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S tra u ss  menar i sin Dogmalik (i Capitlet om 
Kyrkan i den moderna verlden ) att den mo
derna verlden med skäl går ut på, att från 
Religionens och Kyrkans band befria alla de 
sfärer a f  lif ,  der förut båda ingripit som hel
gande och välgörande m agter;  med ett ord — ”alt 
cmancipera s k o l a ,  s t a t , v e t e n s  k ap  och k o n s t  
från  k y r k a n Vår tids slatsrättslärare ” fordra 
att staten ieke skall vidare fråga efter sina med
borgares Religion, såvida de endast uppfylla 
sina medborgerliga pligter.” Endast i det fria 
Nordamerika har denna statens ocli kyrkans äk
tenskapsskillnad blifvit förverkligad, så att der 
det religiösa gebietet såsom en ren privatsak är 
öfverlåten åt de enskilde oeh deras associa- 
tionsanda, ehuru de materiella och rättsliga in- 
teressenas herravälde derstädes gör kyrkans be
stående vid sidan al staten såsom den sednares 
supplement a f  större vigt, än i de flesla eu
ropeiska länder. ” T y  kyrkan beböfves endast 
så länge, som staten är blott en rä ttss ta t,  ett 
institut endast för att trygga person oeh egen
dom , men menniskan utanför den ännu har 
högre andliga och sedliga behof. Påståendet 
att det kunde vara staten likgilligl 9 a f  livilka



grunder dess lagar lydas , oin a f  sedliga eller 
osedliga, förnuftiga eller oförnuftiga, endast de 
lydas —  är en abstraction, som genom Praxis 
i hvarje välinrättad stat i var tid vederlägges. 
T y  i det en sådan stat t. ex. drager omsorg 
om slto lan , bevisar den redan, att han erkänner 
sina medborgares förnuftiga ock sedliga bild
ning som ett väsendtligt stöd för sitt bestånd 
som stat. Men just derigenom alt vården om 
skolorna, både de högre och lägre , under de 
sista århundradenas förlopp alltmera u r  kyrkans 
händer öfvergått i statens, visar sig denna haf- 
va gått ifrån sin ställning såsom blott väktare 
öfver de materiella interessena och den y ttre  
ordningen. Äfvcnså torde det understöd, som 
den moderna staten låter  komma konsten till 
godo, a f  många statsmän endast betraktas som 
en vinstgifvande näringsgren: den djupare grun
den, hvarföre nutidens stat icke mer kan un
dandraga sig detta understöd ligger i den in- 
sigten, att konsten utgör en väsentlig form for 
ett folks och mensklighetens andliga förverk
ligande” 5 derigenom att den ger ”borgaren idealer 
af skön mensklighet.” Staten omfattar mer och 
mera alla sfärer a f  lif, icke blott y ttre ,  utan 
äfven inre, den inser att dualismen mellan ett 
lif för evigheten och ett for jorden är en orim
lighet, en omensklighet, ty evigheten är blott 
på jorden. Derföre skall den bortkasta kyrkan 
”som en krycka, som lätt kan krossas i dess 
hand och dertill genom sina spillror såra den
samma.” —  V e t e n s k a p e n  har längesedan gjort



sin emancipation från kvrkan, och ” Theologien 
sjelf ä r  b lo tt såvida productiv, som den är de
strue tiv. Dess kall för närvarande består i att 
borttaga en byggnad, som icke mera passar i 
den nya verldens byggnadsplan.”  Théologiens 
studium, förr  ett medel, att göra sig skicklig 
för kyrkans tjenst, är  nu den rakaste vägen att 
göra sig dertill oskicklig: ”skomakarepallen, skrif- 
varkammaren, och der man eljest är säkrast 
tryggad för vetenskapens inbrytande, äro i dag 
bättre  öfningsplatscr för predikoembetet, än u- 
niversiteter och seminarier *)} religiösa idioter 
och Theologiska autodidakter, föreståndare och 
talare vid pietistconventiclar, se der framtidens 
andliga.”

