen uppkommit, var Gud icke personlig 
före negationen, före skapelsen? Nej, svarar 
Hegel: ’’Detta negationsarbete, hvilket annat kun
de det vara, än naturbildningens och verldshi- 
storiens, hvilket verldsandcn åtog sig , emedan 
han genom ingenting mindre kunde komma till 
medvetande a f  sig?” Phänomenol. s. 24 . Gud 
är alltså ingen personlighet före skapelsen, hau 
blir  det genom skapelsen 5 han är således ej 
transcendent, ulan immanent, ” verldsutvecklim-
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gen, betraktad sub specie aeternitatis, det i spe
geln af  alla uppstående oeli åter försvinnande 
ändliga andar evigt sig sjelf åskådande abso
lu ta / ’

Alla bios. bevis för Guds tillvaro lemna ingenting 
för beviset för lians personlighet. Det k o s m o 
l o g i s k a  hänvisar ifrån rörelsen, föränderlighe
ten (rç«7nà), tillfälligheten till upphofvet för rö 
relsen oeli föränderligheten, till det nödvändiga. 
Men caussaliteten kan endast användas inom sin- 
neverlden, alltså vore Gud blott en caussalitet 
in o m  sinneverlden. E lle r  på annat sätt, verl- 
dens vara ä r  ett sken, accidenser, som förut
sätta en substans, men inom verlden. Det t e l  c o- 
l o g i s k a  beviset a f  verldens ändamålsenlighet 
kommer endast till antagande a f  en organisk lifs- 
kraft, en verldssjäl, icke en personlighet, utom 
verlden ; det 111 o ra  1 i sk a och h i s t o r i  sk  t - t h e  o- 
l o g i s k a  till antagande a f  en moralisk verldsord- 
ning, ett i de ändliga personligheterna lefvande 
förnuft, ett annat namn på den organiska bihl- 
ningsdriften, icke en personlighet5 det o n l o l o g i -  
s k a  bevisar endast att Gud är tanken, det tän
kande förnuftet, det i den ändliga anden till 
medvetande hunna absoluta. ” De, säger Hegel, 
som äro Öfvertygade, att det absoluta väsendet 
i tankat icke är tänkat sjelf, tala alltid derom, 
att Gud är ett på andra sidan om medvetandet, 
och tänkandet a f  honom hans begrepp, men 
hvars existens eller verklighet dock är något 
från detta begrepp åfskiljdt; liksom, om v i tä n 
ka och föreställa oss ett djur, en sten, vårt be
grepp derom och vår föreställning är något



lield annat än djuret sjelf. A t Ven vid dylika 
sinmliga väsenden är för öfrigt deras väsende i 
allnnänhet såsom rent väsende endast till i vårt 
tänlkande och såsom värt tänkande af dem, un
der del det sjeift endast är satt i enhet med 
sin sinnliga enskildhet. Sä är vart begrepp om 
det absoluta väsendet, om det verkligen är det 
absmlula väsendets begrepp oeh ieke något an
nat« , detta väsende sjeift. Visserligen är i det
ta Ibegrepp det absoluta väsendet ieke ultnmdt, 
då det ieke är idet! väsende oeh begrepp, utan 
äfvien existens. Som reni: väsende är det vårt 
länlka om honom ; men hans reala existens är 
uatiiiren. Oeh i denna reala existens är jaget 
det enskildf länkande; del hör till dess existens 
sås<om dess moment., men utgör det icke” *).

Iftesultatet deraf är  det, alt Guds personlig
het (Transcendens) ieke af Filosofien kan be- 
visais, utan blott lians Immanens (Pantheistiskt). 
Goinseqvent enligt hela denna asigt måste all 
Reliigion (förutsättande ett absolut förhållande 
metllan t ven ne skiljda, alltså ett ändligt oeh ett 
oämdligt) vara slut. Det gudomliga kan då ieke 
på annat sätt kännas oeh dyrkas än genom för
nufte ts  utveckling genom filosofien oeh förnuf
te ts  u t t r y e k  d. v. s. strätVan at få realitet u- 
iomi intelligensen, dels derigenom att det omge- 
stall tar naturen, som mekaniskt oeh ekonomiskt 
geini, till sin fysiska beqvämlighet, eller omge
s ta l ta r  verlden (den andliga naturen) fil en rea- 
littet af förnuft i familj, slat, sedlighet oeh konst.

