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Talaren anhöll ännu en gång om benäget öfverseende för
det han tillåtit sig att välja ett ämne, hvilket inom de trånga
gränserna af en timmes föredrag icke kunde uttömmas, hvar-
efter han slutade med en erinran derom, att äfven vårt land i
denna stund stode vid den snart öppna port, genom hvilken
stora händelser tränga sig fram, och att manligt mod, tro och
heder skönast återspegla sig i dikten och skänka en säker bor-
gen på en rik framtid för en nations dramatiska poesi.
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AKADEMISKA DISPUTATIONSAKTER.



I.

Yid K. A. Bomanssons' disputation om »Ålands fornborgar".

Den 19 Maj 1858.

Vi tala om tidens ström; och bildens sanning ligger ej
endast i tidens egenskap att med ohejdbar fart ila hän sjelf,
utan äfven i tidens lust och kraft att fara af med allt lefvande,
sedan det brutit sig löst ur sin källas tvång, och att föra lif-
vet till en början framåt, för att sedan kasta det bort vid ett
mål, som ohjelpligt erinrar allt lefvande om sin svaghet att
vara blott ett något dristigare och trösterikare namn för allt
— dödligt. Äfven denna afhandling, till hvars offentliga gransk-
ning vi i dag församlats, påminner oss allvarligen om tidens
förvandlande makt: makten att ej blott uppväcka till lif allt det,
hvari den tändbara gnistan till möjlighet att lefva slumrar, utan
ock den att till högsta grad, som af det för lifvet bestämda
väsendet uppnås kan, utveckla detsamma och sedan, när det
fyllt sitt mått, så godt omständigheterna velat tillåta, återgå
dit, der efterlefvandes minne uppsöker det, ifall de anse sådant
löna mödan, och ej af sitt eget lifs närmast påtryckande bestyr
bortvändas från hågkomsten af allt, som redan haft sin tid, och
hvars tid således är ute. Ju mer ett folks bästa krafter tagas
i anspråk af stundens kraf, desto mindre utrymme har det råd
att öfverlemna till minnets disposition. Der menniskan är fast-
smidd vid en hård natur, liksom Prometheus vid Kaukasus'
klippa, och der hungern är den gam, som utan återvändo tvin-



Vid K. A. Bomanssons disputation 1858. 297

gar henne att söka afvärja den evinnerligen återkommandes klor,
så att de ej få sönderslita hennes inelfvor, der finnes ej mycken
glädje för henne att ihågkomma, och den nöd. som är för han-
den, uppslukar minnet af den nöd, som varit och ej bytt om
sin art, fastän en ny stund, en ny våg på tidens ilande ström
hastar förbi, tanklöst vittne af det oförändrade eländet. Och
kommer öfver ett sådant folk, hvars närmaste lefnadsuppgift är
att streta mot vådan att blifva ett rof för hungersnöden, ännu
dertill vådan att förstöras af yttre fiender, hvilka slitas med
hungern om det arma b3rte, denna ej hunnit för tillfället upp-
sluka, återstår för den jord, hvarpå det folket rörer sig och
dör, ej stort annat att erbjuda åt menniskorna än en graf lika
fattig, som deras lif har varit; ty fattigare än det, kan knappt
ens grafven blifva.

Händer, som blifvit hårda under dylika oafbrutna strider,
i hvilka stridens pris så sällan varit seger, utan endast uppe-
hållandet af lifvet. de vinna ej ofta lust och än mindre ofta
skicklighet att forma andra föremål än sådana, som höra till
lifvets allra hvardagligaste nödtorft. Man bygger der, såsom de
äldre skatornas afföda bygger, när dess tid är kommen, sitt bo
efter de gamla på tallens qvistar qvarhängande mönstren, eller
på sin högsta höjd såsom den fyndige bäfvern timrar vid for-
sens rand sin efter amfibiskt behof afpassade boning. Lika
litet som djuren förmå utveckla sig till någonting högre än den
rutin, hvartill slägte efter slägte blifvit ledt af den instinkt,
naturen i dem nedlagt, lika så litet mäkta menniskorna, så länge
de af nödvändigheten inskränkas till den lägsta af alla konster
— den att icke låta taga lifvet af sig genom hungern och rof-
djur i djurisk eller mensklig skepnad — höja sig till en friare
konsts fria skapelser, hvilka med mytens gudar dela företrädet,
att, om man ock tror sig kunna uppgifva tiderna för deras upp-
komst, ingen tillåter sig förutsäga bestämdt, när de skola för-
gås. Ehuru båda barn af stunder, som farit hädan, äro de båda
ställda i evighetens lifsluft; men verldens erfarenhet har dock
visat, att konstens alster stått qvar, sedan alla gudar länge-
sedan fallit.
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Och detta gäller äfven om de enda produkter af fri konst,
hvilka mäkta bryta sig väg midt bland den förstöring, som nö-
den och härjningar dragit öfver folken. Skaldeqväden blanda
sig ej sällan med de suckar, dem brist och betryck frampressat
liksom sånger höras vid bivuaken, mellan det rosslande, som
steg upp från de döende på gårdagens slagfält, och det, som
skall förnimmas på morgondagens. Men folksångerna, så länge
de ännu äro det i ordets egentligaste bemärkelse, kunna blott
lefva, så länge folket lefver sjelft för att sjunga dem. Nä
folket bortsopats ifrån de lefvandes antal, qvarstanna ej sån-
gerna mera ens såsom sörjande ruiner, medan de flesta öfriga
konsters alstringskraft lemnar åtminstone sådana efter sig så-
som vederhäftiga vittnen inför efterverlden om den styrka, som
i den förgångna kraften lefvat. Och efterverlden uppsöker dessa
grushöljda spår med all den ömhet, om ock blandad med be-
klämning, hvarmed lifvet står invid det, som aldrig mer kan
glädjas åt lifvets dager. En torso af en sönderbruten gudabild,
hvilken dragés fram till dagsljuset ur sin tvåtusenåriga graf,
helsas af menniskorna med större intresse än stöden, glänsande
af marmorskimmer i nutidens 3-pperste bildhuggares atelier. Och
vid hvarje sådant nytt underjordiskt fynd växer vördnaden ny
för de nationer, hvilka, medan tiden ännu tillhörde dem, för-
stodo handla så, att de outplånligt intryckt sina fjät i historien
och derjemte strött omkring sig minnesmärken af sin förmåga
att kunna göra något mer än blott nödtorftigt värja det arma
lifvet. Ty, man säge hvad man vill, är det dock visst, att
blott de nationer, hvilka röjt en mäktig lifskraft i handling,
äro äfven de, som i konstens fria verld alstrat det oöfverträffeli-
gaste. När det en gång i verldshistorien inträffade, att de lif-
fullaste nationer, som någonsin rört sig på verldsteatern, grekerne
och romarene, fösenade sina andars produktiva förmåga: då
åstadkommos verk, hvilka, ehuru visserligen närmast ämnade att
adla stundens högre njutningsbegär eller att förhärliga dess
segerära och storhet, likväl ännu, ehuru ej blott den stunden,
utan äfven otaliga andra längesedan äro ?örbi, slå hvarje menni-
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ska med häpen undran och stolthet öfver äran att tillhöra
samma slägte som desse framfarna konstens jättar.

Och likväl blandar sig isynnerhet för den, som hamnat
händelsevis från våra bygder till dessa öfver- och underjordiska
härligheter, dem romartiden strött omkring, på och uti sina
grafvar, i denna stolta känsla ett djupt vemod öfver det armod
på konst, som mer än allt annat armod karakteriserar nejder,

aanfallna af årstiderna såsom af krigshärar", ehuru detta armod
först då blir rätt i ögonen, fallande, när man jemför det med
yppigheten af en andelig lyx, hvars härlighet är oberoende till
och med af de nationers lif, hvilkas läckra smak en gång der-
vid funnit sin största tillfredställelse. Väl sjunga och orera vi
stundom med obtygaste modesti vid fyllda glas och bord, tyngda
af bastant välfägnad: C! Vårt land är fattigt, skall så bli", och
hafva ingalunda orätt deri. Men helt annorlunda ter sig dock
vårt armod, ifall vi efterspana vidt och bredt inom våra landa-
mären sådana monumenter, som bära vittne derom, att natio-
nerna böra och kunna försköna sin förgängliga tillvaro något
annorlunda än sjelfva liljorna i Saaron. Minnesmärken, som
öfver allt i konstens länder skulle anses vittna blott derom,
att äfven der barbariet en gång varit fosterländskt, taga i an-
språk ett intresse, som armodet ändock är skyldigt det bästa,
det eger. — Och ett folk, hvilket lemnat så föga spår efter sig
ofvan jord, hvilka spår skulle de väl hafva qvarlemnat derunder?

Med rätta fängslas likväl vår fornforskares blick främst
af den underjordiska verld, hvarur hans åländska födelsebygds
döda fornminnen hviska till oss, som i dag ännu kunna minnas
och som skola glömmas i morgon. Det är ej endast om för-
gängelse, dessa fornminnen veta förtälja. De vittna lika mycket
om ett lif, som också haft sin dag, då det andades med fulla
drag; liksom den befolkning, som nu för tiden trampar på dessa
minnen, bevittnar sjelf, att dess förfäders lif lefver äfven i den
ännu. Det har varit segt, detta lif, då det kunnat qvickna vid
ånyo efter all den förödelse, som mer än en gång öfvergått
Åland så grundligt, att den liknat tillintetgörelse så nära, som
det, hvari en lifsgnista ännu flämtar, liknar döden.
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Hade menniskorna icke uppfunnit och idkat sjöfartens
djerva, härliga konst, skulle Åland i alla tider förblifvit en
menniskotom klippa, en splittra af ett landtstycke, som brutits
sönder af storm och våg. Men tack vare sjöfarten har Åland
redan, så långt nordens minnen gå tillbaka, varit sjelft liksom
ett drakskepp, hvilket kastat ankar midt i brusande svallet der
ute, hvarest våra vikar redan lemnat bakom sig sin insjökarakter
och öppnat famnen mot vida hafven. Det blåser ingen vind,
som icke kan föra åländingens segel bort från hans egen strand
ut till tapper strid på böljornas stora slagfält. Och hvem kan
kämpa den striden käckare än han?

Skulle de skepp, hvilka för många sekel tillbaka sjunkit
till hvila i Ålands jord, kunna förtälja om farorna, som de
genomgått, medan äfven de plöjde förgängliga fåror i böljornas
slätter, egde dessa bevarare af Ålands fornminnen ändock i det
hela föga nytt att förkunna oss. Vildare än nordanstormarne
äfven i våra vinternätter vräka ned hela den ur Bottenvikens
djup uppkastade berghöga vattenmassan mot åländingens skuta,
kunde väl vågorna icke heller för tusen år tillbaka angripa det
der skeppet, hvars skepparnotiser forskaren besvurit fram till
vår uppbj7ggelse. Och modigare kämpade dess besättning icke
då emot faran, än dess afkomlingar göra det i dag.

Den, som talar detta, har deras herskarekraft i strid mot:
elementerna att tacka för sitt lifs räddning ur den största våda*;
hvari det någonsin varit kastadt. Om jag, en namnlös yngling, ejl
gick under då, innan jag ens hunnit försöka att gälda mini
skuld till fäderneslandet för lifvets gåfva, står jag derför sedanf
mer än ett fjerdedels sekel i skuld hos Ålands moderna sjö-|
konungar. Hvart hafva de nu tagit vägen, desse män, med blickj
skarp som hafsörnens, med arm, stark som Bottenviken i storm,|
hvilka i julmånaden 1831 på sin postbåt trotsade ett oväder,!
hvars make ej ens den äldste bland dem sade sig någonsin--!

'i
halva skådat förr? Fråga de vågor, dem ovädret harfvade upp;3
ur djupen, för att deri så ut ofärd, hvart de tagit vägen?

Så vigtig än besvarandet af dessa båda frågor kan komma
att synas framtida fornforskare, hoppas jag likväl, att de icke
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underlåta utredandet af en ännu långt intressantare. Huru
beskaffade voro de menniskolifvets och naturens stormar, som
kunde drifva varelser, hvilkas vett icke hade blifvit helt och
hållet bortblåst på köpet, att söka en hamn i Kökars kloster:
denna klippa ännu längre bortblåst från menniskornas med-
vetande, än en underhafs sandrefvel försjunkit undan deras

synkrets ?



11.
Vid Joh. Vikt. Calamnii disputation »Försök till framställning

af Aristoteles lära om det sköna".
Den 10 Maj 1865.

aSök dig ett större rike: Macedonien är dig för trångt",
sade konung Filippus åt sin son, Bucefalustämjaren. På öppen
plats, i solens sken talade Greklands macedoniske ordnings-
man detta, så att ordet kunde höras öfver vida verlden. Er-
höll ej den macedoniske ordnaren af det menskliga vetandets
hela universum från sin genius samma maning, ehuru blott såsom
en stilla hviskning i enrum, så att den icke skulle förnimmas
af afundsjukans misstydande öron? Det vill i sanning tyckas,
såsom låge det i Aristoteles sträfvan att utsträcka sin tankes
makt öfver alltets gränslöshet, ehuru ständigt i afsigt att kring-
hägna _o ä_Tsigov med bestämda råmärken, en aldrig afbruten
verkställighet af budet: a sök dig ett större rike: Macedonien
är dig för trångt." Och såsom för ingen eröfrare inom tankens
verld före honom och såsom för blott ganska få derefter
lyckades det Aristoteles att utbreda sitt tänkandets välde icke
endast öfver nya gebit inom dess egna sfärer, utan äfven att
i etnografiskt och geografiskt hänseende genombryta skiljomurar,
öfver hvilka kunskaper, bragta i ordnadt system, dittills aldrig
hade trängt. Vare detta sagdt utan att det allra ringaste vilja
förnärma den nyare tidens afgjorda företräde i formalistisk
schematisering. Denna bristfällighet hos den stageritiske tänka-
ren saknar i alla fall icke sina fördelar för efterverlden. Så
skulle t. ex. den skrift, hvilken i dag närmast tager vår upp-
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märksamhet i anspråk, svårligen funnit anledning att skåda da-
n-ens ljus, ifall Aristoteles, ehuru landsman med falangen, redan
hade förstått att uppställa sina läror om det sköna och konsten
i analogi med ett preussiskt regementes linieräta leder, eller
_- hvilket vill säga ungefär detsamma — såsom Vischer sina
estetiska paragrafer.

Redan genom sin nyss antydda, äkta grekiska fallenhet
och förmåga att utvidga sitt område medels planteringen af nya

kolonier på aflägsnare kuster, har den peripatetiska filosofin
under tidernas lopp gjort fullt skäl för sitt namn. Men äfven
genast från begynnelsen var det så. Dess utgångspunkt var ju
Stagira. Huru kunde filosofi, huru isynnerhet en öfvermäktig,
verldseröfrande filosofi komma från Stagira? Svaret ligger i
vetandets, bildningens omotståndligt expansiva kraft, som ej
tröttnar att åt sig rödja ny mark, hvarifrån äfven de äldre
kunna upphemta nya näringsämnen åt sin borttynande lifsverk-
samhet, men framför allt likväl egnade att sjelfva utgöra medel-
punkter för allt längre utdragna radier. Stagira sjelf påminner
oss för öfrigt mer än mången annan ort, der en väldig civilisa-
tionens fackla blifvit upptänd midt i djupaste mörkret af dittills
rådande natt, om den oberäkneliga nyckfullhet, hvarmed bildnin-
gens tändande gnistor kastas omkring, liksom den vegetabiliska
växtlighetens frön af vexlande väders lek. Kalcidices halfö,
hvilken lik Poseidons treudd stuckit sig ut i det Egeiska hafvet,
har ej endast derigenom, att den gaf fotfäste åt Aristoteles vagga,
råkat bli en bland de starkaste yttre hörnastenarne, hvarpå det
menskliga snillet höjt sig upp. Derigenom att Potidea, lika
obskurt som Stagira, äfvenledes hade fått sin grundval bland
dess klippor, föranledde Kalcidice händelsevis, fastän med barba-
risk viljelöshet, uppkomsten af den antika bildningens högsta
historiska mästarverk, då det åt Tukydides beredde landsflyktens
allvarliga ro att återställa för sin andes ögon alla de vexlande
öden, till hvilka hans lekamliga blick varit vittne.

Vanmäktiga skulle likväl ej blott Stagira och Potidea, utan
hela Macedonien, ej ens Alexander undantagen, varit att åstad-
komma någonting oförgängligt härligt, ifall ej öfver de mörka



landen hade allt fortfarande fallit det stora verldsupplysande
ljuset, utgånget från Pallas Atänäs tempelstad. Ej under så-
ledes att stagiritens både håg och person med omotståndlig
makt fördes hän till denna farus för all mensklighet, hvilken på
lifvets och tviflets villande haf sökte sanningens säkra ankar-
plats. Der satte han sig redan tidigt vid sin sedermera ej säl-
lan nog eftertryckligt kriticerade mästares, Platos fötter. Der-
ifrån vek han med saknad ännu då bort, när han såsom man
aville bespara ateniensarene ett nytt nidingsdåd emot filosofin."
Det var samma dragningskraft, hvaraf hans stora lärjunges tan-
kar ständigt leddes tillbaka till samma ställe. Eröfringen af
Asien syntes honom icke mycket värd, ifall hon ej derigenom
tvang ateniensarene till beundran. En sådan hägemoni har snil-
lets, bildningens ideala makt knappt nog annorstädes på jorden
eröfrat.

Men ännu långt, långt derefter, sedan verkligheten af
Atens härlighet hade ärfts af det idealiserande minnet, fortlefde
den grekiska intelligensen med en energi af oförstörbar vitalitet,
hvarpå ingen annan folkstam, hvars bästa tider varit förgångna,
erbjudit ett motstycke. Under de för menniskoandens mest
störande och hämmande förhållanden, det egyptiska väldets sago-
lika depravation, den byzantinska monarkins sterila despotism,
sträfva, arbeta den grekiska bildningens vett och insigter allt
ännu liksom för lifvet. Frukterna af detta rastlösa arbete voro
qvantitativt omätliga. Och äfven qvaliteten skulle man sannolikt
tillerkänna en helt annan förtjenst än nu är fallet, om den gre-
kiska literaturens storartade, tidigare utveckling icke ständigt
manade till anställandet af jemförelser mellan den tid, då Aten
var medelpunkt för hellenisk kultur, och de senare perioderna
deraf, hvilka emottogo impuls från Alexandria och Bosforens
stränder. Det vore i sanning högst intressant att veta, huru
domen öfver den tusenåriga grekiska kulturprocessen, sådan den
röjer sig i grekisk skrift efter Aristoteles' tider, skulle utfalla,
ifall någon granskare förmådde ställa sig, oaktadt de nu rådande
förhållandena, på en lika fördomsfri ståndpunkt, som om han
anträffat denna omätliga massa af i skrift bunden intelligens ti
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ex. emellan Himalayas klyftor eller Finlands sjöar. Ganska
säkert är, att utslaget i sådant fall ingalunda skulle affattas
strängare, än nu är så beqvämt färdigt äfven för den svagaste
eftertanke och klenaste sakkännedom. Och än mera kan det
tagas för afgjordt, att vi finnar, ifall sistantydda hypotes vore
tänkbar, med styfvaste stolthet skulle förfäkta förträffligheten
af vår tidigare alexandrinartade literatur.

Obestridlig är i alla fall desse så ringa aktade alexandri-
nares förtjenst bland mycket annat äfven om efterverldens vetande,
hvad Aristoteles' lefverne och skrifter beträffar. Också stod
den stagiritiske store tänkaren närmare en kulturperiod af rela-
tiv bortvissning än de primitivare, naturkraftigare snillen, hvilka
hade spirat upp under Atens blomstringstid. Det ligger ändock
en tyngre, höstligare luft öfver det aristoteliska mångkunniga
insamlandet af förråd för vetandets alla möjliga lador. Det
påminner med strängt allvar derom, att ej blott vårens, utan
äfven sommarens gladare tider äro förbi. Ingen vill väl ändock
bestrida, att detta höstliga arbete varit förunderligen rikt på
margfaldig nytta. Hvad skulle väl den inbrytande vintern hafva
att lefva uppå, ifall skördens idoge män icke hade sörjt ej en-
dast för sin egen tid, utan äfven för den, som derefter måste
komma ?

Så obestridlig betydelse och vigt än Aristoteles' skrifter i
alla tider och framför allt i de på ljus och sjelfständig insigt
fattigaste haft både såsom undervisande och manande till efter-
tanke, blefvo de likväl derjemte oafbrutet förföljda af ett miss-
öde, hvilket knappt nog i samma grad hemsökt någon annan
författares tankefoster. De hafva nämligen åtminstone lika ofta,
som de ledt på den rätta vägen dem, för hvilka de gällt såsom
högsta auktoritet och rättesnöre, vilsefört sina adepter på de
ödsligaste, vildaste afvägar. Om de å ena sidan för det rikt
begåfvade araberfolket, hvilket i Europa bildade sig till mensk-
lighetens fackelbärare, som lyste henne genom medeltidens hem-
skaste töcken, voro dess fötters klaraste lykta och fostrade sådana
andar som Avicenna och Averroés, gåfvo de likväl anledning
derjemte till oändlig förbistring och argaste meningsstridigheter
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hos samma folk. Verldskunnigt är ju äfven det ohejdbara ofogr,
skolasticismen bedref under egiden af Aristoteles' läror ocfe
under förevändning af att trognare än någon annan hafva upp-i,
fattat och efterföljt dessa. Och närmare till våra tider uppsöktes*
i hans skrifter reglor, hvilka, ifall de hade förmått utbreda sig
till allmän giltighet, ohjelpligen skulle beröfvat verlden lyckan
att ega en Shakespeare.

Till detta sistnämnda onda har Aristoteles bevisligen varit
endast en oskyldig anledning. Och sannolikt gäller detsamma
äfven angående flera andra förvillelser, hvilkas urkälla man velat
finna hos honom. Men någon skuld för så många olikartade
missförstånd torde i alla fall ligga också honom sjidf och ej blott
hans blinda anhängare till last. Kanske kan en förklaring öfver
åtminstone en del misstag, hvartill hans läror gifvit anledning,
hemtas ur hans, med vederbörligt stagiritiskt dunkel afgifna svar
till Alexander, hvilken yttrade sin missbelåtenhet dermed, att
hans lärare låtit det utgå till allt folk, som de sinsemellan på
tu man hand bedrifvit; amin bok är lika väl obekant som bekant."
Vill man draga slutsatser af detta ord, hvilket vår tids Aristoteles,
Hegel, med synbar tillfredställelse citerar, tänkte väl den store
läraren från Strymons stränder nästan som hans posthume lär-
junge vid Sprees: adet är blott en, som har förstått mig, och
äfven han har missförstått mig." Men en författare, som är nog
anspråksfull att söka näring för sin sjelfkänsla äfven ur med-
vetandet, att hans skrifter äro — för att begagna en bland
Aristoteles' egna termer — så esoteriska, att de ännu då, när
de öfverlemnats i kunskapsökandes allvarliga händer, förblifva
lika obekanta som förut, har väl han rättighet att beklaga sig
öfver misstydningar, till hvilka hans tankeöfningar gifvit anledning?
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Hvar gång jag under senaste årens förlopp stigit ned från
denna vidtberömda lärostol, har steget tagits med allvarlig känsla
deraf, att jag aldrig mera skulle ställa min kosa hit opp till-
baka. Och likväl står jag åter i dag på denna plats, der jag
under årtionden framburit allt det bästa, mitt vetande egt att
hembjuda, och uttalat de öfvertygelser, åt hvilka både lifvet
och begrundandet gifvit de fastaste stöd, som stått i min för-
måga att åt dem bereda. Det gifves intet ställe i hela vida
verlden, som förorsakat mig större bekymmer än denna kateder;
men ingenstädes har jag å andra sidan erfarit en ädlare till-
fredsställelse än just här. Och må den bekännelsen förlåtas
mig, att det är liksom en reflex af dessa känslans högtidsstunder,
som upplifvar mitt sinne vid tanken på anledningen, hvilken
nu återfört mig till detta rum, der jag borde anse mig redan
vara en främling, och som jag likväl ej kan lära mig att be-
trakta såsom ett för mig främmande territorium. Med denna
disputation såsom vägvisare återvänder jag tvärtom hit liksom
odlaren af ett åkerfält kommer tillbaka till de tegar, der han
nedlagt sina bästa frön, och dem han finner i full blomning
och rika på löften om mognande skördar.

Åt intet annat ämne har jag i denna lärosal egnat ett
lifiigare intresse och mera ospard möda än åt framställningen
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af den moderna dramatiska poesin. Och jag har sannolikt
framkastat mången gång ännu osannolikare hypoteser än den,
att spår af en och annan väckelse från hvad i den tiden
kom till tals, röjer sig äfven på de blad, hvilka i dag ligga
utsatta för den offentliga granskningens väderilar. Möjligen
komma dervid att uppdagas misstag, hvilkas rot sträcker sig
ända till den grund, som af mina forna föreläsningar blifvit lagd,
ehuru tiden utplånat dem långt för detta från mina vexlande
åhörares minne, och jag ej ens sjelf nu mera af dem bevarar
ett troget medvetande, så viss jag än mente mig vara i den ti-
den om de då uttalade åsigternas pålitlighet. Men så föga jag
än är van att undandraga mig ansvaret för begångna misstag,
anser jag mig i detta fall icke förpligtad att ikläda mig ett så-
dant. Ty under hela mitt långa och skiftande lärarekall har
jag oafbrutet uppställt ej blott för mig sjelf utan för mina lär-
jungar såsom norm skriftens djupsinniga maning: pröfver allting
och behållen det bästa! Jag vågar tro, att jag åtminstone i
det hänseendet kan mäta mig med de bäste lärare hvar som
helst, att det despotiska jurare in verba magistri aldrig fått
någon plats bland mitt lärareprograms trosartiklar. —

—

Jag tillträdde mitt embete såsom professor i den nyare
literaturen med ett föredrag angående det historiska dramats
rättigheter och skyldigheter i sitt förhållande till historien
sjelf. Af förekommen yttre anledning utbeder jag mig att vid
denna slutakt af mina till nämnda profession hörande funktioner
få framlägga några anmärkningar om samma dramas ställning
till den historiska folkvisan. Jag begagnar med bestämd afsigt
ordet folkvisa för att beteckna den trånga gräns, jag anser
mig vid detta tillfälle böra draga kring min betraktelse; en
gräns, som helt och hållet utesluter den episka poesin i egent-
ligare mening, framför allt den homeridiska från omfånget af
denna flyktiga revy.

— En yttre anledning till ifrågavarande ämnes skärskådande
antyddes. Denna förefinnes i sorgespelet aMarsk Stig" af C.
Hauch, hvaraf en bearbetning för vår inhemska scen nyligen
gick öfver tiljorna. Det säges, att man från vissa håll väntat,
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att detta stycke skulle göra en alldeles dråpelig effekt på publi-
cum. Och då det visade sig, att publikens känsloförmåga ställde
en nästan pantsarklädd likgiltighet emot de påräknade verk-
ningarne, tog man för afgjordt, att endast brist på snille och
smak — hos allmänheten vållat den öfverklagade ogenomträng-
ligheten. Hvem kan väl bestrida, att äfven den stora allmän-
heten gör sig saker till en djdik brist lika ofta, möjligen ännu
oftare än skribenterne sjelfve. Men huru betänkligt jag än må-
ste finna det vara att öka min kritiska meritförteckning med
en medalj äfven för af sorgespelet Marsk Stig,
tillåter mitt estetiska samvete ej att undvika en dust emot det-
samma. Lyckligtvis erfordras ej härvid den varning, som ro-
par ur det lömska sätt, hvarpå konungen i stycket tages af
daga. Anfallet skall vedervågas inför så öppen dag, som hyarje
strid för sanningen, vare sig vetenskaplig eller hvilken annan som
helst, oafvisligen krafter1 för att kunna kallas ärlig.

En med utmärkt skicklighet och sakkännedom författad
afhandling, hvilken för jemt sju år tillbaka från denna plats
försvarades, befriar mig från nödvändigheten att ingå i en redo-
görelse för afolkvisorna om Marsk Stig." Hänvisande hvar och
en, som önskar finna en säker ledning vid bedömandet af be-
sagda folkdikters beskaffenhet, till doktor Oskar Toppelii dispu-
tation, inskränker jag mig angående dem endast till den all-
männa anmärkningen, att ett folk, så ytterst vanlottadt på hi-
storiska, folkdikter som det finska tyvärr måste medgifvas vara
det, lätteligen kan frestas att öfverskatta d37lika sångers vigt
och betydelse, då man gör bekantskap med andra nationers
rikedom på dylika. Att danskarne sjelfve af helt andra motiver
drifvas att tillerkänna dem det högsta möjliga värde behöfver
väl knappt påpekas.

Huru föga lämpliga likväl åtminstone visorna om Marsk
Stig äro att tjena till fullgiltigt underlag för reproduktion i

dramatisk form, det bevisas på ett slående, ehuru alldeles mot-
satt sätt genom de båda skalder, hvilka gjort de anmärknings-
värdaste försök åt detta håll. Oehlenschläger, som med fin
poetisk takt fattar omöjligheten af att fullständigt inympa folk-
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visans innehåll på den dramatiska kompositionen, bleker bort
med obegränsad godtycklighet alla de starka drag, i hvilka folk-
dikten gifvit uttryck åt sin skarpast accentuerade energi. Hans
sentimentala sinnesstämning bjuder honom att från styckets bör-
jan till dess slut uppträda såsom förmedlande beskedliggörare.
För honom är ej Ingeborg Marsk Stigs maka, utan endast dennes
trolofvade brud. Hon kan således i intet fall vara den af vild-
sint hämdebegär lågande äktenskapsbryterska, hvilken folkdikten
endast känner och så bistert skildrat. Hon är tvärtom i Oehlen-
schlägers dram alldeles skuldlös; och såsom sådan invecklad i ett
af hennes egen och till och med kung Eriks vilja oberoende
äfventyr, om hvilket kunde sägas ungefär detsamma, som Karl
XII menade om kalabaliken i Bender: såsom lek var det för
mycket, men såsom allvar för litet. Och marsken, hvars karakter
snarare är hållen i en spansk riddares än en fornskandinavisk
kämpes stil, bryter med och emot sin konung för en ärekränk-
nings skull, på hvars verklighet ej ens han sjelf tror. Men
från det nidingamord, hvarmed folkvisan brännmärker hans
minne, är han till den grad fri, att han tvärtom brinner af
längtan att rädda sin herre och konung undan det försåt, som
lurar på honom — ehuru marsken till fromma för det tragiska
slutet naturligtvis kommer post fesium.

Oehlenschlägers beskedliga bemödande att medels bort-
rensning af alla grofkornigheter ur folkdikten och genom ut-
letande af aförmildrande omständigheter", som öfverskyla fläc-
karne på de handlande personligheternas conduite, göra sitt
stycke presentabelt i den dramatiska poesins finare cirklar på-
minner väl på sätt och vis om en ung gymnasists första försök
att poetiskt teckna konturerna af sina historiska sympatiers
hufvudfigurer. Hos den mot lifvets gränsstation redan fram-
skridne skalden finna vi ännu detta behof att andas i en eterisk
luft för att icke förqväfvas af det hvardagliga menniskolifvets
dunster och qvalm, hvilket utmärker den idealiserande nybegynna-
ren, som fruktar, att verlden skulle brista sönder i sina fog-
ningar, ifall handlingens bärare ginge fram annorlunda än på tå.
Men vacker är i alla fall tragedin ttErik Glipping". Hon bär



Vid A*. .7. Bdrghoms disputation 1868. 311

den gamle mästarens insegel ej endast, hvad formens tekniska
fulländning beträffar. Om också folkdiktens hjerta färger betyd-
ligt bleknat under förflyttningen från dem till den omsorgsfullt
ansade konstpoesin, och harmens demoniska lågor icke bryta
ut ur den senare som ur den förra, omgifver likväl en varm
högsommarluft, härflytande ur den frejdade skaldens humana
hjerta, stycket i dess helhet; och den ädlaste kärlek till hans
danska fädernesland gifver åt många enskildta partier deraf det
älskeligaste behag. Ett egendomligt tragiskt intryck på hvarje
sinne, som sårats af tyskarnes skoningslösa röfvarbragder i
nyaste tider emot det öfvergifna Danmark, åstadkommes dessutom
genom det vänliga förhållande, skalden diktat mellan den dan-
ske konungen och tyske minnesångaren Reimar von Zweter, och
som han låter den sistnämnde umgälla med sitt unga lif. Lifiigt
erinras man af denna vurma skildring om en sak, tyskarne sökt
utplåna ur sitt minne så grundligt som möjligt: den, att endast
dansk uppoffrande välvilja räddat åt verlden mer än en bland
Tysklands, af sina landsmän åt deras öde hjelplöst lemnade
skalder, med Kloppstock och Schiiler i spetsen.

Om Oehlenschläger genom det till ytterlighet idealiserande
sätt. hvarpå han förfarit med sitt af visorna om Marsk Stig
erbjudna ämne, med berådt mod negativt ådagalagt dettas olämp-
lighet för en dramatisk behandling i högre stil, har deremot
Hauch alldeles emot sin vilja kommit på positiv väg till samma
resultat. Med den realistiska hårdhändthet, hvilken vi beundra
hos Shakespeare, då han bearbetar medeltidens grofhuggna ut-
kast, har äfven Hauch till grundval för sin tragedi: uMarsk
Stig11 lagt de visor, hvilka åt minnet bevarat de olika färg-
skiftningar, i hvilka traditionerna om denne herre återspegla sig.
Och då på en tid och i ett land, der de skilda folkklasserna
stå fiendtligt mot hvarandra liksom slagfärdige krigshärar, både
sympatierna och harmen lika hejdlöst gifva sig luft i sångerna,
är det åtminstone icke slagskuggor, som tecknaren af slika kon-
flikter söker förgäfves. Hvilken omätlig skilnad i stämningen
röjer sig ej mellan den afgjordt c,konungska-- visan, som begyn-
ner med:
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„De ere saa rnange i Danmark,
Som alle ville Herrer vaere",
och tvärs refräng är:

~0g nu staaer Landet i Vaade",

och de flesta öfriga dikterna angående samma ämne, som lika
afgjordt taga parti af konungens vederdeloman, marsken! Så-
dana utbrott af folkhatet och folkkärleken äro obestridligt på
sin plats i sånger, som hafva att tacka dessa känslor för sitt
upphof och sin tillvaro i menniskornas hogkomst. Och så länge
dessa visors gestalter åtnöja sig med att blott träda fram för blic-
ken af enskildta läsares inbillning, äro de onekligen i sin fulla
rätt. Men då samma gestalter fördrista sig att på scenen stiga
upp för tusentals samtidiga åskådares lekamliga ögon, förändrar
sig förhållandet i ganska betydlig grad. Shakespeare har i
detta hänseende t. ex. uti aKung Lear" vedervågat så mycket,
någon skald, vare sig kristen eller hedning, hittills tillåtit sig.
Men han gjorde det i förlitande på sina samtidingars kabel-
tågsartade nerver; och vi, nu lefvande, som ingalunda kunna
skryta med samma dugtighet, få väl lof att taga på köpet ana-
kronismen af dessa skaldiska kraftyttringar. Lättast kan vä
syftningen af detta resonnement följas, om vi med tanken för-
flytta oss till vissa momenter i aKalevalas tragiska element",
hvilka fruktansvärdt gripa oss vid läsningen, men som ej ens
den vildaste fantasi skulle våga kasta ut på tiljorna.

Då Hauch kände sig kallad att inom samma dramatiska
ram föra ihop allt det nesligaste, folkvisorna hafva att berätta
om kung Erik Glipping och allt det skändligaste, de veta för-
tälja om hans mördare, vederfors honom den sorgliga utmärkel-
sen att åstadkomma en af de vidrigaste dramatiska produkter,
som tynger på något lands literära samvete. För honom för-
slår det ej att framställa en kung, hvilken, medan hans hjelte-
modige undersåte segerrikt förer rikets baner emot landets fien-
der, ärelöst kränker dennes maka, som lenmats i hans konungs-
liga hägn och den han lofvat skydda liksom vore hon hans egen

syster. Qvalis rex, talis grex. Om Oehlenschlägers Marsk
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Stig visar sig nästan för mycket behäftad med en viss kastiliansk
ömtålighet i hederssaker, har hos Hauch både han sjelf och de
öfrige jutländske granderne, hans kompanjoner, så grundligt som
möjligt emanciperat sig från hvarje skrupel af hederskänsla i
deras förhållande till Danmarks konung. Den eländigaste bland
alla desse aristokrater, Rane Johnsen, hvars ömklighet gör in-
kräktningar på det komiskas område, och mot hvilken sjelfve
Jago, denne alla skurkars skurk, tar sig ut såsom en hel karl,
uppgör på följande sätt programmet för sitt eget och kamraternes
handlingssätt:

~Kung Erik är lättsinnig, som I veten.
Och jag har hopp att kunna locka honom
Till någon ensam, öfvergifven plats,
Der eder hämnd kan säkert honom träffa".

Och denna Ranes ridderliga plan är liksom utskuren ur
samtlige desse herrars och mäns hjertan. Det faller ej ens den
ädle marsken in att mot realisationen af Ranes hopp knysta ett
enda ord. Hvarken han eller någon annan fattar, att

~det blev den störste Skjaendsel
For alle Danmarks ridderlige Slaegter",

ifall man skulle på det viset uppfylla sin pligt mot konungen,
hur skamligt han än uppfyllt sin mot marsken. Tvärtom tolkar
grefve Jakob af Halland allas bifall, då han säger:

~Nåväl, så stigom genast då till häst —

Förstås, se'r_ först vi hunnit äta frukost".

Det jagtstycke, som enligt Ranes utkast, utföres i sorge-
spelets tvänne slutakter, är ett af de pinsammaste, menskligheten
någonsin varit tvungen att se allt sedan Nimrods tider. Och
likväl har poeten lemnat ingenting oförsökt, som kunnat hålla
åskådarnes lifsandar i tillbörlig spänning. Det är en kung,
som jagas; men han lemnar ej efter sig intrycket af ett jagadt
högdjur, än mindre af ett lejon. De riksgagneliga åsigter och
afsigter, han på tinget uttalat, och som, i enlighet med den



314 Tal och föredrag vid särskildta tillfällen.

dramatiska konstens föreskrifter, voro ämnade att höja den lätt-
färdige furstens illa medfarna moraliska kredit, komma oss att finna
hans fege, förrädiske förföljares beteende emot honom ännu nesligare.
Sammalunda gör minnet af det ädelmod, marsken i början af
stycket ådagalade mot sin olycksaliga maka, det mord, han
föröfvar mot sin värn- och vapenlöse, af lömske förrädare kring-
hvärfde konung, dubbelt ohyggligt. Jag har väl alltid ansett
det med en slagtarknif beväpnade vilddjuret Ankarströms illbragd
midt i en maskeradbals aljusa lampors sken" för det vedervär-
digaste, menniskotanken kunde föreställa sig. Och likväl kan
det vara tu tal derom, huruvida ej det diktade hjeltetag, hvar-
med den tappre Marsk Stig kastar ned sin mördade kung på
en halmkärfve i den fattiga ladan, hvars brand illusterar pjesens
slut, kan göra Ankarströms historiska dåd rangen stridig.