K o n s t e n  har äfven ” i sina mest betydande 
skapelser trä tt  ur allt förhållande till kyrkan.” 
Konsten, såsom architectur, har öfvergifvit kyr- 
kostilen, såvida den icke beqvämar sig att just 
copiera medeltidens kyrkor. Plastikerna se vi 
mera sysselsatta med slåndbilder af stora verlds- 
män, än af Apostlar och Helgon, och 0111 T hord - 
valdsen icke k u n d e  lyckas i Schiller, m å s t e  
Danneckei' misslyckas i Christus. Maleriet ka
star sig väl här och der, följande en högre 
vind, tillbaka i det gamla madonnc* och vlter- 
stadomsväsendel : dock är det endast der bety-

* ) U pphafdes univcrsiteternn, ”så skulle de arm» g o ss-sjä la i
ne lor fram tiden förskonas, då de nu årligen genom stifte lser
nas späck lockas i den theologiska råttfällan, livari ju st de bä
sta på det jcm inerligaste gå under. T y  T heologien  har nu 
blifv it en S fin x , och värre än den gam la, som blott dödade så
dana, som icke kunde utgissa dess gåtor; under det denna just 
söker alt uppsluka dein, som kunna lösa dein.”



delse- oeh förhoppningsfullt, livarest det är mo
dernt, hvarest det hämtar sina ämnen nr lif- 
vet, historien, våra skalders verk , eller åt
minstone i rent historisk slil behandlar det ur 
bibeln oeh kyrkan tagna ämnet. Sammaledes 
liar musiken upphört, att pä det kyrkliga gebie
tet vara sannt productiv. I lu ru  måste icke 
Mendelsolms Paulus alltid slid a sig till gamla 
kyrkomelodier, och huru långt står icke, all 
beundransvärd konst oakladt, detta machverk å 
ena sidan vida efter för dfc H ändeFska orato
riernas grundmakt, hvilkas idé tillika var deras 
tids pathos, å andra sidan efter de arbeten a f  
samma mästare, i hvilka han, t. ex. i Ouvertü
ren till Midsommarnattsdrömmen, lalil inspire
ra sig a f  den moderna tidens anda. Och hvar 
kan man hos M ozart, i hans egendomligaste 
verk, upptäcka ett spar af  k j rk l ig  anda? Den 
sköna menskligheten i dess försigvara är  s jä 
len i hans t o n e r ;  dess sm ärtor och fröjder 
tillhöra den jordiska verkligheten; Nemesis i 
Don Juan  är en rent sedlig magf, och i T ro l l 
flöjtens böner och prest-ehörer är  det gudom
liga icke i det yttre förhanden, till hviiket de 
tala, utan ideens element, hvari de lefva, den 
andliga rhythmen och välljudet, som de in- och 
utandas. Men är M ozart en född Hedning, så 
är Tteetliowcn en Titan, och i sitt prometheiska 
medvetande ännu oändligt längre än den sim
pla hedningen aflägsnad från allt ehristligt. 
Hans symfonier äro lika många monologer a f  
den inoderna verldens absoluta Jag. Under 
djerft t orsftk, att stå på egna ben, sjunker det



ned i oändligt vemod, som det med käek hu
mor svalkar, för att slutligen genom samman
fattningen af alla sina krafter vinna den smärt- 
samnna segern. — F rå n  den moderna poesiens 
b o rd  falla väl här och der ännu lyriska bröd
sm ulor  ned åt kyrkan 5 dock dels endast knappt, 
i jeimförelse med den äldre kyrko-lyrikens ri- 
1; ed »o 111 och kraft ,  dels verkligen blott nedfall 
(Abifall), då man tänker på den verldsliga ly
rikens skönhet i våra dagar. Dessutom har det 
kyrkliga elementet antingen försvunnit eller blott 
som staffage bibehållits i de eoncrelare diktar- 
te rna :  der det som liiifvudmoliv träder i bak
grunden, förderfvar det endast poesien. Der- 
före äro en Ticcks och Zacharias fV erners  ro
mantiska dramer förgätna, och de nyare reli
giösa romanerna vilja sjelfva endast vara upp
byggliga poesier. Goethe har i En skön själs 
bekännelser framställt utvecklingen af ett spe
cifikt ehristligt sinne: men den visa mästaren
har inf örlifvat detta endast som en episod, —  lik
som en raritet, curiositet, besynnerlig förste- 
ning, som i förbigående visas, —  i ett större verk, 
hvars motiver, liksom alla hans öfriga dikt
ningar, hvila på helt andra, rent moderna in
téressé:!, genom hvilka dessutom i Faust kyrko- 
Irons ståndpunkt uttryckligen upphäfves. Men 
i Schillers Maria Stuart och Jungfrun af O r
leans hör del religiösa, på båda ställena som 
katholskt, uppenbarligen endast til! u. aav e i
lten, dels till hlotta prydnaden, dels till maschi- 
neriet. Dock behölves intet vidare vittnesbörd 
om dessa båda nationens största skalder, da



motstândarnc högt nog klaga öfver deras blin
da hedendom. Men lätt kunde man älven hos 
de stora Engelska skalderna uppvisa detsamma 
som hos de Tyska.”