*7) llcfol l icsch. d. Phil ,  t i t ,  s. dfi. lOfl. J m  r lii <an»et 
tiJl Rel. I bilos.



Således beslår menniskans sanna religion enligt 
den nya filosofien i sträfvan att förnuftet må 
stå framför oss under form af mekanisk inven
tion, a f  sedlig handling, familj, stat, konstverk 
eller högst som ett filosofiskt system. Rn re
ligiös (chrisllig) konst kan derfore ej mer lidas.

Men när sålunda Religionen blifvit genom 
den nya filosofien tillintetgjord, ty Religion 
utan antagande af en Guds transcendens är  
vanvett, måste äfven kyrkorna störtas i grus, 
den religiösa cultus och den heliga konsten 
upphöra, oeh då staten blifvit allt, pantheon 
åt lijeltar, statsmän och snillen i kyrkornas 
ställen uppresas, när geniets cultus träilt i stäl
let for Guds, då måste äfven konsten blott 
oeh bart bli verldslig. Napoleon, W ashington 
och Rvron m. fl. bli då den moderna Relhrio-t* ö
nens helgon oeh sculptnrforemål, målningen a f  
jernbanor, ångbåtar, kanaler, Taglioni, Esme- 
ra ldo r  uttränga de heliga familjerna, rådhus och 
represent an! kammare de göthiska templen, ope
ro r  och kärleksvisor ehoraler och oratorier, Det- 
går-an romaner och llei iesk lyrik en Dante, en 
Milton, en Klopstoek, ea W allin , o. s. v. Ilvar- 
fore? ty i allt detta är ju del gudomliga i sitt 
egentliga licm, ty mennidkan sjelf ä r  då Gud.

Då —  men denna Nihilismens giftström, som 
stryker genom tidehvarfxet, troligen fö r  att för 
ett nytt tidehvarf rensa bort alla pesfartade e- 
lementer inom andens religiösa verhl, skall icke 
förmå döda det lif  i Guli, som under årtusen
den varit menshligheten îeligt. — Det ä r  derfore 
icke mot dessa farhågor afhandlingen uppträder



i krigisk ruslning, det iir ieke mot den oför
nekliga sanningen i Strauss Ord, att den vcrlds- 
liga konsten pä sednare lider trängt den reli
giösa åt sidan, utan mot det påslåendet, att 
ehrislendomen ingen grund varit eller är för 
den moderna konsten.

Men det ges nemligcn ett annat parli af 
den religiösa konstens motståndare, hvars åsig- 
te r  först måste antydas. Dc gå ieke ut på att 
neka lleligionens bel y delse oeh (nuls transcen- 
denlella tillvaro, livilket nekande gör den reli
giösa konslcn omöjlig, de gå ut från den hi
storiskt quasi-hevisade omöjligheten att i konstens 
sinnliga form er ultrycka det öfvcrsinnliga såsom 
gudomligt. Det är ingen väsendtlig skillnad, 
mena de, mellan (irekcrnes oeh de Christnas 
konst i afseende på det religiösa ämnets art i
stiska uttryck. Tittm ann  *) har klarast utveck
lat denna opposition. Skillnaden mellan det 
klassiska oeh romantiska är den, alt det sed
nare söker sii t värde i ämnet, det förra i iim- 
nets behandling, hvarföre ämnet endast har  vär
de efter dess lämplighet för konsten. Ämnet 
är i det hela detsamma, ty det olika deri ä r  
endast tillfälligt historiskt; man skall icke dom
ina den klassiska konsten efler hvad den icke 
har, eller icke kunde ha. Å  andra sidan bör 
ej den romantiska ko»nsle1ti tadlas dcrförc alt 
den har ett visst historiskt innehåll, ulan der- 
före att den aflägsnat sig från den klassiska 
konstens princip, skimheten, måtlel, stränghe-