Ingen vill väl bestrida, att en sammanvärjning, tillställd
af många mot en enda individ, ej lätteligen kan prydas med
poetisk glans, det föresätta målet må då vara tillfredsställelsen
af en arm personlig fåfänga eller en kejsarekrona. Hvem vet
icke det, att ej ens Schillers beundransvärda konst förmått ut-
plåna obehaget, som alltid skall väckas af det officiösa lönn-
mordet i Eger? Andra sammansvärjningsscener, förflyttade från
verldsteatern till den dramatiska, hafva dock ledt i bevis möjlig-
heten att adla lågheten af ett lönnmord, om också icke till
skönhet, likväl till imponerande storhet. Jag tänker härvid när-
mast på katastrofen, som kastade den store Julius Cesar liflös
ned vid foten af den stod, man hade upprest åt Pompejus, hvil-
ken hette a den store." Men mördarkulan var då den mest
verldshistoriska, som någonsin hvälft sig öfver ett nidingsdåd;
villebrådet, som fälldes, var en man, hvilken visste med sig sjelf,
att han var den rätte att beherrska verlden, och sjelfva mordet
bevisade, att han ingalunda var den ende, som om honom hyste
en sådan tro. Den stilus, hvarmed han liksom s37mboliskt för-
svarade sitt lif mot de sammansvume, har uti historiens hand
derefter aldrig upphört att gifva honom rätt.

Det kan väl ej rimligtvis begäras, att en Erik Glipping
skall i dikten stå och falla inför den konspiration, mot hvilken
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hans person ställes ensam, med ringaste skymt af den härlighet,
som odödligt kringstrålar Cesars död. Men' det gifves en dra-
matisk dikt, som på ett segrande sätt bevisar, hvilken tjusnings-
makt skalden ändock besitter att öfver sjelfva dyn af ett lömskt
förräderi gjuta skimret af hänförande behag. Den, som en gång
läst i Almqvists underbara dram a Signora Luna" scenen, hvari
Siciliens unge besegrare, omhvärfd af sammansvurne, tror sig

ännu mäktig nog att beskydda den förtrollande siren, som söker
locka honom till undergång, han kan ej betvifla, att äfven den
älskvärde Erik Glipping stått att räddas från nesan att spela en
så ömkelig figur, som Hauch haft grymheten att påbörda honom
i fallets stund.





HELSSTISTGS-TAL
till

FIKLAHDS studenter.

(„Första April-tal.")



Under en lång följd af år plägade Cygnaeus på sin födelsedag,
den 1 April, uppvaktas med studentsång, till en början förnämligast
af hans kollegianter och af andra medlemmar af den historisk-
filologiska fakulteten och den österbottniska studentafdelningen.
Dessa uppvaktningar, i hvilka slutligen hela den finska studentkåren
deltog, fortsattes, efter det Cygnaeus år 1867 som emeritus lemnat
universitetet, med något tillfälligt afbrott ända till hans sist upplefda
födelsedag år 1880. Till en början tackade Cygnaeus ungdomen för
denna hyllning endast med några enkla och varma ord, inbjudande
tillika ynglingarne att i hans boning eller på Kaisaniemi tömma ett
glas med anledning af dagens betydelse, men efterhand, då dessa
uppvaktningar antogo en mera solenn karakter, dervid sången åtfölj-
des af tal till föremålet för hyllningen, fann sig Cygnaeus föranlåten ;
att till svar på desamma hålla längre eller kortare tal ute i det
fria till den studerande ungdomen. Dermed fortsatte han, så länge
hans helsotillstånd det medgaf. Af dessa tal blefvo några efter steno- j
gram utförligare refererade i pressen. Endast ett enda, som hölls j
år 1876, har Cygnaeus i tryck offentliggjort. Af hans efterlemnade >
papper finner man, att han varit betänkt på att ur minnet uppteckna
några dessa „April-tal", ehuru han aldrig kom längre än till början I
af arbetet.

Utgifvaren har i det följande försökt af manuskripter ochB
referat sammanställa några utkast af dessa tal samt meddelar med I
ledning af stenografisk uppteckning in extenso de år 1876 till fl
studentkåren talade orden.



Tal till Finlands studenter.
Den 1 April 1873.

När våren nalkas åter, gifva menniskorna väl akt på de
tecken, som bebåda dess ankomst: men först då, när de hört
lärkan, vårens vingade härold, sjunga, att våren är inne, tro de
sig hafva full visshet derpå. Äfven med mig förhåller det sig
ungefär som med de andra. Men lärkotonerna, som bekräfta,
hvad den ljusnande himlen, den värmda luften, den bortrin-
nande snön förkunnat och genom hvilka alla dessa döda tecken
få sanningens fulla lif för mig, de tonerna stiga nu, liksom så
ofta förr på denna dag, ur edra hjertan. Instrumenterna äro
väl till en del icke mera desamma; men sångerna äro det. Och
framför allt tolka dessa sånger samma känslor af välvilja och
vänskap, hvilka med en, redan till tradition vorden oföränder-
lighet, representerade af den ena akademiska generationen efter
den andra, erinrat mig derom, att äfven för mig våren ännu en
gång ljusnat. — — — — —■ — — — — — — — — —

{Referat).

Denna löftesrika årstid har olika betydelse för olika individer;
för ungdomen är den smyckad med oegennyttiga och sköna illusioner,
förhoppningar, af hvilka många skola svika vid pröfningen, huru
glänsande de än varit; talaren åter hade föga att räkna på fram-
tiden, då dess stigar för honom vore få och korta. Men i en punkt
sammanträffade allas våra känslor och välönskningar, och det vore
i tanken på fäderneslandets väl, dess framtid; derpå måste vi tro,
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för att ej vårt sinne skall brytas. Andra folk kunde om ej fullkom-
ligt, så dock i det mesta smida sin lycka sjelfva, och hade härden
inom eget område; icke så vi. På samma sätt hade det varit, så
så långt häfderna veta berätta, ehuru visserligen icke lyckan varit
helt och hållet oberoende af vårt folks tillgöranden. Det höfves, att
menniskorna emellertid ej misströsta och slå sig allt för mycket på
sorger, om ock lika nödigt är, att man vet att taga saken allvarsamt.
Talaren ansåg det som sin pligt att åt ungdomen säga sanningen
likasom han gjort det ofta förut, och ehuru det mycket kostade på
honom att förbittra dess glädje med maningar att vara försigtig samt
beredd på allt. som kunde hända, vore talaren ej den, som vågade
taga på sitt samvete att råda: sörj ej den gryende dagen förut.

Med tillfredsställelse borde vi emellertid erinra oss de många
fröjder vi jemväl haft på de sista tiderna. Talaren framhöll i sådant
afseende som en idéel seger konstlotteriet. Det vore i kulturhistorien
oerhört, att ett helt folk på sådant sätt helt och hållet förenade sig
i sträfvande för det sköna, som konsten ger, och för det ädlaste uti
menniskohjertat: välvilja och deltagande för andras lycka. Vi hade
häri en glad påminnelse och ett motstycke till den enhällighet, hvar-
med vårt folk för ungefär ett år sedan firat det hundraåriga minnet
af en af sina störste män, då man äfven tycktes komma underfund
med, att vi hade en skald till utom den erkände. Man betänkte,
hvilken rikedom ett sådant medvetande vore och huru det redan
vore något att lefva på.

Med några ord omnämnde talaren härefter, att äfven strider
och tvister funnos, dem vi ej kunde .glömma. Målsmän för vår
bildning såge man sträfva att skära hedern af hvarandra, ja till och
med bereda hvarandra vägen till tukthuset, och nära nog vid det
nyss kallnade stoftet af ett af vårt lands största snillen utfördes
denna förfärliga kamp. Man har sett kritiken gripa instrumenter, dem
man kunde tro, att indianerna hafva kastat bort, när de skalperat
sina offer. Uti allt detta såge vi ännu gamla fejder spöka. Talaren
visste väl, att detta ej vore behagligt att höra för ungdomen, men
ville nu som alltid säga sanningen.

Slutligen öfvergick talaren till den stundande promotionen,
betonande det som ett tröstande svar på de farhågor om ungdomens
flit, hvilka här och der läto förnimma sig, att hälft annat hundrade
unge män i vår skulle stå beredda att emottaga kransen. I denna
lagerfest såg han ock ett föreningsband, der alla strider och skilj-
aktigheter utplånades. Hvarje sådan högtidlighet hade för talaren
en särskild och personlig betydelse på grund af, att han varit just
den, som understödd af några få kämpat för promotionernas bibe-
hållande på en tid, då högvisheten inom de andra fakulteterna
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sträfvat att göra slut på dem, emedan de kostade så mycket pennin-
gar, tid, m. m. Det vore så sällan som talaren plägade skryta, men
i detta fall hade han verkligen skäl, då han varit den, som räddat
dessa festliga tillfällen, hvilka hade sin förebild i en tid, mera poe-
tisk än vår egen, från att försvinna. Och ej nog dermed- talaren
hade äfven beyarat Finland från nesan att vara det enda land der
ej filosofin funnes erkänd som vetenskap; utan hans sträfvande
skulle vi endast hafva vetenskaperna splittrade; intet föreningsband
dem emellan skulle existera. Allt detta vore något, som fyllde
talarens sinne med tillfredsställelse, och ehuru han ej någonsin sielt
fått den äran att trycka lagerkransen på de unga promovenderna
hade han tillräcklig belöning i medvetandet att hafva så kraftigt ver-
kat för sjelfva saken. Talaren slöt med en lyckönskan till dem, som
denna vår finge emottaga kransen.



Tal till Finlands studenter.
Den 1 April 1874.

De minnen, som af eder vänliga sång väcktes åter, gå långt
tillbaka bortom gårdagen.*) Och likväl klinga ej blott i mitt
öra, utan i djupet af min själ toner, hvilka ehuru sekelgamla
manades till nytt, ungt lif senaste qväll. På tusendes vägnar
tackar jag Er för er medverkan vid gårdagens storartade
konsert, hvars sällsynta konstproduktion stält oss på .^civiliserad
mark/''

(Referat.)

Talaren framhöll derefter några andra ytterst vigtiga händel-
ser för dagen, hvilka en hvar i sin mon vittna om, „att barbariet
upphört att vara fosterländskt", samt klart beteckna den ljusning)
som gryr för vårt land. Såsom sådana märkliga tilldragelser ordade
talaren om dessa tre: donationsgodsens inlösande, värnepligtsfrågan
och insamlingen för de nödlidande i Ryssland. Längst uppehöll sig
talaren vid värnepligtsfrågan, såsom varande den mest omtvistade.
Talaren ansåg för sin del den samma obetingadt vara af glädjande
natur. En värnlös man är en svag man — ungefär sålunda föllo
orden — och ett folk, som ät andra afstår uppgiften att försvara
och skydda sig, har ingen rätt att klaga, om dessa andra för-
akta det.

*j Handels oratorium ~Messias :1 hade den 31 Mars utförts
på en konsert i Helsingfors.



Tal till Finlands studenter.
Den 1 April 1875.

(Stenografiskt referat.)

Talaren började med att antyda, huru det förflutit en lång
tid, sedan dess varmhjertade finska studenter kommit på den
tanken att hylla honom på denna dag af året, då han sett
dagens ljus. Det var länge sedan de, som då voro unga, och
hvilkas hjertan klappade varmt, voro så vänliga mot honom.
Många af dessa hade redan vändt sina steg åt helt andra håll;
många af dem hade kanske tagit ut sina steg för alltid dit,
derifrån ingen återvänder, men att deras spår på denna dag
ännu lockade, det var den nu honom bragta hyllningen det bästa
bevis uppå. aJag är van'", fortsatte talaren, avid denna väl-
vilja från Finlands studenters sida, och dock kan jag icke under-
låta att fråga, huru är denna ihärdighet tänkbar att räcka så
länge? Det finnes ingen makt, som skulle förmå Eder med
befallning att hembära mig just denna hyllning. Jag kunde
begripa det fordomdags, då jag var i ständig förening med
studenterne, från katedern och i alla rådslag. Då var det lätt
att förstå, att de skulle komma ihåg mig, men nu är jag den
mest isolerade man i detta samhälle, och ändå, det må snöga
huru höga massor som helst, hitten I i samma spår, som de
föregående slägtena trampat hit. Jag frågar mig: huru är det
möjligt, att denna välvilja icke kylts af, icke slocknat bort helt
och hållet? Det närmaste svar, jag vet på denna fråga, är
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denna: traditionens makt är stor, men den vore dock icke till-
räcklig, skulle jag förmoda, utan hufvudsaken är, att Ni vet, att
jag älskat detta land. Det låter kanske underligt, då jag säger
detta, ty I aren vana att strida med hvarandra. I tvisten om
åtskilliga omständigheter med mer eller mindre allvar och sträng-
het, men det är all strids natur att vänta på försoning och frid,
och då I sen mitt snöhvita hufvud, så kommen I håg, att jag
har älskat detta land, och det är ändå dit, vi ytterst sträfva,
ty I mån förifra Eder så mycket som helst; när det gäller
fäderneslandet, kommen I ihåg, att I alla fått här på dess strand
en hamn undan lifvets stormar.1"

Talaren omnämnde vidare, huru det för icke längesedan
händt, att man visat honom ett papper, deri det stod, att man
Önskade, att såväl det ena partiet som det andra skulle ihåg-
kommas, då det blef fråga om bildning för finska folket, och
talaren ville medgifva, att han tyckte det vara en öfverflödig
maning, men han hade underskrifvit det, då han icke kunde
förstå, att det var något, som var stridande emot heder, pligt
och samvete. Dock hade han ännu samma dag till sin förvåning
hört, att män, som kände sig stå högre i bildning än han och
andra, hvilka undertecknat skriften, förklarat detta för en skan-
dal. Men om detta ock hade gjort honom litet ondt, hade han
tröstat sig med att under hela sin lefnad ha gjort sig skyldig
till samma skandal. För många år tillbaka hade talaren kom-
mit på den tanken, att den svenska talande delen af Finlands
folk, dess allmoge, icke hade någon läsning enkom för sig, och
att det vore en pligt att erinra om nödvändigheten deraf, och
talaren hade i sådant afseende skrifvit en liten bok, aEtt vågadt
projekt 1-, så att hvad den skandalen beträffade att mana till
enighet och fridsamhet, att icke förarga hvarandra onödigtvis,
var det icke så farligt; nog kunde man smälta det och vara
hederlig karl ändå.

,xEnige masten I vara11, yttrade talaren; t,framför allt på-
minnas vi derom i dessa tider. De falla såsom stora master
undan för orkanen, dessa tider, de, som burit landets intressen
och kämpat andligen för dess bästa.
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För ungefär hundra år sedan sade Thorild till sitt lands
ungdom. ttEfter tjugu år är det vi, som styra detta land;11 så
gäller det äfven om Eder; efter tjugu år sitten I på de platser,
som blifvit torna, och då hjelper det icke att tvista. — Kärlek
fordras det till sådana värf, och det är dit, jag manar alla i
främsta rummet. Jag vill icke uppehålla Eder med att nämna
flere af dessa stora master, som fallit dessa tider, men en sak
ligger oss alla närmast om hjertat: det är universitetet. Det
är ett rikt kall, som väntar Eder, om I skolen ersätta hvad,
som här småningom blir tomt. 11

Talaren erinrade sig mycket väl den tiden, då för icke
ett hälft sekel tillbaka universitetet flyttades till Helsingfors.
Hvad var ett universitet för Helsingfors? Hvad hade man för
ett begrepp derom? Alla universitetets traditioner samlade sig
kring Auras strand. Då var det helt annorlunda än nu. Det var
som, när dagen gryr i en nejd med stora höjder: man märker,
att anblicken kan blifva något stort af, men i gryningen ser
man det icke. Det behöfves dager för allt, innan det kan fram-
träda i sin verkliga gestalt. Så var det med dem, som skulle
gifva karakter åt den kommande dagen, åt den kommande tiden,
som skulle eröfra ett nybygge för Finlands universitet på en
alldeles ny mark. Hvem visste då ännu om hvad dessa män,
som sedermera fått stora namn, skulle blifva! Om Nervänder
anade man det något, men föga ännu om Euneberg, föga ens
om Nordström, som dock förstod att göra sig gällande. Huru
många andra lände det icke till evinnerlig ära, att åt så många,
så olika håll krafter voro väckta, frön utsådda, som spirade upp,
högt upp. Nu kände vi det, nu hade man en öfversigt af deras
arbete. Somlige hade vandrat hädan, men de hade lemnat efter
sig djupa spår; så Mathias Castrén; så andra. Lönnrot, som
då egentligen icke hörde till universitetet personligen, men and-
ligen dock stod i närmaste förhållande till det, han verkade
också mer än mången annan i sin ödemark. Hos oss gällde
det icke blott de literära intressena; det gällde något mera,
det gällde att häfda vår plats bland nationernas antal, och det
gjorde de som män.
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tt Sen I, vi ha ett stort arf att förvalta, vi skola försöka
ersätta det. Jag begär icke det omöjliga; sådana jättar som
flere af de nämnda, de växa icke öfver allt, men som sagdt, man
skall vårda arfvet, som man fått, och icke låta det förskingras
och gå förloradt i tidens flod. 11

Talaren berörde nu ett ämne, som personligen angick ho-
nom sjelf. Han hade tvekat mycket att nämna derom och i det
längsta uppskjutit dermed, men nu, då han icke kunde räkna
på att så ofta sammanträffa med de unga, ville han omtala det.

Det hände en qväll vid ett fakultetsmöte, att bekymmer
yppade sig angående en boning för fakultetens framtida samman-
träden ; det var på en tid, då man begynte klaga öfver en tak-
öfver-hufvudlöshetsperiod. Då hade det fallit talaren in att taga
upp ett gammalt projekt, nämligen att man skulle söka åstad-
komma ett studenthus. Det var för att uppmuntra sjelfkänslan
hos de studenter, hvilka talaren stod närmast, som han tillät
sig väcka fråga om, att de skulle anskaffa åt sig ett student-
hus för egen räkning genom att vädja till fäderneslandet. Det
misslyckades då på det utmärktaste sätt. En af styrelsens
medlemmar väckte fråga om, huruvida icke upphofsmannen till
ett sådant projekt borde ställas till ansvar, emedan han åsyftade
att lägga börda på kronans undersåter. Dock kände sig talaren
glad öfver detta projekt; han skulle icke nu hafva talat derom,
om han icke en kort tid derefter i en skrift i tidningen aPappers-
lyktan", som sedan länge slocknat, uttryckligen uppgifvit sig så-
som upphofsman dertill och deri han sökt uppmana Finlands
innebyggare att med deltagande omfatta detta projekt. Det
måste vara mycket bortglömdt detta scriptum; men scripta
manent, och talaren ansåg, att det skulle blifva till evinnerlig
skandal för hans minne, om det skulle kunna sägas, att han
hade åberopat det och det och nu utan motsägelse tillåtit hvem
som helst att bestrida sanningen. I anledning deraf, att i en
tidning det uttryckligen uppgifvits, att det varit en annan, som
väckt frågan, hade talaren nu velat framhålla denna omstän-
dighet.
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I fråga om studenthuset var det tre saker, som synnerligen

intresserat talaren; för det första den oerhörda välvilja, som
de varmhjertade menniskorna i detta land visat för uppförandet
af denna byggnad; det andra var, att de studenter, som ledde
affären, äfven öppnat detta hus för allmogens torftiga barn till
nytta och nöje för dem; den tredje var, att hans vän, Walter
Runebergs fris komme att pryda byggnaden. Det var en skön
idé att taga upp Solons gamla sägen om Cleobis och Biton, som
draga sin moder till templet. Det var lätt att förstå symbolen:

c det är I", sade talaren, asom skolen draga vår moder Suomi
till vishetens, till bildningens tempel. Den vägen är icke så ny;

den har i sekel redan blifvit trampad, denna stråt, och I skolen
fortsätta, hvad föregående slägten gjort i den vägen."

Talaren slutade med att tacka för den honom visade väl-
viljan och att af varmaste, uppriktigaste hjerta önska de unga
kycka på deras ärofulla bana samt uttalade hoppet, att de, när
efterverlden komme att dömnia dem, blefve lika välvilligt be-
dömda, som han hade blifvit det.
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Den 1 April 1876.

Mine vänner! Hvarje gång jag de senare åren sagt till
den akademiska ungdomen mitt farväl på denna dag, har jag
gjort det med känsla af, att detta afsked vore mitt sista, icke
blott för ögonblicket, men för alltid. Ej så som jag skulle
hafva föreställt mig, att studenterne på det kommande året
skulle hinna glömma bort de många spår, de intryckt under
vandringen till min bosfed på denna dag; men den odödliga
makt, som styr de dödliges öden, skulle haft^ mer än till-
räcklig tid att uttala sitt: hit, men ej längre. Jag var beredd
derpå; likväl har det icke ännu inträffat. Ännu kan jag på
denna solbelysta vårdag helsa representanterne af lifvet och
framtiden välkomna. Jag kan blicka tillbaka på den förgångna
tiden, ana den, som komma skall. Jag tror, att, om studenterne
generation efter generation komma ihåg mig så väl, så är det
derför, att jag kan komma ihåg förgångna tider långt tillbaka.
Mer än 50 år har jag haft äran tillhöra detta universitet, som
är oss så kärt. Uti min ungdom fick jag vörda som mina lä-
rare dessa män, som ännu lefva i tacksamt och äradt minne
hos Eder; och sedermera voro de, som efterträdde dem, mina
närmaste vänner för lifvet, och mycket kunna de få, som åter-
stå af dem jemte mig, erinra sig om det förflutna. Vi hafva
lefvat i svårare tider för universitetet än dem, Ni kan ana; vi
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hafva känt, huru Damoklessvärdet hängde öfver Pehr Brahes
liffulla skapelse, och vi voro mången gång beredda på, att en
slump kunde tillintetgöra detta odödliga verk, och dock bjödo
vi till att upprätthålla det och lyckades också.

I sjelfve hafven för icke längesedan hembjudit eder hyll-
ning åt en man, som för tjugu år sedan stod i studenternes
främsta led, full af framtid. Nu nämner hela verlden hans
namn med aktning oeh beundran. Vi se i honom en, som för-
enar intelligensens styrka med en energisk handlingskraft; det
är det, som utgör mannen i högsta mening. — Der borta aren
I i tillfälle att då och då beundra ett dramatiskt stycke af en,
som icke längesedan stod som student med i främsta ledet också.
Det är icke blott snillets styrka, som deri har uppenbarat sig
— det beror af Gud och naturen — men det, som intresserar
oss närmast, är den styrka i bildning, som deri uttalar sig på
ett slående och gripande sätt; och detta är universitetets för-
tjenst och talar för den bildning, vi hafva sökt upprätthålla
vid denna högskola under en tid, då hon hade en större bety-
delse för sitt eget land än någon annan sådan i verlden. Det
gläder mig att omnämna, huru universitetet och hela landet haft
anledning att bevittna detta och glädja sig åt de representanter,

som det skickat på en mark, som nu mera är utländsk för oss,
men som icke alltid varit det. Der sammanträdde vårt univer-
sitets representanter med målsmännen för hela Skandinaviens
framtid; det var en täflan om bildning, om humanitet, som det
gällde. Innerligen har det gladt oss, att det icke var våra
finska studenter, som stodo i sista rummet i denna ädla täflan.
Det var en helsosam resa, en helt annan än en lustresa i van-
lig mening; det var till en del en försoningslustfärd. Strid är
lif, det veta vi nog, men all strid sträfvar till försoning, och
försoningens lif är högre än stridens. Det är helt naturligt,
att strid måste existera äfven bland dem, som äro egnade att
helsa hvarandra som vänner; men äfven striden kan urarta till
onaturliga förhållanden. Hvad Sverige beträffar, så vore det
öfverdrifvet att, när man granskar skrifterna, fordra, att öfver
allt en känslopolitik skulle gjort sig under århundraden gällande



Det hade varit omöjligt. Men hvad vi kunna konstatera och
glädja oss öfver är, att det var en nobel ande, som herrskade
och lefde i det svenska folket, och derför var det en lycka,
att det ville meddela oss sina förhållanden. Detta kan i många
förhållanden vara en mycket tvetydig lycka vid eröfringar, men
här var det väl; och mycket, för hvilket det finska folket har
lefvat och kommer att lefva, är ett uttryck af den ande, det
derigenom erhöll.

Hefrarne kunna föreställa sig den saken, om ni reser
med en god vän en dag, en vecka, en månad; under tidernas
lopp inträffa åtskilliga kollisioner; vill man ihågkomma dem,
drager man fram dem och man klagar öfver reskamraten. Men
räknar man icke så noga detaljerna, utan följer en öfversigt af
det hela, så kommer man ihåg, att man ändå har lefvat ljufligt
tillsammans; de faror, man öfverstått, de antaga en kär karak-
ter, och glädjen blir det öfvervägande för minnet. Så är sa-
kens sammanhang.

Och huru mycket vi än tro oss hafva haft anledning att
klaga, så har det varit en lycka i alla fall, att ledarne af våra
gemensamma öden mer än en gång tillhörde de yppersta, historien
vet att omtala. Vi kunna med stolthet tänka på det, att det
var våra förfäder, som räddade den store — den störste —

Gustaf Adolf vid Demmin och som dogo med honom vid Liitzen,
och mycket dylikt, som vi icke böra glömma, och som vi glömma,
då vi tänka blott på våra förfäders lidanden. De voro stora,
jag medgifver det. och mitt hjerta har blödt lika som andras
vid hågkomsten deraf, men den lyftning, som store mäns ger-
ningar framkallat hos nationen och som så omisskänneligen
röjde sig hos alla, som lydde de store ledarne af våra öden,
den kan icke nog värderas, och dess minne är så dyrbart, att
det öfverväger sorgen öfver de lidanden, vårt folk genomgått.
Det glömmes icke, att finnar och svenskar voro främmande till
extraktion för hvarandra; men det gifves andra blodsband än de,
som framkallas af vår födelse, blodsband, som förena nationer
lika som individer, som hafva kämpat och stupat på samma
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slagfält vid sidan af hvarandra; det är det blodsband, som man
förgäfves söker rycka sönder; det är historiens eviga egendom!

Tanken på dessa strider återför mig till det ämne, som
jag för två år sedan afhandlade för då församlade studenter,
men mina tankar hafva förflugit spårlöst, tyckes det. Jag åter-
kommer ännu en gång dertill, emedan det ligger mig ömt om
bjertat.

Mina egenskaper hafva icke varit sådana, att jag fått tala
för församlade ständer; min talarestol är denna sten och mitt
parlament är denna vårhimmel, som hvälfver sig öfver oss.
Sprides icke genom Eder mina tankar i ämnet, så är det för-
gäfves jag talar. Jag skulle likväl gerna se, att det vore
tvärtom.

Jag gjorde Eder då uppmärksamme på ömkligheten af
vår ställning, då vi uppoffrade åt hungern vår här, vår tappra,
raska här, som uppsteg liksom från jorden på en mycket kort
tid under de farligaste förhållanden. Den har tillintetgjorts,
och nu stå vi värnlösa — det ömkligaste en nation kan råka
ut för — så värnlösa, att vi icke kunna försvara oss sjelfva
och, hvad som värre är, måste begagna oss af främmande hjelp
för att blifva försvarade. Detta är rysligt! Det är visst sant,
att äran att upprätthålla en här kostar mycket, och nian kom-
mer att hafva mycket afseende derpå; men vanäran kostar

ännu mera, fast af annat slag, och det är den, som vi blifva
fortfarande utsatte för. Det är en lycka, att våra försvarare,
som vaka om nätterna för vår säkerhet o. s. v., äro beskedliga
nog att icke förakta oss, som vi skulle förtjena, men hvarför
detta så tappra, modiga folk, det finska folket, skall uthärda
denna förnedring, det kan jag ej fatta.

När jag talar om, att värnepligt måtte så snart som möj-
ligt införas, har jag äfven det motiv, att det kanske nu under
vänligare, blidare förhållanden än någonsin under framtiden kan
ske, ty den regent, som nu styr våra öden, hyser verkligen
mera välvilja för det finska folket, än vi någonsin framdeles
kunna vänta. Derför bör tiden begagnas nu så, att vårt krigs-
väsende kan organiseras så mycket som möjligt på inhemsk,
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urgammal fot. Men när jag manar Eder att, såvidt på Eder
beror, i eder hembygd verka för denna idé, så är det med
den öfvertygelse, att den bildning, som vi framför allt hafva
behof af, icke skall derigenom äfventyras. Det är så med natio-
nerna, att deras framtid beror näst Gud af dem sjelfva. Hos
oss är det så, att vi icke hafva vår framtid ensamt i våra egna
händer, ehuru mycket derpå beror; men framför allt skola vi
söka vinna aktning inför Europa i alla förhållanden, derigenom
att vi visa, att vi äro värde att tillhöra Europa genom vår
bildning, genom vår känsla för hvad stort och ädelt är i lifvet.

Jag lefver i det hopp, att när några af herrarne hunnit
vinna den erfarenhet, som jag redan skördat och som redan
tynger mig temmeligen, I masten kunna kasta blicken på det
förflutna med samma tillfredsställelse, som jag det gör. Och
till denna tillfredsställelse bidrager icke minst minnet af den
stora vänlighet, den akademiska ungdomen, som varit mig så
kär och är mig ännu så kär, visat mig i alla tider. Hjertlig
tack ännu en gång för denna eder vänlighet mot mig!



Tal till Finlands studenter.
Den sista April 1877.

(Fragment.)

Jag diktade en gång för längese'n en liten sång, som jag
kallade „ Vår i våren.'" Våren skänktes af Italiens himmel;
och tillägget till den härfiöt ur några vänliga rader från ett
varmt hjerta här uppe i vår födelsebygd. Den eviga stadens
sol får ursäkta, om den oss så kära sol, hvilken i denna stund
helsar eder ungdomliga skara, äfven förslår att inge oss viss-
het om vårens närhet. Och när jag hört eder sång, och när
jag vet, ur hvilka känslor den stigit, behöfver jag ej söka nå-
gon annan bekräftelse derpå, att våren är kommen.

Vi mötas här likasom vandringsmän, som, kommande från
olika håll, stöta ihop på samma station. Den ene är beredd
att sluta sin långa vandring, medan de flesta andra reda sig
att anträda en färd, hvarom ingen af dem vet, huru länge den
skall räcka. Framtiden väntar dem likväl alla; och ehuru hvar
och en af dem utan tvifvel försökt äfven andra bekymmer, aän
att mustaschen växer trögt 1", hägrar den vinkande banan med
dagrar, som hindra skuggorna att tränga fram för bistert.

Min långa tillryggalagda väg har gått genom det förflutna,
och äfven på den besegra inför minnets återblick de gladare
sidorna skuggornas. Jag kan ej bespara pessimisten och för-
hånaren den förargelsen att påstå: det har blifvit allt bättre
och bättre.
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Men i menniskolifvet och historien går det likväl så till
att på dagar af den ljufvaste fägring ofta nog följa qvällar och
nätter af hemskaste beskaffenhet. Såsom oförgätligt bevis härpå
åberopar tanken ställningen kring Auras stränder för omkring
femtio år tillbaka. Sommarn hade klädt sig i högtidsdrägt och
menniskornas sinnen likaså: ty det stundade der till promotion
då, liksom dessa tider hos oss. Jubelmagistern, den åldrige,
minnesrike representanten af vårt lands senare historie, Jakob
Tengström beledsagades till parnassen af sina unge promotions-
kamrater, framtidsmännen Nervänder, Runeberg och så mången
annan, som nu skulle få sin första lager. Det gamla Åbo var
likasom ungt på nytt. Men den glädjen blef ej långvarig. Blott
några veckor derefter var det gamla Åbo aen stad ej mera 1111",
och de några få studenter, som dit återkommo, liksom jag, fingo
på de välkända platserna göra nya bekantskaper i mängd, hvilka
föga betecknade minnen och än mindre förhoppningar: ruiner
och ihärdiga rökkolonner. ————— — — — —

—



Tal till professoren J. J. Tengström.
Den 29 Mars 1848.*)

Då österbottniska afdelningen sade sin vordne inspektor
sitt sista hjertliga farväl, gaf den honom ett löfte, oändligen
lätt att hålla: löftet att städse bevara honom i kärt och vördadt
minne. Afdelningen har med glädje begagnat sig af det till-
fälle, som erbjöd sig, att lika enstämmig till antal som vilja be-
visa att band, vida varaktigare än de, om jag så får uttrycka
mig, officiela, hvilka redan brustit mellan dess inspektor och
henne, fastade afdelningen vid hans person.

Såsom vedermäle af denna sin oföränderliga sinnestämning
anhåller afdelningen att få förära ett konststycke, vid hvars
åstadkommande artisten påtagligen uppbjudit all sin förmåga att
bilda ett verk, värdt att trotsa förgängelsen. Väl försvinna vi,
som nu representera den österbottniska afdelningens idé, en efter
annan, liksom skuggorna försvinna; men varaktiga, såsom vi
hoppas, att denna idé sjelf skall fortlefva, skola äfven bilder lika
denna ega bestånd. Ty så långt hafva vi väl ändock hunnit
fram, att vi icke behöfva nu mera befara påhelsningen af gen-
gångare från framfarna tiders barbari, hvilka skulle våga för-
gripa sig mot denna af bildningen frammanade och i dess hägn
stälda — minnestafla.

*) Vid detta tillfälle öfverlemnades på österbottniska student-
afdelningens vägnar åt hennes f. d. inspektor, professor J. J. Teng-
ström såsom äreskänk en tafla, målad af R. W. Ekman. Cygnaeus
var vid sagde tid afdelningens kurator och anförde depntationen.
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Vi hade väl åt artisten uppgifvit ett annat ämne, som vi
önskade se framkalladt af hans pensel*). Men ledd af någonting,
som liknade divinatorisk förmåga, skyggade han tillbaka för ut-
förandet deraf. Vi kunna nu mera icke annat än glädjas, att
konstnären ej fann sig föranlåten att fullborda vår mening.
Täflan hade ju i annat fall framstått såsom en oförgänglig på-
minnelse om en sorg, som endast allt för troget påminner om
sig sjelf och hvilken sjelfva tiden och det djupa tänkandet väl
kunna förmildra, men aldrig utplåna. Nu deremot framställer
hon en bild af den milda, ljusa frid, som sprides öfver ett inre,
beherrskadt äfven af någonting högre och ädlare än den flyende
stundens bestyr.

Med vördnadsfull glädje hafva vi sett oss af vår vordne
inspektor genom verk och gerning stärkte i den tro, att det
finnes en filosofi, som förtjenar i högsta mening benämning af
praktisk, den, som lyftar sinnet ännu, liksom i den helleniska
vishetens storsinnade dagar, till lugna regioner, från hvilkas
höjder det beherrskar fenomenerna och ödets vexlingar äfven då
de hårdast drabba menniskohjertat. Vi önska väl mer än vi
hoppas att under framtida pröfningar förmå äfven annat än be-
undra ett så härligt exempel af öfverlägsenhet ännu i mennisko-
hjertats tvekamp mot den bittraste sorg.

Men om också de af ett iskallt öde kylda sonliga känslorna
af inga andra kunna ersättas, hoppas vi likväl, att de känslor
af tillgifvenhet och tacksamhet, dem vår vordne inspektor möter
och städse skall möta i allas våra hjertan, förmå bidraga att
kring hans lefnadsqväll gjuta den frid, hvilken vi sannolikt nu
för sista gången äro i tillfälle att gemensamt önska öfver hans
återstående dagars stilla boning.

*) Detta först nppgifna ämne var ..Molnets broder" efter Rune-
bergs dikt. — De följande orden hade afseende J. J. Tengströms
sons, den löftesrike Robert Tengströms den 13 November 1847 i
Paris timade bortgång. — Den förärade minnestaflan framställer
en interiör af finskt allmogelif, med folkskalden Bengt, Lyytinen så-
som hufvudperson.



Vid konstnärsgillets årsfest,
(Den 5 Februari 1866.)

(Fragment.)

(Till minne af Henrik Borgström junior.)

I.
När vårsolen senast återsåg våra nejder, lyste dess öga

enligt hennes humana kosmopolitiska sed både öfver goda och
onda. Helst tycktes dess blidaste sken likväl falla öfver de
goda. Man trodde sig ju kunna ana dertill, då det vackra
Willinge badade sin strand i de gyllene strålarne, och de all-
varliga träden blickade gladare ned från sina höjder mot däl-
dernas friska grönska och på konstnärsgillet, som flyttat dit ut
för att fira sin vårfest. Och äfven om blommor endast här och
der tacksamt skådade upp från marken mot den vårliga dagern,
andades blommorna i menniskornas håg desto rikare ut sin
glädje.

Hafva dessa blommor sedan dess hunnit allaredan falna,
förvissna? Den fest, till hvars firande konstnärsgillets ledamöter
och vänner i qväll församlat sig åter, skall på frågan lemna ett
svar, som icke kan misstydas.

Men sjelfva festen, skall äfven den få gälla för hvad den
är och vill vara? Derom torde meningarna vara delade, väl
icke på detta rum, men desto mer måhända utanför detsamma.
Kanske utropar man der som bäst: djerfhet, för att
icke begagna ett ännu mera uttrycksfullt ord, hvilken djerfhet
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af konstnärsgillet att fira sin årsfest just _vi' n
— då den måste

firas, ifall deraf skulle varda något! aÄr konstnärsgillets öra
stendött för de budskap, som stund efter stund bäras till oss
af nordan och östanstormen; budskap, hemskare än de, hvilka
hunno till Perho den tiden, dess dystra graf bäddades? De för-
tälja ju om ett husvilt folk, hvars hem är landsvägen. Hvar-
helst en gästvänlig hyddas dörr öppnas åt dessa skaror, slås
den igen för ett feberlasarett, der endast döden tjenstgör såsom
räddande husläkare, eller i bästa fall åtminstone för en allt upp-
slukande fattigförsörjningsanstalt.'"

visar konstnärsgillet sina sympatier för hungerns
offer genom att i qväll ställa till ett graföl med tillbörlig pomp
och ståt. Konstnärsgillet dansar på grafvar, i stället för att
kläda sig i säck och asko till tecken, att det icke känner sig
främmande för finska folkets iråkade nöd.""

Så deklamerar man kanske under slöseri af en patriotism,
som kostar ingen annan uppoffring än den af konstnärsgillets
goda namn och rykte. Och äfven jag medger, att deklamationen
kan hafva sina skäl för sig.

Detta medgifvande från min sida låter utan tvifvel ännu
hårdare, ännu mer glädjestörande än anklagelsen, hvars befogen-
het bekräftas deraf. Jag är således skyldig att afgifva för-
klaring öfver min uppfattning af saken. Det skulle nästan,
förundra mig, ifall vi icke alla derefter vore ense derom.

Vore det väl i qväll första gången, man uti vårt land
skulle af konsten och dess idkare kräfva uppoffringar och för-
sakelser, dem man icke hade hjerta eller panna att vilja på-
lägga någon annan samhällsklass eller individ? Är det endast
en sådan obetydlighet som glädje, man här förmenat artisten?
Dessa oräknade konstnärsanlag, hvilka förqväfts i sin linda af
brist på väckelse och tillfälle till utveckling, skulle kunna tala
om förluster af långt mera djupt gripande art, ifall de icke
dömts att förbli stumma såsom väsenden, hvilka aldrig fått skåda
dagens ljus. Och äfven der dessa anlag någon gång lyckades
tillkämpa sig en plats inom konstens bebodda regioner, nödsakades
deras innehafvare gälda ofta nog denna lycka med försakelser,
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som vanligen påläggas oss andra endast af det hårdaste missöde.
Medan vi heqvämt och behagligt njöto af lifvet, värmda af hem-
mets härd och en vänlig omgifning, arbetade ofta nog våra ar-
tister der borta i främmande länder med frusna händer, dem en-
dast deras varma själ hjelpte att qvarhålla penseln, och svulto
mången dag lika mycket som hvem som helst bland dessa lands-
män, åt hvilkas lidande man menar, att konstnärsgillet borde
hembära offret af sin glädje i qväll.

Men de, som sålunda skulle vilja beröfva konstnärsgillet
glädjen af denna flyktiga stund, emedan äfven sorg samtidigt
bor i detta land, besinna icke, att det är emot konstens egen
försonande bestämmelse i menskligheten de ifra. Hennes upp-
gift är likväl den att lyfta upp de sinnen, dem sorg och nöd
nedbrutit. Från det monument, hon upprest, stiger saknadens
tårfylda blick mot ljusare rymder ur grafvens mörker och grus.
Målarens tafla qvarhåller i älskeligt ljus ljufva färger och drag,
hvilka i verkligheten längesedan bleknat och förvissnat.