Den grundförvillelse, hvarpå hela delta rä- 
sonement hvilar, ä r  förutsättningen, att del Gu
domliga endast är till i det verldsliga och jor
diska, samt att derföre mcnniskan, såsom ieke 
söndrad från det gudomliga, ieke behöfVer Re
ligion —* känsla a f  absolut beroende deraf —
och dess objectiva uttryck : Kyrkan, men alt
Staten, som då vore sammanfattningen af hela 
menniskans andligt-jordiska d. v. s. gudomliga 
verksamhet, skulle ensam draga försorg om all 
andlig utbildning, genom vetenskap, skola, konst, 
utan att behöfva göra afseende på olika reli- 
gionsåsigter —  de vare sig judiska, hedniska 
eller cliristliga —  hvilka alla skulle småningom 
försvinna, då förnuftsreligionen (filosofien) blcT- 
ve den allmänna. Statskyrkan skulle i följd 
deraf  falla i ruiner och vetenskap, skola och
konst vara derifrån emaneiperade.

V år  motbevisning, om vi hade till föremål 
valt alla dessa ämnen och ieke blott Konstens 
förhållande till Religionen, skulle derföre: 1) gå 
u t på att visa, att det gudomliga p å lv e n n e sä t t  
uppenbarar sig, först personligt u t o m  verlden, 
för det andra sccundärt i verlden, i allt del 
stora, ädla, sanna, rätta, goda i naturen och 
menniskolifvet} 2) att för menniskans förhål
landen till dessa tvenne uppfattningar af  det 
gudomliga måste finnas tvenne, visserligen från 
hvarandra i det yttre söndrade, men genom den
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enas af  dem högre anda förenade, instituter: 
h y r !■;a och s t a t ,  den förra omfattande mcnni- 
shans förhållanden till det primärt gudomliga, 
den sednare dess förhållande till det secundärt 
gudomliga: moral, cultur, vetenskap, konst, ut
vecklande sig u r  den förras princip och för
verkligade inom den sednares juridiskl-naliona- 
la förmer eller griinsor5 5) att staten måste a f  
sina medborgare fordra att de alla hylla sam
ma religiösa grundåsigt, emedan den måste ge
nomtränga och producera alla verksamhetsfor
mer inom staten, att denna geniensamhet i det 
innersta lifvet ieke är något oväsendtligt för stats- 
lilvet, utan villkoret för statens condensation 
och fasta ethiskt-nationala sammanband, med 
ett ord att en s t a t s k y r k a  måste finnas, som 
doek undantagsvis kan mottaga inom sitt sköte 
olika Heligionsbehännare mot tillbörliga garan
tier derför, att de icke motverka statsändamå
let och den gemensamma sammanhållningsandan 
i staten, 4 ) att staten må uteslutande draga fö r
sorg om s k o l a n s  bemödanden, att befordra en 
universell cultur, hvarfor den v e t e n s k a p l i g a  
forskningens frihet ä r  ett oeftergifligt villkor, 
men att den religiösa fo lkunderv isn ingen  helt 
och hållet beror af  s t a t s k y r k a n ,  som måste 
a f  staten skyddas, då den från prestaembetet 
och sitt sköte utesluter alla mot dess confession 
stridande elementer och personer, och då den 
begär redogörelse för ieke blott populära, utan 
äfven vetenskapliga skrifter, som strida mot dess 
symboler, ö) att Theologi icke är sann Theologi, 
då den förstör kyrkans grund: tron, den histo-



ri si; a christcndomen, men alt en sann Theologi 
i vår fid både finnes och han finnas; 0) att 
honsten liar oeli alltid shall liafva tvenne sfä
rer, en l ;y r  k l ig  oeh en v e r l d s l i g ,  alt den 
förra är en objeetivering af det primärt gudomli
ga i det religiöst sköna, oeh den sednare al det 
secundärt gudomliga i del verldsligl sköna, fram 
ställningen al det högre, det andliga i natur 
och mcnnisholif : hjeltekralt, själsstyrka, kärlek 
m. m., samt att k y r k a n  af staten kan fordra 
vaksamhet på oeh alvändande a f  allt i den verlds- 
liga konsten, som för Religionen oeh staten, d. 
v. s. culluren, sedligheten oeh konsten sjelf vo
re a f  undergräfvande art och betydelse.