U(‘l>cr tlic Sçliônhçil K unst. llcr lin  18^1^ ŝ .
5615 - 5«0.



ten, naturen. Men äfven Christendom, riddar- 
väsende, ära och kärlek hade kunnat varit lo- 
remål för den klassiska konsten; så äfven det 
fantastiskas djerfvare lyftning och varmare lifs- 
anda. Ingen nation var tvärtom rikare på del 
fantastiska än Grekerne, del var i deras inytho- 
logi, detta oändligt rika fantastiska spel, all 
konsts grundlag, och på allvar, ej som hos de 
nyare blott ett spel. Lifvets högsta och innersta 
likasom det lägre och alldagliga framträdde hos 
Grekerne i fantastiska bilder. Konst och ve
tenskap, skönhet och grazie, kärlek, lif, död, 
tid, menniskoödet, allmänna begrepp, t. ex. sko
gen, floden, hafvet, allt hade gudagestalt, tull af 
l if  och natur, var icke öfvernaturfigt och äfven- 
tyrligt, som hos A riosto , der ingenting af detta 
vill förmäla sig med lifvet. Af det öfvernalur- 
liga och gudagestalter äro Grekernes Epik, Ly
rik och Dramatik genomkorsade. Romantiken 
skapar icke en Æ schylus’ Prometheus och Eume- 
nider. Afvcn i de sednaste dramerna är gu- 
darnes uppträdande naturligt, utan att de be- 
höfva som de nyare jaga efter illusion. I Eu» 
ripides Ilippolyt är  det fantastiska väsendtligt 
för karakteren, för att utplåna det vidriga i 
Phædras passion, ty den är skickad a f  en skym
fad gudinna. Romantiken är fången i nationala 
och temporära former (något individuellt, alltid 
inskränkt och bristfälligt), på hyilka Grekerne 
icke lade mycken vigt, emedan det skulle ned
sätta konstens frihet, ehuru de begagnade dem, 
emedan de utom det sköna och förnuftiga en
dast kände det Grekiska, icke a f  afsigt, ty de
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vissto alt det sköna är del ideala, som ieke slaf- 
var under det nationala ocli temporära, som 
blott är en dialekt a f  det skönas språk, utan 
är evigt oeli absolut. Det grekiska var derfö- 
re klassiskt, d. v. s. nationalt endast emedan 
skönt, ej romantiskt, d. v. s. skönt emedan na
tionalt, oeh derföre är det förra ensamt oför- 
gängligt.

Det christliga är blott ett temporärt, tillfäl
ligt ämne för konsten, intet väsendlligt känne
märke pu skillnaden mellan klassiskt oeh ro
mantiskt, ty det chrislligt sköna mofstrider ieke 
den klassiska konstens karakter. Den okristli
ga, göt biska, byggnadskonsten t. ex. skil jer sig 
i yttre af seende från den grekiska, ändamålet 
alt omfatta en talrik församling och stämma sin
net till tanken på det sublimt gudomliga från det 
att vara ett bus för gudabilder, men ieke i af- 
seende på konst principen, om ieke till den christ- 
11a konstens nackdel genom utförandets öfver-för
konstling, ocb afvikande från det grekiska idea
lets harmoni, mått ocb skönhet. Ehuru nu Cliri- 
stendomens idé är  öfverlägsen hedendomens, har 
den förra doek ieke blott ieke lemnat sämre gu
dabilder, utan äfveu gudahus. Oeh huru kun
na den ehristna byggnadskonstens ännu flera 
verldsliga verk mäta sig med Grekerncs. Äf- 
ven den chrislliga religiösa musiken, t. ex. den 
rena, stränga, ädlä, heliga kyrkomusiken, är 
klassisk (d. v. s. i bästa mening grekisk) och 
gick under, då tiden vände sig från det klas
siska. leke har ehristna religionen haft något 
inflytande på den nyare musiken, i operor, in-