Och sångerna, som stämmas upp på griften, dit de för-
sjunkit, hvilka varit oss de käraste på jorden, borttager makten
från de sörjandes suckar.

Det vore ju hädelse, om man sade åt sorgen, som be-
gråter de ömmaste förluster: grafmonumentet, duken, hvarur ler
emot dig den borgångnas vänliga blick, tonerna, hvilka öfver-
rösta din klagan, de blygas ej att hjertlöst förhåna dina qval.
Och hädelsen vore nära nog lika oädel, om den ville tyda konst-
närsgillets snart bortilande glädjeyttring såsom förhärdelse mot
vårt lands långvariga bekymmer och nöd. Anspråkslöst har ju
dess fest tagit sin tillflykt till den sista randen af Finska vikens
strand, der en mensklig boning erbjöd oss hägn emot stormarne
derute. Konstnärsgillet vill ej vara i vägen för någon, och den
enda gunst, hvarpå det gör anspråk, är friheten att få existera.
Hela lynnet af denna fest skall för öfrigt lända till bevis derpå,
att konstnärsgillet ej ställt sig utanför det folk, hvarur det ut-
gått, ej känner sig främmande för dettas hvarken förgångna
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eller närvarande lif. Och äfven om finska folket vore dömdt
att gå under, borde det ju ej räknas ess till last, att också vi
sökt visa, huru väl förtjent att lefva på jorden det folket var,
vi tillhörde.

11.

Då konstens bestämmelse är den att höja vår känsla och
blick ofvanom hvardagens nedtryckande, qvalmiga atmosfer till
ideelare rymder, skall väl en hågkomst, som med deltagande
uppsöker spåren efter de tvänne ledamöter, hvilka under sist-
förflutna år flyttat från konstnärsgillets samqväm till grafvens
ensliga tystnad, icke synas föra oss bortom de gränser, denna
årsfest bör gifva sig sjelf.

Ingenting idealiserar ju så mäktigt sitt föremål som —

Minnet. Detta föremål finnes ej ens mera till, och likväl lef-
ver det för vår själ och vårt hjerta med all den värma, hjertat
kan deråt gifva, och i allt det ljus, hvari den ihågkommandes
tanke förmår uppställa det.

Desse män, så olika hvarandra i lynne och karaktär, i
lefnadsöden och lefnadsår, och sammanförda endast af menni-
skornas sista slutliga öde och den gemensamma fosterjordens
mull, voro Henrik Borgström och Johan Reinhold Munck.

Äfven från det konstnärliga skaplynnet i allmänhet skilde*
sig Henrik Borgström nära nog så mycket som naturen i mensk-'
liga varelser kan divergera. Skulle konsten vilja framställa en-
kontrast emot artistens vanliga typiska beskaffenhet, erbjödé'
Borgströms sinnelag alla de hufvuddrag, hon för sådant ända-
mål behöfde använda. Medan det mål, artisten sträfvar till,
ständigt flyttar sig längre bort undan hans längtan, förlorar sig
för hans blick än i rosenskyars skimmer, än brytes ned af
tryckande töcken, stod Borgströms mål fast för hans praktiska^
förstånds klarsynta öga, som ej lät sig af chimérer förvillas ens
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då, när han tycktes hafva föresatt sig att uppnå det omöjliga.
De stötestenar på lifvets stråt, som stänga konstnärens väg eller
föranleda honom att stappla och bringa honom på fall, dem för-
bytte Borgströms energiska vilja till bröd, ja till guld. Men han
älskade ej detta guld för dess egen skull, utan för den an-
vändning, han deraf kunde göra. Och denna böjelse kom äf-
ven artisten till godo. Han sade honom: arbeta, jag vill gälda
ditt arbete, utan att ängsligen derom köpslaga; åstadkom ett godt
verk, och du skall i mig finna den, som vet att derpå sätta värde!
Naturer med så liberal riktning mot konsten hafva i detta land
utvecklat sig ännu senfärdigare, än de artistiska anlagen, så
sent än dessa här lyckats komma till mognad. Men för hvarje
till civilisation sträfvande folk äro sådana män lika oumbärliga
som de artister sjelfva, i hvilka bildade nationer älska att igen-
känna uttrycken af sin öfverlägsenhet öfver den tatuerade vil-
dens råhet.

Hos Henrik Borgström var denna vänliga stämning mot
konstens idkare en lika mycket genom egen bildning förvärfvad
som ärfd egenskap. Lifligen erinras man härom af sjelfva detta
rum, dit vårt nomadiserande konstnärsgilles fest i qväll flyttat
sina tält och der helsobringande källor så mången sommarmor-
gon flödat under senast förgångna decennier, liksom Israels barn
fordom läskades af det ur klippans barm framspringande vatt-
net i öknen. Knappt en menniskoålder har ännu gått hän, se-
dan Finlands hufvudstad låg på alla sidor hopklämd emellan
klippuppfylda ödemarker. Det var i den tiden vådligt, ja nära
nog omöjligt att sträcka sin kosa till den plats, hvarpå vi nu
stå. Men en idé, utgången från samma hem som Henrik Borg-
ström, bröt här mark och banade hit väg; och himmelens fåg-
lar uppstämma hvarje vår sina kärlekshymner på de nu aflöf-
vade grenarne af dessa träd, dem samma idé frambefallt ur sten-
rösen mot ljuset. Och liksom denna grönskande famn vänligen
sträcker sig emot hufvudstaden från söder, omfamnas den snart

af en dylik från sin nordliga gräns. Och äfven planen dertill,
liksom dess utförande, leda oss tillbaka till det hem, der sor-
gen öfver Henrik Borgströms allt för tidiga bortgång djupast känts
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och fortlefver. Men den, hvars ädla, kraftfulla vilja här ute ska-
pat så oförgängliga verk som dessa båda parker, bör i dem
finna tröst och hugsvalelse äfven vid anblicken af de dyrbaraste
tomrum, förgängelsen öppnat invid hans sida. —■ — — —

—

(Se anmärkningarne till denna sida.)



Skål för konstnärsparet Gustafsson.
Den 5 Juni 1873.

(Fragment.)

Mina damer och herrar! För ett år tillbaka stodo flera
bland dem, som nu församlats på detta rum, härstädes i sena
qvällen. Äfven anledningen till sammankomsten var en dylik
som den, hvilken nu fört oss hit: önskan att tömma en afskeds-
skål för en bland den finska scenens vordne illustrationer. Men
ingen anledning till en stämning, sådan som den, hvaraf våra
sinnen tryckas nu, låg i det stundande afskedet då. Och den
gryende sommarns natt manade till glädje då liksom nu. Der-
ute utförde naturen sin stora statskupp, som band och öfver-
höljde trädens styfva, demokratiska grenar med präktiga kronor,
och i menniskornas hjertan väcktes ånyo lefnadslust och mod
och hopp — liksom i Frithiofs tider.

Och likväl kände vi oss betryckta, då våra tankar åter-
vände från den ljusa sommarnattens grönska till den plats,
hvarifrån vi nyss förut hade utträdt liksom i qväll: till teatern.

Deröfver lägrade sig för vår tanke och känsla liksom det
sorgflor, som utbredes öfver lifvets förluster. Den finska hufvud-
stadens befolkning hade några dagar tidigare, med sin saknad
och sina personer, mangrant till hans sista hvilorum beledsagat
den störste sceniska artist, som någonsin af finsk teater upp-
lyftats. Hans enka stod redo att med en tragedi i hjertat,
bittrare än någon af dem, hon spelat, och diktad af vår publik,
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kanske för alltid säga den scen farväl, hvarpå äfven hennes
talang hade vuxit till betydande höjd. Också den älskeliga
sångfågeln Sofi Wiberg syntes trött vid enformigheten af det
bifall, hvarmed hon hemsöktes, när helst hon uppträdde på tiljorna.
Det var ej blott med förluster, utan med ett fullkomligt nederlag
vår teater tycktes hotad. Hur skall denna husesyn lyktas?
suckade icke så få klenmodigt.

Kuraget upprättades likväl något vid anblicken af de stödje-
pelare, hvilka ännu trofast qvarstodo, betryggande det hotade
verkets tillvaro. Dessa, våra förhoppningar upprätthållande stöd
utgjordes hufvudsakligast af desamma, kring hvilka sorgen öfver
förlusten af dem nu församlat oss här.

Främst uppsöker vår saknad härvid tvenne af vår teaters
stående härs veteraner, fru och herr Gustafsson. Nödvändigheten,
att de måste från oss skiljas, är åtminstone icke för mig rätt
klar; desto klarare inser jag deremot, att det på alla håll varit
bättre, om denna nödvändighet ej hade visat sig såsom oöfver-
vinnerlig. Jag vågar väl ej påstå, att vår mening härom kan
göra anspråk på att gälla som ett ofelbart plebiscit, men tror
likväl, att bakom oss och omkring oss stå många, hvilka i denna
sak tycka alldeles som vi, ja, svårligen skall man anträffa någon,
hvilken känner glädje deröfver, att herrskapet Gustafsson säger,
sitt farväl åt Finlands kust — med undantag af invånarne i
ahorriket vid de der namnkunnige holmarne i Esbo skärgård.

Så hemskt det är att höra ett hånskratt skälla bakom sig
från det rum, hvarur man träder, så ljuft är det deremot att i
hvart andetag, ja, i sjelfva luften känna, att man följes, då man
aflägsnar sig. af välvilja, ett vänligt minne och erkännande.
Denna lott har i rikt mått fallit på herrskapets lott uti detta
samhälle. — — — — — — — — — — — — — — —



Till skådespelerskan Hedvig Charlotta Raa.
Den 26 Sept, 1873.

(Fragment.)

Då man uppträder inför hvilken församling som helst,
måste man, tagande till ordet, vara beredd uppå att mötas af
icke få olikartade svårigheter. Till öfriga af talarens uppträ-
dande frammanade svårigheter sällar sig ofta nog den största:
den att en uttalad mening, som af en del med bifall och väl-
vilja omfattas, hos andra deremot framkallar utbrott af en kanske
slumrande tvedrägt och lust för motsägelse. Mindre än någon-
sin behöfver jag likväl i denna krets befara, att mina ord skola
falla ned såsom en tvedrägtens fackla; och minst ändock, att
äfven den vänligast yttrade mening om den tacksamhetsskuld,
hvari ej blott vi, men också vårt land står till vår ärade gäst,
skall slitas af söndrade sinnen. Tvärtom kan hvarje yttring af
en sådan känsla vara viss derom, att i hvartenda, nu här klap-
pande hjerta träffa en resonnansbotten, som åt det sagda ger
högre lif och betydelse.

Men ehuru det otvifvelaktigt sig så förhåller, måste saken
förekomma äfven oss sjelfva nära nog oförklarlig. Hvad! En
svensk skådespelerska aftvingar oss en hyllning för sin person,
så enhällig, att vi väl icke ofta skulle förena oss lika mangrannt
i beundran och erkännande äfven af de betydelsefullaste förete-
elser, utgångna från samma land som fru Raa! Och närmare
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betraktadt är det just samma motiv, som hos en eller annan
bland oss gjort rättvisan i våra omdömen i andra fall något
vacklande, hvilket i detta fall förmår oss att tänka och känna
såsom vore en skiljaktighet i åsigt oss emellan en orimlighet.
Det är ju kärleken till vårt land och till de uttryck, denna
kärlek kräfver, som bjuder oss att enhälligt tacka fru Raa för
det hon i verk och gerning visat, att hon velat förstå oss och
med förunderlig energi lyckats deri. Vårt lands språk, så vac-
kert, men så svårt för den, som icke redan genom födelsen gjorts
tillgänglig för dess välljud, det språket har fru Raa gjort till
sitt genom studier, lika ihärdiga i bildningens kretsar som i
landets ödemarker. Och hvad fru Raa sålunda tillegnat sig, det
har hon från scenen åter hembjudit till fröjd och uppbyggelse
åt finska folket.

Här vågar jag uttala en tanke, som, hörd der utanför,
kunde förmå en och annan att korsa sig: det tyckes mig, som
skulle fru Råas entusiastiska ansträngningar att medels inträn-
gande i finska språkets egna områden göra det för sig möjligt
att der kolonisera håfvorna af sin rika talang, påminna om de
män, hvilka för sekel tillbaka utgångna från samma nejder som
hon, bröto väg till det finska folket åt sitt vetande och sin
bildning genom att öfversätta sin andas innehåll till landets mo-
dersmål. Åtminstone vi, hvilka i qväll församlat oss kring fru
Raa, betvifla ju ej, att en teaters och framför allt en nationel
teaters inflytelse — i god eller ond riktning — på nationernas
kulturlif varit och förblifver af oberäknelig vigt. Och det bör
skattas såsom det lyckosammaste förebud för den gryende finska
teaterns framtidsdagar, att en i allo så öfverlägsen scenisk konst-
närs-förmåga som Charlotte Råas väsendtligen bidragit att fostra
den lifskraft, hvarpå denna teater bör lefva och hafva sin rö-
relse.

Jag har uttalat min tro derpå, att den finska teatern i
genuint finsk form har att vänta sig ej blott en framtid, utan en
lycklig sådan. Men, tyvärr, måste jag derjemte erkänna, att
en profetia i detta hänseende, från mig utgången, ej kan åbe-
ropa för sin trovärdighet lyckliga antecedentia. Och då jag
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det oaktadt vågar mig ut på förutsägelsernas luftiga bana, är
jag beredd att se på mig använd Geijers slagord om en histo-
risk finsk man: a han var hvarken blygsam eller någonting
annat. 11

—————— ——— — ■— —— —



Tal rid firandet af artisten E. J. Löfgréns femtionde födelsedag.
Den 15 Maj 1875.

(Fragment.)

Det har i senare tider varit min bekymmersamma lott, att,
när helst jag egt att yttra mig i artistiska ämnen, ämnena huf-
vudsakligast begränsats af pligten att hålla likpredikningar öfver
hädangångne konstnärer och konstvänner. Dubbelt kära äro
derför de i och för sig sjelfva så kärkomna föremålen för mina
ord i denna stund, då de kunde beledsagas af lärkors qvitter,
ljud från vårsången: t!0, hur härligt Majsoln ler! 11 och verkli-
gen ackompagneras af glasens klang och känslan af glädje der-
öfver, att ett betydelsefullt lif kan kasta återblicken på det öf-
vervunna stadium af ett hälft sekel och med godt mod skåda
framåt mot det halfva århundrade, som i dag begynner taga ut
sina steg.

Ej sällan falla menniskolifvets lotter så, att, sedan ung-
domens lätta dagar äro förbi och mannaålderns kraftfulla tid äf-
ven är tillryggalagd, mötes den lefnadströtte af dagar, om hvilka
det heter: de behaga mig icke.

Detta förhållande erinrar om vandringsmannen, som mor-
gonfrisk anträdt sin långa färd, och hvars stig i begynnelsen
och under fortgången varit jemn och behaglig, men, då det li-
der till aftonen och skuggorna blifva längre, förbytes till obän-
dig och besvärlig, i samma mon, som krafterna att bära besvär-
ligheterna aftaga.
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Vi känna oss alla lyckliga deröfver, att förhållandet med
den vän, kring hvilken minnet af hans öfverståndna hälft sekel
långa lefnadsmödor på denna stund församlat oss, erbjuder en
alldeles motsatt bild till de öden, om hvilka jag* påmint.

Tanken på vännen Löfgréns förgångna lefnadslopp för oss
tillbaka till det gamla Åbo, icke sådant det nu för tiden stolt-
serar i sin moderniserade högtidsdrägt, utan i den kostym, dess
salamander-natur, oaktadt oräkneliga anledningar till förändring,
hade i hufvudsaken bibehållit i arf från sina tidigare perioder.
När blicken försökte tränga in i det mystiska dunklet af Klo-
stergatan och dess omgifning, möttes man af vyer, som tycktes
ditkastade från den dystert romantiska medeltiden. Sådan var
den geografiska situationen ännu, då en trång plats gjordes ännu
trängre genom den vagga, der E. J. Löfgrén först vande sig att
taga säte och stämma. — — — — —■ — — — — — —
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Genom finska skogarnes stela orgelpipor hven stormens
klagande ljud; från bortskymd himmel nedvältrades drifvor af
snö, såsom lavinernas massor störtas neder från Helvetiens i
molnen förlorade bergspetsar. Väl var avårmånadenT' ej blott
inne, utan nalkades redan sitt slut. Men i naturen såg det ut,
såsom skulle vårens första unga försök att lefva qväfvas af vin-
terns försök att gå igen, och icke hafva någon framtid mera
att förvänta.

Och likväl lefde i trots af vinterkölden en vårlig känsla
i folkets bröst. I Guds hus, i menniskornas boning, på de öde-
belägna vägarna var det ljust i trots af nattens mörker; och
bakom ljusen brunno trofasta, redliga, tillgifna hjertan, och i
månget allvarsfullt öga lyste en tår, hvars källa glädjen hade
fostrat, tacksamheten värmt.

Kejsar Alexander II gjorde sin första Eriksgata genom
landets hjerta och genom folkets. I skenet, flytande ur tem-
plens höga fönster liksom ur den fattigaste kojas, såg han vilda
trakter, på hvilka en furstehlick sällan fallit; såg yttringar af
känslor, dem furstar ännu mera sällan förmått frambefalla. Ty
vördnadsbetydelser, underdånigt nit, ja, sjelfva döden kan väl
de mäktiges minsta vink sprida omkring sig; men kärlek kan
ingen jordisk makt utbreda på sina stigar förutom kärlekens
egen makt.

Hvarför blomsterströddes den höge resandens stråt af desse
ringes kärlek, hvilka ej blott man ur huset, men alla, män,
qvinnor och barn, öfvergifvande sina aflägsna hemvist, hade flyttat
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ut i vinternatten till de ställen, der de hoppades möta Finlands
storfurste ? Hvad visste de om honom, som de aldrig hade skå-
dat förr? Var det blott derför, att man menade sig i honom
möta en förkunnare af den nära freden, folket kände sig så lyck-
ligt? Utan tvifvel gladde sig de hopande skarorna äfven åt
utsigterna till fred, hvilka ljusnade, der man såg, att tiderna
tilläto den störste bland fredsvänner att egna sin menniskovän-
liga uppmärksamhet också åt de stilles i landena små förhållan-
den. Men ett folk, fridlyst i sin egen barm, och hvars fäder
oftast varit förtroligare med krig och örlig än med stridfria
dagar, gläder sig dock ej högre åt möjligheten af fred, än det
bäfvar för hotelserna af kriget. Orsaken till det finska folkets
tacksamma glädje var en annan, en djupare. Stundens sinnes-
stämning var ej af stunden fostrad.

Denne furste, hvilken ej längesedan, i arf efter sin fader,
hade mottagit ett välde, som solen knappt ett ögonblick tröttnar
att belysa, hade ju förut under nära en menniskoålder regerat
öfver ett till vidden helt litet, äfvenledes efter den höge fa-
dren undfånget rike, ämnadt till oförgänglig fristad åt andens
ljus och lika kärt sedan långlig tid tillbaka för vårt land, som
det småningom för honom sjelf blef kärt. På denna de tusen
sjöarnes fridlysta Delos-ö växte vetandet så högt, som det ur
finsk grund förmått spira upp. Der bildades tolkarne för Guds
vilja och statens; der hemtade kunskapernas hlifvande målsmän
sjelfve, hvad som gjordes dem behof för att lära allt folk. Der
stadgades de spridda meningarne till öfvertygelse, görande sig
klar reda för det, som annars kanske varit endast opinionens
insigtslösa hugskott.

Ej under således, att universitetets vordne kansler, hvart-
hän hans kosa än sträcktes, förefann till sitt möte män, hvilkas
gladaste ungdomsminnen voro sammanvuxna med minnet af det
ädla hägn, landets högskola af honom hade åtnjutit.

Och blandade sig i dessa minnen hågkomsten af svårighe-
ter, bekymmer, farhågor, för hvilka universitetet någon gång hade
varit utsatt, framstod dock jemväl minnet deraf, att hjelpen al-
drig visat sig närmare för handen än, då nöden tycktes närmast.
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Men äfven de öfrige i bygderna, hvilkas personliga erfarenhet
icke hade varit vittne till sådana tilldragelser, kände dock alla
genom en son eller annan anförvandt, hvad universitetet hade
haft sin kejserlige kansler att tacka för. Ty detta är det stora
i vårt samhällsskick, att hvarje hyddas son födes till rättighet
att komma i åtnjutande af all den bildning, allt det vetande, som
kan belöpa sig på en finsk mans lott, och dymedels äfven till
rättigheten att förvärfva sig det adelsbref, hvilket lemnar honom
introduktion äfven på kyrkans och statens högsta höjder. Och
sådan är den naturens makt, som fäster menniskor lefvande i
enkla förhållanden vid sin afkomma, att hennes bästa är dem
dyrbart, såsom ett godt rykte inför en rättvis efterverld är det
för store män. Och sådan är den finska allmogens medfödda
håg för bildning, att ingen välgerning synes honom större tack-
samhet värd än tillfället att odla andens håfvor. — Af alla
dessa sin själs djupaste sympatier uppmanades finska folket att
gå sin storfurste till mötes ej blott med gärden af den vördnad,
som tillkom monarken, men med den frivilliga gärden af tillgif-
venhet, egnad åt den finska studerande ungdomens trofaste be-
skyddare, åt den finska bildningens aldrig förtröttade högste
målsman.

Och från man till man hade nyss med tankens hastighet,
framflugit ett rykte, bekräftande öfvertygelsen derom, att de världs-
händelsers hvimmel, som stormade kring kejsarens thron, ej för-
mått lösslita handen, med hvilka hans ädla hjerta var fästadt
vid det universitet, han senast styrt med en upplyst välvilja,
påminnande om dess förste oförgätlige kanslers. Den i finska
högskolans annaler minnesvärda tilldragelse, hvaraf dessa rader
närmast kallats i dagen, framstod såsom det starkaste, ojäfakti-
gaste bevis derpå. Ett namn, som under sista årtiondet kanske
oftare än någon annan literär personlighets hade_ gått från mun
till mun inom hela landet och stundom der föranledt känslor
och reflexioner, nog olika dem, som deraf nu väcktes, prydde
omsider förteckningen öfver de akademiske lärarene. Johan
Vilhelm Snellman befanns vara till universitets-professor utnämnd.
Öfver allt helsades denna utnämning såsom ett lika glädjande som
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betydelsefullt uttryck för de åsigter af hvilka högsta makten
lifvades och leddes. Vid samma tid, då frågan derom att för
statens tjenst taga i anspråk Snellmans föga vanliga krafter och
verksamhet med största ifver förevar, skref man i ett främmande
land med afgjordaste visshet sålunda: aFinland är emellertid
icke för närvarande ett land, der dylika förmågor och karakte-
rer kunna finna ett fält för sin verksamhet.'1'1 En grundligare,
mera lysande vederläggning af dylika olycksbådande förutsägel-
ser kunde väl regeringen ej framlägga till det civiliserade Euro-
pas eftertanke, än då hon öfverlemnade en dryg anpart af den
akademiska ungdomens ledning och själavård åt den för omöjlig
proklamerade före detta utgifvaren af tidskriften 11

Men om erkännandet från styrelsens sida af den utmärkte
lärarens andvändbarhet och af det gagn, samhället genom hans
verksamhet kunde sig förvänta, väckte allmännelig tillfredsstäl-
lelse, förorsakade erkännandet af de läroämnens oumbärlighet,
som skulle blifva föremål för den nyss utnämnde professorns
behandling, om möjligt en ännu lifligare glädje. Den allmänna
meningen kunde svårligen skilja tanken på Snellman såsom aka-
demisk lärare från tanken på den vetenskap, som ännu i 1828
års statuter fanns upptagen i första paragrafen af det kapitel,
hvari handlas om filosofiska fakulteten, ehuru densamma i de
nu gällande fullkomligt ignoreras, liksom förhållandet äfven är
med besagde fakultet sjelf.

Det synes mig icke tillständigt att här efterspana orsa-
kerna, som vållat förvisningen från högskolans lärosalar af en
disciplin, hvars behandling, ehuru naturligtvis skiftande enligt
de olika former, skilda tider deråt gifvit, likväl äfven i detta
land varit årsbarn med den högre lärdomsskolans egen uppkomst.
Och fjerran vare från mig uppsåtet att genom framhållandet af
det tomrum, den allt sammanbindande vetenskapens utestängning
vållat, förbittra fröjden öfver hvad, som nu mera återvunnits.
Sanningen kräfver likväl den bekännelsen, att, äfven om icke
andra motiver skulle tagas i beräkning, redan det djupt kon-
servativa finska lynnet försloge till att alstra smärta öfver den
brytning med häfdvunnen vetenskaplighet, som låge i åsidosät-
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tandet vid den akademiska undervisningen af alla de läror,
mensklighetens ädlaste andar, från Thales och Sokrates ända
till Schelling och Hegel, ur andens egna evinnerligen springande
källor i årtusenden framhemtat i dagen. Till denna smärta af
allmännelig natur sällade sig dessutom bekymmer af enskildare
orsaker uppkomna. Så föreskrefvo de nya statuterne t. ex., att
estetik borde vid universitetet föredragas. Men huru denna ve-
tenskap, som dock omöjligen kan tänkas helt och hållet lösryckt
från all filosofisk grund, skulle behandlas vid ett universitet, der
ingen möjlighet för de studerande förefanns att åt sig bereda
ens den första dithörande underbygnaden, var och förblef en
lika tröstlös som oförklarlig gåta för den, hvilken hade åtagit
sig problemets lösning. Väl utkommo föreskrifter angående ut-
vidgningen vid gymnasierna af lärokursen i filosofins första
elementer; men föreskrifterna kunde omöjligen äfven i bästa fall
ögonblickligen åstadkomma de åsyftade verkningarne och åtmin-
stone en akademisk generation ställdes utblottad emellan gym-
nasiernas tidigare armod på filosofiskt vetande och det ännu
större, hon vid universitetet fann rådande. Än vidare. Sjelfva
inöfningen vid gymnasierna af filosofiska lärostycken, såsom logik,
psykologi, antropologi, tycktes hotad af en ganska bekymmer-
sam framtid. Hvarifrån den ingifvelse kunde förväntas, som
skulle utbilda blifvande lärare, hvilka sjelfve aldrig varit i till-
fälle att förskaffa sig de kunskaper, de egde att bibringa sina
lärjungar, derom förspordes intet. Högst sällsamt förekom det
för öfrigt, att ämnen, som erfordra den högsta utveckling af
menniskans alla själsförmögenheter, skulle fullständigt absol-
veras redan af ynglingar, hos hvilka en sådan utveckling hvar-
ken kunde förutsättas eller begäras. — Hvarthän man således
vände sig i denna labyrint, stötte tanken på svårigheter, mot
hvilka lösningen af den gordiska knuten hade yarit endast en
barnlek.

Och af alla dessa antydda äfvensom många andra skäl
gick ur hvarje för bildningens kraf öppet finskt bröst en oänd-
lig suckan, hvars andemening kunde uttalas ungefär med Schil-
lers bekanta ord:
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Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder, etc!
Huruvida denna bön redan blifvit hörd, må ådagaläggas

af följande utdrag ur det memorial, hvari hans excellens uni-
versitetets t. f. kansler den 30 Jan. (11 Febr.) 1856 under-
rättar vice kanslern general-löjtnanten friherre Munck om Snell-
mans i nåder skedda utnämning:

„Med anledning af herr friherren, general-löjtnanten och vice
kanslerns underdåniga hemställan af den 17 (29) Oktober sistlidet
år om behofvet af en lärare vid Alexanders-universitet, som borde
hålla föreläsningar, hvilka, innehållande en sammanhängande fram-
ställning af moralens bud samt af vetenskapernas och bildningens
höga betydelse för samhället och menskligheten och derjemte lem-
nande den studerande ungdomen en säker ledning vid ordnandet
af sina vetenskapliga studier, sålunda vore egnade att på öfverty-
gelsens väg höja denna ungdom till sedlighet och sann kärlek för
studier, har Hans Kejserliga Majestät den 18 (30) sistlidne Januari
funnit godt i nåder förordna, att en ny profession inom historisk-
filologiska fakulteten skall vid bemälde lärosäte inrättas, under be-
nämning af profession i sedelära och vetenskapernas system;
ägande professoren i sagde vetenskaper föreläsa i allmänna moralen,
öfver vetenskapernas olika inflytande på menskliga kulturen, samt
ordningen och sättet för deras studerande, äfvensom att, enskildt,
lemna de studerande all önskad ledning för inrättandet af deras
studier.' 1

Man inser lätt, att mycket, kanske det mesta af den båt-
nad, som kunde åstadkommas genom en filosofisk lärostol, fullt
svarande mot sitt ändamål, åsyftas i ofvanstående program för
den nye professorns verksamhet. Men äfven om den med äd-
laste erkännande af vetandets och bildningens höga betydelse
uppgjorda instruktionen skulle omfatta allt, hvad till det filoso-
fiska läroområdet vid ett universitet månde höra, saknas der
likväl ett ord, hvars fatalier icke tycktes kunna försittas i ett
land, der den vesterlänska bildningen redan räknar sina anor i
åtminstone fjorton rätt uppstigande led. Filosofins namn är
ännu från universitetet proskriberadt. Men hvad betyder då ett
namn allenast? kunde man kanske invända. Det finnes ingen
rättänkande menniska, som icke skulle veta, att äfven ett enkelt
godt namn ej saknar sin betydelse. Och att ett ädelt och än
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mera ett stort namn i många de allra vigtigaste fall är en stor
sak, torde medgifvas åtminstone af dem, som besinna, hvad
ädla och stora namn i mensklighetens historia hafva ett betyda.
Och filosofin hör till de största namnen, kända och erkända i
hela den civiliserade verlden, inför hvilken det finska universi-
tetet skulle stå nederböjdt af blygsel, ifall det ej hyste hoppet
att i sinom tid återfå detta namn, som hörer till dess äldsta
adeliga titlar.

Upphöjdt öfver allt tvifvel är i alla fall det, att behofvet
af ett „system", ämnadt att utgöra föreningsbandet mellan de
skilda vetenskaperne, åter blifvit erkändt och afhulpet vid Fin-
lands universitet. Den stora sanningen, som redan Aristoteles
praktiskt genomförde, då hans herrskareande tog i sitt hägn
alla kunskapsarter; som Cicero teoretiskt sedermera på det be-
stämdaste uttalar, då han yrkar på en förvandtskap, ett samman-
hang mellan alla det menskliga vetandets grenar; som det nit-
tonde århundradets Aristoteles, Hegel, segrande bekräftat senast,
oaktadt motspänstigheten af ett under årtusenden sammanhopadt
och utvidgadt kunskapsmått: denna sanning tycktes till en viss
grad hafva blifvit förbisedd eller åtminstone betviflad af de högt-
upplyste män, hvilka lade sista handen vid förslaget till univer-
sitetets nu gällande stadgar. Också hade olägenheterna, som
vidlådde examinationskollegium, hvari tolf olika läroämnen på
en gång sletos om examinandens själsförmögenheter, efterhand
ledt uppmärksamheten hufvudsakligast på det tryckande af ett
sådant yttre föreningsband, men undanskymt alla dess fördelar.
~Systemets" brister ansågos motivera hela systemets tillintet-
görelse. Den vidtomfattade filosofiska fakulteten ej blott spräng-
des, men upphörde att existera. Af dess spillror inrättades
tvänne specielare sektioner, utan allt samband med hvarandra.
Detta var den mest revolutionära och decentraliserande skakning,
universitetet under hela dess tillvaro fått vidkännas. Om en
universitas litterarum uti egentlig och högre mening kunde
här knappt nog derefter mera talas.

Då män, varmt nitälskande för den fosterlänska högskolans
båtnad, kunde förorda en så radikal brytning med och af den
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form, hvari allt det vetande, som dittills banat vägen till den
filosofiska graden, lefvat och haft sin rörelse, måste öfvertygel-
sen om oumbärligheten och de helsosamma verkningarne af den
föreslagna reformen varit hos dem så stark, att alla betänklig-
heter dervid fingo maka åt sig. Äfven den minst samvetsömme
läkare tvekar ju att använda gift såsom botemedel; men också
den samvetsgrannaste kan väl någon gång deraf göra bruk,
ehuru blott i förtviflade fall.

Och den ifrågavarande ställningen tycktes i sanning nära
nog förtviflad. De många, till en del disparata examens-ämne-
nas nödtvungna följd var i bästa fall ett mångläseri, som födde
af sig antingen orolig och förslappande öfveransträngning, eller
mer eller mindre lärda och upplysande kommentarier öfver det
djupsinniga gamla talesättet: aliquid in omnibus et nihil in
toto; i sämsta, en håglös äflan att ihopplocka på vetandets
allmänning, i form af röster, det minsta möjliga antal fikonalöf,
i hvilkas skygd kandidanden kunde taga ut det vådliga steget
genom skärselden af en examen, som kände sig nedtyngd af sin
antiqverade, efter det iråkade svaghetstillståndet icke fullt läm-
pade benämning: rigorosum. Det var i den tiden, de beryk-
tade sex modifikationerna af det anspråkslösa vitsordet: ad-
mittitur uppkommo, från lärarenes sida. Att samtidigt åtskil-
liga kunskapsstycken af examinanderne begynte betraktas såsom
ett nödvändigt ondt, kan svårligen dem förtyckas. Snarare borde

det räknas dem till förtjenst, om de icke lärde sig att anse
all kunskap såsom ett ondt — ehuru ej af det nödvändiga sla-
get. Visst är i alla fall, att den dyrkan af bifallsröster, som
afgudiskt bedrefs under akademins sista tider i Åbo och kanske
stundom ännu under hennes första i Helsingfors, småningom gaf
vika för en reaktion, hvilken, öfverdrifven såsom all sådan till
sin natur är, förbisåg deras betydelse af värdemätare, och att
deras vigt stödde sig på den oförgängligt sanna läran: allt ar-
bete är sin lön värdt.

Hvart man således vände sig, lågo kännetecken för öppen
dag, utvisande, att det då rådande examensväsendet var fotadt
på omöjligheter och alstrade omkring sig idel tomhet och ruiner.
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En katastrof var oundviklig, derom voro och äro ännu alla
öfverens. Desto mera delade äro deremot åsigterna derom,
hnruvida den redan ofvanför antydda söndersplittringen af kun-
skapens träd i tvänne, med hvarandra i intet sammanhang
stående hrancher var den ändamålsenligaste åtgärd, som kunde
och borde vidtagas.

När man ser det vetande, som dittills hade blifvit sub-
sumeradt under den gemensamma titeln: filosofiskt, framstå tvä-
höfdadt, söndradt i två grupper, den fysiko-matematiska och den
historiko-filologiska, vore man lätt frestad att uti dualismen vilja
upptäcka en tidsenlig utveckling af universitetets idé, en efter-
gift för framskridandets anspråk. Närmare betraktad röjer dock
en sådan klyfning af de såsom enhet uppfattade vetenskaperna
ej ett framsteg, utan en retrograd rörelse mot de första vack-
lande försöken under en tidsålder, som ej hunnit ännu upp till
verkliggörandet af universitets-idén. Ty universitetet fram-
trädde ingalunda redan från begynnelsen, liksom dess skydds-
gudinna Minerva, på en gång fullfärdigt och förmöget att ur sig
upplysa verlden med alla kunskapsarters koncentrerade strålar.
Tvärtom uppkom det snarare i likhet med den anorganiska na-
turens alster genom juxtaposition. Beståndsdelarne, af hvilka
det efterhand sammansattes, voro skolor med mer eller mindre
speciel syftning.*) Ett unfverselt element ingick likväl i dem
alla: lifsluften, hvari hvar och en af dem drog sitt lifs anda,
var studium af de klassiska språken eller åtminstone af romare-
nes: den eviga stadens eviga språk. Och möjligen låg just i
detta gemensamma element den lifskraft, som underlättade de
enstaka läroanstalternes sammansmältning till ett lefvande helt,
hvari universitetet kunde först göra skäl för sitt namn och mot-
svara sin egentliga bestämmelse. Märkvärdigt är det i alla fall,
att i den rikare södern denna sammansmältning vanligen mera
sällan och mindre fullständigt för sig gick. Kanske förslog nord-
boernes mindre realistiska, mera åt det ideela vända själsstäm-

*) Jfr härom början af prof. Schaumans vackra, sakrika pro-
gram, utfärdadt i Oktober 1855. (Förf':s anm.)
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ning icke allena till att åstadkomma en rikare utvecklad orga-
nisation af högskolorna. Hypotesen kan väl tyckas djerf; men
man kunde dock påstå, att just nordens fattigdom, som, der den
ej varit nog obarmhertig att undertrycka all utveckling hos in-
dividen, ofta nog härdat och framdrifvit denne till de krafti-
gaste ansträngningar, gjort sitt till att rikhaltigare utbilda uni-
versiteterna. Det är otroligt, åt huru mångfaldiga olikartade
ting sämjan bereder rum i samma boning uti nejder, der man
ej har råd att bygga tre hyddor.

Huru helst härmed må förhålla sig, säkert är dock det,
att lärdomsämnenas tillbakaträngning inom isolerade specialinsti-
tuter aldrig medverkat till att utestänga trångbröstad ensidighet,
vidgad endast af uppblåst sjelfbelåtenhet. Husvarm såsom i ett
fädernehem är dessutom derstädes en bäsk och bitter ofördrag-
samhet, som ej förstår att förlikas med olika meningar och
andras värde. Äfven inom kunskapens verld är rifningen, kon-
flikten mellan skiljaktiga åsigter, läror, systemer oundgängeligen
nödvändig till att alstra den bildning, som förmår göra sig klar
reda för sitt eget innehåll och för billigheten af äfven motsatta
meningars anspråk att få lefva och vinna erkännande. Den be-
dröfligt ryktbara Sorbonne, utsatt för välförtjent hån allt ifrån
den tid, då den verldsbegabbande jätten i qvickhet, Rabelais, i
förbigående omnämnde: le lac punais de Sorbonne, ända till
dess, att hon vred sig i dödsångest under gisslet af det ader-
tonde århundradets mördande sarkasmer, är det mest slående
bevis derpå, att det icke heller för någon vetenskap är godt
att lefva allena.

Det röjer sträng logisk följdriktighet, att samma statuter,
som upphäfde den filosofiska fakultetens enhetsprincip, äfven in-
lade protest emot den naturliga enhet, hvilken låg till grund
för de akademiska nationernas, med universiternas egen upp-
komst i alla länder jemnåriga daning. I skygd af denna asso-
ciation, omfattande alla såväl äldre som yngre vetenskapernas
lärare och lärjungar, hvilkas vagga stått i samma landsändar,
egde på en gång en stor mångfaldighet rum jemte en icke
mindre afgjord ensidighet. Deri förefanns ett landskaps ymnig-
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het på skiljaktiga produkter, vyer, lefvande varelser. Alla
vetenskapsgrenar kringströdde der sina befruktande frön till den
olika odlade jordmånen: ty allt menskligt vetande hade inom
hvarje bland universitetets nationer uppställt sina målsmän och
representanter. Detta var nationsinrättningens vackra, friska,
verkeligen universela sida, som evinnerligt förtjenar att erkän-
nas och behjertas. Men ensidigheten låg likväl nära, ehuru den
röjde sig åt ett helt annat håll; hon alstrades möjligen till
någon del af den belåtenhet, hvaraf allt inom sig komplett så
lätt sväller; desto lättare kanske ju trängre gränsor innesluta
en dyTik känsla af fullhet. Man tanke sig ett landskap, som
redan ensamt skulle vilja göra sig gällande i egenskap och be-
tydelse af ett helt land, och man skall lätt inse det betänkliga,
som äfven fanns i denna sönderstyckning af den akademiska
republiken i en mängd små stater uti staten. Det var ett Tysk-
land i minsta möjliga format. Ingenstädes kunde dock förde-
larne af en sådan styckning i landsmanskaper synas mera pro-
blematiska än i ett land, redan af naturen tusenfaldigt sönder-
skuret, och der luften mångenstädes var det enda kommunika-
tionsmedlet mellan menniskor, slutna, inåtvända, tillbakadragna
på sig sjelfva redan genom deras lynne. Verkningarne af den
studerande ungdomens fördelning i flera, för hvarandra främ-
mande nationer uppenbarade sig tydligast hos österbottningarne,
desse med egendomligaste karaktersdrag stämplade, med lifli-
gaste sjelfkänsla utrustade bland Finlands söner.