Vi erna i denna afhandling endast sysselsät
ta oss med den sista punkten, sedan vi doek 
först inledningsvis, för att ieke sägas halva gjort 
obefogade beskyllningar, autydl den grundför- 
villelse, hvarifrån detta yttrande: att konsten 
bör emanciperas från kyrkan utgått, oeh livil- 
ken är just den centrala stridsfråga, som nu 
satt och sätter hela del germaniska oeh en del 
a f  det romanska (Frankrike) Europa i jäsning, 
samtidigt med den politiska jäsningen, hvilkens 
förvillelse tyckes vara begäret att emancipcra 
staten från, ieke Gud i Christo som den förra, 
utan från Konungar.

Den pantheistiska Nihilismen, nu i Religionen 
representerad a f  Strauss, Feuerbach  och B runo  
B auer , samt D ie  D e u t s c h e  J a h r b ü c h e r ,  
nekar Guds personlighet, Christi gudom, men- 
niskans individuella odödlighet och borttager 
derigenom det religiösa elementet i lifvet, allt



så äifven i konsten. Gud är ingenting utoin verl- 
den,, han är det allmänna förnuftet, som i hvar- 
je  miensklig individ tager personlighet} någon 
annain personlighet eger han icke. ” Så ä r  allt
så fiör våra dagars speculation Gud icke den 
blottt allmänna substansen, till hvars substans- 
eller* gudavara personlighetens isigvarande ic
ke lhördej men likaså litet är  han en person 
bredlvid eller ölver andra personer: utan han 
är dlen eviga rörelsen af det ständigt sig till 
subjiect görande allmänna, som törst i subjecter 
komimer till objectivitet och sann verklighet, 
och alltså i sitt abstracta försigvara upphäfver 
subjcectet. Emedan Gud i sig är den eviga per- 
sonliighelen sjelf, så har han evigt låtit u r  sig 
framigå sitt andra, naturen, för att evigt åter- 
vändla till sig, som sjeltmedveten ande. Eller 
Gudts personlighet får icke tänkas som enskild 
perstonlighet, utan som all -personlighet ; i stället 
to r  :att å vår sida personilicera det absoluta, 
måstte vi lära a lt fatta del såsom det i det oändli
ga såg sjelf personificerande” *). Alla egenska
per förnekas honom, utom ”verldslagarna” **). 
”Hvjad for menniskan är Gud, det är hennes 
ande:, hennes själ, och hvad som är menniskans 
ande:, hennes själ, hennes hjerta, det är hennes 
Gud:: Gud är menniskans Uppenbara inre, utta
lade J a g 5 religionen är den högtidliga afslöj- 
ning<en af menniskans förborgade skatter, bik
ten jaf hennes innersta tankar, den offentliga 
bekäinnelsen a f  hennes kärleks hemligheter. 
Det gudomliga väsendet är ingenting annat äu
'  * )  S t r å n s »  I ,  s. « 2 5 .  * * )  T. s. 6 1 5 .
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det menskliga väsendet eller bättre: menniskans 
väsende, renadt, befriadt från den individuella 
menniskans skrankor, förobjectiveradt, d. v. s. 
åskådadt och vördadt som ett annat från h e n 
ne åtskiljdt eget väsende —  alla det gudomli
ga väsendets bestämningar äro derföre menskliga 
bestämningar” *). Denna ”antliropomorphisinfria, 
relations- och affect-lösa Gud är ingenting an
nat än förståndets eget objectiva väsende. I 
Guds personlighet firar menniskan sin egen per
sonlighets öfvernaturlighet, odödlighet, obero
ende, oinskränkthet.” —  Om Christus säger den 
sednare **) ” Gud som Gud, Gud Fader, är  den 
afsöndrade Guden, det o- och antikosmiska, an- 
thropomorphismlösa väsendet, Gud i relation 
blott på sig 5 Gud Sonen Guds relation på oss, 
men som sådan först den v e r k l i g a  Guden. I 
Gud som Gud sättes menniskan å sido, i Sonen 
vänder lion åter. I Sonen blir menniskan fö
remål ; i honom concentrera sig alla menskliga 
behof.” Afven Strauss gör den historiska Chri
stus till en blott menniska och den ideala till 
en bild a f  menniskoslägtets idé. ” Det är *j*) ju  
icke det sätt, livarpå idén realiserar sig, a tt i 
ett exemplar utgjuta hela sin rikedom och vara 
nitsk mot alla andra; i denna enda uttrycka sig 
fullständigt, men i alla öfriga b lott ofullstän
digt: utan i en mångfald a f  exemplar, som sup
plera hvarandra, i vexlingen af sig ponerande 
och åter upphäfvande individer, älskar den att 
utbreda sin rikedom. Vore detta icke idéns