slrumentalmusik, simfonier och klavcrsonater. 
Kyrkomusiken sjelt* Vann under de IÖOO aren af 
chrislendomertS djupare lif ingen fulländning', 
som först b lef  den (ill del, da klassicileten bör
jade  inverka, utan att den då hade mera clirist- 
1ig anda. Dessutom kan ieke i den till sin ka
rakter obestämda musiken det positivt kristliga 
uttrycka sig, utan blott religiös känsla i all
mänhet al* allvar, värdighet oeli djup, som lika 
väl finnes i trollflöjtens djupa toner, som i 
kyrkomusiken. — Måleriets lyckligaste alster c- 
ga väl religiösa ämnen, men konstens höjd kom
mer ieke feån ämnet, utan utförandet af ideen. 
Samma konst kunde framskapa lika oeh mera 
lyckade saker i andra ieke ehristliga föremål 
och har gjort det i landskapet, porträttet, hi
st rie —  oeh i allmänhet det verldsliga måleriet. 
Christendomens föremål äro för abstracta, för 
höga oeh andliga, för att ieke deras höghet 
oeh helighet skall nedsättas genom sinnliga, för- 
inenskligande former. Derfore har ingen ehrist- 
lig konst i Christusbilden, i Jesusbarnet, kun
nat uttrycka den gudomliga naturen, knappt su
blim menniskonatur, Gudamodrcn är ett blott 
uttryck af jordisk moderskärlek, helgonanlete
na äro hvarken värdiga, sublima eller heliga, 
englarne t. ex. vid sixtinska madonnan äro en
dast täcka barn oeh i allmänhet löjliga med 
sin contrast af  mensklig beklädnad och vingar. 
Konsten skall ieke nedsätta sitt föremål, utan 
io rherrliga  sin idé, den är ofullkomlig om den 
behöfver taga till hjelp antydningen oeh fin-



gervisningen på ett ännu sublima re, derigenom 
uttryckt, föremål.

A llt  fantastiskt kan ieke antaga kroppslig 
form ; det öfversinnliga, det obekanta kan väl 
framställas a f  poesien, men i *ke a f  plastiken, 
som gör det vidrigt och fasligt, k vilket poesien i 
tanken någorlunda kan maskera. Derfore öro 
Christi lidande, Christus på korset, med törne
kronan, liket och grafläggningen mera for tan
ken än för ögat; på samma sätt i måleriet yt
tersta domen. Blandningen a f  det religiösa och 
menskiiga har  oftast blifvit löjligt och osmak
ligt, hvilket älven den största konstnär ieke kun
nat förekomma, t. ex. då englar med gigor må
las prisande Gud eller när han framställer kyr
kofädernas rådslående om Christi närvaro i ho- 
stian, som ej kan begripas utan” kommentafier. 
Ben klassiska konstens renhet försmår dylikt. 
Ätt just måleriets yppersta verk hafva religiösa 
föremål har  ieke sin grund deri, att de äro de 
fördelaktigaste för konsten, utan emedan den 
föregående konstens barndomstid kommit att pä 
slika ämnen öfva sig.kJ

Poesien har i nyare liden endast till obetyd
lig del kristliga ämnen. lekc ens hos Shakespeare  
och Goethe. De skalder, som på dylika ämnen 
öfvat sig, hafva oykså hvarken lyckats eller gri
pit sin samtid. Medeltidens poesi har ieke deri 
lyckats; dess religiösa dramer äro ju  barnverk 
mot Grekerues. Calderon h a r  blifvit osmaklig 
i sina lik artade försök, då han indragit all ka- 
tholsk oförnuftighet och missgestaltning a f  den 
rena christcndomen, t. ex. då han i den hel. Kung



Ferdinand prisar Albigensernas förbränning eller 
i Yirgen del Saerario med opp- och nedvänd- 
ning a f  Pelagii hisloria i striden inblandar ett 
äfven för Theologer orimligt inîresse. Klop- 
stocks Messias behagar genoin uttryckets ly if- 
ning, sinnets sublimilet, idégångens allvar, ej 
genom det honstsköna deri. Tassos epos har 
vunnit mera bifall, ernedan det är fvlhlt a f  rid- 
dariitvenlyr, inen icke al* Religion.