Så långt den akademiska traditionen går, vet hon af den
styfva isolering, hvari de ofta drogo sig tillbaka från kamrater,
hvilkas hemnejder ej sköljdes af Bottenviken. Ej sällan erkände
de knappt något annat landsmanskap än det, som inneslöts af
den österbottniska nationen. Det finnes antecknadt, att öster-
bottning, som plägat umgänge med a satakundenser'", ansetts
hafva gjort sig förtjent af allvarlig näpst inom sitt eget sam-
fund. — Må det dock tillåtas den, som skrifver detta, att bland
sina egna akademiska minnen uppsöka ett af de vänligaste, pe-
kande på en nedbrytning af det inskränkande sättet att upp-
fatta alla finnars inbördes ställning till hvarandra. Men ehuru-
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väl de förhållanden, på hvilka härmed syftas, stå äfven i ett
visst sammanhang med Joh. Vilh. Snellmans tidigare, många
skiftningar underkastade öden inom universitetet, kan dock ej
en närmare framställning deraf här söka sig plats. För öfrigt
hade den anspråksfulla benämningen: nation redan då fått gifva
vika för den blygsammare af: afdelning. Det låge mycken
hugnad i den föreställningen, att denna namnförändring skulle
hufvudsakligast hafva blifvit föranledd af det vådliga för en
finsk nationalitet, som kunde förspörjas i och genom de många
minatyr-nationaliteternas stundom nog ensidiga äflande. Jag vå-
gar dock icke äfventyra några gissningar angående hithörande
motiver; men afgjordt är väl i alla fall, att det finska universi-
tetets organism, såsom det enda stora föreningsbandet, hvaraf
landets alla högsta intellektuela intressen sammanhållas, icke
gerna kan förlikas med exklusiva tendenser, af hvad slag de
vara må.

Också har den gamla naturliga grunden, hvarpå akade-
miska nationerna hade uppvuxit, helt och hållet öfvergifvits, och
en alldeles motsatt, den mest ideela, som tänkas kan, tanken
sjelf, vetenskaperna, erbjudit den indelningsgrund, hvarpå uni-
versitetets lif medels de fem fakulteterna nu mera eger att röra
och utveckla sig, liksom menniskan under inflytelsen af sina fem
sinnen. Denna nya pentarki är ännu så ung, att ett på tillräcklig
sakkännedom sig stödjande omdöme deröfver ej kan uttalas.
Dess mer än treåriga verksamhet har likväl redan hunnit åt er-
farenheten framte många anledningar till den slutsats, att ett
friskt lif för vetande och moralisk lyftning äfven inom de, i or-
dets hvarje mening skilda fakulteterna kunde blomstra upp.
Och flera bland de omständigheter, dem man förnämligast räknat
fakultets-indelningen till last, torde snarare böra anses höra till
dess väsendtligaste fördelar. Så hör man ej litet klagas deröf-
ver, att den glada anblicken af barndomsvänner, skolkamrater
och öfrige kunder, som genast vid första inträdet inom de forna
nationerna och afdelningarne stämde den unge studenten trefligt
och ingaf honom ett godt och lustigt mod, gått förlorad för den
till medlem af en fakultet upptagne vetenskapernas ämnesvennen.
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Man kan ju ej tilltala de nye kommilitonerne med de förtroliga
smeknamnen från hemmet och skolan; man känner sig ej så be-
qvämt i fakultetens samlingsrum som fordom i barnkammaren
och sedermera i sin egen; man måste genera sig på allt upp-
tänkligt vis och mera dylikt. Men dessa olägenheter, härflytande
ur fakulteternas organisation, äro verkeligen icke så halsbry-
tande, som de vid första påseende kunde tyckas, och medföra
tvärtom icke så ringa gagn. Det ligger ohjelpligen i all bild-
ningsnatur, att man måste något genera sig: icke taga sig större
friheter än de, som kunna stå tillsammans med äfven alla and-
ras anspråk på frihet. Då finnens lynne i allmänhet icke är
danadt för umgängeslifvets lätta behag, kan det dessutom lända
ynglingen till synnerlig båtnad att i god tid vänja sig vid att
göra sin person gällande äfven i förhållanden med menniskor,
som ej redan genom sjelfva födelsen och derpå närmast följande
konjunkturer blifvit ställda på hans lefnadsbana honom till möte.

Dessa små vinkar om möjligheten att uppfatta fakultets-
lifvet äfven ifrån en annan sida än den mest melankoliska ned-
skrifvas till deras tjenst, som möjligen misströsta om dettas fram-
tid; men att likväl verkliga olägenheter vidlåda den allt för
skarpt markerade söndringen i enstaka, med hvarandra i intet
omedelbart organiskt samband stående fakulteter, vill man här-
med, såsom lätt inses äfven af flera redan ofvanför förekom-
mande yttranden i ämnet, ingalunda hafva bestridt.

Att undvika att missförstås, på vissa håll, då man uttalar
åsigter, sådana som de, hvilka här närmast skola framläggas,
är omöjligt. Men jag förmodar dock, att i sjelfva detta ound-
vikliga missförstånd ligger ett af de starkaste bevis för menin-
garnes okullstötlighet. Att dessa i alla fall kunna stå tillsam-
mans med den djupaste aktning för och det uppriktigaste erkän-
nande af hvarje allvarligt vetande och alla vetenskapers stora
betydelse, skall åtminstone den fatta, som inser nödvändigheten
ej blott af system i hvarenda kunskapsart, utan äfven af ett
sådant, sammanbindande vetenskaperna sinsemellan. Då man
ser å ena sidan uppställda fysik, astronomi, kemi, geologi o. s. v.
samt å den andra, historie, de klassiska och de moderna språ-



Till J. V. Snellmans installation.. 367

kens literatur, läran om det sköna m. m., kunde väl någon ut-
ropa, att naturen uti en sådan uppställning paraderar i oöfver-
vunnen skarp motsats emot anden. I ett slikt påstående låge
likväl ensidighetens och oeftertänksamhetens grofva öfverdrift,
äfven om denna skulle vållas af finaste spiritualism. Också i
naturen lefver ju anden, och anden är det, som sammansmält
och upphöjt naturens föremål till ett föremål för vetandet. An-
den är det, som der stiftat och skiftat naturens riken, hvarest
en kaotisk villervalla tyckes utbreda sig för den öfver ytorna
blott halkande blicken; som upptecknat dessa rikens häfd, ja,
deras bortom all historia tillbakagående häfder, och redigerat de
lagar, som af dem följas. Och om också Hegel tillåter sig
mena, att sjelfva solen, i och för sig betraktad, ej ens har den
betydelsen som det obetydligaste, mest förflugna infall af en
tänkande varelse, så faller det dock ej honom in att vilja ned-
sätta astronomins höga värde, ehuru han hemsöktes af mycken
begabbelse i början af sin vetenskapliga bana från de öfver miss-
tagen i hans hypoteser triumferande astronomernes sida. Men
oaktadt de exakta vetenskapernas obestridliga och obestridda
vigt och värde, kan dock fråga bli derom, huruvida „la méca-
nique céleste" eller hvilken annan mekanik som helst besitter i
sig den kraft, som kan förhjelpa unga sinnen till den allmänna
menskliga bildning, som vid ett universitet främst och förnämli-
gast måste åsyftas.

Vi hafva här påpekat det väsendtliga misstag, på hvars
sterila grund, de fysiskt-matematiska vetenskapernas tvära från-
skiljande från de företrädesvis såsom humanistiska vanligen be-
tecknade gjort sig gällande. Och redan då förslaget uppgjor-
des till de statuter, i hvilka misstaget tills vidare erhöll kraft
af lag, höjde sig varma protester emot det misskännande af uni-
versitetets betydelse, framför allt i vårt land, som låg i nyss-
nämnda discipliners totala afsöndring från föremålen för studierna
inom den historisk-filologiska fakulteten. Bildning på kunska-
pens grund, icke kunskaper på bildningens bekostnad, är hög-
skolans högsta syfte. Att en sådan bildning ingalunda uteslu-
ter möjligheten af en lärd och i högre mening vetenskaplig ut-
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bildning, borde kunna lika lätt medgifvas, som att danandet af
egentlige vetenskapsmän står ej i första utan i andra rummet,
då universitetets högsta uppgifter tagas i betraktande. Och när
jag besinnar, hvilken hög grad af allmän bildning, som utmärkt
den store filologen Wilh. von Humboldts ännu större naturkunnige
broder, den jordiska förhållanden med lika fast och säker blick
som himmelens konstellationer öfverskådande Francois Arago,
den mot vår planets inelfvor vände siaren Cuvier, den för alla
arter af kunskap lika intresserade som i dem hemmastadde Oken,
med ett ord de mest frejdade bland nutidens heroer i naturve-
tenskaperna, förmår jag ej afvärja den förmodan, att ensidigheten
i studier lika litet nu som fordom är det säkraste medlet att
dana store naturforskare. Hvad jag kommit i tillfälle att se
och erfara af det vetenskapliga lifvet i Europas flesta länder,
har icke varit egnadt att göra vacklande min tro på sanningen
af den gamla grundsatsen: universitas est fundata in artibus.
Men om af denna grundsats närmast följer, att kandidat-examen
inom de tvänne fakulteter, om hvilka här främst är fråga, bör
hafva en allmännare karakter, så ligger ock licentiat-examens
inskränkning till färre och specielare ämnen implicite deri.

Emedan jag ej anser universitetets sköte vara rätta plat-
sen för special-skolor och ej kan förstå, att hvad man kallar
allmän bildning framdeles mer än hittills skulle skada landets
läkarekår, i hvilken den ädle, snillrike, varmhjertade Israel
Hvasser på sin tid förmådde ingjuta en ny anda endast derför,
att hans egna studier icke hade följt den exklusiva riktning,
hvari den blifvande läkarens förberedelse nu mera för sig går,
befarar jag, att den fysisk-matematiska fakulteten ej skall förmå
fullt svara emot sitt ändamål, ifall hon fortfar att framskrida i
ordets egentliga mening parallelt med den historisk-filologiska,
det vill säga utan att i någon punkt med denna stöta tillsam-
man. Man skulle deremot kunna tycka, att i den princip, som
ligger till grund för den sistnämda, större sjelftillräcklighet
borde förefinnas. I visst afseende är också fallet onekligen så-
dant, men likväl icke i alla. Denna fakultet har emottagit på
sin andel ej blott broderlotten af de läroämnen, hvilka städse
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blifvit ansedda såsom väsendtligast bidragande till allmän mensk-
lig bildning, utan dem allesamman. Ett djerft snille har utan

att kunna vederläggas påstått: les mathématiques laissent I'homme
lä, ou elles le trouvent. Och om mer än en bland de öfriga
kunskapsarterna, som ingå i den fysisk-matematiska fakultetens
studier, kunde måhända detsamma sägas, då fråga blott vore
om deras förmåga att bidraga till menniskosjälens bildning,
huru oändeligen stor betydelse de än må hafva, då man intet
afseende fäster vid denna småsak. Men endast den, som sjelf
icke rönt någon välgörande inflytelse på sig af åtminstone nå-
gon bland de vetenskaper, som företrädesvis representera histo-
risk-filologiska fakultetens ändamål, tillåter sig väl förmena, att
de ingen kraft besitta till att vidga menniskans synkrets, värma
hennes hjerta och höja hennes sinne. Så alldeles förlorade för
de ändamål, hvilka man vanligen betecknar såsom praktiska uti
egentligaste mening, äro de väl icke heller. Ty de historiska
männerne t. ex., hvilka dock torde få gälla såsom practici par
xcellence, hafva ju alltid lärt sig eller åtminstone kunnat lära

sig ett och annat för deras praxis gagneligt ur verldshistorien,
denna vidtomfattande naturhistorie angående andens alster i verk-
ligheten. Och filologin, som sysselsätter sig, då hon fattas
djupt och i stort, äfven med den mekanik, enligt hvars lagar
anden skapat åt sig i tungomålen uttryck för sina tankar, med-
förer bland annat äfven den icke alldeles opraktiska nyttan, att
hon åt sina idkare gifver en klarhet och reda i tanke och före-
ställning, som borde väcka afund hos mången bland de mest
praktiske naturforskare. Och sjelfva den sköna literatnren,
denna menniskoandens astrologi, kan ju stundom hafva det goda
med sig, att hon lyftar den i mikroskopiska betraktelser af det
exakta förlorade forskarens blick till rymder, hvarest hans själ
vinner utrymme för storartade kombinationer af de i minsta de-
taljer hopletade varseblifvandena. Och när mattad genom an-
strängningen att med händerna gripa all sanning, hvarpå han
vill tro, han känner ett djupt behof af sanningar, hvilkas di-
mensioner ej kunna med tumstock uppmätas, hvilkas vigt kan
pröfvas endast genom den finkänsligaste våg bland alla guld-
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vigter, känslans egen, erbjuder besagde literatur åt hans af
materiens stoft besvärade bröst den efterlängtade läskedrycken.
Och när han obarmhertigt dissekerar viljor, karakterer, hand-
lingar, liksom anatomen en kropp, som upphört att vara orga-
nisk, sedan lifvet derur redan flytt, såsom mineralogen en sten-
art, dit lifvet ännu ej hunnit, kunde det ju möjligen hända,
att den kritiska skalpellen sjunker ur den hårda, vid konstens
smekning veknande handen.

Men menniskans bröst är af den beskaffenheten, att den
förtunnade eterluften högt uppe på bergsspetsarne kan derpå
verka lika ohelsosamt som de kondenserade gaserna i en grufva.
För att icke vilseledas till att taga molnet för Juno, borde den
åt de ideela sidorna af lifvet riktade hågen likväl ej blifva en
främling inom de sferer, der naturforskaren är hemmastadd;
liksom denne för att icke råka tvärtom taga Juno för molnet
gjorde bäst i att ej alldeles glömma bort, att i himmel och på
jord finnes äfven mycket annat än det, hans handgrepp och ex-
perimenter förmå uppfatta. Idealisten sväfvar, en drömmare,
mellan jordlifvets förhållanden, der verklighetens fotfäste undan-
ryckes honom; materialisten kan verka störande, kanske för-
störande på sig sjelf och- andra, om han öfvergifver solljuset
och lifvets öfriga ledande stjernor; liksom Empedokles, då han
ville närmare känna de i Etnas krater arbetande krafterna på
pulsen, gick förlorad såväl för sina egna som hela mensklig-
hetens intressen. — Man skulle icke så litet fara vilse, ifall
man förestälde sig, att naturforskningen ensam alltid varit till-
räcklig att uppamma sundt förnuft och en klar blick i och öfver
tingen. Tvärtom vidlåddes allt naturstudium länge af en mystisk
bismak och en vidskeplig tro på öfvernaturliga krafter. Den
vidunderligaste astrologi gick fordom i skola hos astronomin;
och många bland de män, som kastade den' i forntidens som i
samtidens vitterhet och konst väl bevandrade Galilei uti inqvi-
sitionens fängelse och tvungo honom att afsvärja sin vetenskap-
liga tro, voro naturforskare af det vanliga ovittra slaget. Så-
som äfven våra egna akademiska häfder intyga, var det den
in favorem philosophiae cartesianae vid universitetet i Ley-
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den bedrifna forskningen i naturens mysterier, hvilken upp-
fostrade männer, spjernande med tankens alla krafter mot den
stela, andefattiga ortodoxins afbrutna udd och som togo i sitt
hägn filosofins första högre lifsyttringar uti vårt land, då dessa
lågo neder nära att förqväfvas under tryckningen af en teologi,
bittert fiendtlig emot allt hvad filosofi hette, sedan denna upp-
hört att gå hennes ärender i form af skolastik.

Vi hafva här antydt några omständigheter, tjenande till
bevis för en åsigt, hvars giltighet mången tager för afgjord utan
all bevisning, men som af andra kommer att ohjelpligt bestri-
das, huru kraftiga argumenter än må till deras öfvertygande
anföras: den åsigten nämligen, att de vetenskaper, hvilkas skö-
tande åligger den forna filosofiska fakultetens båda fragmenter
hvart för sig, icke utan synnerligt men för vårt lands framtida
kultur kunna lemnas i sitt nuvarande isolerade läge. Ej blott
mensklighetens stora kulturhistorie innehåller en fortsatt demon-
stration om den drifvande kraft, som lösgöres genom de olika
strålars vexelverkan på hvarandra, i hvilka ljuset af mennisko-
andens vetande bryter sig mot tingen, såväl de för sinnena fatt-
liga, som de öfver dessas handgripliga påkänning höjda: strå-
lar, som alla i ett universitet böra finna sitt prisma. Äfven
det finska universitetets mer än tvåhundraåriga lif genomför i
det hela taget, ehuru i förminskad skala, segrande samma bevis-
ning, om än från sammanhanget lösryckta omständigheter stundom
tyckas ådagalägga fulla motsatsen. Väl gripes hjertat af be-
klämning liksom vid en spöksyn, då man varseblir en Petter
Bång, en Enevald Svenonius förfäkta obskurantismens intressen
med den ifver och ihärdighet, som man gerna ville uppsöka
blott såsom följeslagare åt kämparne för ljusets sak; och man
kan ej nog förundra sig deröfver, att dessa hemska gestalter
gifva sig en så rastlös möda att undertrycka andens alla lifs-
symptomer, endast för att vända efterverldens långa, af förakt
uppfyllda blick evinnerligen på deras dystra idrotter. Men så-
dana återblickar befarade de icke och hade knappt handlat
annorlunda, äfven om de kunnat förutse, att deras mödors lön
skulle blifva en sådan. Ty också desse, som respekterade in-
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gen öfvertygelse hos någon annan, handlade sålunda endast der- i
för, att de kände sig starke i sin egen. Och just deri ligger m
den försoning, som med deras minne kan ingås; ehuru man för m
öfrigt ej kan annat än glädja sig deråt, att tiderna hunnit 1
framskrida till ett stadium, der sådana egenskaper som Bångs j
och Svenonii icke säkrast skulle bryta väg åt sina innehafvare a
till biskopsstolar, och der man knappt ens kan begripa, huru
hederligt folk någonsin kunnat sätta sin ära i en systematisk *

förföljelse af menniskotankens menskliga frihet. j
Och den meriten hafva desse så föga genomskinlige ande-

lige män dessutom onekligt, att de såsom slagskuggor medels
kontrasten ställa i sin rätta klara dager sådane andans sanne
män som den i vetande, förstånd och handling store Johan
Terserus. Först då lär man sig att rätt uppskatta dylika gi-
ganters sublima höjd, när man vid deras fot ser uppblåsta an-
strängningar af varelser, icke värdige att lösa de stores sko-
tvång. Och med desto större kärlek och vördnad uppsöker man
på den vida stridsplats, der vårt fosterländska universitets långa
kamp för ljuset blifvit utkämpad, de stridsmän, som icke miss- I
tröstat om segern och stundom äfven vunnit den. Ty när det
gäller så höga ändamål, är redan det allvarliga sträfvandet
framåt, isynnerhet då kämparne måste söka sig väg genom vil-
lande ödemarkers mörker och köld, värdt en segerkrona. Lik-
som det hände, att den stjerna, Tycho Brahe funnit 1572 i
Kassiopejas stjernbild, ett par år derefter var försvunnen i obe- I
kanta öden, ehuru sjelfva konstellationen qvarstod orubbad, så
händer det väl ock mången gång, att sanningar, vid hvilkas
förfäktande tänkaren utgifvit sina tankars bästa must och merg
och sitt hjertas hela värma, snart nog icke mera qvarstå såsom
sådana: men sanningen sjelf förblifver dock oåtkomlig, liksom

Gud står qvar, der alla gudar falla.

Och stark var tron sanningens segrande makt i äfven
desse hennes apostlar, dem hon allt ifrån det finska universite-
tets första stiftelse invigt till sin tempeltjenst och hvilka lemnat
ett ljust spår efter sig, der de framgått genom dettas annaler;
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och det är tron, som gör lefvande också i den meningen, att

en tacksam och beundrande efterverld aldrig låter deras minne
bortdö, aldrig låter den sak, de försvarat, falla. Allt ifrån An-
ders Thuronii och Johan Cajani ända till Robert Tengströms
och Castréns tider blef det väl oftast de af framtid mest upp-
fyllde framåt sträfvandes lott att i förtid duka under. Men så-
dan visade sig dock outtömmeligheten af den finska andens lifs-
kraft vara, att högskolans tideböcker icke veta af någon period,
då vårt land ej kunnat utropa med stolthet: ännu har Finland
män. Höjden af förmätenhet vore det således, om någon, hvil-
ken fästes såsom mellanlänk vid denna oändliga serie af foster-
landets andliga utveckling, skulle känna sig frestad att tycka
sig för stor för hela sin omgifning. Ty denna omgifning, hvad
är den väl annat än summan af allt, som Finlands lif förmått
åstadkomma i vetandets ljusa verld hittills och af allt, som det
hoppas deri ännu förmå åstadkomma — ifall det blott får lefva?
Hvem känner sig ej ödmjukt stämd, då man inträder i en kyrka,
ehuru man icke ödmjukar sig der för den eller den individen,
utan för Gud och Guds församling!

Uppfattar man såsom obruten kontinuitet utvecklingen af
finsk intelligens, vinnes förnyad styrka åt den öfvertygelsen, som
mensklighetens häfder i stort frammana hos hvarje icke alldeles
af fördomar förblindadt sinne: åt öfvertygelsen derom, att allt
går framåt eller rättare sagdt uppåt, ehuru väl äfven den ge-
nom hvardagligaste erfarenhet inhemtade sanningen bekräftas,
att ett sträfvande till höjderna har att kämpa med större svårig-
heter än menlöst larfvande på en platt mark. Denna glada
öfvertygelse starkes ej så litet också af den tilldragelse, som
föranledt dessa raders nedskrifvande. Samme man, hvilken för
tvänne decennier sedan ej kom i tillfälle att hålla de föreläs-
ningar, i hvilka han ville uppställa grunderna för ett väl-
ordnadt akademiskt studium, eger nu mera att å embetets väg-
nar behandla detta högvigtiga ämne. Denna skyldighet har icke
förhastat sig vid uppsökandet af Joh. Vilh. Snellman: skulle
bevis derpå behöfva anföras, låge ett ibland många tillhands i
den omständigheten, att till och med den, som nedskrifvit detta,
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redan hunnit så långt, att han, helsande Snellman på historisk-
filologiska fakultetens vägnar välkommen, kan vid ett tillfälle
sådant som detta offentligen framlägga en gärd kräfd af nära
vänskap under ett tredjedels århundrade. Hvad universitetet,
allt för länge beröfvadt frukterna af Snellmans outtröttliga verk-
samhet, förlorat, har dock ej alltid varit undanryckt vårt land.
Genom honom har vetenskapen, som här länge allt för mycket
dragit sig bort från det praktiska lifvets verklighet, åter en gång
visat sin aktning för detta och erbjudit det sin intelligenta tjenst:
och besagde lif har derpå vunnit äfven det, att man lärt ånyo
anse vetenskapen såsom till någonting dugande; liksom fallet
var i den tiden, då Porthan och Jacob Tengström, ehuru före-
läsande „in omni scibili ti och sålunda företeende ett vetenska-
pernas system i individuel form, ej ansågo sig förpligtade-att
förblifva främmande för någon enda bland fäderneslandets offent-
liga angelägenheter.
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När våren sistlidne år återkommit till vårt kulna land,
helsade samma hand, som nedskrifver dessa rader, med oblan-
dad glädje en ny lärare inom den historisk-filologiska fakulteten
till henne välkommen. Med honom inträdde ånyo inom univer-
sitetets lärosalar full af lif och kraft en vetenskap, om hvars
tiliintetgörelse ingen i dessa nejder hade kunnat göra sig en
föreställning, sedan densamma en gång här fått säte och stämma.
Det var lifvets seger öfver döden, som vi alla, hvilka känna,
att lif är mera värdt än död, med enhälligt och tacksamt jubel
helsade då.

Äfven nu, när naturens ungdomliga lifskraft på nytt ryckt
makten från dödsdvalan, hvari hon hållits bunden, åligger det
mig åter att förkunna det fosterländska vetandets segervinning
öfver död och förgängelse. Men huru hemsk ställer sig ej i
dag minnet af en bitter förlust vid sidan af hoppet derom, att
förlusten blifvit ersatt! Från en i förtid öppnad graf falla
skuggor öfver vår glädje, som ser en tom vorden lärostol vär-
digt fyllas.

Skyldigheten att förkunna: Herman Kellgrens efterträdare
i embetet äskar den 1 Maj 1857 ljud i sådan egenskap, skulle
väl bland alla mer eller mindre möjliga pligter, hvilkas uppfyl-
lande kunde vänta historisk-filologiska fakultetens nuvarande
decanus, synts den minst möjliga, ifall en aning hade hotat ho-
nom dermed, då han tillträdde sin ansvarsdryga befattning.
Och ännu då, när universitetets män senaste gång gladde sig
öfver att hafva upplefvat blomstermånadens första dag, skulle
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en spådom om någonting sådant ljudit ej blott så hemsk, men
äfven så otrolig som en förutsägelse, att våren det året icke
blefve följd af någon alstrande sommar och ännu mindre af nå-
gon fruktgifvande höst i vårt land.

Men det sörjande minnet, väckt af Kellgrens tidiga bort-
gång, stannar ej vid den förlust allena, hvaraf det fosterländska
vetandet drabbades i den stund, han nedrycktes dit, hvarom in-
gen dödlig vet något med visshet. Så långt tanken blickar till-
baka på representanterne vid högskolan för kunskapen om
Orientens tungomål, mötes han mer än vanligt af ämnen, egnade
att ingifva nedslående betraktelser. Redan från begynnelsen
peka sägnerna på Martin Henrik Stodii mystiska figur, lika
värnlös mot åtlöjet nu som på sin tid mot trångbröstad förföl-
jelse. De orientalisk-rabbinska grubblerier, åt hvilka han sig
försvurit, utöfvade på Stodii förnuft ännu mindre bildande ver-
kan, än den mest ostörda och orubbade okunnighet skulle hafva
kunnat åstadkomma derpå.

Förglömmas bör likväl ej, att medan den förste orienta-
liske professorns förstånd stirrade efter sin i töcken allt mera
försjunkande ledstjerna, uppgår dock på samma universitets hori-
zont glansen af Gezeliernes kolossala bibelverk: den rikaste
frukt, som ur det österländska vetandets hit planterade örtagår-
dar någonsin utvecklat sig.

Härligheten af detta fenomen förhindrar dock oss efter-
lefvande ej att varsna mer än en brist, som vid Åbo akademi
förlamade de nu mera af professorn i den österländska literatu-
ren skötta studierna ända till 1811, året då grekiskan blef lös-
bruten från hebraiskan, vid hvilken honj-hade släpat sig fram,
fästad af yttre band, under en gemensam målsmans vård och
hägn. Det låg visserligen en ej ringa olägenhet redan i den
trånga uppfattningen af de österländska språkens betydelse, då
de ansågos samtliga tillräckligt representerade genom hebraiskan
allena; en uppfattning, som fann ett motstycke blott i hebreer-
nas egen föreställning om sin all jemförelse uteslutande för-
träfflighet. Och likväl kunde det vid första påseende tyckas,
som hade en sådan inskränkning i alla fall bort medföra vissa
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fördelar, oförenliga med det moderna, mera vidtomfattande
åskådningssättet. Då omfånget af de österländska språkens ge-
bit var reduceradt till sitt minimum, lemnades ju åt den aka-
demiske läraren desto bättre tillfälle att taga sin skada igen på
djupet. Detta inkasts styrka faller dock öfver ända, så snart
man besinnar, att ett djuptgående studium af hebraiskan ej är
tänkbart förutan långt utsträckta komparativa språkforskningar
— ifall man ej vill uppenbara sin egenskap af djupliggare un-
gefär i enlighet med Stodii metod.

Men vann ej den grekiska språkkännedomen på det, som
Österlandets förlorade, liksom Alexanders hvarje segervinning
lade under hans fot de omätliga sträckor, från hvilka den per-
siska storkonungen blifvit kastad tillbaka? De grekiska språk-
studiernas långvariga lägervall besvarar denna fråga afgjordt ne-
kande. Men detta svar, hemtadt från en jemförelsevis inskränkt
erfarenhet, kan ju lätt umbäras, då den menskliga intelligensens
häfder lika litet veta berätta, att en vetenskapsgren vunnit derpå,
att en annans friska lifskraft blifvit bruten, som fysiologin torde
kunna anföra något exempel, utvisande, att en qvarlemnad menni-
skoarm känt sig stärkt genom den andras stympande.

Och ho kan dessutom tjena tu herrar på en gång med
samma trohet och nit? Icke heller våra forne professorer i
grekiskan och hebraiskan förmådde, ehuru de ofta voro väl be-
gåfvade, ännu oftare hedervärde män, genom sin tjenstvillighet
ådagalägga menniskoandens lämplighet för den ifrågasatta dubbel-
heten. De a heliga11 tvillingsgrundspråken ärfde ej sällan samma
öde, som myten beklagar hos dioskurerne Castor och Pollux:
det att få lefva endast skiftevis, så att den ena nödgades maka
sig till underjorden, när den andras tid att tumla om bland of-
vanjordiska varelser var kommen. Och likväl var ändock denna
icke den allra sämsta lott, hvaraf de hemsöktes. Det kunde
sig väl i den tiden stundom så illa åthära, att den naiva läran:
„Graeca sunt, non legunturu icke ovilkorligen förutsatte, att
hebraiskan skulle studeras desto ifrigare på den grunden, att
grekiskan så grundeligen ignorerades. Men ehuru väl hvarken
hebraiskan eller grekiskan undgick förödmjukelsen att åsidosättas
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och försummas, skedde detta dock blott undantagsvis, och deras
missöde uppträdde ej med ohejbart anspråk att gälla såsom re-
gel och norm, hvarunder anden ohjelpligen var dömd att slafva,
ifall den ville lefva, om också endast ett skenlif. Svårigheter,
större och ohjelpligare än de intermittenta, som vållades af den
menskliga svagheten, hemsökte länge nästan oafbrutet studium
af det klassiska grekiska språket och den romantiska hebrai-
skan. Vi citerade nyss dessa tungomåls stående epitet i under-
visningsväsendets officiela stil, då vi benämnde dem: heliga.
Det var från denna kanonikation deras idkeliga matyrdom här-
flöt, i stället för att från de andra helgonens strålande hjessa
martyrkronan lyftades bort, när helgonvärdigheten genom henne
var vunnen. Giltigheten af deras helighet måste utan återvändo
bekräftas medels all den förnedring och träidom, de tålmodigt
underkastade sig, då de deraf hemsöktes genom någonting ännu
heligare än de sjelfva: en despotisk makt, inför hvilkens oefter-
gifliga fordringar de nedsjönko till ett redskap blott, ett bland
de många, som icke mera kunde göra anspråk på någon sjelf-
ständig betydelse, så snart helgonet par préference mot och öfver
dem gjorde sina anspråk gällande. Det var teologin, som sedan
hon trodde sig hafva lyckats i att underkufva förnuftet sjelft,
icke ansåg sig behöfva respektera någonting, hvari förnuftet sig
uppenbarade. De vapen, Luthers hjeltehand hade kastat ut ur
hierarkins stormade förrådskammare, dem upplockade teologin
idogt ånyo, och i känslan af sin sjelftillräcklighet såsom aorto-
doxri vände hon dessa mot allt annat, som ville lefva och röra
sig med ett sjelfständigt lif. Hennes egenskap att dock främst
af allt vara protestantisk hindrade henne ej ifrån att protestera
mot tankens ansträngningar, i hvilka reformatorn hade funnit
kraftiga bundsförvandter åt sin orubbeliga tro på sanningens
slutliga seger och på samvetsfrihetens oantastliga rätt. Hennes
kall såsom det heligastes tolk på Finlands vilda mark, i hvars
skuggors skymning det var den öfverflödigaste bland öfverlopps-
gerningar att tillvägabringa ett konstladt mörker, höll henne
icke tillbaka från det hemska dådet att förfära och nedslå sjä-
larne bland afkomlingarne af den hop", hvilken, följande
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ljusets gudasände riddersman Gustaf Adolf, hade af mörkrets
väldigaste makter ej låtit sig förfära, utan trofast hjelpt till att
rädda samvetsfriheten åt menskligheten. En vanlig despots ögon-
lock kunna förr eller senare sjunka ned öfver kogret för hans
hotande blickar; ett leende kan någon gång förirra sig kring
hans läppar, liksom kring Neros, när han tillfredsställd öfverskå-
dar de härjningar och den skräck, hans allmakt förmått utbreda;
trött af att oupphörligt hafva krossat allt motstånd, kan hans
hand omsider glida ned eller till och med känna ett menskligt
behof af en vänlig smekning. Men den ortodoxa protestantiska
teologin kände lika litet några menskliga behof som några mcnsk-
liga konsiderationer. Samvetsagget kan möjligen söfvas för en
stund; svartsjukan kanske ett ögonblick varseblifva någon skymt
ai rosenfärg, återglansen af försvunnen sällhet, i sin förödda
verld; sjelfva afunden måhända någon gång ana till, att icke all
främmande lycka på jorden är plundrad från dess eget armod
derpå. Men den ortodoxa teologins iskalla fanatism visste hvar-
ken af rast eller ro, der hon gick omkring sökande, hvem hon
uppsluka månde. Och lika litet ville hon veta deraf, att det

fanns en grekiska, i hvars välljud Homerus och Sofokles utgjutit
sina sånger och Plato sina öfverjordiska drömmar, och på hvars
skimrande marmorgrund Tukydides inristat sina oförgängliga teck-
ningar. Upphanns hon likväl i sina nebulösa höjder af förflugna
sägner om alla dessa hedniskt afgudiska funder, så var ock hen-
nes omdöme deröfver på förhand upp- och afgjordt. Dessa den
grekiska literaturens utväxter, lågt nedanom det Nya Testamen-
tets helgade grund, stämplades jemte sjelfva språket, som de
talade, såsom profana. Och dermed var allt sagdt. Så mente
åtminstone den tidens ortodoxa teologi.

Och de tt heliga språkens"" sakförare vid akademin menade
i de flesta fall eller gåfvo sig åtminstone utseende af att mena
sammalunda. Också var det ej synnerligen rådligt för dem att
hysa och ännu mindre att yttra en afvikande mening. t(,Den,
som icke är med oss, är emot oss'", trodde teologerne då för
tiden, liksom de så trott i alla tider, när en okufvelig öfverty-
gelse ingifvit dem ifver att göra denna öfver allting gällande.
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Och våra forne graeco-orientalister hade vanligen ej blott den
anledningen att vara med teologerna, som inskärptes hos dem
af deras sjelfupprätthållelse-instinkt, utan ock en annan, hvilken
i det hela temmeligen nära dermed sammanhängde. Professio-
nen, som de inom den profana filosofiska fakulteten innehade,
utgjorde det närmaste trappsteget till den heliga teologiska.
Och de fleste bland dem voro hugade att taga ut det steget,
hvilket medförde utom andra ej föraktliga företräden äfven det,
att de dymedels uppsvingade sig ifrån att vara förföljelsernas
föremål till bisittare i den krets, der förföljarene sutto omgifna
af sin inqvisitoriska högtidlighets nimbus.

Vi hafva här några ögonblick dröjt vid en revers de mé-
daille som visar vårt forna akademiska lif rikare på skuggor
än dagrar. Också vi inse likväl, att äfven den tidsriktning, vi

här med flyktiga drag framhållit, bevisat sin rätt att ega rum
redan genom den enkla omständigheten, att den engång funnits
till i tiden. Än mer: vi förstå att akta högt den öfvertygelsens
kraft, som i sin naivitet ej ens har en föreställning derom, att
menniskan kan kapitulera med någon jordisk makt, när det
gäller ens innersta väsendes djupaste innehåll, hur dimmigt och
kaotiskt än detta må hafva dit försjunkit. Men vi förfäkta
likväl, såsom ännu mera oeftergiflig, historiens rätt att döma
öfver dem, som, så länge de det förmått, gått till doms med an-

dra utan misskund, samt att erinra samtiden derom, att våld
utöfvadt inom andens verld hörer till de brott mot den heliga
ande, dem en bättre underrättad och upplyst mensklighet lika
litet förgäter som förlåter.

Till trösterika betraktelser manar dessutom jemförelsen
mellan forna tiders uppfattning af såväl de orientaliska språ-
kens som grekiskans rättigheter och skyldigheter och den nu
mera såsom obetvifladt och obestridt axiom gällande åsigten.
Nära förtrolig med Hellernas oförgängligt sköna tungomål, skall
den nyss utnämnde professoren i orientaliska literaturen på ett
helt annat sätt, än fordom vid universitetet var möjligt, ådaga-
lägga fördelarne deraf, att de österländska språkstudierna byg-
gas på klassisk grund. Och ej längesedan hafva vi sett det
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hugneligaste exempel derpå, att det är helt andra meriter än
förnekandet af vetenskapens allvarligaste fordringar, som nu för
tiden bana väg åt en akademisk lärare vid flyttningen från den
orientaliska lärostolen till en teologisk.

Ej längesedan, sade vi. Och likväl kunde det tyckas,
att menniskoåldrar bort förflyta sedan den af oss påpekade till-
dragelsen. Det är ju redan den tredje efterträdaren, som inta-
ger den af professor Gabriel Geitlin lemnade platsen. En känsla,
dyster som den, hvarmed Xerxes vid Hellespontens strand skå-
dade ned på sina åt undergången vigda österländska härar, hvilka
skulle hjelpa honom att eröfra Pallas Athenes ljusa borg, griper
hvar man i detta land, när vi besinna, hvilka rika själskrafter
inom en ringa tidrymd fallit offer för sträfvandet att förflytta
kännedomen om Orienten till våra lärosalar. Men dessa döds-
offer äro ej gjorda för glömskan, såsom perserkonungens bro-
kiga skaror. Man glömmer ej så lätt Georg August Wallin,
bevandrad i de österländska förhållandena såsom ingen nordisk
man det någonsin varit före honom; bevandrad deri, så-
som blott en arab — nej, en Wallin kan vara det i Arabiens
öknar; och så djup, så allsidig kännare af flera bland Österns
språk, att man, om än sökande bland de allra yppersta veten-
skapliga heroerne i dessa ämnen, måste länge söka, innan man
lyckas utleta någon, värd att nämnas hans like. Hans öfver-
man i sådan kännedom fann man i hela den civiliserade verl-
den ej.