* )  Feuerbach D as W esen  ties Christenthum s 1 8 4 1 , s. 1 8 ,
2 0 ,  4 0 ,  1 2 4 . * * )  s. 7 4 .  f )  S trauss Leben J esu  I I ,  7 0 0 — 10.



sanna verklighet? Vore ieke idén at‘ den gu
domliga och menskliga naturens enhet snarare 
i oändligt högre mening real, om jag fattar he
la menskligheten som dess förverkligande, Un 
om jag  afsöndrar en enskild menniska såsom 
sådan? E tt  Guds menniskohlifvande a f  evighet 
icke sannare, än ett på en afsluten punkt a f  
liden? Menskligheten är båda naturernas före
ning, den menniskoblifna Guden, den till änd
lighet föryttrade oändliga och den om sin o- 
ändlighet sig erinrande ändliga anden; hon är 
harnet af den synliga modren oeh den osynli
ga fadren, anden och naturen; hon är under
göraren, ty så vida under förloppet af menniskans 
historia anden allt fullständigare bemäktigar sig 
naturen, inom som utom menniskan, blir denua 
gentemot honom nedsatt till ett vanmäktigt ma
terial för dess verksamhet; hon är den synd
fria, såvida gången a f  hennes utveckling är o- 
klanderlig, förorenandet alltid endast fäster sig 
vid individen, men i slägtet och dess historia 
Ur upphäfvet; hon är den döende, uppslående 
och till himlen farande, såvida u r  negationen a f  
hennes naturlighet allt högre andligt lif fram 
går, ur uppliäfvandet a f  hennes ändlighet såsom 
personlig, nationell och verldshistorisk ande —  
hennes enhet med himlens oändliga ande. Ge
nom tron på denna Christus, särdeles på hans 
död och hans uppståndelse, rättfärdigas menni
skan infor Gud: d. v. s. genom upplösandet a f  
menniskans idé hos sig, särdeles efter det mo
ment, då negationen a f  det naturliga och sinn
liga, som sjelft är andens negation, alltså nega-
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tionens negation, ar den enda vägen till sannt 
andligt lif for menniskan, blir oekså den en
skilda delaktig af slägtets gudamenskliga lif.” 
E tt  personligt tillvaro i ett annat lif  nekas: 
”Odödligheten är intet först tillkommande, utan 
andens närvarande qualilet, dess inre allmänhet, 
dess kraft att lyfta sig öfver allt ändligt till 
idén. Schleiermachers ord: att midt i det änd
liga bli ett med det oändliga, oeh vara evig i 
livart ögonblick, är allt som den moderna ve
tenskapen har alt säga om odödligheten” *). 
Feuerbach y ttrar**): ” T ron  på ett l if  efter det
ta är blott T ron  på det närvarande sanna lif- 
vet: ingen tro på ett annat obekant lif, utan 
på sanningen, oändligheten, följakteligen oupp
hörligheten a f  det lif, som redan h ä r  gäller for 
det authentiska lifvet.” Religionen är för bå
da endast en pöbelfördom, en väfnad af före
ställningar, sinnliga bilder och fantasier, en 
omedveten sjelflörgudning. ” Religionen är men- 
niskans förhållande till sitt eget väsende —  
deri ligger dess sanning —  men till sitt vä
sende icke såsom sitt, utan såsom ett annat, a- 
part, från henne åtskiljdt, ja  motsatt väsende — 
deri ligger osanningen, deri dess skranka, deri 
Religionens onda väsende, deri den olycksdigra 
källan till den religiösa fanatismen, deri den 
högsta, metafysiska principen för de blodiga 
menniskooffren, korleligen, deri prima materia 
fill all gräslighet, alla fasaväckande scener i Re
ligionshistoriens sorgespel.” Theologien är så
ledes en ” pathologie” , eller ” anthropologi” .

*) Dens. D ogin. i l ,  7 5 7 ,  58: ** ) 1. c. s. 2 4 1 .