Men invänder man, ieke allenast det christ li
ga ämnet bildar den moderna konstens christli- 
ga karakter, utan den öfver hela lifvet sig u t
gjutande och derigenom äfven konsten beherr- 
skande christ liga åsiglens riktning på det på an
dra  sidan varande. Afven detta är icke sannt. 
Blott i en liten konstkrets, den religiösa lyri
ken, eger detta rum, icke i andra konst områ
den. Alltså äro christendomens allmänna idéer 
a f  det gudomliga, eviga, heliga för höga och 
rena att förkroppsligas, utan förvridning; en
dast det med allt annat menskligt gemensamma 
menskliga i christendi men är föremål för kon
sten, som derföre icke är cliristlig. C h r i s t e n -  
d o m  en är  i c k e  d e n  n y a r e  k o n s t e n s  g r  u n d. 
Christendomen har derföre icke heller förstört 
den klassiska konsten, ty denna hade förut gått 
under, och dess konstverk förstördes icke af 
christendomen, utan a f  den vandalism, som miss
förs tår  både den och del klassiska. Nu till Ro
mantikens elemenler.

Ridderlighet är icke den moderna konstens 
karakter, ty den var blott medeltidens tillhö
righet, och uttrycktes blott i poesien. Den bä*



sfa sidan a f  riddarväsendet, hjeltemodct, fanns 
äfven i den lîlassiska konsten; det egendomliga 
deri är deremot dess äfvenlyrlighet, svärmeri, 
högspända känsla för ära , qvinnodyrkan, gal.in 
teri och kärlek. Klassiken förkastade det ä f 
v e n  t y r l i g a ,  såsom en afvikelse från den högre 
konstens stränghet, enkelhet, renhet och Iytt- 
ning, såsom ett blott lägre intresse för händel
sen, det pikantas retelse. S v ä r m e r i e t  är  o- 
klarhet och förirring, ä r  romantikens Don Qui- 
xotte, något annat än den rena konstens enthu
siasm. K ä n s l a n  f ö r  ä r a n  är en falsk, for- 
derfvad känsla, som har  sitt ursprung dels i före
si ällningen om en persons högre rang, dels al kon- 
veniens, ieke den för ingen bildad tid främman
de frukten a f  föreställningen om sedelagens for
dran, om menuiskans bestämmelse att vara ädel, 
hennes värdighet. Grundas äran pa ett särskildt 
förhållande, ett stånd, det ridderliga och ade- 
liga, så har man förgätit att sinnesstämningens 
och handlingens adel, sann sedlighet, är alias 
pligt. Falskt är  det ridderliga i uppförandet, 
t. ex. dueller. K ä r l e k e n  hör ej blott till rid- 
derlighelen, utan endast som galanteri, qvinno
dyrkan, hvilket åter mera tillhör läfvet, än kon
sten. Svårt är äfven att jemföra företrädet af  
qvinnans förhållande i Ilom ers sånger och INie- 
belungen Lied, i Aspasias oeh Diotimas tid samt 
den nyare tiden. —  Den christna konsten har  
ieke framställt kärlekens beundransvärda, hem
lighetsfulla väsende, hvarken som själarnas rent 
andliga relation i sig, eller som det himmelskas 
och jordiskas förmälning, i punkten a f  förenin