Och glömmas skall ej heller Herman Kellgren, som så nyss
tillträdde sitt embete med nästan feberaktig ifver att göra sin
vetenskap -fruktbärande för fäderneslandets allmänna vetande
samt att vända hela den bildade Vestern och om möjligt äfven
Österlandets egen blick åt den lärostol, han på den yttersta
kanten af den bildade verlden intog med fastaste föresats att
ej sitta der förgäfves. Jag hvarken vill eller kan neka, att jag
ansett och ännu anser den ståndpunkt, från hvilken Kellgren
utgick till att under tankens makt kufva Orientens på en omät-
lig rymd utströdda tungomål såsom den, hvaraf rikaste vinning
utlofvades åt Finlands literära ansträngningar.
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Man vet, att Kellgren ville bygga, i enlighet med det stora
föredöme, Castrén hade gifvit honom, sina språkforskningar på
inhemsk finsk, på nationel grund. Jag föreställer mig saken
sålunda: ifall vi finnar ställa oss på en sådan grund, kunna vi
blifva jemngoda med de ypperste, som. hvar det ock vara må,
sträfva åt samma håll. Ja, vi hafva ifrån begynnelsen ett för-
språng, som gifver oss en möjlighet att hinna ännu längre än
de under andra förhållanden längst komne. Man säge ej: „en
sådan uppfattning af vetenskapliga sträfvandens mål är egoistisk,
är ovärdig att förflyttas till så eterrena sfärer som de, i hvilka
menniskoandens vetande bör lefva och hafva sin rörelse. 11 Upp-
offre den, som dertill har lust, sina personliga anspråk på er-
kännande; ehuruväl äfven genom dylika offergärder ingen gag-

nas, och endast hyckleriet i de flesta fall dervid inbringar skör-
dar utan kärna, liknande till sitt innehåll, såsom ett bärkart
liknar det andra, det torna skrytets vanmäktiga frukter. Men
när det gäller att vinna aktning, anseende, ära åt sitt fädernes-
land genom intelligens, snille och den yttersta ansträngning af
alla ens själskrafter, då är afprutningen af räntan på det pund,
individen fått på sin lott, ett rån begånget emot någonting
oändeligen mycket mera värdt än den enskilda eganderätten,
ty det är ett — helgerån. Och ju fattigare det landet är, hvars
räji-fgheter man eger att förfäkta, desto mindre prutmån lemnas
ät anspråkslösheten på dess bekostnad.

Medgifvas måste i alla fall, att den här uttalade uppfatt-
ningen <af de österländska språkstudiernas betydelse för vårt
land icke så litet nedsjunkit från höjderna af de förhoppningar,
hvarpå en bland de första och ifrigaste förkunnarene i detta

århundrade af besagde studiers omätliga vigt och värde låtit
sig af sin entusiasm förflyttas. Vi mena härmed Friedrich
Schlegel, hvilken i företalet till sin 1808 i Heidelberg utgifna
märkeliga och väldigt uppseende åstadkommande bok: „Ueber
die Sprache und Weisheit der Indier,''1 utropar på efterföljande
sätt:

~Måtte det indiska studium finna åtminstone några få sådane
bearbetare och gynnare, som under femtonde och sextonde århun-
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dradet uti Italien och Tyskland plötsligen uppstodo i mängd till för-
mån för studium af grekiskan och inom kort tid uträttade så stora
ting dymedels. att genom den åter uppväckta kännedomen af forn-
tiden alla vetenskapers gestalt, ja. man kan väl säga hela verldens,
hastigt blef förändrad och föryngrad. Icke mindre stor och allmän-
nelig, vi våga påstå det, skulle äfven nu verkan af det indiska stu-
dium blifva, ifall man kraftigt ville gripa sig an dermed och det
blefve infördt i kretsen af de europeiska kunskaperna."

Dessa och dylika förhoppningar, lätt begripliga hos ett
slägte, som i franska revulutionens och de derpå följande krigens
stora skola fått lof att vänja sig vid sannolikheten af det otro-
ligaste, hafva sedermera visat sig lika illusoriska som seglarens,
hamnande för första gången vid någon bland Österlandets para-
disiska kuster, då han föreställer sig, att bakom strandens berg
blygsamt gömma sig endast dalar, bebodda af englaoskuld och
mensklig dygd.

Friedrich von Schlegel — såsom han sig kallade, sedan
han blifvit prydd med österrikiska adeliga sporrar — drabbades
för öfrigt sjelf af det bedröfliga ödet att i och genom sin egen
personlighet framställa det okullstötligaste motbeviset, kvarige-
nom de af honom teoretiskt öppnade utsigterna till mensklig-
hetens pånyttfödelse praktiskt förbyttes till tröstlösa öknar.
Oaktadt sin högst betydliga talang hade han allt ifrån sitt företa
uppträdande på literaturens fält sällan visat sig såsom en hög-
sinnad karakter samt stundom äfven genom annat än sin allt
för mycket i orientalisk stil hållna dikt: LtLucinde,"" rättfärdigat
den af en stor antagonist mot honom slungade beskyllnngen,
att han hörde till antalet af de skriftställare, som visa lust att
göra uppseende: c; durch Skandal. 11 Men sedan han hängifvit sig
åt den orientaliska uppfostran, af hvilken han väntade så upp-
lyftande följder, nedsjönk han steg för steg så lågt, som en rikt
begåfvad ande någonsin kan falla. Affälling från den kyrka,
hvari han blifvit döpt och uppfostrad, förnekande fräckt all fri-
are uppfattning såväl i literatur som i alla öfriga menskliga
ting, befanns han hafva blifvit den villigaste, underdånigaste,
af heder och samvete minst generade förfäktare af hvarje mot
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förnuft och högre sedlighet fiendtlig plan, dem Österlandets
genius i Vesterlandet roade sig med att realisera.

Hur annorlunda verkade deremot ej de klassiska studier-
nas pånyttfödelse i Europa! Man föreställer sig väl vanligen,
att denna inverkan inskränkte sig endast till literära och kul-
tur-historiska förhållanden i allmänhet. Och visserligen var
också fallet mångenstädes, men i alla fall icke öfver allt, sådant.
Jemte det den klassiska literaturens kristallklara, lysande for-
mer manade, fullfärdiga, de ur barbariets tunga band ännu icke
befriade moderna idiomerna till efterföljd eller åtminstone efter-
härmning, verkade äfven denna literaturs innehåll med sällsam
tjusningskraft på högre stämda sinnen och karakterer isynner-
het bland de nationer, som genom tidigare historiska förhållan-
den stodo romarene närmare. Framför allt och i förunderlig
hög grad visade sig detta vara fallet under sextonde århundra-
det bland fransmännen, det folk, som ej blott genom den histo-

riska kontinuiteten, utan äfven genom sitt lynne var mera än
något annat fästadt vid det romerska, sådant det mot slutet af
sin utveckling hade gestaltat sig. Hos den fransyska nationen,
der soldatmodet eller, om man så vill, den chevalereska tapper-
heten och förträffligheten dittills ofta hållit neder alla andra
slag af menskliga företräden, uppenbarade sig nu plötsligen
liksom uppstigne från jorden, eller snarare liksom nederfallne
från himlen, storartade representanter för det medborgerliga mo-
det, hvilka ingenting förlorade på jemförelsen med sina latinska
förebilder. Såsom stöd för detta påstående må vi endast nämna
den antikt formade kanslern Michel de I'Höpital, hvilken fram-
står såsom det väldigaste uttrycket af hela det slägte, som med
beundran och vördnad såg i honom ett föredöme, väl värdt att
efterföljas, ehuru omöjligt att upphinnas. L'Höpital gör effekten
af en kolossal marmorstaty, flyttad från forum romanum bland
det böljande hvimlet af skaror, klädda i en nyare tids kostym.
Man kan väl tycka, att denna efterhärmning af antika karak-
terer i moderna förhållanden visade sig stundom något affekterad,
kanske till och med teatralisk, liksom man skulle se roller af gamla
romerska senatorer spelade på en modern scen. Men scenen
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var dock en historisk verldsscen och' skådespelarene ofta nog
oöfverträffelige, och de hade ej blott så inlärt sina roller, utan
så lefvat sig in i dem, att man knappt förmår upptäcka skil-
naden mellan aktörerna och originalerna. Och storhet i lynne
och handlingssätt är ändock ett sätt att vara och visa sig, hvil-
ket hvar som helst tager sig ganska väl ut.

Hvad egde väl Orientens literatur och öfriga väsende att
erbjuda den nyare tiden, som kunde jemföras med den klassiska
ålderns testamente åt efterverlden uti ifrågavarande hänseende?
Asiens hela lif tyckes ju i allmänhet en romersk kejsaretid,
dock förutan någon Tacitus, någon Agricola eller Marcus Au-
relius. Vi rysa öfver den militäriska despotismens gräsligheter för
kontrastens skull med bättre föregångna och förgångna tider. I
Orienten, der en dylik kejsaretid i årtusenden varit permanent,
finner man den alldeles i sin ordning, och det faller ingen in att
beskärma sig deröfver. Man invänder kanske, att åtminstone till
hebreernas förmån ett undantag borde göras från den allmänna för-
kastelsedomen. Men kan det då bestridas, att det knappt gifvits
någon förvridning, någon upp och nedvändning af alla menskliga
förhållanden, som icke sökt och trott sig finna ett auktoritetsstöd
från någon lära eller praxis, genom hebreerne sanktionerad. Har
ej hebreomanin — honni soit qui mal y pense — uppställt det
oöfverträffeligaste mönster af ett mot andra intolerant, öfver egen
förträfflighet uppblåst små-folk? Medan isoleringsifvern, som stö-
ter bort all gemenskap med andra folk, drifves ända till den vilda
ytterligheten, att det är en genom lag anbefalld medborgerlig och
religiös dygd, som röjer sig i utrotande af sådana, söndersliter
sig det klena samhället genom inbördes hat och splittring, brister
i tu, ser mot hvarandra in i döden fiendtliga sekter rasa i sina
inelfvor o. s. v. Hebreomanerne stena sina profeter och kors-
fästa sin Kristus, allt exempel, som vore vådliga att rekommen-
dera till efterföljd. Det för de ortodoxa hebreomanerne så djupt
förhatliga främmande elementet är det, som upptager beredvil-
ligt kristendomens läror och barer dem öfver verlden.

Och lika litet som någon vesterländskt bildad menniska
skulle känna sig lycklig genom att försättas i ett samhällstill-
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stånd, liknande det folks, hvilket ansåg sig såsom Guds utvalda,
ville hon väl lefva i hägnet af Manus lagar. Hvilken filoso-
fisk spekulation skulle väl anse sig tillfredsställd genom att
stanna inom de gränser, Vedas högt beprisade vishet utstakat
åt menniskoanden ? Hvem vågar nu mera neka, att, så rik än
Orienten må vara på filosofemer, den dock icke kan göra an-
språk på att ega någon filosofi i ordets högsta mening, mera
än Europa egde en sådan före Thales tider? Ej heller tyckes
synnerlig anledning förefinnas till hoppet derom, att ur Orien-
tens averldsägg"" ett ordnadt system i brådkast blir utkläckt.
Österlandets bestämmelse var i mensklighetens barndom och un-
der hennes första utvecklingsstadier den, att ur dess sköte skulle
af tidernas stormar framdrifvas till Vesterlandets, för högre
kultur tjenligare jordmån de befruktande frön, som i hemmets,
af naturens liksom despotismens luxurierande öfvermakt tyngda
mark icke förmådde behörigen arbeta sig fram. Men svårt torde
det vara att afgöra, hvilka skördar af vishet och bildning under
sist förflutna århundraden uppvuxit åt Vesterlandet omedelbart
genom Österlandets sjelfverksamhet. Men Orientens poesi? Ut-
vecklar sig ej åtminstone derur en verld af ny, af oanad skön-
het? Man har ju hört så högt lofsjungas: a die Gebilde des
asiatischen Geistes, von Anmuth und Liebe beseelt"". Och be-
stridas kan väl aldrig, att åt det hållet i alla tider legat Österns
högsta styrka — ifall man förglömmer den imponerande styrkan
af dess allt förhärjande, allt krossande massor. Och likväl
kan det väl sättas i fråga, huruvida hela det rika, omätliga
Österlandet någonsin förmått frambringa en enda dikt till form
och innehåll jemförlig med de icke få, som det till vidden så
obetydliga, fattiga Grekland producerade. Och ju mera tjusande
t. ex. de ny-persiska dikterna — kanske de mest poetiska bland
Orientens alla — flyga fjärillätt och med fjärilns bekymmerlöshet
på en hejdlös inbillningskrafts strålande vingar, desto vådligare
visa de sig ej sällan vara genom det glänsande flor, de kasta
öfver sin afgudadyrkan af all despotism. Sjelfva den lefnadslu-
stige Horatius, hvilken ingalunda ville inbilla hvarken sig sjelf
eller andra, att han avar en man af jern'1, tager sig ut såsom en
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gammaldags romare af äkta skrot och korn i jemförelse med
sin ny-persiske gengångare: t,_du heiliger Hafis 11, såsom han.
tituleras i Goethes ttWest-Östlicher Divan. 11 Och hvar finnes
väl i våra finska, af en orientalisk fläkt genomsusade, men til-
lika af ett så djupt sedligt allvar och sann känsla af mennisko-
värde uppburna folksånger en tirad, sådan som den, hvilken,
öfversatt af en stor beundrare, lyder sålunda:

Denjenigen, der mein Scheitel
Wie Staub zertritt mit Fiissen,
Will ich zum Kaiser machen,
Wenn er zu mir zuriickkommt?

Är det genom att tjusas af en så hyperbolisk belefvenhet
hos sina poeter, perserne gjort sig förtjenta af att helsas såsom
Asiens fransoser? Det måste väl gå något hårdt på, innan de
europeiska originalerna vänja sig vid att goutera slika skaldiska
uttryckssätt, äfven om de i svagare stunder skulle låta sig nöja
med de genom dessa betecknade handlingssätten.

För öfrigt är denna i den ny-persiska diktningen fram-
krypande abjektion ingalunda en modern uppfinning af det asia-
tiska lifvet. Den har i alla tider varit det karakteristiska för
Orientens lynne. Äfven de monumenter af österländsk bildande
konst, man i våra dagar haft den grymheten att besvärja fram
ur det mångtusenåriga grus, hvari de legat begrafna, bära ett
sorgligt vittnesbörd derom. Så säger Sandreczki i sin nyligen
utgifna c( Reise nach Mokul" etc. med anledning af de i det
gamla Ninivehs ruiner upptäckta väggmålningarne, bland annat,
detta:

„das Gepräge jedes Biides ist Gewalt, Unterdriickung des
Schwächern mit herzloser Grausamkeit verbunden, ein langer. aus-
fiihrlicher Commentar zur Lehre vom Recht des Stärkern, und auch,
was auf Religion und Götterdienst Bezug haben mag, weist nur
auf Dämonen, die auf solchen Tyrannen Einfiuss haben konnten,
auf Ausgeburten eines Gehirns das Schrecken verbreitet, aber auch
sich selbst in seiner Abgeschlossenheit entsprechende Schrecken
ausbrutet. Von menschlich Liebhchen auch keine Spur mehr.
Welch ein Unterschied zwischen den Bildern dieses Ostreichs und
denen des Griechischen Lebens, von Kunst ganz abgesehen!
Nie ist mir der Unterschied zwischen dem freien Mann und dem
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Jvnecht so lebbaft vor Augen getreten als in den Gräbern der
Assyrischen Paläste. Nie känn man auch tiefer ftihlen was die
Vorsehung auf Marathons Schlaohtfekl von dem Westen abgewehrt.
Wahrlich wir Japhetiden sind ein hochgesegnetes Geschlecht, soll-
ten aber darum auch unsere Gaben und Vorziige weise und mit
Bank gegen den der uns geseguet gebrauchen."

Den europeiska menskligheten har derför i alla tider känt
en instinktartad rysning för vådan, hvarmed Asien kunde hem-
söka henne; och när helst detta hotat att vältra sig öfver vår
verldsdel, har det ansetts såsom en allmännelig olycka; och
högst bland hjeltar prisades och prisas ännu de män, som af-
böjt ett sådant öde, i spetsen för hvilka atheniensarene Miltia-
des och Temistokles gå i öfvermensklig storhet.

Också är det obestridligen en ibland Orientens största
meriter, att den låtit och låter c,_de stora reputationerna'", för
att begagna den store Napoleons uttryck, utbilda sig på sin be-
kostnad. Nu mera, sedan Europa i känslan af sin öfverlägsen-
het låtit jemte sina farhågor äfven sin förbittring mot Asien
falla, bygger väl ej ens den mest utsväfvande ärelystnad sina
förnämligaste förhoppningar på krigiska lagrar, skördade vid Gan-
ges' och Jang-tse-kiangs stränder. Vetenskapens heroer se der-
emot omätliga fält för sin andes idrotter öppnade i denna så
länge för forskningens ansträngningar tillslutna verld, hvars
kinesiska murar småningom måste ramla eller åtminstone tåla
vid några brescher. Äfven Finland har ju begagnat sig af till-
fället och låtit tvänne sina söner insamla dels på Sibiriens isar
dels i Arabiens brännande öknar skörden af den mest utbredda
namnkunnighet, som intill denna dag fallit på någon finsk mans
lott. Forskaren försänker sig ej nu mera i den öfverväldigande
allmänna anblicken, af Orientens imponerande massor, liksom man
häpnande stannar vid stranden af det ofruktbara hafvets omät-
liga vidd, då man hos sig finner hvarken kraft eller skicklighet
att låta kölen plöja fåror deri. Men liksom seglaren känner
sig på oceanen hänvisad på sig sjelf allena och icke väntar af
denna något annat bistånd, än det hans egen öfverlägsenhet för-
mår tilltrotsa sig af det motspänstiga elementet, så drager också
den europeiska vetenskapsmannen ut på sina asiatiska eröfrin-
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gar. Forskaren, af hvilket slag han än må vara, står till alla
orientaliska föremål ungefär i samma ställning, som naturforska-
ren till ämnena för sina betraktelser eller som Mahomet till
berget. Förgäfves skulle han vänta, att de sjelfverksamt komme
emot honom. Han måste ej blott ordna, utan äfven personligen
uppsöka dem. De erbjuda blott stoffet, hvaröfver han skall
gjuta sin andes skapande kraft. Svårligen har någon, allt sedan
Herodoti tider, bildat sig till stor kännare af orientaliska för-
hållanden utan personlig beröring med Orienten; åtminstone
skulle detta ej lyckas för någon, som vore hänvisad blott till
källor, omedelbart härflutna från Orienten sjelf, medan så många
lärde män beredt sig och verlden djup insigt i Greklands för-
hållanden, utan att hafva trampat Hellas klassiska jord eller be-
höft anlita andra hjelpmedel än dem, grekerne sjelfva qvarlem-
nat såsom monumenter på sina förtrampade grafvar.

Den akademiske lärare, som nu mera eger att föra de öster-
ländska språkens talan vid universitetet och utan allt tvifvel
skall göra det till den fosterländska högskolans synnerliga båt-
nad och heder, har haft den oskattbara lyckan att icke allenast
beträda den jord, hvarpå Europas första räddningsstrid mot
Österlandets invasion utkämpades, utan också den att känna
sig omsusad af de vindar, som komna från Orienten sätta i svall-
ning vågorna, hvari Leanders kärlek trotsade och fann döden.
Ett oöfverskådligt fält har vidgat sig för professor Lagus' skarp-
sinnighet och outtrötteliga arbetsförmåga. Om man också nu
mera ej, såsom vid begynnelsen af detta århundrade, tilltror den
orientaliska literaturen en allt öfverträffande förträfflighet, ut-
gör väl äfven den ändock ett bland de vigtigaste momenterna i
menniskoandens skapelsehistoria. Men forskarenes blickar tyc-

kas likväl alla mer och mer vända sig åt de österländska tun-
gomålens organiska utveckling samt åt de jemförelser, dennas
fenomener framkalla, sedan man fått nog af de endast öfver
ytan halkande komparativa fria fantasierna, lekbollar, dem be-
hofvet att söka ett föreningsband, en enhet mellan disparata
företeelser, kastade ut åt menighetens öfver lärdomsgrannlåten
häpnande nyfikenhet. Äfven dessa Rudbeckiskt-Atlantiska an-
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strängningar ej blott hade sin tid, utan förtjenade också att
hafva den, ehuru de, lidande skeppsbrott under sin äfventyrliga
seglats, tjenade endast till att varna efterkommande för de klip-
por och reflar, mot hvilka de sjelfva krossades.

Med allt skäl befarande, att de åsigter, dem en i de nu
behandlade ämnena endast dilettanterande penna nedskrifvit, skola
öka de skeppsbrutnes mängd, kan jag dock ej nedlägga henne
utan att uttala en subjektiv önskan, hvilken ligger mig för varmt
på hjertat att icke känna behof af att meddela sig. På pro-
fessor Wallins förslag inskränktes, genom de nu gällande aka-
demiska statuterna, studium af orientaliska språken till de tre
s. k. islamitiska: turkiskan, persiskan, arabiskan. Måtte den
nye professorn ej behöfva så strängt binda sig vid stadgande-
nas bokstaf, att han nödgas undandraga sitt bistånd dem bland
historisk-filologiska fakultetens medlemmar, hvilka genom känne-
dom af hebraiskan önskade förbereda sig till teologiska studier.
Jag vågar tro, att det skulle lända till ovärderlig båtnad för
vårt land, ifall ynglingar, som egt tillfälle att förvärfva sig dju-
pare insigter i ämnen, hvilka anses företrädesvis bidraga till
allmän mensklig bildning, oftare än hittills varit fallet, vände
håg och krafter åt det stånd, man framför andra kallar läro-
ståndet, och af hvars egen högre ståndpunkt i bildning det fin-
ska folkets högre lyftning mot samma mål beror mer än af nå-
got annat. Min mening är naturligtvis ingalunda den, att pro-
fessor Lagus bör utsätta sig för den förebråelsen, mathes. prof.
Tammelin 1709 framkastade mot sin kollega Linguarum pro-
fessor Alanus: att nämligen denne „_ej gick efter analysin
grammaticam, utan endast theologice tillväga*). Också kan
ingenting i närvarande fall vara mindre att befara än en sådan
teologins våldgästning på grammatikans profana område.

*) Jemför Joh. Jac. Tengströms „Chronologiska antecknin-
gar etc", hvilkas sällsporda förträfflighet hvarken blifvit nog er-
känd eller nog kan erkännas, alldenstund vi alla, som blicka tillbaka
på tidigare akademiska förhållanden, hemta vårt bästa vetande derom.
ur denna boks lika rika som på samvetsgrannaste forskning grun-
dade innehåll.
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I en skrift, daterad den 26 Oktober 1855, inbjöd teolo-
giska fakultetens decanus till åhörande af det föredrag, hvar-
med utnämnde professorn i pedagogik och didaktik Lars Jak.
Stenbäck dagen derpå skulle tillträda sitt embete. Programmet
uttalade de af alla delade förhoppningarne, att den nye profes-
sorns verksamhet skulle blifva välsignelserik för vetenskapen,
universitetet o. v. v. — Detta lika varma som berättigade
hopp hörde, tyvärr, till de många, som svikit. Man misstog
sig, då man trodde professor Stenbäcks afsigt vara att finna en
varaktig stad i den akademiska lärostol, som väntat på honom
för att fyllas för första gången. Den tjenade honom endast till
trappsteg, hvarifrån han desto säkrare kunde förflytta sig till
den vingård, som kyrkan planterat midt bland Storkyros åker-
fält, hvilkas längd och bredd redan sen långlig tid tillbaka
öfvergått i detta land till ordspråk.

Mången, hvars tankar med ifver målade på den moderna
blandsäd, som betecknas med benämningen: skolans emancipa-
tion från kyrkan, menade sig få nytt vatten på sin qvarn,
då det spordes, att den förste pedagogie professorn vid univer-
sitetet redan, innan två månader hade förflutit efter den dag,
på hvilken han tillträdt detta sitt så maktpåliggande embete,
blifvit till kyrkoherde utnämnd. Hvar och en förnuftigt dö-
mande måste dock finna det alldeles naturligt, att en man, som
under flera års tid haft till enda perspektiv en skolas sterila
bänkar och ej ens efter sin vunna befordran till professor såg,
åtminstone i materielt hänsende, stort mera grönskande utsigter
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för sig, icke skulle synnerligen tveka i valet, då det gällde att
erkänna kyrkans afgjorda företräde. Att han likväl, då han
tog sin egen hand och person ur skolan, ingalunda åsyftade att
emancipera skolan från kyrkan, derpå lemnades bevis i större
stil genom det, en kyrkans stor-dignitär värdiga nit, hvarmed
hans straffande stämma ljöd, hörbar till och med ofvan den oer-
hördt dundrande korus, hvilken ropade ve och förbannelse öfver
det olycksfödda förslaget till organiserande af landets folkskole-
väsende. Man måste vara stenblind för att icke förmärka sträf-
heten af Esaushanden, som utan barmhertighet slog den från
hundratals håll på en gång angripne. Och högheten af f. d. pe-
dagogie professorns nuvarande hierarkiska ståndpunkt gjorde
också hans röst så skarp, att ej ens det finaste öra skulle kun-

nat deri förmärka minsta klang af Jakobs milda stämma. Der-
emot röjde sig påtagligen, att författaren till straffdomen tyckte
sitt verk vara ganska godt. Hvad betydde väl det, att han för
en stund förglömt, att kyrkan äfven i sitt förhållande till sko-
lan icke bör låta lagens hammare ensam ljunga, och ej förmena
evangelii försoningsfulla lära att åtminstone då och då, om också
för ombytes , skull, skymta något fram! F. d. pedagogie pro-
fessorn visste med sig sjelf, att han gjort nog som menniska
och prest, då han med all myndighet tuktade en, som blifvit
gripen på bar gerning, sökande att utsprida vilseledande irrläror
både i afseende å kyrka och skola.

Jag har ansett mig uppfylla en pligt då jag anfört det
bevis, som var mig bekant, på den förste pedagogie professorns
ännu icke afsvalnade nit för den finska skolans intressen. Skyl-
digheten att påpeka detta var desto oafvisligare, som det fak-
tum omöjligen låter bortresonnera sig, att den seger, kyrkan
så plötsligt vann, då hon företrädesvis fick disponera om hans
krafter, tillskyndat skolan någon förlust.*)

*) Pedagogie professionen, som, sedan den genom 1852 års
statuter först inrättades, endast, under par månaders tid ordinariter
blifvit skött, har efter prof. Stenbäcks afgång åter i runda sex år
stått ledig. Denna professions oundgängligaste angelägenheter blefvo
emellertid ombesörjda först af professorn i praktiska teologin från
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Och huru olika än omdömena må hafva utfallit angående
ändamålsenligheten af besagda professions öfverflyttning från
teologiska fakulteten till den historisk-filologiska, torde dock
alla komma öfverens derom, att denna förändring 'påskyndats
af den förlust, universitet led, då dess pedagogie professor så
oväntadt fann sin nyss intagna lärostol för trång för sitt behof
af verksamhet,**) Men en mera betecknande tilldragelse i af-
seende å tidens tendens att emancipera skolan från kyrkan,
känner, så vidt mig är bebant, vår kulturhistoria ännu intill
denna dag icke än samma transportering. Den, som gifver akt
på tidens tecken, märker likväl lätt, att helt andra, ännu mera
afgörande steg åt det hållet kanske snart nog komma att ta-
gas ut.

Ja väl! Det finska folket står äfven i detta hänseende
vid en vändpunkt: i beråd att vända ryggen åt förhållanden,
hvilka egt rum allt ifrån den stund, den första tillstymmelsen
till skola här varseblifvits, för att rikta blick och håg åt nya
former, om hvilka man uttalat det bästa, man vet säga, då man
påpekar, att åtminstone vår egen erfarenhet ännu ej eger några
data, konstaterande förändringens vådlighet. Obestridligt är, att
deras antal stundeligen ökas, hvilka finna det föga betänkligt
att bryta med hädangångna århundradens erfarenhet och att
kasta sig in på en ny bana, som ej ens vid sin utgångspunkt
redan eger en fast bro öfver det genom brytningen åstadkomna
svalget och förlorar sig i kommande sekels dunkel, om än ge-
nom detta skimrar för de troendes blick, i ett mer eller min-
dre aflägset fjerran, det sökta ljusa målet. I en sådan bryt-

1856 till slutet af 1859, och sedermera af professorn i sedeläran
och vetenskapernas system till och med vårterminen 1861. Derpå
följande hösttermin öfverlemnades detta uppdrag ät den na mera
utnämnde professorn i pedagogik och didaktik.

**) Jag vet ganska väl, att det här sagda skall synas både
herr Stenbäck sjelf och mången annan ett mycket hårdt tal. Men
jag hoppas, att mina ord skola förekomma betydligt vekare, ifall
de jemföras med de stenhårda, som i ofvansagda Storkyrovotum
slungades emot ett menniskobröst, hvari någon känsla äfven kunde
förutsättas.
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ningstid, som satt sig till doms, vägande i sin hand den foster-

länska skolans vara och blifva i hennes ställning till finska
kyrkan, borde hvarje allvarlig öfvertygelse, uttalad i ämnet, ega
giltigt anspråk ej blott på att bli hörd, utan äfven behjertad.
Det måste likväl på förhand erkännas, att den med några få
ord här framlagda opinions-yttringen i formelt hänseende visar
sig behäftad med ett fel, som i dylika fall synes mången min-
dre ursäktligt än något annat. Hon kan alls icke berömma sig
af denna hetsighet i uttryck och åthäfvor, hvilken vanligen
ansts gifva oemotståndligt eftertryck åt värman för en sak, den
man förfäktar. Detta fel måste i sin färglöshet taga sig ännu
fattigare ut, ifall det ställes vid sidan af de eldiga färger, i
hvilka meningarnes skiftning angående denna fråga vanligen
skimrat. Men då man allvarligt begrundar andarnes höga gång
genom förflutna sekel eller söker utspana deras tåg genom dem,
som komma skola, tyckas mig de ohejdade utbrotten af stundens
passioner ändock ej alldeles på sitt rätta ställe. I sådant sorl
och tumult förlora sig ju än mer de spår, man äfven vid lug-
naste mo.l har så svårt att följa.

Ehuru min lätta konturteckning uteslutande omfattar
den finska kyrkans ställning till skolan, må dock en anmärk-
ning af allmännare syftning här förutskickas. Lätt är att begripa,
hvarför män, utgångne ur den katolska kyrkans sköte, funnit
sig drifne att emot henne ställa sig i opposition, då anden ma-
nade dem att framträda såsom förfäktare af folkens rättighet
att bli delaktiga både af andelig och verldslig kunskap. Den
martyrologi, som upptecknat heroernes i menskligheten kamp
och lidande för ljusets sak, är till icke ringa del fylld med
namn, betecknande offren för katolicismens öfvermäktiga, orubbe-
liga tro på okunighetens ensamt saliggörande egenskap, så vidt
det gällde mängden. len kyrka, hvars första dogm i afseende
å folkens kristliga uppfostran var den, att ur deras hand borde
ryckas kristendomens grundval, bibeln, är frånvaron af äfven
allt annat menskligt vetande en så sjelffallen sak, att vidmakt-
hållandet af okunnighetens nimbus hörer till de oundgängliga
omsorgerna för bevarandet af den hierarkiska glorian i oan-
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tastad täthet. Ej ens förtjensten af konseqvensens skarpsinnig-
het vid medlens val kan i detta fall synnerligen högt uppskattas.

En lika ojäfbar konseqvens af detta katolska bemödande
att bringa i system läran om okunnighetens oumbärlighet för
den rättrogna kristenheten är äfven den, att, när helst män,
hvilka hysa en annan öfvertygelse om mensklighetens bestäm-
melse, se någon skymt af möjlighet att bryta väg åt segern af
sin åsigt, deras närmaste sträfvan går ut på att emancipera
undervisningen från kyrkans välde. Man har ej behöft vänta
på det, som i denna stund för sig går uti Italien, för att få till-
räckligt bevis derpå. Bevisen ligga längesedan kringströdda
jemte askan af utbrunna kättarbål och blodfläckar, som aldrig
kunna torkas bort från historiens blad. De märkvärdigaste
exempel lemnar ändock äfven i detta hänseende Frankrikes
stora revolution. Särdeles upplysande härutinnan är bland an-
nat den, genom henne till biskop af Blois upphöjde Grégoires
verksamhet för upplysningens befordrande i den vilda tiden.
Ehuru en ej blott rättrådig, utan äfven i grunden sannt krist-
ligt sinnad man, söker han med all den makt, som revolutio-
nens storm gaf åt hennes söner, rycka privilegiet att hålla
Frankrikes folk i fortfarande okunnighet från kyrkans fäder.
Och ännu i våra dagar uppställde sjelfve Guizot, ehuru prote-
stant,*) medan han hjelpte till att styra sitt land, såsom första
norm för all offentlig undervisning, att den borde vara:

Det kunde tyckas som låge i jesuitismens passionerade if-
ver att meddela undervisning en storartad protest mot katoli-
cismens i allmänhet konservativa nit för okunnighetens helgd.

*) Detta sällsamt låtande uttryck föranledes af en sägen, som
meddelades mig af den såsom förträfflig predikant äfven hos oss
ej okände, tidigt bortgångne Adolphe Monod. Han berättade nämligen,
att den store, för sina protestantiske trosiörvandter i Frankrike så
varmt nitälskande vetenskapsmannen Cuvier plägat försäkra desse:
..det värsta, som kan hända er, vore att till högste ledare i rege-
ringen af vår kyrkas angelägenheter få en protestant. En upplyst,
liberalt sinnad katolik kan såsom minister skydda och gagna er
oändligt mycket mer än en sådan."
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Motsägelsen är likväl endast skenbar. Skyldigheten att lefva
uti intellektuelt mörker angår blott dem, som vid deras födelse
blifvit nedkastade i stoftet. Solgrandet — i sitt förhållande
till kyrkans makt nedsättes dock allt till betydelselös atom —

solgrandet, som redan har lyckan leka i menniskolifvets dager,
må gerna ytterligare förgyllas af konsternas och kunskapens
grannaste sken. Men första vilkoret för, att ens den jesuitiska
undervisningen skall af kyrkan tolereras, är likväl, att ungdo-
mens uppfostran ej endast för sig går enligt jesuitiskt-aristokra-
tisk metod, utan äfven med tillbörlig tillämpning af jesuitisk
moral. Och ju tjenligare både denna metod och denna moral
synts för kyrkans ändamål, desto vådligare hafva bildningens
sanna, uppriktiga vänner ansett hvardera vara. Sålunda har
det händt, att äfven det, som tyckts böra kunna åberopas till
bevis på katolska kyrkans brinnande ifver för spridning af kun-
skap och bildning, tvärtom mer och mer ökat deras tal, hvilka
ropa på eller hviska om skolans emancipation från kyrkan.

Men detta förhållande förklarar ingalunda nödvändigheten
af det eko, som omsider begynt upprepa samma rop i alla nej-
der, dit protestantismen hunnit tränga. Protestantismens inner-
sta natur och beskaffenhet förklara deremot desto bättre, hvar-
för detta ljud dröjt så länge, innan det låtit sig förnimma, sär-
deles i de trakter, der ej närheten af de katolska exemplen
skrämt till efterföljd af emancipationslusten. Tvifvelsutan är det
ock de hierarkiskt-katolska elementerna, hvilka stannat qvar så-
som bottensats i den lutheranska kyrkostyrelsen, som förnäm-
ligast erbjödo den hårdhet, hvaraf gjordes behof, för att det an-
tydda genljudet skulle vinna i styrka.

Men när förnams väl ur Luthers egen själ ett enda ande-
tag, som skulle ge fart åt ropet derom, att kyrkan, hvaråt han
lemnat sitt namn, icke mera kan stå tillsammans med den skola,
hvilken i hennes hägn sig utvecklat? Var det icke just han,
som väldigare, än dittills hade sports på jorden, upphof sin röst
till förmån för lärofriheten ej såsom privilegium för den eller
den samhällsklassen, hvilken redan var i besittning af andra
företrädesrättigheter, utan till dessa oräkneliga skarors båtnad,
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dem han, i enlighet med Skriftens ord, ville göra fria genom
sanningen, ehuru de blifvit födda i och till den andliga och
lekamliga träldomens mörker. En son af folket och en folkets
man, framstod han såsom en folkets lärare, hvars like ej verl-
den hade sett, sedan kristendomen först förkunnades åt jorden.
Djerfvare än någon annan predikade väl han både genom teori
och praxis öfver texten af skolans emancipation från kyrkan
— fastän termen ej påfanns förr än långt efter hans dagar.
Men skulle han hafva gjort det äfven i sådant fall, att skolans
ställning till kyrkan på hans tid icke varit odrägligare, än den
visar sig i vårt land vara nu ? Derom är väl tu tal; kanske
ock flera. Dock, det är sannt: att storma det Babelstorn, hvars
högsta försvarare sammanfattade sin trosbekännelse i den infama
frasen: fabida de Cristo nobis multum profuit, dertill behöf-
des en Martin Luther. Men svårligen skulle han anse det mö-
dan värdt begå den anakronismen att stiga upp ur sin graf så-
som korförare för dem, hvilka vilja bygga vår nya skola så vid,
att den ej mera rymmes vid sidan af vår gamla kyrka.

Den första skola, som här öppnades, sedan Wäinämöinen
upphört att hålla sina populära föreläsningar i våra ödemarker,
uppstod helt stilla inom den första kyrkan i vårt land, liksom
dessa små kapell, hvilka här och der smyga sig mot murarne
af de katolska templen. Längtar man efter ett intryck, som
kan gjuta någon försoning i de bittra känslor, betraktelsen af
den katolska kyrkans ställning i allmänhet till folkundervisnin-
gen väcker, må man vända blicken tillbaka till dessa första
planteringar af kultur i de nejder, der äfven menniskosjälarne
dittills vuxit vilda, liksom all annat, ur naturens sköte. Allt
för högt få likväl fordringarne på dessa första inympningar af
civilisation på den vilda stammen icke ställas. Man hör väl
redan tidigt talas om skolor inom de finska klostren. Men stort
väsende göra de ej af sig. Sorlet ur dem tränger ej långt; un-
dervisningen icke heller. Man märker ändock snart nog, att
äfven andra kunskapsstycken än de, i hvilka Wäinämöinen varit
mästare, småningom ingått i folkets elementära bildning. Yng-
lingar, rikt begåfvade såsom Magnus Tavast, låta ana dertill, att
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den finska intelligensen endast behöfde några strålar af den
högre menskliga kulturen för att kunna börja sin täflan med
dessa, dem Aristoteles, filosofi och Cieeros språk redan fostrat
långt öfver det mått af vishet, som kan flyta ur naturens sköte
allena. Desse finske ynglingar våga redan sätta sig ned i vis-
hetens högsta tempel bland hennes störste mästare, ådraga sig
allmän uppmärksamhet och vinna utmärkelse för vett och lär-
dom. Och liksom de första frön dertill blifvit utkastade i den
inhemska kyrkans hägn, hembjuda de också kunskapens mog-
nande frukter åt henne. Finland begynner uppfostra åt sig
biskopar bland sina egna söner. Det var mer än den tievärde-
liga sångarns•• vishet hade förmått hemta upp ur sitt djup.

Gerna må medgifvas: det mått af vishet, den finska kyr-
kan bestod sig sjelf, var ingalunda särdeles stort. Men allt,
hvad hon deraf hade, delte hon kristligt med sig. Af afgjord
vigt för det gryende vetandet i detta land var också, att den
första, länge den enda makt, som tillkämpade sig ett erkännande i
trots af det eröfrande svärdets rätt, tog skolan i sitt skyddande
hägn. Den, som på den tiden skulle fått infallet att rycka bort
skolan ur kyrkans omhägnad, hade ej kunnat hafva annan af-
sigt än att bortkasta den förra åt slumpens äfventyrligaste nyc-
ker. Men huru obestämbara emancipationens följder i öfrigt
kunnat vara, stod det desto mera fritt för den oundvikliga för-
störingen att välja den form för fullbordandet af sitt verk, som
föll henne mest i smaken.

Det ofvansagda skall längre fram åberopas ånyo. Det bör
likväl ingalunda tydas såsom ett medgifvande, att jag skulle
anse kyrkans uppstigande till herrskande envåldsmakt i detta
land under medeltiden för en större lycka, än den på någon
annan tid eller annorstädes det varit. Tvärtom hade framgån-
gen af biskop Thomas' plan, att förvandla Finland till en påfve-
stat i miniatur, ifall den varit möjlig, otvifvelaktigt äfven för
den gryende bildningen medfört obotlig skada. Det ligger i all
hierarkis väsende, då den får oantastad utveckla sig till obe-
gränsad maktfullkomlighet, någonting hårdt, intolerant, exklusivt.
Dess skolstyrelse heter då inqvisition; dess skoltukt upprätt-



hålles på kättarebålen; dess omsorg om tjenliga skolböcker ut-
tömmer sina krafter på uppgörandet af index. Men sjelf an-
tastad af yttre våld, öppnas den stridande församlingens kyrka
oförfäradt till asyl åt dem, som svagare än hon sjelf med henne
dela förföljelsens faror. Den katolska hierarkin har i alla tider
varit utmärkt för detta lejonlynne, hvilket lika lätt sönderrif-
ver, som utöfvar ädelmod mot den svagare, den hjelpbehöfvande.
I följd af sin i grunden af yttre makt beroende ställning från
begynnelsen, har den protestantiska hierarkin icke alltid röjt
lejonets böjelse i sistnämnda fall. I det förra deremot, ty värr,
något oftare.

Katolicismen, talande mera medels sinnligt åskådliga cere-
monier än abstrakta dogmer till finska folkets själ, hvari de
djerfvaste, från hedendomen ärfda fantasier ännu hejdlöst tum-
lade om hvarandra, hade i denna slagit djupa rötter. De ryck-
tes opp af den, genom en statskupp inbrytande protestantismen.
Den på materiel makt och besittning bygda hierarkin fick gifva
vika för en annan af mera ideel natur, som just derför, att den
ej rätt var af denna verlden, icke heller betydde stort mer än
verldens mäktige behagade tillåta. Hon sökte derför stundom
liksom alla, hvilkas kraft ej står i behörigt förhållande till de-
ras vilja, genom stora, hetsiga ord ersätta hvad som brast i
handlingens imponerande energi. Kuustö slott, som varit ej en-
dast tecknet till, utan äfven en ej obetydlig del af verkligheten
i de finska biskopaines makt, sjönk i ruiner, medan domkyrkan
i Äbo allt fortfarande i yttre måtto visade kontinuiteten af den
kristna kyrkans oförgänglighet.

Det är kändt, att jemte den katolska kyrkan nedbröts äf-
ven den af henne hägnade skolan. Denna förstöring kan väcka
förundran endast hos dem, hvilka icke besinna, att der mycket
skall byggas nytt, åtskilligt gammalt måste raseras för att deråt
gifva plats. Man plägar i allmänhet med en viss sentimental
beundran påpeka, huruledes vid anställd jemförelse mellan kul-
turens ståndpunkt i vårt land, då katolicismen föll, och dess
tillstånd under protestantismens första period, vågskålen tyckes
afgjordt luta till den förres förmån. Jag vill ingalunda hvarken
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förneka sanningen af detta faktum eller förringa dess bevis-
ningskraft; tillåter mig likväl anmärka, att de spår till kultur,
som af första hvirfvelvind kunna utplånas icke måtte hafva
trängt särdeles djupt. Just derför att katolicismen äfven här
såsom öfver allt annorstädes, så vidt det gällde menskligheten i
massa, sökt förnämligast verka på dennas sinnen genom c,utvär-
tes tukt" och en kult, som talade till fantasin, skulle äfven
mindre stötar än den påtrugade reformationen varit tillräckliga
att återflytta upp till ytan det barbari, som, på lånat när ej
utrotadt, dragit sig tillbaka under ett nog tunnt öfverdrag af
bildning. Det är dessutom bekant, att den kungliga officiela
plundringen af kyrkan företrädesvis drabbade Finland,*) detta i
långlig tid all plundrings arma eldorado. Hos Gustaf Wasa
förmärkes äfven härutinnan ännu allt för mycket parvenyns om-
sorg om sitt timmeliga goda. Hur annorlunda förfar ej hans
store sonson, som hunnit blifva. varmare i sin konungamantel.
Den, hvilken såsom Gustaf Adolf hembjöd äfven sitt eget rika
lif såsom offergärd åt tankens frihet, hvi skulle ej han hem-
bjuda det mindre, sitt gods, åt skolan, utgångspunkten för den
vetande tankens telegraftrådar, liksom kyrkan är det för den
religiösa känslans?

Men om också bildningens yta äfven under katolicismens
sista tider i vårt land icke sträckte sig långt öfver massan af
folket och ännu mindre trängde der på djupet, vore det likväl
obilligt, ifall man ville förneka, att allvarlig håg för vetande
hade blifvit väckt och fostrad hos de utvalde bland landets
ungdom. Ännu mindre än trädet i skogen växer med ens till
mastfurans storlek, uppstå sådane män som Mikael Agricola och
hans närmaste medhjelpare eller efterföljare på en gång ur en
mark, alldeles ouppbrukad för emottagandet af kulturens växt-
lighet. Men den stora, framtidsrika skilnaden mellan desse
protestantismens förkämpar och deras katolska föregångare rö-

*) Jfr härom bland annat Geijers Svenska folkets Historia
del. 2 pag. 64, not. 2, der historien om „hvad han (konungen) kal-
lade konungsgeldh" finnes omnämnd.
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jer sig deri, att de förstnämnde ej nu mera kringgärda kunska-
pens frukter såsom en själaspis, förbehållen endast några strängt
slutna kretsar. I enlighet med Kristi egen, af Luther upplif-
vade och troget följda föreskrift är det för dem den heligaste
samvetssak att gå ut och lära allt folk. Ifrån bibelöversätt-
ningen till den obetydligaste abc bok, går all deras literära
verksamhet så uteslutande ut på att genom populariserandet af
religionskunskapen göra menigheten deraf delaktig, att det veten-
skapliga vetandet länge nedsättes till endast sekundärt medel
för folkundervisningen i kristendomens grundsanningar. Medan
Luthers egna bemödanden åt detta håll mana till nitisk efter-
följd, tyckas den lärde Melanchtons, Erasmi, Reuchlins och Ul-
rich von Huttens exempel ännu länge för våra landsmän så godt
som förlorade. Men utan känsla af djup vördnad kan man i
alla fall icke erinra sig denna bergfasta tro på kunskapens
helsobringande kraft och detta sannt kristliga och derför äfven
sannt protestantiska erkännande af hvar mensklig individs rättig-
het att deraf få sig sin del beskärd. Grunden för det fasta,
ömsesidigt välgörande förbundet mellan kyrka och skola var
sålunda ifrån begynnelsen här af protestantismen lagd på långt
liberalare, för ädel humanitet mera välgörande vilkor, än inom
katolicismen någonsin kunde blifva fråga. Ty detta förbund ute-
slöt ingalunda möjligheten, äfven af vetenskapens högre utveck-
ling, så snart det finska folkets ande hunnit till mognad för en
sådan. Det hände väl sedermera, ty värr, ej sällan, att den
protestantiska teologin såsom vetenskap gick genom sin blinda,
vresiga intolerans den af henne bittrare än någonting annat ha-
tade katolicismens ärender. Men sjelfva denna ultramontanska
— om uttrycket i denna mening får begagnas — protestantiska
ortodoxi skulle blifvit högeligen förundrad, ifall hon fått veta,
att hon mot all verklig lärdom bar afvog sköld. Det var ju i
de flesta fall det stolta medvetandet af sin med svett och möda
skyhögt uppstaplade skolastiska lärdomsmassa, som gjorde henne
otillgänglig för hvarje ljusstråle, framblixtrande ur en annan sfär
af vetande än hennes egen, äfvensom för det friska mennisko-
lifvets friare former. Skolan, sådan hon tänkte sig den, skulle
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hon troligen försvarat ända in i döden, liksom en på martyr-
plågorna beredd kättare sina irrläror. Dylika ortodoxins atleter
äro väl i alla kyrkor fruktansvärde motståndare, men såsom
bundsförvandter vanligen ovärderliga. Måhända bidrog en dun-
kel känsla af de fördelar, som sådana ryggstöd kunde medföra
i nödens stund, dertill, att det ej föll den finska skolan in att
redan i de tiderna spekulera på nödvändigheten af hennes eman-
cipation från kyrkan.

Den historiska rättvisan lär och bjuder främst af allt, att
man vid bedömandet af förgångna tiders förhållanden ej må
utgå från moderna synpunkter; ej väga det, som varit, med de
vigter, hvilka svigta i stundens hand. Utan att jäfva befogen-
heten af denna fordran, kan man ej allt för strängt tadla, att
undervisningen i den af protestantismen omformade lärda skolan
företrädesvis var teologisk samt folkundervisningen uteslutande
religiös. Åtminstone den lärda skolan äfven hos oss sträfvade
ju från begynnelsen ändock till att meddela allmän mensklig
bildning. Och ju längre menskligheten hunnit framåt i ålder
och visdom, desto mindre exklusiv, desto mera kosmopolitisk
har verldsbildningen blifvit. Redan nya testamentet växer ej
upp uteslutande på det gamla testamentets och annan orientalisk
grund. Äfven tecken till grekisk verldsåskådning och kultur
skymta stundom fram deri. Och med dessa, utur hennes läras
urkällor hemtade elerr.enter har kristenhetens bildning under
sin vidare spridning och utveckling sammansmält så många andra,
flytande än från öster än från vester. Genom tusentals ådror
har framför allt det gamla, eviga Roms — itrbis et orbis —

kultur trängt in i alla porer af den moderna civilisationen,
också i de nejder, der den ej omedelbart, handgripligt strömmat
in i hjertat af folkens odling. Äfven i sin oförmedlade heden-
dom satt den jemväl uti våra skolor på högsätena vid sidan af
den strängaste protestantiska ortodoxi, liksom det språk, den
talat, länge herrskat vid altaret, bortträngande der hvarje ljud
af folkets modersmål. Förunderligt! Den fanatiskt religiösa
ifvern fann det alls icke betänkligt att tillåta de blinda hednin-
garne Cicero och Virgilius hafva sitt ord med i laget af den
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undervisning, hvars renlärighet i alla fall ansågs såsom dess
yppersta förtjenst. Det förtjenar kanske anmärkas, att den tole-
rantaste likgiltighet på långt när ej förfarit sedermera lika libe-
ralt mot det så länge verldsbeherrskande romarspråket.

Folkundervisningens inskränkning till det område blott,
der kyrkan uteslutande rådde, det religiösa, kan måhända be-
klagas; förundran bör den ej väcka hos någon, som besinnar,
att på den tiden religionen för folket hade samma betydelse
som för sjelfva kyrkan, om ej en ännu större. Den betydde
nära nog allt för gemene man, så länge han aldrig annat hört
än, att jorden, dit han för sina synders skull blifvit landsför-
vist, voro en jemmerdal, och der hans enda bestämmelse var den
att genom törne- och tistelbesådda stigar famla efter en väg till
himlen. Allt jordiskt, deri inbegripet vetandet om jordiska ting,
skattades således oändligt ringa. Gammal från fädren ärfd liäfd
och vana voro, så vidt det gällde sådant, Gudi nog; gudsfruktan
för allmogen ej blott vishetens begynnelse, utan ock dess fort-
gång och ända. Det låg en bottenlös brunn af tröst och hug-
svalelse under denna lära om jordens jemmerfulla bestämmelse,
som, ifall den icke hade blifvit redan annorstädes uppfunnen,
bort uttänkas enkom för detta lands åt nöd och faror så ofta
hemfallna folk. Huru skulle det uthärdat att bära, hvad det
burit, ifall det ej städse upprätthållits under vandringen af tan-
ken på ej blott glömska af mödorna, utan äfven vedergällning
för dessa vid banans slut? Stunden, då den bland drifvornas
öknar stretande vandrarn ser den sista ljusstrimman, som vin-
kade honom till hemmet, slockna bort, är ej aflägsen från stun-

den, då han förlorat sista återstoden af kraft och mod att längre
sträfva förgäfves.

En mildare dag grydde dock omsider öfver Suomis jord;
och i de.-s strålar begynte en och annan redan finna sitt land
till och med skönt. Mängden fann det då åtminstone drägligt
och tjenligt äfven till någonting annat än att oafbrutet fuktas
af de dit exilerades tårar och blod. Man begynte ana, att jord-
lifvet redan i och för sig sjelft kunde hafva någon annan bestäm-
melse än att förmedels sin uselhet utföra beviset derpå, att
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skilsmessans stund mellan dess elände och dess synda-offer var
den enda glada och trösterika, menniskan finge påräkna. Hvem
skulle väl våga påstå nu mera, att denna menskligare uppfatt-
ning af jordlifvets bestämmelse stod i strid emot kristendomens
sanna anda? Men onekligt är, att derur utgick det första upp-
slaget till en, åtminstone partiel emancipation från kyrkans en-
välde öfver folkundervisningen i detta land. Så snart det en
gång var erkändt, att äfven någon närmare kännedom om dessa
jordiska ting, dem den religiösa känslan helst betraktat såsom
ett från jordlifvets öfriga misérer oskiljaktigt ondt, borde i folk-
undervisningen få sin plats, följde det ju af sig sjelft, att med-
delandet af de nya elementerna nu skulle gå genom profana
händer till massorna. Det var en tid, som fick sin första rikt-
ning förnämligast genom en bland de största karakterer, vårt
land någonsin frambragt, den s. k. frihetstiden, hvilken isynner-
het äflades med att i detta hänseende röra ihop himmel och
jord. Arvid Horn var en gudfruktigare man än de fleste på
hans tid; men han fann det likväl alldeles icke betänkligt att,
så vidt i mensklig förmåga stod, förebygga, att hans fosterland,
den värst hemsökta tummelplatsen för de eviga krigen, mindre
än dittills skulle för framtiden motsvara idealet af en jordisk
jemmerdal. Horn, hvars egen kropp hade i striderna blifvit
sönderhuggen liksom hans land, visste således ganska väl af egen
erfarenhet att en fortsatt fysisk uppfostran i samma stil icke
kunde vara särdeles helsosam hvarken för ett folk eller indi-
viden. Han, som i sina unga år varit en bland de djerfvaste
kämpar bland desse karoliner, hvilkas namn är synonymt med
sagolik djerfhet, förbyttes under senare hälften af sin bana till
den varmaste bland fridens vänner. Dess frukter ville han och
de, hvilka med honom tänkte lika, bringa till mognad bland ett
folk, som så länge fuktat med sitt hjertblod den ofruktbara
lagern, ett trädslag, hvarom botaniken lärer, att det egentligen
icke är ämnadt till att växa vildt i våra kyliga zoner.

Mången, som ej utan rysning kan tänka på möjligheten,
att folkundervisningen i vårt land till betydlig del snart nog
torde blifva en af kyrkan föga beroende funktion, skall måhända
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finna någon tröst vid den tanken, att en sådan man som Arvid
Horn, hvars konservativa religiösa känsla förmådde honom att
äfven i yttre måtto strängt hålla sig fast vid uttrycken af fä-
drens gudfruktiga sinnelag, alls icke kände några samvetsskrup-
ler, då han befordrade sin tids planer att medels lekmän sprida
kunskap om verldsliga ting bland de folkklasser, hvilkas själar
dittills uteslutande legat i kyrkans hand. Och på den väg, som
frihetstiden uti denna profana riktning brutit under adertonde
århundradets förra hälft, fortgick sedermera vid seklets slut det
finska Hushållningssällskap, hvars verksamhet svårligen kan an-
ses hafva åsyftat att vända bort folkets sinne från Gud, ehuru
det uppbjöd allt, hvad en folkvänlig vilja, understödd af vetande
och erfarenhet, förmådde åstadkomma till att här förvandla den
gamla förbannelsen: a du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett'"
till en välsignelse. Och lika litet som denna verksamhet åsyf-
tade att göra kyrkans rätt såsom folkets själasörjarinna henne
stridig, såg hon sjelf i Hushållningssällskapets bemödanden ett
försök till intrång i hennes prerogativer. Detta bevisas klar-
ligen af det varma nit, hvarmed dessa sträfvanden omfattades,
följdes och understöddes af den finska kyrkans då varande äd-
laste och intelligentaste representanter.

Kommen var ännu då icke den tid, då någon skulle vågat
vilja emancipera finska folket från den omätliga skuld af tack-
samhet, hvari det stod till kyrkan äfven för den undervisning,
det genom henne i sekel hade erhållit. Tvärtom erkände de
fleste antingen med klart medvetande eller åtminstone instinkt-
messigt, att, om lagen bland oss hade byggt land, kyrkan upp-
byggt själarne. Genom alla gudomliga och menskliga band för-
enadt med folket hade Finlands presterskap stundom med det
delat lust, alltid nöd. Och om protesten emot barbariet blifvit
med sådan framgång inlagd, att civilisationen småningom allt
mer och mer behållit platsen, är det näst Gud de protestantiske
förkunnarene af Hans ord, Finland har att tacka derför. Or-
det, tolkande en orubblig öfvertygelse och flytande från ett af
kärlek eldadt hjerta, har aldrig här förnekat den kraft, hvar-
med det gjorde underverk redan i de tider, då myten föregick
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och ersatte religionen. Tidigare påpekades, att katolicismen,
vändande sig till folkets fantasi, mötte i denna en lättvunnen
proselyt, som gjorde kyrkan nationel i församlingens barndom.
Protestantismen, som öppnade åt sig väg till folkets innerlighet,
djupa känsla och böjelse för allvarligt begrundande, hade dy-
medels inslagit en ännu mera med detta lynne öfverensstämmande
riktning. Och derför sviker grunden, hvarpå den uppbyggt sin
kyrka, först då, när folkets själsdjup förbytt sig till ett moras,
der ingenting rent och heligt, kan hvarken bo eller bygga mer.
Om också med fog kan anmärkas, att protestantismen här allt
för uteslutande vände sig åt menniskans inre, ligger äfven i detta
tadel ett erkännande deraf, att predikarn i vårt land var ett
med folket: detta inåt vända folk, som oftast först af nöden kun-
nat påminnas derom, att utanför den inre verlden fanns äfven
en yttre, hvilken för att beherrskas kräfde helt andra ansträng-
ningar än den overksamma kontemplationens.

Sällsamt nog åberopas nu för tiden en bland det finska
presterskapets yppersta förtjenster om folkundervisningen såsom
ett bland hufvudskälen, hvarför denna undervisning borde från
kyrkan emanciperas. Här syftas på allmogens förmåga att be-
hjelpligen läsa i bok, som, allt sedan stadgandet derom i Carl
Xl:s kyrkolag, varit så allmän, att de, visserligen icke få un-
dantagen ej kunna vederlägga regelns giltighet. Men man in-
vänder: att nödtorftigt läsa innantill, är en nog ringa merit.
På sättet, huru boken läses, förstås etc, ligger hufvudvigten.
Det medgifves. Men då man får veta, att äfven i Europas för-
nämsta kulturländer tusentals ja miljoner menniskobarn icke
kunna alls läsa i bok, så må väl den bristen ej åberopas såsom
synnerligt företräde hvarken hos folken eller deras själasörjare.
Och under ifvern att tadla glömmer man dessutom, att det inne-
håll, som vid den första allt för mekaniska läsningen halkar
förbi fattningen, småningom vid en hundradefaldt förnyad repe-
tition klarnar allt mer och mer. Ännu säkrare blir förhållandet
på en gång sådant, ifall den dunkla meningen utsattes för elden
af lärarens lefvande ord. Finnes det väl någonting, som genom
menniskotunga kan göras begripligt, hvilket icke skulle fattas i



en församling af finsk allmoge? Den, som skrifver detta, kan
ej tänka sig en högre lycka för en folktalare än att få uppträda
såsom lärare bland detta allvarliga, intelligenta slägte.

Behofvet att göra rättvisa åt presterskapets evärdeliga för-
tjenster om kringspridandet af kultur i ett land, der denna är
ett sällsammare fenomen än sjelfva midnattssolens, har låtit min
tanke, bortglömmande stundens kif, en stund lefva i lycka bland
många af våra mest vördnadsbjudande minnen. Må den. som
dertill har bättre lust, ensidigt framhålla de icke alldeles ute-
hlifna menliga följderna af en frestelse, den svåraste, hvari iiå-
gon kyrka kan råka: frestelsen att herrska i ett land såsom
statskyrka. Kan hon, hvilande på detta stolta hyende, undgå
att då och då falla i en bluud af säkerhetens sömn eller hän-
gifva sig åt hierarkiska drömmar om maktfullkomlighet, så har
hon segrande bestått ett mer än menskligt prof. Ständigt ho-
tande faror medföra den stora fördelen att hålla henne vaken
alla dygnets stunder. Omgifven af täflande krafter hinner hon
ej glömma, att endast en rastlös ansträngning förmår fasthålla
hennes öfverlägsenhet. Vill man stadga sin öfvertygelse angå-
ende de helsosamma verkningarne, åstadkomna af en sådan
aldrig hvilande, stimulerande kontroll från täflande krafters sida,
må man studera de kyrkliga fraktionernas ställning i det af
martyrers blod så rikt befuktade sydliga Frankrike och fram-
för allt i Schweiz' c,_paritetiska" kantoner, der öfvermakten på
ingendera sidan gör täflan allt för tryckande. En innerligare,
hängifnare gudsfruktan har jag ingenstädes varseblifvit än den,
som röjde sig hos Hugenotternes, bland Sevennerbergets klyftor
kringspridde afkomlingar. Och ingenting kan vara lärorikare
än att anställa en jemförelse mellan sättet, hvarpå religionen
och dess målsmän artat sig t. ex. i kanton Luzern — detta herre-
säte, der jesuitismen satt sig ned i vanligen orubbadt bo —

och dithörande förhållanden, äfven på den katolska sidan, i nej-
der, der de olika konfessionerna ställt sig en garde mot hvar-
andra.

Dessa flyktiga vyer af ställningar i främmande land torde
förslå för ändamålet med deras öppnande på detta ställe. De
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vilja endast antyda, att oaktadt all beundran och erkänsla, hvar-
med betraktelsen af, hvad den finska kyrkan uträttat förr och
ännu uträttar i afseende å folkundervisningen, uppfyllt mig, icke
heller jag är blind för de brister, som från dessa håll tränga
i ögonen. I ett land, der de späda barnen äro i ohygglig pro-
portion dömde till ond bråd död, bör det ej väcka så synnerlig
förvåning, att icke så få menuiskovarelser af alla åldrar för-
komma i följd af brist på tillbörlig själavård. Mycket återstår
således såväl i det ena som det andra afseendet ännu att göras.
Och göras måste det ju förr dess hellre. I en tid, då man
mer än någonsin hittills erkänner billigheten af att medgifva
lika medborgerliga rättigheter åt alla, är det blott en sjelffallen
konseqvens, i fall man yrkar på nödvändigheten att lemna hvarje
medlem af samhället tillfälle till den kunskap och bildning, som
i olika lefnadssfärer synas oumbärliga. Och just derför, att det
finska folklynnet mer än någon annan europeisk nations är inåt
vändt, kontemplativt, kunde man påstå, att den hittills — oaktadt
partiela, äfven ofvanför vidrörda bemödanden — allt för mycket
eftersatta realistiska folkuppfostran vore samhällets mest makt-
påliggande skyldighet för ögonblicket. Skulle man mot detta
resonnement invända: det vore ju att gå emot naturen, så har
väl inkastet sin fulla riktighet. Men till svar derpå kan med
lika skäl anmärkas: all välförstådd uppfostrans pligt är att vända
sig mot menniskonaturen, der denna står i vägen för det godas
tillväxt. En insigtsfull odlare af den yttre naturen förfar ju
också alldeles i enlighet med samma regel.

Svårt är att fatta, hvarför man i det finska presterskapet.
denne förnämligaste bärare af all odling, som spridt sig bland
folket och trängt in i dess själ och hjerta, måste se en makt.
fiendtlig mot en af nödvändigheten kräfd, af förnuftet gillad
tidsenlig utveckling i folkets förmögenheter åt det realistiska,
företrädesvis praktiska hållet. Hvar menniska, som nitälskar för
landets väl, måste ju af hjertat önska, att dess prestastånd måtte
bibehålla, om möjligt föröka sitt eget, sekelgamla anseende, för-
värfvadt till någon del äfven genom vetande uti icke rent and-
liga kunskapsarter, i hvilka presten nu mera mindre än förr
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bör iåta öfverflygla sig af sin församlings medlemmar, i fall
hans auktoritet såsom religionens tolk ej skall lida vådligt af-
bräck. Ehuru försvarare af himmelens rättigheter är han ju
dessutom här äfven jordbrukare, i enlighet med andan af den
djupa stabilitetsprincip, som ålade försvararen af fosterlandet
att också odla någon torfva deraf. Begge dessa stånd, repre-
sentanterne af sjelfuppoffringens idé i samhället, skulle äfven af
dessa realistiska band fästas med sin kärlek vid fosterjorden.

Slutföljden af det sagda ville jag sammanfatta i dessa få
ord: i ett land, der presten är så litet skild från menniskan,
och der prestaståndet står bondeståndet så nära, borde den nya
folkskolan, hvars syften äro himmelsvidt afiägsna från ateistiska
tendenser, kunna af kyrkan betraktas, utan att hon genomilas af
feberrysningar. Om paroxysmer deraf vittna likväl ej blott det
ofvannämnda Storkyrovotum, utan äfven många andra symptomer,
sorgliga att vidröra. Rättvisan bjuder dock erkännande deraf,
att mer än en bland ifrarene för folkskolan icke heller så litet
försyndat sig genom det vanvördiga sätt, hvarpå de utlåtit sig
angående den finska kyrkans oförgätliga förtjenster om folk-
undervisningen.

Om det är visst, att kyrkan ingenting förlorar derpå, ifall
den välvilligt åtminstone tolererar folkskolan, är det likväl ännu
vissare, att både kyrkan och den lärda skolan hotas af gifven
förlust, ifall de från hvarandra ryckas. Det är möjligt, att för-
hållandet är ett annat i andra — äfven protestantiska -— län-
der. Här är endast fråga om våra egna. I tider af brytningar
ser och framhåller den parten, som förfäktar söndringens sak,
blott olägenheterna af det föremål, hvilket man önskar skjuta
åt sidan; medan detta, under bitter känsla af att lida våld och
vald, finner intet skäl att maka åt sig ännu och förmärker in-
genting annat än otidig framfusighet hos separatisten. Historien
skulle förråda sin egen sak, ifall hon nedlät sig till advokat af
någondera, partens ärender. Men hon skulle göra det lika myc-
ket, ifall hon ej kände såsom sin högsta fröjd att åt hvardera
gifva, hvad de anse såsom en samvetspligt att förneka hvaran-
dra: rättvisa. Det är historiens talan, man här sökt och än vi-
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dåre skall söka föra. Och likväl kan det ej bestridas, att sjelfva
det historiska betraktelsesättet stöter i detta fall på en frestelse
till den partiskhet, hvars inflytande man ville undslippa. Den
finska lärdomsskolan har nämligen haft kyrkan att tacka för så
mycket, i förgångna tider, att den, ej på teorier allena framåt
ilande betraittelsen icke utan en viss oro märker, huru snabbt
den teoretiska bevisningen af en trängande nödvändighet att

emancipera skolan från kyrkans våld, är färdig med sina teser.
Författarene af dessa kunna likväl till deras försvar åberopa
åtskilligt, hvars styrka ej ligger endast i skenet. Och ju min-
dre bevisningskraft man tillerkänner andra argumenter, äfven-
ledes hemtade ur den historiska arsenalen, då de icke passa i
stycket af det negerande systemet, desto eftertryckligare fram-
hålles skuldregistret, innefattande allt, hvad kyrkan mot skolan
brutit både genom det, hon gjort och underlåtit. Det armod,
hvari skolan lemnats hjelplöst försänkt; den jernhårda discipli-
nen, som allt för länge fått svänga sin ohejdade gissel deröfver;
den till en del bristfälliga, till en annan del pedantiska kontrollen;
obenägenheten för tidsenliga reformer; inskränkta, ensidiga vyer
af skolans rätta bestämmelse: allt detta och mycket mera, som ej
så noga kan specificeras, kastas om hvartannat såsomförtrupp i
den mot kyrkan från skolans sida öppnande elden. Hufvudstyr-
kan framrycker likväl i det, redan af benämningen emancipation
betecknade motivet, att skolan hunnit trampa ut barnskorna, vuxit
bort från ett förmynderskap, som qvarstående i föråldrade for-
mer, ur hvilka den lefvande anden flyktat, väcker än förtrytelse
genom anakronismen af hierarkiska anspråk, än ett hånfullt leende
genom halfva försök att på en gång fasthålla sin egen antiqve-
rade ståndpunkt och skrida framåt på banor, dem den nya tidens
vingslag brutit.

Att bestrida all befogenhet af dessa olika deviser, som
läsas på emancipationens fanor, voro att göra sanningen en
dålig tjenst; att obetingadt medgifva deras fulla giltighet, vore
att förråda henne helt och hållet. En närmare, i detalj gående
pröfning af dessa påståenden skulle ej sakna hvarken sitt in-
tresse eller sin nytta, isynnerhet om den icke uppstode midt



under korseldarne af en polemik, hvari granskaren sjelf varit
inkastad. I sådant fall hade han ju ingen personlig orättvisa
att beifra vid sidan af saken; intet angrepp att mota eller full-
följa; ingen mer eller mindre förfluget framkastad idé att kring-
skansa mot och — med invektiver. Den, som skrifver detta,
är en bland de få, hvilka, ehuru de yttrat sig i dessa dagens
nästan hetaste frågor, ega lyckan att, intaga en så fridlyst posi-
tion. Äfven deri ligger en maning för honom att till dess rätta
valör reducera ofvanstående den finska kyrkan påbörjade debet
i hennes förhållande till skolan. Men denna af en tillfällighet
föranledda skrift erbjuder likväl ej rum för den erforderliga,
på vidden och mot djupet trängande undersökningen af ämnet.
Jag inskränker mig derför till försöket att såsom motvigt emot
besagda debet framhålla kyrkans obestridliga credit.

Bland förebråelser, man plägar göra Finlands statskyrka,
förnimmes äfven, att hon städse visat sig vara särdeles konser-
vativ. Påstående eger sin riktighet. Men den deraf dragna
slutföljden, att denna konservativa tendens alltid varit till ondo,
tål betydlig modifikation. Kyrkan har konserverat i detta land
mycket och mångt, som utan hennes stöd lätteligen kunnat, om
också icke helt och hållet blåsas öfverända af tidernas vexlande
vindpustar, likväl vara utsatt för vådan af betydligt afbräck.
Dit hör i främsta rummet vårt lands lärdomsskola. Ehuru i vida
högre grad beroende af statens direkta inflytande än den ka-
tolska, framstod dock äfven den protestantiska kyrkan i alla
fall här såsom den enda — relativa — stormakt, och hvilken
regering som helst fann betänkligt att i oträngdt mål gå den
på lifvet. Deraf härflöt äfven åt kyrkans skyddsling, skolan,
denna trygghet för morgondagen, hvarförutan ingenting, som ar-
betar för och genom sekel, kan med gladt och lungt mod fort-
sätta sin verksamhet. Skyddad af kyrkans konservativa omhäg-
nad, behöfde ej skolan befara att tid efter annan hemsökas af
det värsta, som kunde drabba henne: hennes förvandling till
experimentalfält för hvarje infall angående undervisningen, hvil-
ket än här än der lyckats förskaffa sig inflytande — en stund.
Det reglementerades otroligt litet fordomdags i afseende å skol-
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väsendet. Sedan den första svenska skolordning fått sig en
plats inom den år 1571 utgifna kyrko-ordningen, lät regeringen
dervid i hufvudsaken bero ända till dess, att den första åt detta
ämne specielt egnade författning den 7 Augusti 1649 af drott-
ning Kristina uiiderskrefs. *) Om denna skol-ordning har en
man, på hvars ord man tryggt kan lita, sagt, att den är uman-
lig, öfver allt på saken gående, fri från allt pedanteri, och vitt-
nande på en gång om statsmannen och lärarens blick." Också
hölls den oförändrad vid makt, tills den oroligt verksamma ttfri-
hetstiden 71 1724 omformade samma ordning med så säker hand,
att densamma i Finland bibehöll sin gällande kraft ännu för
tvänne decennier sedan. Redan 1807 hade man likväl i Sverige
begynt lägga handen vid omtummandet af den gamla skol-ord-
ningen; och har man derstädes sedermera i denna manipulation
fortfarit med en ständigt växande fingerfärdighet, hvilken lemnar
långt efter sig allt, hvad modern virtuositet på hvilket instru-
ment som helst förmått åstadkomma tills dato. Ett experiment
åt samma håll hos oss var den 1843 på den store Gustaf Adolfs
dödsdag utkomna skol-ordningen, som, ehuru länge påtänkt och
väntad, ingalunda väckte oblandade känslor af glädje hvarken
vid dess första framträdande eller derefter. Deri rådde en
småaktig ande af karghet mot skolan, som gjorde de åt lära-
rene erbjudna fördelarne så tvetydiga, att icke få bland desse
funno det mer än betänkligt att utbyta, hvad de redan egde,
mot den utlofvade qvasi förbättringen i deras betryckta ekono-
miska läge. På väckandet af skolans begär att emancipera sig
från en kyrka, hvilken ej mera förmådde eller ville beskära
henne tillbörligt hägn, arbetade denna ordning, då den beröf-
vade skolläraren samma dubbla tjensteårsberäkning, som tidi-

gare åldrar, djupt senterande den ovärderliga återtjenst, han
kunde göra kyrkan, hade tilldelat honom. Mer än någonting
annat i denna förordning verkade likväl åt detta håll de, af
genomskinliga motiver föranledda reformerna med skolväsendet

*) Ar löll hade likväl presterskapet för egen räkning utar-
betat ett förslag till skolordning.
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i Wiborg. Och då dertill några år senare kom, att finska kyr-
kans högste målsmän icke visade sig någonting vilja eller förmå
uträtta tili upphäfvande af det förfärliga påbudet, som inskränkte
det mått af vetande, som finge åt nio tiondedelar af landets
befolkning destilleras, till behandlingen af religiösa och strängt
ekonomiska frågor, kan man sannerligen icke så mycket för-
undra sig deröfver, om skolan begynte med mindre bestörtning
lyssna till talet om skolans emancipation, än kyrkan förnam
sorlet deraf. — Jag känner temmeligen nära en person, som
på den tiden, ehuru blott en ringa skollärare, af yttersta kraf-
ter sökte åstadkomma en förmildring af besagda påbud, i det
han framhöll, att sedan bibeln rycktes af den katolska hierar-
kin från folkens hand, ingen smälek drabbat kristenheten jem-
förlig med den, hvaraf finska folket då hemsöktes. Jag vill
gerna tro, att kyrkans styresmän från sin imposanta position
och i enlighet med sina heligaste pligter ej försummade att i
denna lifsfråga göra sin auktoritet gällande. Men då deras till-
godogöranden i detta hänseende förblifvit en djup hemlighet,
har denna skenbara likgiltighet för vetandets intressen ej bidra-
git att hos skolan värma upp den afsvalnade längtan efter kyr-
kans fortfarande skydd och ledning.

Frågan är likväl för stor och betydelsefull, att dess lös-
ning får bestämmas af ögonblickets tillfälliga intryck. Bakom
detta ögonblick står ju i sin höga allvarlighet förgångna sekels
erfarenhet. Och den erinrar derom, att alla de kyrkans män,
hvilkas minne finska folkets tacksamhet ännu i dag kraftigast
skyddar både mot glömska och misstydning, höra till desse,
som varmast gjorde skolans sak till kyrkans och sin egen.
Jag förstår ej, att skolan skulle äfventyra någonting derpå, om
den finge lägga sin styrelse och sin välfärd i sådane mäns hän-
der, som Agricola, Ericus Erici, Rothovius, Terserus, Gezelierne,
Jakob Tengström med flere. Men att äfven lekmän finge sitta
såsom ansvarige rådgifvare omkring deras biskopsstol i skol-
frågor, skulle de väl sist af alla förtycka, om de sjelfve ännu
hade sin plats på denna. Äfven den upphöjelsen förutan stodo
de ju ett icke så litet stycke framom sin tid. Troligen skulle
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de ej stanna länge bakom vår, ifall de gåfve sig mödan att

stiga upp ur sina grafvar för att fortsätta sitt afbrutna verk.
Här må ett ord i förbigående inkastas angående den op-

positionella ställning, kyrkans män ännu ej längesedan intogo

här och der mot skolans. De förre sågo, icke utan förtrytelse
och missunsamhet, i de senare vådlige, af förmånsrätt gynnade
konkurrenter, der det gällde knipandet af kyrkans fetaste hjor-
dar. Jag tillåter mig fästa det högvördiga ståndets uppmärk-
samhet på en omständighet, hvaröfver det troligen lika litet
reflekterat sjelf som någon annan, men hvilken dock lägger för
öppen dag, att, när fråga uppstår om att inför allt folk repre-
sentera ståndets insigt, rättskänsla och fosterländska tänkesätt,
det nästan uteslutande tager sin tillflykt till desse skolman,
dem det önskade, der pepparn växer, då de såsom herdar trängde
sig in på församlingarnes betesmarker. Af tolf prestaståndets
målsmän i det namnlösa I'l, hvars verksamhet vi nyligen
öfverlefvat, hade ej mindre än elfva tillhört eller tillhörde ännu
skolan i någon af dess olika former. Och äfven den tolfte
hade såsom folklärare förvärfvat sig ett namn, af ingen i detta
land öfverträffadt.

En blick till afsked på den finska lärdomsskolan, sådan
hon artade och utvecklade sig i kyrkans vård, är ingalunda
egnad att framkalla förbittring mot den förra med ömkan öfver
den senare. Oaktadt all sin enkelhet och oföränderlighet i for-
men röjer skolan en ande af allvarlighet, en håg och aktning
för vetande och själsodling, på hvilka de nya formerna och den
ande, som åt dem kommer att gifva lif, sannerligen icke hafva
rätt att förnämt blicka ned. Den grundval, som i den gamla
finska skolan lades, var i alla fall stark nog och tillräcklig,
att derpå kunde byggas en vetenskaplighet, jemngod i alla
dennas grenar med det högsta, Europa någonstädes förmått framte
hos vetandets koryféer.

Äfven den fakultet, till hvilken professionen i pedagogik
och didaktik genom nådiga kungörelsen af den 19 December
1859, i enlighet med derom af consistorium academicum gjord
hemställan, öfverflyttades, kan åberopas såsom bevis derpå, att
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lärdomsskolan här ej utan framgång förfäktat de ideala intres-
senas oförgängliga rättigheter. Hvar hoptränga sig väl äfven i
vårt fattiga land utsigterna bedröfligare aför den, som guld be-
gär'-, än på stigarne, ledande till våra skolor, så vidt fördelarne
kunna mätas med vanligt jordiskt mått? Och likväl locka dessa
mödofulla stigar och det torftiga mål, som väntar vid deras
slut, med sådan tjusningskraft en betydlig del af den vid uni-
versitetet studerande ungdomen, att den historisk-filologiska fa-
kulteten fasthåller vid de studier, som närmast röra henne, ett
större antal medlemmar än någon bland de andra, hvilka kunna
gifva frikostigare löften derom, att den på arbetet med deras
läroämnen nedlagda mödan skall gäldas åtminstone med dagligt
bröd.

Afundsvärd måste dock lärarens bestämmelse synas för
dens själ, som förmår se densamma uti idealets rena ljus. Jem-
förelsevis ringa är likväl det, som den enstaka individen, så
rikt begåfvad han än må vara med vilja och kraft, allena för-
mår åstadkomma. Totaliteten af hvarje skolas personal betyder
redan något mer. Men den kollektiva kraften af ett helt lands
hela läraresamfund är en andebesvärjande och andar ledande
makt, hvars like i samhället icke finnes. Ett nästan fruktans-
värdt ansvar påtager sig väl den, hvilken såsom en alla lära-
res lärare får sig anförtrodd den närmaste ledningen af de
blifvande skolmannens utbildning för sitt kall. Men äfven oänd-
ligt välsignelserik kan och bör hans verksamhet blifva. Bättre
än någon annan bör vä) han kunna uppskatta lyckan att få
verka på en tid, då håg och omsorg om att lemna det upp-
växande slägtet tillfälle att förvärfva insigt och bildning lifva
både familjen och samhället varmare, än verlden någonsin hit-
tills skådat. Men erkännas måste derjemte, att i ett land, der
så mångfaldiga olikartade, ofta stridiga anspråk och intressen
korsa hvarandra vid utstakandet af den riktning, studiernas
plan borde följa, svårigheten att utvälja och fortgå på den rätta

stråten blickar hotfullare mot ledarene än nästan någonstädes
för öfrigt. Äfven det, som yttrades på denna skrifts första
blad, afskräcker från utgjutelser af allt för sangviniska förhopp-
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ningar. Men så långt en redlig vilja, ett allvarligt studium af
fenomenerna både inom andens och naturens hemisfärer få gälla
såsom fullgiltig borgen för framgången af den nye professorens
i pedagogik och diktaktik verksamhet, har han åt sitt land och
universitetet erbjudit en sådan af antagligaste slag. Redan äm-
net för det föredrag, hvarmed professor Z. J. Cleve tillträder sitt
emhete, bevisar, att han fattat sin tids och sin nations kraf.
Ty detta ämne är: den offentliga undervisningens förhållande
till nationalbildningen.