gen a f  mcnuiskans dubbelnatur, son» tillika är 
ande, u p p l\ l ld  a f  kunskap i det shöna och äl- 
shansvärdhet, l.änsla af välvilja ocli svmpalhi 
oel» på samma gång- tillhör naturen och dess 
högsta lif. En sådan åsigt a f  härleken, livari 
själens innersta och naturens djupaste utveckla 
sig, han iche med o»*d uttryckas. Derföre har 
iehe den moderna konsten uttryckt den så, u- 
tan fattat den som en i passion sig upplösande 
själs måtllösliet och extravagans, en sträcka af 
händelser oel» förhållanden, som ha afseende 
på kärleken, dess kamp mot hinder oel» derur 
uppstående inveeklingar, med hvilka hinders 
upplösning konstverket slutar med äktenskap, 
som är slutet af  läsarens intresse för kärleken 
och dess öden. ’ Kärleken *) tjenar blott till 
en lägre retelse a f  händelsen. En d jupare blick 
i dess väsende och skönhet, i kärlekens förnuft 
finna vi der likaså litet, son» i en a f  kärleken 
fattad skön och stor själ. På  det den bättre må 
tjena all väcka intresset för händelsen, framställes 
kärleken, vida aflägsnad från sanningen, måttet 
och förnuftigheten, alltså från det renare konst- 
sträfvandet, i en tygellös passionlighet, i uteslu
tande riktning af allt sträfvande på det enda fö
remålet, Uvars älskvärdhet mycket omtalas, men 
ald rig visas, i osansadt herravälde öfver den 
älskandcs hela väsende oel» lif, i svärmeriets 
och extravagansens veklighet, förirring, förskruf- 
ning och oklarhet. Det ä r  redan något för- 
skrufvadt, alt kärleken fyller en så slor del af 
vår poesi, att den utgör en nästan i intet verk

*) 1. c. s. 3 8 4 .



uieblifvande, nästan för nödvändig aktad be
ståndsdel a f  dieten, ieke bio!t i romanen, hvars 
bredd mindre kan undvara slikt ämne, utan äl
ven i dramat. —  Att de gamla i sin konst ieke 
bade denna romantiska, vekliga, svärmiska kär
lek, ä r  blott deras konsts renbet, icke en 
brist. Sånuen 0111 kärleken kade bos Grekernc 
sitt rätta ställe i den lyriska poesien. Om A- 
nakrcons sånger mera äro blott en vek, sinn
rik, glad lek, så är detta konstens rätta karak
ter. Oeb kärlekens bögre karakter finna vi just 
bos Grekerne. i)e uteslöto ieke ur konstens 
krets äktenskapet, eller syskonkärleken oeb li
ka litet vänskapen. I deras diktning är rum 
för Penelope, Alcestis, Antigone. En djupare 
oeb renare åsigt a f  kärleken bar den nyare kon
sten ieke all uppvisa, än den sinnrika mylben 
om Eros oeb Psycbe. Liksom allt bos Gre
kerne uppböjdes genom den förgudande mytben, 
så äfven föreställningen om kärleken i Eros 
bild. Äfven den sinnliga kärleken får i Gre- 
kernes både komst oeb lif genom allvar, djup 
oeb mild bet en mera renad, mera uppböjd ka
rakter. 1 delin allvar oeb i d( nna förädling 
kunde den Grekiska poesien oeb det grekiska 
språket mera obeslöjadt beröra livad en frivo
lare lid måste med tystnad förbigå 5 när Greker
ne utsade ordet I le tär , så uttrycktes dermed 
ieke detta afskuili oeb den gemenbel, livari den 
nyare tiden allmännare måste vara förfallen, då 
den blott förmår dermed beteckna del förkasta
de, oeb så är det med allt annat, för bvilket en
dast ett finare sinne bar ord. Så långt är  det



ifrån alt de gamlas konst skulle mera än den 
nyare konsten lutat till det sinnliga. Äfven der 
Grekernt s lit* mest förirrade sig i det sinnliga, 
felas dock icke föreningen a f  enthusiasm för 
det sköna äfven i anden. Och vi må icke tro 
oss lia en ädlare kärlek, än det folk, genom 
hvars hela lif  sinnet för det sköna och enthu- 
siasmen lopp, enthusiasm för den högsta kär
lek, för kärlek, för skönhet, i synnerhet själens 
skönhet, sådan Plato så förträffligt och äfven 
Plotinus i V Cap. af  sin bok om det sköna 
densamma uttalat.”

Skall således icke mera någon christlig Reli
gion finnas och har christendomen icke varit el
ler kan den icke vara grundlag for konsten? 
Dessa inkast äro väl värda att, äfven om det 
skulle ske på el t ganska ofullkomligt sätt, ve
derläggas.