OM EN FOLKTIDNING

FÖR DEN

SYENSKÄ TALANDE ALLMOGEN

i

FINLAND.



Utgifvaren har under denna gemensamma rubrik sammanstält
trenne arbeten af Cygnaeus, nämligen den år 1860 utkomna broschyren:

„Ur dagens frågor. Ett vågadt projekt."
äfvensom tvänne tal eller föredrag, det ena offentliggjordt i n:o 110
af „Helsingfors Tidningar" för 1865 under titel:

„Tal vid aktieegarnes i tidningen »Folkvännen"
sammanträde'1 den 16 September 1861;

det andra publiceradt år 1868 i „Små häften för literatur och konst"
med rubrik:

„Vid ett sammanträde af »Folkvännens" grund-
läggare" om hösten 1862.



UR DAGENS FRÅGOR.

ETT VÅGADT PROJEKT.

Jag söker framvisa tankar åt min nation.

Carl Aug. Ehrensvärd.



Förord.

I de samhällen, i hvilka den allmänna opinionen utgör en
bland samhällets högsta makter — för att icke säga den absolut
högsta — älskar hon att låta såsom sin rådgifvare uppträda —

broschyren. Denna, ett medelting mellan den tungrodda boken
och det allt för lättfotade tidningsbladet, förenar i sig till en viss
grad fördelarne af hvardera, utan att nödvändigt Behöfva vidlådas
af de dem åtföljande olägenheterna. Med boken gemensam har
hon möjligheten att kunna något så när uttömmande behandla det
till diskussion upptagna ämnet, men tillåter derjemte en lättare upp-
fattning och öfversigt af dettas hnfvud-innehåll. Framfor dagbla-
det kan hon åberopa fördelen att icke nödgas sönderstycka sin me-
nings organism i dessa lösryckta „artiklar'', hvilka, utkastade en
efter annan, ingen säkerhet erbjuda, att foten någonsin skall komma
under samma ögon, som kastade en blick i förbigående på hufvu-
det, och hvilkas sammanhang, brutet redan i och för sig sjelft, måste
brytas ännu mera genom luckorna i den läsandes minne. Broschy-
ren deremot erbjuder i alla fall ett helt, utgjutet på en gång ur ett
at situationen uppglödgadt sinne, och emottaget af andra sinnen,
hvilka, huru delade de ock må vara, alla hafva det med hvarandra
gemensamt, att de på det lifligaste intressera sig för det sagda —

— lika mycket om mot eller med. I vår otåliga, snabblöpancle tid
är broschyren både för läsaren och författaren det ändamålsenli-
gaste kommunikationsmedel: en jernvägsvaggon, midt emellan den
otympliga omnibusen och den af alla vindpustar beroende luftbal-
longen.

Det måste vara en lifgifvande känsla, den en författare erfar,
som, tillhörande ett stort och mäktigt folk, tror sig genom sin
framlagda skrift inverka på sin nations tänkesätt och dymedels
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kanske på hela verldens öden, ifall det rätta ordet blifvit uttaladt
i rattan tid. Man kan göra sig en föreställning, ehuru blott en af-
lägsen, om denna känslas intensitet, då man sluter dertill af ens
egen i den stund, man menar sig hafva lyckats åt sitt lands all-
mänhet, så föga talrik den ock må vara, hembjuda en idé, hvars
verkliggörande kunde lända fäderneslandet till båtnad.

I denna skrift är fråga väckt derom, att de, hvilka hafva
det skrifna ordet i sin makt, borde göra åtminstone någonting för
den del af Finlands befolkning, som hittills blifvit af dem behand-
lad, såsom befunne den sig utom civilisationens allmänna lag. Onö-
digt vore att här anticipera afhandlingens hufvudsakliga innehåll.
Blott en deri icke vidrörd sida af saken må finna bland dessa ra-
der sin plats.

I ett visst hänseende kunde den åsyftade bildningen utan
tvifvel framkalla till en början samvetsqval och själanöd och der-
efter länge och väl ett verkligt materielt elände. Denna verkan
skulle utöfvas af en djupt gripande framställning angående menni-
skans pligter mot samhället, ifall den lyckades öfvertyga Finska
vikens „skäriboer" om brottsligheten af deras älsklingsnäringsfång:
lurendräjeriet. På sin naiva ståndpunkt betrakta de detta yrke icke
allenast såsom ett ungefär lika oskyldigt sätt att uppehålla lifvet
som hvilken annan borgerlig näring som helst; de omfatta det dess-
utom i följd af naturanlag med samma S3*mpatier, hvilka man ännu
i dag nästan öfverallt egnar deråt på bildningens höjder, föranledd
dertill af en idealistisk stämning. Hvilken är väl den menniska
med en gnista poesi uti sin själ, som icke någonsin intresserat sig
både för unga och gamla lurendräjare, då desse möta oss i roman-
tiska skildringar, oändeligen mycket mer, än för räddhugade „fili-
steerZ som af fruktan för lagens näpst ej skulle våga göra ett enda
snedsprång, hvarvid de kunde halka i tulluppsyningsmannens snara?
Samma orsaker, som fängsla den teoretiserande läsarens ideala in-
tresse, locka — äfven oberäknadt det materiela — lurendräjeriets
praktiserande våghalsar: vådorna, farligheterna, kampen motelemen-
terna, striderna med menniskorna och fröjden att kunna genom
klyftighet och beslutsamhet draga dessa så mycket som möjligt
från näsan.

MeD utom denna fröjd att trotsa farorna, beslägtad med hjelte-
lynnets och ett arf från med detta begåfvade fäder, drifver i gan-
ska många fall verklig nöd skäribon att hålla sig fast vid denna
halsbrytande födkrok. Bosatt ofta nog på en klippa, som väl nöd-
torftigt erbjuder föda åt hans enda husdjur, några får, men ej för-
mår lemna ens den tarfligaste näring åt en menniskofamilj, måste
han erlägga åtskilliga afgifter både åt andliga och verldsliga upp-
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bördsmän, och detta för lyckan att hafva nedslagit sina bopålar på
en plats, egentligen ämnad för den vildtskriande fiskmåsen och
dennas gelikar, samt för äran att tillhöra ett samhälle, hvars till-
varo han, åtminstone i verldsligt hänseende, föga känner genom
annat än de hinder och faror, det lägger i hans väg, hvart han än
må vända sig. Sjelfva den fullkomligt opartiske åskådaren kan
ej afvärja den tanken, att menniskor, hvilka byggt sina bostäder i
ett hemvist, redan af naturen så hemsökt med nöd och svårigheter,
snarare borde uppmuntras med premier af staten för deras mod
att icke rygga tillbaka för ett oöfvervinneligt elände, än åläggas
att bäi*a till råga på detta skatt och tunga.

Äfven deras andra vigtigaste näringsgren, strömmingsfisket,
ehuru aktad hederligare än den förstnämnda, är ändock behäftad
med så mycken vedermöda, att den i de flesta fall knappt kan an-
ses annorlunda än såsom en aldrig upphörande följd af ett skepps-
brott på menniskolyckans haf. Dessa färder långt, ut till de afiägs-
naste, ödsligaste klippor så tidigt om våren, att stimmen af isstyc-
kena ännu visa sig talrikare än de af den lockande fångsten, äro
så äfventyrliga, för helsan så vådliga, isynnerhet i afseende på bar-
nen, hvilka ofta nog medtagas för att huru som helst fylla det er-
forderliga antalet af notdragare, att folk, vanare vid ett mera mensk-
ligt lefnadssätt, sannolikt skulle föredraga sjelfva strömmingens
olycksöde framför deras fångares. Och äfven när årets tider skri-
dit längre fram, bibehåller detta fiske fortfarande sin karakter att
vara en bland de allra besvärligaste metoder, menniskorna någon-
sin tillgripit till undslippande af nödvändigheten att svälta ihjäl.

Härtill kommer ännu, att denna så vådliga och mödosamma
fångst i det hela är ett lotteri, hvars vinster bero af en lyckträff,
hvilken lika lätt kan utebli som visa sig gynnande. Om ock redan
den solida åkern, äfven den, här i norden röjer mången gång ett
nyckfullt förhållande mot jordbrukaren, äro likväl fiskarens rörliga
tegar tusen gånger opålitligare. Ett beroende af dessa nycker är
onekligen ett af de tyngsta, hvari menniskor kunna råka. Och der-
för kännes det äfven tungt för en, som kan behjerta ett slägtes
ställning, hvars lefnadstråd är upphängd emellan en tom strömmings-
fjerding och en ankare, uppfylld med estniskt brännvin, att döma
öfver den senare födkroken med tullfiskalens samvetsgrannhet.

När jag således besinnar, att ett krig, förflyttadt på öfver-
tygelsens väg i smyghandlarens bröst, skulle bryta för alltid den
samvetsfrid, hvari han lefvat i och med sitt yrke, utan att gifva i
hans hand någon ersättning för hans materiela förlust, om han
öfvergåfve sin favoritnäring, hvilken ändock så sällan räddar ho-
nom från fattigdom och betryck, vore jag frestad att sönderrifva
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min uppmaning att meddela honom en upplysning, som endast
skalle leda till dubbelt elände: samvetsförebråelsernas först och en
ännu ytterligare fattigdoms derefter, sedan dessas eggelse hunnit
-göra sig gällande i uteblifven handling. Men dessa jemföreisevis
få smyghandlares räddning från hungersnöden är i alla fall gäldad
med oräkneliga andras drunknande med själ och kropp i det est-
niska brännvinssyndaflödet. Detta elände är dock det, som framför
allt annat påkallar ett snart afhjelpande.

Och måhända skall man dock kunna upplysa Finlands sven-
ska talande allmoge äfven på sätt, som utan att, vara olycksbrin-
gande för någon, lända alla till båtnad. I denna förhoppning må
dä efterföljande blad gå ut och uppfylla sin bestämmelse, så vidt
Gud och Finlands folk taga dem i sitt hägn.



För segern är det ej sällan en lätt sak att vara eller åt-
minstone visa sig ädelmodig och liberal. För den ännu oafgjorda
striden faller det sig deremot ej lika beqvämt att vid sin sida
fördraga ädelmodets och liberalitetens andar. Den, som fäktar
för lifvet och intet ögonblick är säker att sjelf få behålla detta,
tycker sig ej ha tid att plåstra om andras sår, allra minst sina
motståndares. Gör han det i alla fall, är hans förtjenst desto
större. Och på köpet kunde han ju dessutom skörda den för-
delen, att han i den botade vunne en pålitlig och tacksam
bundsförvandt; en fördel, som för den stridslystne borde vara
af större betydelse än för den beskedlige, fridfärdige mannen.

Beräkningen att möjligen kunna tillskynda sina landsmän
en sådan biförtjenst ingår i alla fall icke mycket bland de mo-
tiver, som bestämma undertecknad att framkasta det förslag,
han önskade vältra från sitt på deras hjertan •— ifall en så-
dan beräkning alls ingår bland sagde orsaker. Der rättvisan
yrkar på att göra sina oafvisliga högre kraf gällande, nedsättas
nyttans anspråk, äfven då de icke äro af hvardagligaste slag,
så lågt, att de ej mera kunna skönjas utan tillhjelp af mikro-
skop. — Må det dock tillåtas oss att, innan vi framlägga sjelfva
förslaget, förutskicka några ämnet nära rörande anmärkningar.

Det antyddes redan, att vi räkna det finska folket till
deras antal, som kämpa för lifvet. Och det är så. Hopklämdt
mellan den germaniskt-skandinaviska kulturens öfverväldigande
kraft å den ena sidan och å den andra en öfvermakt, hvilken,
med oförsvagade lifssafter framträngande till verldsbeherrskande
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inflytelse, när som helst kan taga sin styrka för sin rätt, är
det finska folket jemväl stäldt mellan nödvändigheten att uppfylla
sig med ett så segt vitalitets-ämne, att ingenting förmår utsuga,
bortnöta eller uppsluka detsamma, och oundvikligheten af sin
undergång. Knappt någonsin förr har ett dylikt alternativ så
peremtorisk blifvit förelagdt något folk, som framhunnit till
behjelpligt sjelfmedvetande. Forngrekerne t. ex. hade — utom
den oförlikneliga lyckan att vara greker, det vill säga en stam,
hvilken förmådde i sig upptaga och assimilera bildningselemen-
ter och inflytelser från alla verldenes håll, utan att dessa på
folket kunde inverka mera försämrande och förändrande än en
dryck vatten från floden Alpheus eller källan Aretusa — äf-
ven den stora förmånen att hotas med ruin egentligen blott från
den öfversvämmande Orientens sida, medan Medelhafvet vid-
gade sig kring Grekland såsom en omätlig frihamn, der hvarje
klippa erbjöd sig till grundval för ett altare åt frihet och hu-
manitet, hvarje bugt till utgångspunkt för bragder och ära.

Man har sagt åt finska folket: du borde söka göra dig
hårdt mot allt slags yttre påtryckning genom att förskansa ditt
inre bakom det, som gifver det primitiva förnuftiga uttrycket,
åt skillnaden mellan menniskan och djuret, det vill säga språ-
ket; lära dig först sjelf sätta större värde på ditt modersmål,
än hittills varit fallet, samt dyraedels förhjelpa detsamma till
heders inom alla de sfärer af samhället, dit finnarne arbetat
upp sina personer, utan att kunna eller vårda sig om att med-
taga äfven sitt språk. Denna åsigt är så berättigad och i högre
mening naturlig, att ej den, men väl den motsatta kan synas
påflugen och orimlig. I sjelfva verket hörde det tyckas vida
förunderligare, att man här i landet icke långt före detta kommit
på denna lika enkla som luminösa idé, än att man sent omsider
hittat derpå. Väl kan man mot finskans stegrade anspråk,
jemte åtskilliga andra invändningar, göra äfven den ganska rik-
tiga, att icke förmågan att tala, utan tala förnuftigt är det
egentligen karakteristiska för menniskans specifika högre qvali-
tet. Men detta inkast kunde ju lika giltigt bemötas med den
anmärkningen, att det just är vinnandet af en behöflig och önsk-
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värd fyllnad i de brister, som vidlåda den finska talförheten,
man eftersträfvar genom att upphöja modersmålet till organ för
styrelsens, administrationens, undervisningens innehåll, om hvil-
ket man väl bör hoppas att det oftast skall öfverensstämma
med förnuftets billiga fordringar.

Mindre befogade hafva deremot klagomålen kanske varit
öfver ett främmande språks usurpation af all talan inom inrätt-
ningar, som, förflyttade från helt andra förhållanden 'på finsk
mark, medtogo äfven det tungomål, hvilket ifrån begynnelsen
gifvit ljud åt dessa inrättningars mening och bestämmelse. Större
skäl skulle denna klagan hafva, om det kunde ledas i bevis,
att finska folkets sjelfmedvetande inlade protest mot begagnan-
det af svenska språket i de hitplanterade räfst- och rättaretin-
gen, hofrätterna, länestyrelserna och mera dylikt. Äfven sven-
skarne sjelfva kommo ju ej så alldeles snart underfund dermed,
att det borde anses som en usurpation, då de från utländska
regioner till Sverige delegerade domkapitlen och öfriga uttryc-
ken för det religiösa väsendets organisation fortforo att tala ett
språk, som ljöd fullt lika främmande för svenskarne som sven-
skan för finnarne. Det var såsom bekant först reformationen,
som föranledde ett temmeligen radikalt slut på latinets usurpa-
tion; och det kan ej ens sanningsenligt påstås, att svenska
folkets sjelfmedvetande vid denna revolt egentligen gjorde slag
i saken. Äran för insättandet af svenska språket i alla dess
rättigheter tillkommer den kungliga maktfullkomligheten.

De religiösa förhållandena kunna för öfrigt åberopas såsom
bevis derpå, att det berodde af finska folket sjelft att föreskrifva
uttryckssättet för dess egna högsta intressen. Den nyss omta-
lade usurpationen fann det ju rätt väl förenligt med sina an-
språk att dela med sig, då folkets religiösa känsla kräfde, att
hon skulle få begagna såsom organ för sitt samspråk med sin
Gud det enda tungomål, finnarne hade lärt sig af sina mödrar.
Och lika väl som deras känsla förmådde ålägga predikan och
sång att inom kyrkorna göra sig till tolk för finnarnes genuina
uttryckssätt, skulle ock deras förnuft kunnat påfinna mångfaldiga
tillfällen att göra sina fordringar att få förnimma ljudet af mo-
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dersmålet äfven från de inhemska domare- och förvaltningsbor-
den gällande, ifall samma fordringar till en början lyckats öfver-
tyga besagda förnuft om sin ovedersägliga giltighet. aAber dazu
war das Zeug noch nicht da 11, säger Hegel. Väl har en knäsvag
logik t. ex. af det kända faktum, att Claes Fleming antingen
låtsade vara eller verkligen var icke fullt mäktig det svenska
språket, dragit den slutsatsen, att man ej blott talade, utan också
skref idel finska på hans tider i detta land. Hundratals ännu
förvarade dokumenter från denna period bevisa likväl på det
ögonskenligaste sätt, att man redan då i Finlands alla vrår och
vinklar rörde sig på det svenska språkets område alls icke ovi-
gare, än fallet var i sjelfva Sverige. Och den Oerhörda enfal-
digheten hos finnarne att, då de en gång i verlden fått det infal-
let att på egen hand sätta ut all sin styrka, till skottafla för
denna makalösa kraftyttring just utvälja samma heros, som så
balt bar till torgs sin finska brytning, bevisar mer än någonting
annat, huru föga rättighet vi hafva att på andra kasta skulden
för försummelsen att ej hafva upphjelpt finskan redan längese-
dan till högsätet. Ett slägte, som, då det står det fritt att till

ledare utvälja antingen en sådan hjelte som Hans Kränk eller
Claes Fleming, opterar för den förstnämnde, är ohjelpligen sla-
get till slant; och att andra ej behagat med våld derpå trycka
en rent inhemsk prägel, må slanten taga såsom ett inseende
och erkännande af dess rätta valör.

Men äfven om man ville envist fasthålla den mening, att
oöfverstigliga yttre hinder skulle under tidigare perioder af vår
historia legat i vägen för insättandet af finska språket i alla dess
naturliga rättigheter, måste det väl ändock medgifvas, att åtmin-
stone på Borgå landtdag tiden kunnat vara inne att icke låta
skrämma sig af förutsättningar angående dylika yttre hinders lifs-
farlighet. Tvärtom skulle det väl på de nya högsta spetsarne af
samhällshöjderna utan allt tvifvel emottagits såsom en yttring af
de sundaste tänkesätt och grundsatser, ifall man då hade före-
slagit att med det i landet herrskande svenska språket förfara
ungefär på samma sätt, som man i Sverige samtidigt förfor med

Wasa-ätten. Men ehuru på landtdagen framstod såsom ledande
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genius Porthans klyftigaste lärjunge och der funnos män, hvilka
genom instinkt och praktisk öfning lärt sig behandla moders-
målet nästan lika fermt, som senare generationer det lärt ur ett
dussin grammatikor, upphof sig ej då någon enda röst, hvilken
yrkade på att upphöja finskan till vehikel för ärendernas be-
handling t. ex. i den rikskonselj, hvarmed man åsyftade beteckna,
att Finland omsider aktats värdig en egen styrelse. Och det kan
ännu i denna stund vara temmeligen problematiskt, huruvida,
oaktadt det nyssnämnda grammatikaliska dussinets framträdande
i dagen, det skulle synas fullt tidsenligt att vid något annat i
våra dagar möjligen sig yppande tillfälle erinra derom, att det i
denna verld funnits och finnes blott en enda senat, som ej be-
handlat såsom äfven sitt modersmål det folks, den dirigerar.

Men hvad som ännu efter förloppet af den sekund inför
vår Herres blick, hvilken menniskorna beteckna, med benämnin-
gen: ett hälft århundrade, både kan synas och verkligen kan
vara något förhastadt, kan möjligen redan efter den historiska
obetydligheten af ett fulländadt sekel förekomma alldeles i sin
ordning. Qui vivra, verra, heter det. Då likväl i denna sats,
när den utsträcker synvidden öfver ett århundrade, en ganska
klen tröstegrund kan upptäckas för de arme förgängliga indivi-
derne, visa desse sig oftast så förbålt otåliga, att redan följande
dag få se mognade frukterna af de frön, som af dem dagen förut
blifvit utkastade. Med historien är förhållandet deremot ett helt
annat. I känslan af sin oförgänglighet ger den sig mången gång
tid att hafva fördrag med allahanda hinder för, ja till och med
skenbara kräftrörelser af det, individerna äfvensom folken önska
se rusa fram med stunden, isynnerhet när det gäller att godt-
göra deras sent insedda egna försummelser. Den rätta trösten
för individen ligger i alla fall uti hans medvetande af redligt och
med ansträngning af alla sina krafter fullgjord pligt. Folken,
som hafva bättre utsigter att en gång se tidernas fullbordan, be-
höfva utom ett godt samvete, äfven förmåga att länge hålla ögo-
nen öppna.
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Den moderna menskligheten har dock småningom hunnit
till insigt deraf, att rättigheten för folken sjelfva att lefva icke
utesluter deras skyldighet att tillåta äfven andra åtnjuta lifvets
förmån. Den gamla läran: aLeben und leben lassen 11 låter väl
något trivalt, men innehåller det oaktadt en rätt sublim sanning.
Det var egentligen den sanningen, vi ville återkalla i finska fol-
kets minne, då vi till utgångspunkt för dessa rader läto falla
ett par ord derom, att äfven den för lifvet kämpande icke får
anse sig alldeles befriad från utöfningen af de menskliga egen-
skaperna: ädelmod och liberalitet. Vi öfvergå nu till vårt egent-
liga ämne: C( det vågade projektet 11, som skall innehålla en spe-
ciel tillämpning af den allmänna satsen. Det behöfver knappt
anmärkas, att redan rubriken 11 vill tillkännagifva, att vi
göra oss alls inga illussioner angående en allmännelig spridning
af ett generöst sinnelag bland dem, som vilja gälla såsom voces
poptdi.

De stora auktoriteterna aritmetik, geografi och sundt
förnuft förfäkta den satsen, att finnarne, hvilka utgöra den omät-
ligt öfvervägande pluraliteten af befolkningen i det land, som
från dem lånat sitt namn, skola vara så mycket herrar i sitt eget
hus, att språket, de tala eller åtminstone borde kunna tala, ej
kan här råka ut för något hvarken enskildt eller offentligt rum,
som behöfver skämmas för att låta det höra sig. Deremot vet
en annan ganska förnämlig auktoritet, traditionen, berätta, att
samma språk, utan afseende på dess obestridliga rättigheter,
högst sällan sluppit in, der bättre folk hållit hus, utan tvärtom
fått sin bostad sig anvisad i drängkammaren, stallet och andra
dylika mera plebejiska tillhåll. Hvad som likväl oaktadt detta
förnedringstillstånd, hvari språket råkat, hållit det vid lif och
helsa, har härrört af dess stora lycka, att det ej varit förskjutet
från de tvenne härligaste platser, hvilka bättre än hofvets dofter
och diplomatins finesser förmå ingjuta lifskraft uti och höja allt
menskligt. Vi mena härmed Guds hus och naturen. I det förra
har finska språket generation efter generation äskat ljud, visser-
ligen icke alltid, men dock ofta nog med en rikedom, en styrka,
en klarhet och hänförande kraft, som kunnat mäta sig med det
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skönaste, varmaste, ädlaste, hvilket någonstädes flutit från men-
niskoläppar. Och i naturen har finska språket talat för sig
sjelft, utan aning om den storhet, som låg i dess ord, detta,
som verlden nu omsider häpnar öfver, sedan det från skogen
inflyttat i och uKalevala.'" Jag medger min enfaldig-
het att icke förmå rätt begripa, huru någon mensklig varelse,
hvad tungomål han än må kalla sitt, kan betvifla, att det språk,
som visat sig dugligt för Kalevala, icke kunde blifva godt nog så-
som medel att uppenbara djupet af en finsk statsmannavishet. Och
nästan lika svårt har jag att fatta en annan sak: den nämligen,
hvarför ett folk, som dock småningom förlikt sig med ödet att
hafva förlorat allt, hvad dess hjeltemodiga förfäder lagt under Sve-
riges spira, så förtvifladt förgrymmar sig, då det spörjes, att de
stackars finnarne icke ogerna skulle se sina egna angelägenheter
antaga i sin tjenst vårt eget språk. Eröfringens rätt varar ju
ej, har ju aldrig varat längre, än antingen eröfrarens svärd eller
de eröfrades böjelse, i förra fallet mäktar, i senare finner för
godt att bibehålla status quo. Väl anse vi finnar t. ex. de lagar,
vi tillsammans med svenskarne stiftat, såsom de heligaste min-
nen från en förgången tid och såsom vårt yppersta palladium.
Men skulle det i en svag stund falla oss in att missbruka vår
fria vilja till att utbyta samma lagar till och med mot mesopotami-
ska institutioner, kunde väl svenskarne hafva allt skäl att beklaga
vår dumhet och brist på omsorg om vårt eget bästa; men längre
än till ett sådant nedlåtande deltagande torde deras befogenhet
svårligen sträcka sig. Och hvad som gäller angående våra lagar,
har äfven sin fulla användbarhet på vårt modersmål — ifall
tillämpningen i en dylik kasus ej möjligen skulle hafva ännu mera
skäl för sig. Väl står det hvar och en, som så behagar, fritt att
djupt beklaga vådan af ett försök, som ville illfänas med att i
kansli- och kurialstyl göra bruk af ett språk, hvilket redan för
flera århundraden sedan ådagalagt sin lämplighet för bibelöfver-
sättning. Men att våldsamt taga humör öfver en så enkel sak,
utskrika företaget nästan såsom ett förräderi emot Sveriges oan-
tastligaste rättigheter, söka bringa i vanrykte de för en slik kon-
spiration med mer eller mindre skäl misstänkta personligheterna
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såsom varelser med alåga och usla" tänkesätt o. s. v., o. s.v. —

allt det der är ej alldeles öfverensstämmande med de vanliga
åsigterna om ädelmod och liberalitet.

Men frågan om svenskans ställning i Finland nu och i
framtiden har likväl äfven en annan sida än den hittills för sam-
manhangets skull af oss betraktade. Och denna sida borde,
skulle jag tro, gifva oss finnar vida mer anledning till ånger och
ruelse samt svenskarne oändeligen giltigare skäl till bittra utgju-
telser af harm och förakt än våra fattiga försök att upphjelpa
vårt modersmål ur det förnedringstillstånd, hvari vi sjelfva till en
del lemnat det hittills. Till Finlands befolkning hör ju, jemte de
genuina finnarne, äfven en stor hop menniskor, hvilkas vana att
tala svenska omöjligen kan betraktas såsom en gröfre usurpa-
tion än finnarnes obstinata fallenhet att begagna sig af det
språk, förutan hvars bruk de i de flesta fall skulle kunna täfla
endast med fiskarne i talförmåga. Likgiltigheten för undersök-
ningar, som specielt skulle rört den svenska talande befolkningens
i Finland förhållanden, har vållat, att det ännu i denna stund
finnes ingen dödlig, hvilken annorlunda än approximativt för-
mådde bestämma antalet, hvartill denna befolkning torde stiga.
Men att detta icke så alldeles obetydligt öfverskjuter siffertalet
200,000 kan emellertid tagas för temmeligen afgjordt. Och ett
folk, hvilket såsom det finska ej behöfver beräkna sin mängd
med flera miljoner, har ännu mindre rätt att förbise eller ringa
akta anspråken af ett så betydligt bråk utaf hela sin existens.
Men hvad hnr man väl bland oss gjort för att bevisa eller åt-
minstone för skam skull låtsa visa något slags intresse för desse,
hvilka jemte oss af ödena blifvit kastade såsom besättning på
denna galeja, kallad Finland, omätligt större och dyrbarare än
den lika benämnda, hvars irrfärder Wallenberg i den tredje Gu-
stafs gladaste dagar så gladeligen beskref? Vi fästa vid detta till-
fälle ingen större vigt vid den ganska rika skörd i etnografiskt,
lingvistiskt o. s. v. afseende, en noggran forskning åt dessa
håll skulla erbjuda inom den finsk-svenska befolkningens vidtut-
sträckta gebit. Vana att söka vattnet öfver ån, veta vi finnar —

hvilka dock utsändt ifrån ,oss en man, som skulle behöft en
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ganska måttlig tid till att sammanskrifva grammatikor för fyratio
olika språk — ännu icke särdeles mycket ens om dialektskillna-
derna inom det språkområde, som närmast och lifligast bordt
stimulera vårt intresse. Härmed vill jag dock ingalunda hafva
förnekat, att en närmare pröfning t. ex. af de fyra olika språk-
skiftningar, i hvilka det svenska talet berättas bryta sig redan
inom en enda socken — Ingo församlingZi- kan uppställa fordran
på ett åtminstone lika varmt menskligt deltagande som under-
rättelsen derom, att den eller den skarabén, här eller der, ha-
bitat in stercore passim.

Men det är dock ej till en vetenskaplig eller artistisk be-
traktelse af den i Finland bosatta svenska befolkningen såsom
fenomen jag denna gång egentligen ville uppmana. Ett studium,
utgånget från syn- och ståndpunkter, fixerade utanför densamma,
af dess egenheter, egenskaper och förhållanden, har väl också
sin obestridliga vigt. Men ledningen af dessa egenheter i en
förnuftsenlig riktning, utbildningen af dessa egenskaper till det
rätta och goda, bibringandet af en klarare insigt i dessa förhål-
landen, till upplysning för dem, hvilka deri lefva och hafva sin
rörelse, allt detta tager ändock i anspråk ett vida djupare mensk-
ligt intresse. För öfrigt skulle ju sträfvandet åt dessa håll för
ingen del utesluta vetandets fördelar, utan borde tvärtom befordra
dessa.

Men ännu mindre, än den vetenskapliga betraktelsen vändt
sina blickar mot det, som den kunde lära sig sjelf af Sveriges
afskurna och bland oss qvarblefna yttersta utposter, hafva vi gjort
oss någon möda att draga försorg om tillfredställandet af deras
högre menskligare behof. Medan nästan dagligen mer eller mindre
lyckade försök anställas med att i särskilda småskrifter kringsprida
en för den finska talande allmogen nyttig och uppbyglig läsning,
har man i sådant hänseende ej tänkt på vårt lands kustboer
stort mer än på Hottentotterna. Också den enskilda merkantila
spekulationen har föga känt sig uppmanad att söka godtgöra för-
summelsen hos dem i detta land, som förelagt sig andra mål än
de ekonomiska. Och från den nämnda spekulativa ståndpunkten
är det ju alldeles naturligt att finna en bättre uträkning vid
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att bereda sig kunder bland halfannan miljon köpare än inom

en mycket trängre krets. Förunderligare kan det synas, att ej
ens någon bland dem, som med idealisk harmfullhet vändt sig
mot 11, såsom de förmenat, absurda sträfvanden,
funnit sig föranlåten att på ett ädlare sätt än genom förakt-
full negation ådagalägga sina sympatier för dessa deras blods-
förvanter, hvilka stått lika aflägsna från den fenomanska be-
smittelsen som från de derur utgående bemödanden att höja
massornas själsutveckling och fosterländska stämning.

i Högst sällsamt förekommer det i sanning, att, medan i
Finland ett icke mindre antal tidningar nu mera utkomma, enkom
beräknade och lämpade för den finska allmogens behof, än gram-
matikor trädt fram i dagen, som sökt tolka språkets lagar, ej
ett enda dagblad, ej en enda vecko- eller månadsskrift tills dato
föresatt sig såsom sitt ändamål att skingra den dimma af okun-
nighet om så många ting i himmel och på jord, hvilken hvarken
religionsundervisningen eller den praktiska erfarenheten kunnat
ensamma förslå att blåsa bort från våra kusters andliga atmosfer.
På och med vågorna vid samma kuster uppväxa ju ändock de
fleste bland desse raske, tilltagsne, handlingskraftige sjömän, som
i våra dagar styra med heder den finska handelsflaggan öfver
verldens alla haf, jemngode med det väldiga elementets mäktigaste
betvingare och bättre än de fleste öfrige. Och i aflägsnare tider
framsprungo från samma skär och öar dessa vilda gastar, som,
eldade och ledde af titanen Ehrenskjölds exempel, på ett enda
skepp vid Hangöudd länge, länge nedbröto en hel fiendtlig flot-
tas framstormande svallvågor. På samma kuster hade också de
hjeltar qvarlemnat sina hem, hvilkas blod klädde i purpur Hög-
lands och Svensksunds ärekrönta böljor. Från samma kuster
ändteligen härstammade ej blott Gyllenbögels frimodiga sälskyttar,
x som buro sina kanoner på sina axlar"", utan också en ej ringa
del af de der Wasagossarne, hvilka icke blefvo mycket efter sin
alöjtnant Zidén.'"

Jag har ansett mig böra erinra om allt detta för att såväl
tanken på gemensamheten af mödorna för det närvarande, som
tanken på gemensamheten af farorna, hjeltedöden och hjelteäran



fordomdags möjligen måtte uträtta, hvad känslan af att omslutas
i ett gemensamt fosterlands famn icke tyckes förmå åstadkomma
ensam. Man säge, hvad man vill: den omständigheten, att ej
ens det allra obetydligaste tidningsblad styrt sin kosa i den rikt-
ning, der Finlands svenska talande allmoge kunnat vara det till
mötes, medan finska tidningar i mängd ej önskat någonting
högre än att såsom stekta sparfvar få störta sig in i genuint
finska gap, uppspärrade af undran och begärlighet — den om-
ständigheten är ändock i hög grad tänkvärd och betecknande.
Men hvad betecknar den egentligen? Ehvad det än vara må, nit,
värma, intresse för deras bästa, som ensamma hafva en af in-
gen tidslängd och inga skiften åtkomlig rätt att i detta land re-
presentera svenskans anspråk på lif, antyder det åtminstone icke.

De sista orden i denna mening erfordra kanske en när-
mare förklaring. Den skall afgifvas här genast, så klar och be-
stämd, som det i min förmåga står.

Jag tror, att ingen mensklig makt, ingen vishet och ännu
mindre något ögonblickets hugskott böra tillåta sig att, äfven om
det vore möjligt — hvilket det ändock icke är — våldföra sven-
skans rättighet att sitta i orubbadt bo uti de allmogen tillhöriga
hyddor, i hvilka svenska språket har urminnens häfd för sig och
der det dessutom står under naturens vörnadsbjudande lag. Det
vore en hårdhet och ett barbari, hvilkas inkonseqvens ingalunda
skulle utgöra deras oförlåtligaste lyte, ifall desamma, som med
mer eller mindre skäl beskärma sig öfver det intrång, svenska
språket sedan långlig tid i Finland föröfvat, ville gå oändligen
mycket längre, än svenskarne sjelfve ens under eröfringsrusets
vildaste tumult någonsin velat gå. Ty huru de än må hafva,
under klar besinning eller medvetslöst, sökt öfvergjuta med deras
eget tungomåls tinktur allt, som i Finland var yta och isynnerhet
spets, i familjens helgedom åtnjöt landets modersmål den oan-
tastligaste borgfrjiLM Ej ens för deras giltighet, dem Finlands all-
moge utsände att på dess vägnar deltaga i lagstiftningsverket,
föreskrefvo de maktegande i Sverige någonsin kännedom af lag-
stiftningsspråket såsom oeftergifligt vilkor. Finlands ombud fingo
skylla sig sjelfva, om de, ehuru uppställda att såsom ljusastakar
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vägleda allt folk, sjelfva famlade i språkligt mörker, måste vid
presternas klarare skinande bloss upptända sina begrepps pertor
för att få hum om beskaffenheten af de riks vigtiga angelägenheter,
de med sina röster understödde eller förkastade. Det medgifves,
att denna okunnighet hos våra oftast så hedervärde, allvarlige
och samvetsgranne ombud för bondeståndet var ett elände, som
nästan öfvergick ohyggligheten deraf, att på de finska domare-
sätena mången gång sutto — och tyvärr ännu sitta — personer,
hvilka döma öfver andras lif, ära och gods, utan att domaren
sjelf tillräckligt beherrskar det språk, hvarpå de lifsfarliga frågorna
skola utredas, och utan att den i lifsfara stadde anklagade ens
får åt en försvarare öfverlemna sin talan. Men om en illiberal
lust hos svenska språket att göra propaganda inom våra finska
porten vittnar åtminstone icke den åt våra representanter lem-
nade obegränsade rättigheten att vara så okunnige de behagade
i Svea rikes riksdagsspråk.

Då Finland under mer än ett hälft sekel ingen landtdag
haft, kunna vi nu lefvande ganska lugnt bespara oss alla profe-
tior angående den frågan, huruvida storfurstendömet Finlands
framtida ständer skulle anse sig förbundne eller icke att utöfva
samma liberalitet mot de blifvande representanterne af vårt lands
svenska talande allmoge, när den dagen grytt — och den skall
ofelbart förr eller senare gry — då finska språket hunnit mogna
för behandlingen äfven af de vigtigaste samhällsangelägenheter.
Men hvad man nu redan kan anse som en afgjord sak är den,
att för framtiden hvar och en bland denna allmoges söner, hvil-
ken är hugad att beträda embetsmanabanan, den må då leda
hvart som helst, borde ovilkorligen vara förpligtad att underkasta
sig samma nödvändighet, som hvarje finne, hvars modersmål varit
finskan, allt sedan statsskickets organisation på kunglig svensk
fot ställt sig till efterrättelse. Denna nödvändighets lag har
intill våra dagar gjort sig gällande endast bland dem, som haft
sig ålagdt att förkunna Guds ord inför en menighet, hvars kän-
slors och tankars stråt upp till det högsta väsendet endast kun-
nat gå öfver modersmålets kända fält. Beklagligtvis måste dock
medgifvas, att den för samma modersmål främmande nybegynna-
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ren ofta nog misshandlat det värre, än en polisgevaldiger brukar
förfara med någon på bar gerning gripen förbrytare, ja, obarm-
hertigare, än en någorlunda rutinerad utländsk profryttare plägar
bete sig mot språket i ett främmande land, der han eger att
uppgöra den simplaste affär. Och lika sanningsenligt kunde
tilläggas, att den ofvannämnda nödvändigheten icke får uti ifrå-
gavarande fall tillskrifva sig sjelf ensam all ära såsom läromä-
starinna i finska språket. Någon anpart deri hade väl stundom
äfven det fria valet, grundadt på förståndig om- och eftertanke.
Ty ödets underbara skickelse har ju till finska språkets fromma
så visligen tillställt, att oftast de fetaste fåren gått i vall på äkta
finsk barbarisk mark. De, som känt sig kallade eller rättast
sagdt önskat se sig kallade till dessa hjordars herdar, hafva så-
ledes frivilligt skickat sig i ödet att först eftersöka förmågan,
som kunde göra deras afsigters renhet förstådd, icke betviflande,
att det öfriga skulle falla dem småningom till. Erfarenheten häraf
ger anledning till en högst märkvärdig hypotes, hvars realisation
sannolikt på praktisk väg långt snarare skulle upphjelpa finska
språket till oanad vigtighet än alla teoretiska demonstrationer
om detsammas oafvisliga rättigheter. Ifall det en vacker dag
hette, att ingen kunde komma sig till eller ens finge behålla den
ltsytning af staten'", hvarom den qvicke Leistenius så fyndigt
sjöng, blefve det en fröjd att se, hvilken enorm insigt, om också
icke just i sjelfva språket, men ändå i dettas vigt och betydelse
plötsligen skulle spridas äfven till regioner, i hvilka man ännu
icke känt sig alldeles öfvertygad i detta hänseende.

Och samma metod: utsigt till en rundlig sytning af staten,
skulle ofelbart äfven å andra sidan ganska snart afhjelpa den
brist, hvilken föranledt mig att vid detta tillfälle gripa till pen-
nan. Skicka ut i dag ett löfte derom, att den eller de, som vore
hugade åtaga sig utspridningen af nödtorftiga kunskaper, hyfsning
och fosterländska tänkesätt bland den del af vårt lands befolk-
ning, till hvilken knapt någon enda tryckt rad ännu direkte adres-
seras, ej skola behöfva utföra sitt maktpåliggande verk med eko-
nomisk förlust eller ens för intet, utan att de tvärtom blefve
grundligenjhonorerade så i ett som annat afseende - och man
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skall häpna öfver att förnimma, huru redan i morgon en ädel
täflan gifver sig luft under försäkringar, att en sak kommit till
tals, som är förtjent af de ihärdigaste, oegennyttigaste ansträng-
ningar. Särdeles högt skulle likväl dylika försäkringar icke böra
uppskattas. Väl är det obestridligt, att hvarje arbete och arbe-
tare äro sin lön värda. Men här är fråga om ett af de ting,
hvilkas rätta, högsta lön icke i reda penningar eller andra yttre
mynttecken kan och bör uppskattas. Gifves icke en innerlig kän-
sla deraf, att arbetaren utför ett verk, som sjelft bättre, än men-
niskorna det kunde förmå, prisar mästaren; att bäraren af saken
sträfvar till ett mål, hvilket sjelft upphöjdt höjer honom vida öfver
hvarje liten beräkning; får hans bemödande ej inifrån ett sådant
lif, att hvarje påstötning utifrån skall kännas snarare såsom stö-
rande än framdrifvande: då är och förblir han ej stort bättre
än en skorrande malm och en sprucken bjellra, de der, huru
mycket väsen de må af sig göra, icke äro mera värda än den
braskande regnbäcken, om de ens äro värda så mycket. För
att kunna någonting verka inom menniskolifvets förhållanden
måste man börja med att känna verkningarne inom sitt eget
bröst. Ett bortdödt hjerta duger på sin höjd till balsamering
eller petrifikat.

Det skall utan tvifvel förundra mången att se så högt upp-
skattadt värfvet att arbeta för en obildad eller, såsom man helst
uttrycker sig, rå massas odling och förädling. Hvad skulle man
då säga, om man hörde en öppen bekännelse af den tron, att
det egentligen erfordras vida mer själsfinhet, ädelhet och sann
mensklig hyfsning till ett värdigt uppfyllande af kallet att upp-
tända det rätta ljuset bland dessa massor, som på nött stråt tåga
tanklöst fram i sitt ärfda mörker, än att briljera, jag säger ej
blott på en bal, utan ock såsom författare för ett publikum, hvil-
ket anser sig vara bildadt, men ändock ej gjort sig förtjent af
att räknas till tion plus ultra inom en verkligt humaniserad mensk-
lighet? De samhällen höra visserligen lyckligtvis till undantagen,
der den rådande bildningsgraden finner det alldeles i sin ord-
ning, att bristen på vett går förtroligt hand i hand med ett ovett,
som är belåtnare med sig sjelft än det ädlaste snilledrag nå-
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gonsin kunde det vara; der argheten, smädelystnaden, hämdbe-
gäret eller afundsjukan åter upptaga de vapen, menskligheten
bortkastade med förakt, då hon upphörde att lefva af ollon; der
med ett ord allmänhetens målsmän i pressen saklöst kunna tillåta
sig ett språk, som associationerna emot djurplågeriet småningom
begynna bannlysa från de regioner, hvilka närmast sortera under
deras verksamhet. Bortvändande blicken från de dunstkretsar,
der denna skadliga pestilentia vankar, uppsöker man naturligtvis
hellre samhällsförhållanden, som ålägga hvar och en, hvilken känner
böjelse att nyttja pennan såsom kommunikationsmedel mellan sin
person och sitt lands publik, att först förvärfva sig kännedom
om, huru långt han kan gå i bildadt samqväm, innan portens
utväg sjelfmant öppnar sig för öfverträdaren af den smala linien,
samt att, sedan han fulländat denna preliminära geografiska
kurs, aldrig under utöfningen af sitt publicistiska kall förgäta, att
det tryckta ordet borde vara bundet om möjligt af ännu strän-
gare anständighetslagar än det talade. Men äfven der publici-
sterne, sålunda förberedde, både vilja vakta -sig och verkligen
kunna det, att Cipassera linjen'", huru mycket bryter ej ändock
fram under snabbskrifveriets slarf, stridernas brådskilnad eller
en öfverdådig lustighets yrsel, som man endast med grämelse
eller blygsel sjelf skulle höra halka öfver en älskad och aktad
varelses läppar! Men oändligt ringa är i alla fall jemförelsevis
den skada, som äfven det lättsinnigast utkastade ord, det obe-
tänksammaste angrepp mot annan mans heder och ära förorsa-
kar bland en ofta nog blaserad publik, som emottager de mest
olikartade intryck från för många håll på en gång, för att något
enda skulle fastna riktigt djupt, qvarlemnande i själ och hjerta
fröet till ett ondt, hvilket den nästa stunden icke kunde blåsa
bort, eller af tusen andra sammanverkande orsaker ej lika lätt
kunnat åstadkommas.

Hur annorlunda är ej verkan af ordet, då det nederfaller i
själar, för hvilka det i tryck lästa, emedan detsamma så sällan
erbjudits dem, ännu nästan har betydelsen af Guds ord; själar,
som, en gång lättsinnigt uppgrumlade, ej hafva makt att i likhet
med den lustigt bortdansande bäcken fara af både med grumlet
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och dess tillfälliga upphof, utan, liksom ögat af det obetydligaste
grand, länge och väl störas och oroas utaf ett oskickligt uttryck,
hvarpå dess auktor ögonblicket efter det, han låtit det falla, ej
mer det ringaste hunnit tänka. Och lätt räknade äro ju öfver
allt i våra dagar de tidningsskrifvare, hvilka, sedan de förbundit
sig att på bestämd tid prestera så och så många alnar eller
famnar spaltfyllnad på så och så många skålpund eller lispund
makulatur, äfven med bästa vilja kunna gifva sig tid att samvets-
grant väga, hvad de åt allmänheten framkasta; och ännu mindre
tillåter dem den brådskande farten att väga formen, uttrycken,
i hvilka de sammanrafsade meningarne ihoppackas eller inlindas.
Råkar tidningsdagsverkaren för tillfället vara vid dåligt lynne af
orsaker, för hvilka ingen annan än han sjelf och allra minst hans
publikum rår, då finner han alls icke något opassande deri, att
en sak eller person, som ined hans krångliga humör hafva in-
genting otaladt, få sitta emellan dettas kantigheter och tjena till
lekverk åt hans uppbrusnings skumbläddror. Man förnimmer
stundom klagolåt deröfver, att icke hvarje köping i vårt land be-
står sig en egen publicistisk organ på ordinarie stat. I denna
klagan och dessa fromma önskningar ligger, skulle jag förmoda,
ett betydligt misskännande af tidningspressens egentliga bestäm-
melse och högre syften. Icke derför, att några hus här och der
ställt sig att gapa på en eller par gator, som mer eller mindre
regelrätt stryka fram öfver marken af en boskapsskötsel idkande
by, hvilken fått infallet att låta upphöja sig till rang och värdig-
het af stad, måste dennas angelägenheterrepresenteras inför of-
fentligheten af en tidning för egen räkning. Men råkar det fin-
nas i dess samfund, alldeles oberoende af husens, gatornas och
till och med invånarenas antal, en enda man med varmt hjerta för
kommunens och kringliggande landsorts bästa och upplysning;
med tillräcklig insigt i nejdens verkliga behof, såväl i andliga
som lekamliga ting, och deraf härflytande förmåga att lämpligt
föra deras talan; med erforderligt moraliskt kurage att förutan
rädsla för nära eller fjerran grasserande spöken och tomtegubbar
hederligt bära sina meningar till torgs och manligt påpeka miss-
bruk och missförhållanden, som det står i menniskomakt att af-
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hjelpa, då — ja då är det en verklig lycka, om den så qvalifi-
cerade mannen ej qvarhåller sitt ljus under ena skäppo, utan
låter det lysa för allt folk, hvarjemte man får värman på köpet.
Under sådana förhållanden är man lika villig som skyldig att med
långt större respekt lyfta på hatten för det qvantitativt så obe-
tydliga 11 än för en med trespann eller till och med
dubbel så stor ståt framkörande tidninsismatador. Och af samma
orsaker kommer det ock, att man med så uppriktigt deltagande
följer de rastlösa, af heder och framgång — om också ingen
ekonomisk — krönta ansträngningarne från 11 nord-
ligast finska grannes sida, denne vårt publicistiska väsendes
längst mot midnattens lappska mörker framskjutna utpost, som
visar sig icke ovärdig att föra ordet för det samhälle, hvar-
ifrån Franzén och Nervänder utgått. Och lyckligtvis står Uleå-
borgs finska veckoblads redaktör ingalunda ensam i sin egen-
skap af förtjenstfull och nitisk representant för de sträfvanden,
hans publicistiska verksamhet betecknar. Men i taktfull upp-
fattning af denna verksamhets lämpligaste användning torde
han framstå åt sitt håll bland oss oöfverträffad; och sannolikt
äfven i talang.

Någon kunde framkasta den frågan: erfordras det då ver-
keligen specifik talang till att utföra skenbart så hvardagliga värf
som det att skrifva för ett publikum, bestående af en rå massa?
Svaret på den frågan kan utfalla ganska olika allt efter den olika
betydelse, man finner sig böjd att gifva åt det ifrågavarande värf-
vet. Men i hufvudsaken måste väl ändock de divergerande åsig-
terna löpa ihop samt stanna vid det resultat, att en talang, och
just en speciel talang är alldeles oumbärlig, för att bemödandet
måtte bära en så välsignelserik frukt som möjligt. Väl erkänner
jag ännu i dag, hvad jag alltid med glädje erkänt: på folkens,
och på det finska folkets mer än på månget annats sinne och
själsförmögenheter kunna tillämpas Dantes förunderliga ord, då^an
om sin verldsomfattande dikt säger: den är en flod, hvari ett
lejon kan simma och ett lam kan gå. Verlden har just i dessa
dagar sett det märkvärdigaste bevis derpå, att en skald, hvars
djupsinniga reflexion mången bland de lärde ansett gå ända till
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ytterlighet, ändock mer än någon annan senteras af hela sitt folk,
ehuru antalet af detsammas diktare är legio, och ingalunda få
bland dem anslagit tonarter, specielt ämnade att begripas af och
gripa mängdens sinne. Men om också folkens själ icke saknar
djup, der sjelfva lejonet ej finner det för grundt att simma, före-
kommer likväl deri äfven månget vad, hvaröfver lammet tryggt kan
våga sig. Åt dessa håll är det, författaren för folket närmast
stöter tillsammans med skriftställaren för barnen. Med den senare
bör den förra hafva gemensamt såsom ostörbar och oföränderlig
sinnesstämning den finkänslighet, hvilken åtminstone sporadiskt
griper hvar och en, som ej redan för alltid uppgjort sin räkning
med alla mensklighetens ädlare böjelser: en finkänslighet, hvaraf
hvarje brutalt utbrott i ord eller gerningar tillbakahålles, så snart
himmelens englar i barnens gestalt skulle stå som vittnen vid
afgrundens excesser. Den t. ex., hvars första trosartikel förbju-
der honom att tro på Gud, må för fan i våld hålla inne ända
till domedagen med all sin vishet, om denna ej kan tränga fram
till folket på annan väg än öfver bekännelsen af hans ateism.
Och detsamma gäller angående alla de öfriga grundvalarne, på
hvilka allena menniskans själslugn och samvetsfrid kunna hvila i
trygghet. Framkastandet af det stimulerande tviflet, som i filo-
sofisk spekulation anses så oumbärligt, är en förbannelse för
den, som ej kan arbeta sig upp till lösningen af tviflets proble-
mer eller med resignation underkasta sig det slags visshet, det-
samma genast har till hands, utan stannar vid — förtviflan.
Jorden är verkeligen för största delen af allmogen isynnerhet i
det land, vi våldkräktat från dess egentliga possessionater jure
gentium, vargarne och björnarne, så tung, medan den ännu
derpå trampar, att endast en infernalisk lättsinnighet eller
ondska skulle hafva mod att vilja från det folket rycka hop-
pet om himlen.

Men om vi också såsom ett bland de första grundvilkoren
för all befogenhet att medels det skrifna ordet taga makten öfver
allmogens sinne uppställa själsgodheten, som aldrig tillåter den i
visdom och klokskap öfverlägsne att en af dessa små 11,
är vår mening ingalunda, att folket, emedan det icke har lyckan
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vara lärdt, borde såsom andelig öfvermage med klemighet hand-
teras. Hur mången ung man, uppfylld af boklärdom och sjelfför-
troende, men tom ännu på den menniskokännedom, som blott i
lifvets högskola kan förvärfvas, har ej känt sig slagen med häp-
nad och förundran, då han, i stället för att få, såsom han för-
modade, sjelf anställa examen, råkat ut för en tentamen hos nå-
gon till sitt yttre simpel man ur folket, hvilken bar sitt betyg
om med heder presterad examen rigorosum inför Erfarenhetens
vidtberömda fakultet, ej på fickan, a i pränt, som bedrar", utan
i en skarpblick, som förbisett ingenting i de förhållanden, han
varit i tillfälle att pröfva, och en väckt vettgirighet, hvars frågor
det ej är hvar man gifvit att hesvara. Det är ej rådligt att er-
bjuda leksaker åt sådana karlars händer, då de utsträckas att
gripa efter sanning, efter kraftig föda åt en hungrande själ.
Men det lönar deremot ganska väl mödan för den, som tilltror
sig hafva något öfverskott af visdom att aflåta, att ur sitt
väsendes djupaste gömmor uppsöka det ädlaste, bästa, mest
storsinnade, deri månde förvaras. Det var på ett folk af så-
dan beskaffenhet Petrosa tänkte, då han hesvarade den spotska
frågan:

Men i Herrans namn
Hvad kan man föredraga, som begripes
Af en församling denna lik?

med följande ord:
Ifall

Man icke talar der latin, så finnes
En tanke ej nog hög och ej en känsla
Nog djup, som icke skulle der begripas
Och gripa lika klart och innerligt,
Som i den finaste bland hofvets cirklar.

I följd af den närmare bekantskap, vi tro oss ega med
samma Petrosas lynne, anse vi det likväl sannolikt, att han i de
citerade orden närmast syftar på den egentligen finska allmogen.
Åtminstone till en viss grad låta de ändock tillämpa sig äfven på
den i vårt land svenska talandes själsförmögenheter. Men obe-
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stridligt är det i alla fall, att icke endast språket, ej heller de
geografiska förhållandena allena uppdraga en skarp gränsskill-
nad mellan de båda beståndsdelarne, hvilka tillsamman utgöra det
finska folket eller, såsom man så gerna önskade kunna säga,
den finska nationen. Råstenarne dem emellan uppstiga ur en
ännu djupare grund. I vilja och deraf härflytande handling, i
åskådningssättet jemte dess inre motiver och yttre påföljd röja
sig i ögonen fallande olikheter, som icke blott ådraga sig den
inhemske betraktarens uppmärksamhet, utan äfven frappera en
främmande blick. Att åtminstone i senare fallet vågskålen, hvari
de båda folklynnenas relativa värden mätas, får en afgjord lut-
ning åt den svenska sidan, kan tagas för temmeligen gifvet. Vi
tillåta oss likväl att derpå anföra ett ganska märkeligt bevis. Det
är den humane, efter rättvisa mot hvar man sträfvande grefve
Paul van Suchtelen, som i sin 1827 utgifna bok om det finska
kriget 1808 erbjuder denna bevisning. Sedan hans fina öra
sårats af tvånget att nödgas nedskrifva flere barbariska namn,
betecknande lokaliteter i Savolaks, t. ex. ~Piexemäki'" och Kuopio
utbrister han sålunda: „Cette nomenclature de noms bizarres,
qu'il ne notis est pas donné de pouvoir éviter ou changer,
mérite de fixer Vattention, en ce que ceux d'une conson-
nance extraordinaire désignent cominunément que la popu-
lation de ces lieux se cotnpose de Finlandois originaires.
Le long des cötes et en quelques autres contrées, Voreille en
distingue d'autres, qui rappellent davantage Vaccent plus
connu des langues gofhiques. Ici les habitants sont issus
de colonies suédoises, qui s'y sont anciennement établies.
Chacune de ces deux nations porte un caractére distinctif
Leur langage, leurs traits, les usages, le costutne, sont aussi
divers que leur origine. Le descendant du Suédois a plus
d'énergie, un patriotistne prononcé. Des habitations plus
spacieuses et plus comtnodes, le costutne européen, une civi-
lisation plus avancé, les distinguent du Finlandois.' 1

Öfversättaren af Suchtelens arbete, den varmhjertade Rabbe
Wrede har likväl platt ingen lust att underskrifva originalets me-
ning om hans landsmän, och kan ej tillbakahålla följande deraf
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framkallade utgjutelse: c;Förf. förråder här sin allt för ytliga känne-
dom om det egentliga Finska folklynnet, hvars grunddrag äro all-
var, redlighet, tapperhet och beständighet. Hos intet folk har fo-
sterlandskänslan varmare och manligare uttalat sig, än just hos
dessa ursprungliga Finnar, hvilka ännu aldrig sveko eller gjorde
sig skyldiga till feghet. Gustaf II Adolf och Carl XII erforo det:
äfvenså Ryssarne sjelfva uti sednaste Polska kriget. För en
eröfrare skulle likväl kustbons smidigare väsende och på beräk-
ning grundade, mindre motsträfvighet alltid vara angenämare, än
Finnens ofta våldsamt yttrade halsstarrighet och trohet för gamla,
honom heliga förhållanden,"

I hvilka patriarkaliskt naiva dagar hade ej den ädle Rabbe
Wrede lyckan lefva, då han uti sjelfva Stockholm kunde låta
trycka ord sådana som de ofvanstående, utan att beskyllas att
hafva brännmärkt ett aktningsvärdt namn till kännetecken på en
skälm, eller utplånat detsamma från antalet af dem, som af för-
nuftiga menniskor buros! Att älska sitt fosterland, asåsom en
ungdom älskar sin kärlek 11, äfven om detta olyckligtvis heter Fin-
land, stämplades på den tiden ännu icke som en vansinnig mani
eller en äreförgäten oförskämdhet.

Då afsigten med denna skrift är himmelsvidt skild från be-
gäret att frammana ny brödratvist och split; då den tvärtom åsyf-
tar att, så vidt möjligt är, bidraga derhän, att frid måtte råda på
fosterjorden och en god vilja inom menniskorna derstädes, und-
vika vi gerna att fälla utslaget emellan grefve van Suchtelens och
baron Wredes så ytterst stridiga meningar. Olikheten mellan de
båda folkfraktionerna är likväl ett faktum, som hvarken kan eller
behöfver bortresonneras. Det är till och med oundvikligt att all-
varligt taga denna olikhet i betraktande, ifall man vill göra sig
reda för planen, efter hvilken en tidning, uteslutande ämnad för
en befolkning, till hvars fromma en sådan ännu aldrig blifvit
skrifven, borde redigeras för att bäst svara emot sin bestäm-
melse.

Bekant sak är, att det genuint finska sinnet företrädesvis
visar sig såsom inåt vändt, kontemplativt. Skulle det varit möj-
ligt för det folket att alldeles ostördt af yttre påträngande om-
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ständigheter, såsom hungersnöd, krig och dermed följande hårda
eggelser af allahanda slag, utveckla följdrigtigt sin medfödda art,
hade det väl längesedan förbytt hela det land, der det fått slå
ned sin bopåle, till en pelare i orientalisk stil, hvarpå det tillbragt
sitt heliga lif i oföränderlig och ostörbar sjelfbetraktelse, tills
mossan hunnit så tätna öfver betraktarens hjessa, att himmelens
fåglar funnit allt på det beqvämaste förberedt för inredningen af
deras hon. Men det har i alla tider nogsamt varit sörjdt derför,
att finska folket ej fått i fred öfverlemna sig åt denna sin oför-
argeliga böjelse. Ju mindre det sjelft haft fallenhet att störa nå-
gon annans ro i oträngdt mål, desto lifligare hafva andra visat
sig hugade att stimulera dess i dvala försänkta lifsandar. Upp-
jagadt såsom björnen ur sin lya, har det yrvaket rusat midt i
hetaste striden ; och emedan det ligger i dess natur att göra
ingenting till hälften och allt med besked, har det mången gång
tagit leken med så blodigt allvar, att det, när leken ändteligen
var all, låg neder mer än till hälften förblödt samt reduceradt
till minimum af folklig existens. Ho kan förtälja allt hvad det
folket i sina dagar lidit och fördragit? Det kan ingen dödlig;
det kan endast Gud. Blott Han har väl hört dess klagan; menni-
skorna hafva deraf föga förnummit. På jorden har aldrig fun-
nits en lidande varelse, som så litet klagat sin nöd. Derför
kan man endast i den mening säga: finska folkets klagan har
blifvit begrafven med det sjelft, att denna klagan redan före
menniskornas hädangång låg innesluten, inbiten, om man så vill,
i deras inre utan att slippa derur. Men deraf, att det finska
folkets stora nöd ej gifvit sig luft -— såsom äfven en mindre
grad deraf hos andra menskliga varelser — uti yttre förnim-
bara uttryck, har det händt, att denna omätliga melankoli tjock-
nat omkring dess varelse liksom ett dervid fastvuxet töcken.
Deraf kommer också dess bistra förargelse öfver lyckligare lot-
tades framgång, som gör, att det i en smal vändning kan för-
byta sig i sin bästa väns och kunds hätskaste fiende af ingen
annan orsak, än att denne haft oturen att, om också välför-
tjent, slippa upp till en ställning i lifvet, ett tuppfjät afläg-
sen från den allra miserablaste; eller att, åtminstone så mycket
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som en kyrkkaja, göra sig hörd på samhällets höjder. Deraf
slutligen denna fruktansvärda misstänksamhet, för hvilken hun-
dratals under ett helt hedervärdt lif gifna bevis på tro och ära
kunna tumla omkull, lätt som en lindansare, hvilken uppspänt

sin tråd öfver Niagara, för den obetydligaste pust af en smä-
delse, äfven då denna ej sjelf tror ett jota af sin egen uppgift.

Det är ej folk med sådana lynnen, som konstruera stater
i verkligheten. Men de taga sin skada rikligen igen genom att
i diktens ideala verld uppföra de mest gigantiska sammanställ-
ningar, hvilka hafva bestånd, emedan de ej stöta tillsamman med
någonting hvilande på solidare basis. I annat fall skulle de al-
drig bära sig. Derför har också den rena matematikens ideala
konstruktioner af storheternas former en så sällsam tjusnings-
kraft för det genuint finska lynnet, att man ser bondpojkar i
våra ödemarker med otrolig ifver fördjupa sig på egen hand i
Euclides elementer, medan Finlands kustboer, ifall man ville plåga
dem dermed, sannolikt skulle instämma i följande roliga klago-
suck af Bellman öfver det ämnet:

Hjernan ännu i mig vrides
När jag tänker på Euclides
Och på de trianglarna,
ABC och CDA;
Svetten ur min panna gnides
Värre än på Golgatha.

I användning af matematiken liksom all annan applika-
tion hafva deremot alla af svenskt ursprung varit finnarne af-
gjordt öfverlägsne. Derför kan det också anses såsom en lycka
i all olycka för våra teoretiserande styliter, att de af sina mot-
satser, de till handling redobogne, i hvarje mening praktiske
svenskarne hafva blifvit tagna på släptåg — äfven om finnarne
för omaket fingo släppa till betydliga stycken af sitt skinn —

tills de vande sig vid rörelse på egen hand. Och ännu i våra
dagar tyckas samma orsaker medföra samma verkningar, till stor
båtnad för finska folket i dess helhet. Eller hvadan skulle det
väl komma, att södra Österbotten, der de svenska och finska
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elementerna på så många punkter tränga sig till beröring med
hvarandra, den raskaste, och rörligaste, både till intelligensens
och handlingens bragder skickligaste befolkning på ett så upp-
piggande sätt genombryter den finska tafatthetens ökenregioner?

En företrädesvis praktisk riktning måste derför följas af
en tidning, ämnad att till utveckling leda menniskor, hvilkas hem-
bygder, ställda på skarfven mellan jord och haf, göra dem re-
dan från deras första barndom till amfibier, och der de ej kunna
taga många steg utan att utmanas till kamp, ofta nog på lif
och död, med ett element, som för den inåt vända kontempla-
tionen hyser mindre respekt än för ett flarn. Det kan dock
icke förnekas, att åtskilliga grenar af menskligt vetande, som
på det lifligaste taga i anspråk den till vettgirighet uppväckte
tinske bondens intresse, äfven hos kustbon lätt skulle framkalla
ett dylikt. Dit hörer naturkunnigheten och kanske framför allt
annat geografin, då ordet tages i den omfattande och lifgifvande
betydelse, hvartill det moderna vetandet bringat opp dess be-
grepp. Om deremot t. ex. psykologin, som ansetts för den fin-
ska talande allmogen af sådan vigt, att en lärobok deri redan
för flera år sedan på dess språk blifvit författad och utspridd,
åtminstone till en början kan tyckas för den svenska nmbärlig
eller ej, vågar jag icke afgöra. Än mera problematiskt förekom-
mer det mig, huruvida en annan yttring af mensklig intelligens,
som måhända framför någonting annat, hvilket uti ifrågavarande
väg kunde deråt hembjudas, djupt griper den egentliga finnens
själ och hjerta, skulle hafva samma makt med hans svenska ta-
lande landsmän. Jag syftar härmed på det poetiska elementet i
alla dess olika former. Redan för närmare ett fjerdedels sekel
tillät jag mig att uti en vid den tiden utgifven, aldrig särdeles
mycket känd och sedermera längesedan alldeles bortglömd skrift
påpeka den väsendtliga skillnad, jag hade trott mig varsebli mel-
lan de tvänne ingrediensernas af finska folket emottaglighet för
poesi och isynnerhet deras fallenhet för den poetiska konstens
sjelfverksamma utöfning. Jag mins ännu, att man redan då med
den storartade lyx i ord och åthäfvor, hvarmed man så ofta allt
sedan velat låta påskina, att man förtrampat påståenden af mig,



hvilka man ej ansett mödan värda att på bevisningens och öfver-
tygelsens väg vederlägga, återkallade mig till ordningen såsom
en, den der gjort sig saker till folkförsmädelse. Men jag erinrar
mig deremot ej att någonsin derefter hafva möts af giltiga be-
vis, ådagaläggande, att jag i hufvudsaken — och blott derom, ej
om möjliga undantag från regeln var dervid fråga — farit myc-
ket vilse. Tvärtom har jag sedermera sett otaliga dokumenter,
bevisande riktigheten af mitt förmenande. Nästan i hvilken
hydda som helst uti den nyländska skärgården, och endast denna
gällde resonnemanget, hvari man träder, upptäckes genast på
en bland väggarnes hedersplatser någon, kanske ock flera, med
ståtlig grannlåt utsirade lyckönskningar vid familjens högtidli-
gaste stunder, såsom födelse- och namnsdagar. En synnerligen
vigtig roll bland dessa kantater spela framför allt gratulationerna,
med hvilka något i en lycklig stund ingånget äkta förbund illu-
steras. Alla dessa snillefoster hafva ögonskenligen med hvar-
andra gemensam förtjensten af en stor välmening och de renaste
afsigter. Men dertill inskränker sig också deras merit Redan
uttrycket af den rena afsigten tager mången gång en så skengalen
turnyr, att den till bruden adresserade lyckönskningen får en
burlesk, stundom temmeligen anstötlig bismak af kärleksförklaring
från poetens egen sida, ställd till föremålet för hans idealiska
hyllning: bröllopsdagens drottning. Och detta i all oskuld och
menlöshet, så vidt en ursäkt för all enfald kan ligga i de sub-
lima, heliga orden: förlåter dem, ty the veta icke, hvad the
göra!

Jag hoppas, att man nu mera icke, såsom fordom vid denna
menings första framträdande, skall, ehuru jag ingen anledning
funnit att frångå densamma, deri vilja upptäcka ett groft miss-
firmande af den nyländska nationalkarakteren och ett underkän-
nande af dess anspråk på ett betydligt menniskovärde. Ätmin-
stone den, hvilken så ofta som jag varit i den sorgliga belägen-
heten att se, huru många poeter med helt andra pretentioner,
och af hvilka man på flera skäl äfven har rätt att fordra helt
annat än af de anonyma skärgårdsdiktarene, föga bättre än dessa
lyckats i försöket att på sina omogna produkter trycka en äkta
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poetisk prägel, skall väl vara den siste, som i frånvaron af sann
skaldisk kallelse tror sig varseblifva ett moraliskt folklyte. Re-
dan i de nyländska namnsdagspoeternes honnetta uppsåt att ge-
nom utöfningen af en konst, som vi alla måste akta högt, söka
bidraga till högtidernas prydno, ligger ju en så vacker hyllnings-
gärd åt det öfver hvardaglighetens bestyr och beräkningar upp-
höjda, att man snarare än att fördöma försökens svaghet nästan
kunde önska, att åtminstone lika mycken hyllning måtte inom
samhällets upphöjdare regioner vederfaras konsterna. Och för
samma aktningsvärda uppsåts skull kan man ju gerna taga på
köpet högtidspoetens för tillfället tillstymmelse af en liten mensk-
lig belåtenhet öfver att hafva förmått tillfredställa sin publiks
billiga fordringar, ja, kanske till och med framkalla dess beundran,
då han, utan att derför begära någon tl hyra'" — såsom amin

son på galejan'" uttrycker sig ■— så sammanparat sin älskvärda
produkt med familjernas ljufvaste minnen, att de förenade må-
hända gå till kommande generationer. Den, hvilken, inskränkt
till ett så atomistiskt fragment af verldspubliken som Finlands
bildade klasser, anser det löna mödan att dömma om en-dylik
ärofull evighet inom denna för sina egna poetiska produkter, är
ju icke stort hvarken förmätnare eller blygsammare än skärgårds-
skalden. Och denne har dock oftast framför sin nämnde yrkes-
broder den lyckan att af hela sin omgifning med odelad välvilja,
tacksamhet och erkännande omfattas.

Jag anser mig likväl skyldig att till mina anmärkningar an-
gående den finsk-svenska skärgårdspoesin uttryckligen foga ännu
den, att min kännedom deraf inskränker sig uteslutande till
den på sydfinska kusten och dervid närmast liggande öar flo-
rerande. Det är mig likväl ej obekant, att samlingar blifvit
gjorda af folkdikter, som ännu i dag på vår sida af Bottenvikens
stränder hålla sig vid lif. Men då jag endast i yttersta nödfall
kan förmås att fälla något omdöme om det, jag icke tror mig
känna, må de tills vidare lemnas i sitt värde. Den blifvande
tidningen skall väl nog i sinom tid förskingra äfven det öfver
dessa hafsblomster hvilande mörkret.



På kännedomen om de österbottniska folkdikternas beskaf-
fenhet, så vidt de verkligen uppvuxit ur den grund, der de blif-
vit plockade, isynnerhet om de kunna anses såsom blomster af
senare generationers inre poetiska liffullhet, beror till en viss
grad besvarandet af en fråga, som står i närmaste sammanhang
med nu behandlade hufvudämne. Hvem har icke med gladaste
förvåning varseblifvit, att mer än en bland landets finska tidnin-
gar till icke obetydlig mån redigeras så godt som af sjelfva den
allmoge, till hvilken den närmast vändt sig? Detta är ett feno-
men utan motstycke i hela verldens publicistiska väsende, och
erkännandet deraf kanske det ädlaste beröm, man kan gifva denna
allmoge, som dock utgör den fastaste, pålitligaste grundvalen för
alla förnuftiga förhoppningar om Finlands framtid.

Hur mången gång framkalla ej dessa små, ur den finska
bondens oöfvade hand härflytande artiklar en känsla af vördnad
för det höga allvar och den rättskänsla, det varma intresse för
bildningens och sedlighetens framsteg, som deri uppenbara sig!
Väl händer det ej alldeles sällan, att tidningskorrespondentens
skarpsinnighet röjer samma böjelse som den åt vishetsgudinnan
helgade fågeln: böjelsen att helst se i svart, i mörkt. Men
närmare betraktadt är detta drag ändock ej en efterhärmning af
af nattugglans svaga sida. Det har gått i arf, ehuru något modi-
fieradt, ifrån våra förfäder, hvilka stodo i rop för att hafva hun-
nit mästarskapet egentligen uti en konst: svartkonsten. Den
der konsten att se och i följd deraf äfven måla allting i svart sam-
manhänger för öfrigt närmare, än mången kanske kommit att
tänka på, med finnarnes stundom nästan för långt drifna känsla
för moralitet. När de en gång kommit i farten att betrakta ett
föremål såsom varande snedt, vridet och illa vulet, sluta de ej
gerna, innan de bragt sig sjelfva så högt upp i förargelsens ap-
plikatur, att de kunna se den, till en början såsom sned ansedda
saken i ett alldeles upp och nedvändt, himmelsbefängdt tillstånd.
Och betraktaren erfar dervid den stolta sedliga njutningen att
känna den rättfärdiges bittra förtrytelse öfver och gränslösa för-
akt för det låga, usla, nesliga i denna med så många brister och
synder bekajade verld. Blott sålunda, att man återför smäde-
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lusten till dess rena moraliska källa, kan man ju begripa, huru
menniskor, som utgående från rätt lösa misstankar gifvit jätte-
dimensioner åt nästans förmodade fel, kunna sjelfva göra an-
språk på den heder och ära, de i så ädla afsigter skurit bort
ifrån andra.

Att den finska allmogen, ehuru onekeligen begåfvad med
anlag för denna genre af målarekonst, ännu i brist på grundlig,
i längre tid åtnjuten handledning icke hunnit arbeta sig upp till
det mästarskap, dess lyckliga disposition åt detta håll utlofvar,
torde ej kunna bestridas. Det erfordrar en långt mera upphöjd
bildningsgrad, en mycket friare och af hvarje fördom mera obe-
svärad blick öfver tingen, än som hittills fallit på våra bönders
lott, för att ställa sig t. ex. på den svindlande ståndpunkten,
hvarifrån man med bibehållet anspråk på menniskovärde och
menskligt förstånd tror sig saklöst kunna framlägga den i publi-
citetens annaler förr aldrig sporda bekännelsen, att man har en
smula klockarkärlek för — skandalen vid utöfningen af de plig-
ter, tidningsskrifveriet ålägger sina dagsverkare. Och hellre än
att vårt lands press gör sig till instrument för framkallandet af
dylika toner, vare sig inom den finska eller svenska talande all-
mogens bröst, må den uppställa sin eolsharpa i en menniskotom
ödemark, der blott oartikulerade ljud återgifva och kringbära ett
eko af de hjerneberöfvade funderingarne.

Men om också finska bonden då och då för att ej vara
sämre än vissa andra, röjer någon lust att se allting i svart,
händer det honom ytterst sällan, att han i tankegång och uttrycks-
sätt blir oklar och förvirrad. Äfven när han kommit i farten
att i täflan med Zeus 11 öfverhölja verlden med
töcken och natt, vet han att hålla sig fri från det sista afsig-
komna genljudets af Viborgska smällen svaghet att låta sitt dim-
dunkliga väsende återspeglas af — molnbilder. Samma säkerhet,
hvarmed han i den bundna formen håller sina tankar i styr, så
att ej ens hans fantasis djerfvaste utflykter få leda dem på vil-
lostigar, uppenbarar sig såsom den rådande makten äfven i hans
prosaiska framställningar. Intressant vore att veta, huruvida ny-
ländingen, som i sina poetiska utgjutelser låter oredan bryta be-
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nen af tankarnes gång äfvensom formen jemmerligen halta, för-
mår gifva en bättre hållning åt sin prosa. Att förhållandet är
sådant med Österbottens svenska talande bonde, är säkert.

Ej blott den formela skrifkunnigheten har i de landsän-
darne utvecklat sig tidigare än i någon annan trakt af vårt land.
De af allmogen derstädes utvalda sockenskrifvarene hafva redan
långt för detta spelat en vigtig roll uti Österbottens kommunala
förhållanden äfven under tider, då både läs- och skrifkunnighet
hotats med total undergång på alla andra ställen af landet. Och
färska bevis kunna åberopas ännu från senaste dagar derpå,
att denna reputation om stylistisk färdighet hos förfäderne i oför-
minskadt mått tillkommer deras afkomlingar. Den krets, som af
deras skarpa blick öfverskådats, beherrskas äfven af deras tan-,

kars kraft och klarhet. Åtminstone från de österbottniska nej-
derna kunna således ganska upplysande notiser angående omstän-
digheter, som för mer eller mindre inskränkta lokaler hafva be-
tydelse, förväntas ur allmogens egen uppfattning af dessa. Så-
dana korrespondenser skola ej heller utebli, så snart det värde,
man utanför de lokala specialiteterna åt dem gifver, öfvertygar
menniskorna, som inom desamma hafva sin rörelse, att saker,
hvilka genom sin hvardaglighet för dem sjelfva redan förlorat
all vigt, ändock kunna framträda med nyhetens behag inför an-
dra. Men dylika lokal-nyheter i all ära; ej är det ändock för
att underlätta deras kolporterande, det lönar mödan, att ur dess
hittillsvarande intet frammana en ledare af vetandet, ett kom-
munikationsmedel mellan den humana bildningen och samhällets
lägst nedanom densamma qvarblifna beståndsdelar.

Äfven den öppnaste blick, som alltid varit inskränkt inom
en trång terräng, blir inskränkt också i sina vyer. Saknande
den säkra måttstock, som endast erhålles genom vanan vid öfver-
sigter af det hela, händer det en sådan blick allt för lätt att
antingen underskatta eller öfverskatta tingens relativa värden.
Dess ensidighet kan röja sig blott deri, att den förbiser och
ringa aktar de föremål, hvilka den öfverhalkar, emedan den al-
drig varit i tillfälle att se någonting annat än just dessa. Men
det kostar den ganska ringa att plötsligen öfvergå äfven till en
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motsatt ytterlighet: att uppfatta såsom omätlig storhet det obe-
tydliga. aFörra gummans'" allmänt kända utrop af förvåning och
beundran: tihvad verlden ändå är stor: Nagu och Sagu, Kimito
och Rimito, och ännu en socken till, som jag ej minnes!" fram-
står såsom det naivaste uttrycket af tt storhetens tillbedjan'11 på
den ståndpunkten. Men i sjelfva uppfattningens naivitet ligger
mer än en ursäkt för dess inskränkthet. I en sådan oförmåga
att bedöma sakerna efter deras verkliga betydelse ligger der-
jemte en kolossal förmåga att se, beundra och älska det stora
i det lilla. Just denna förmåga behöfva vi finnar mer än verl-
dens flesta andra folk, om vår kärlek till vårt jemförelsevis så
ringa land skall blifva ej blott nog stark, men framför allt nog
varm att öfvervinna verlden och alla dess frestelser till otrohet.

Förtjensten af en uppfattning, som uteslutande hvilar på
okunnighet om rätta förhållandet, kan likväl ej gälla såsom sär-
deles stor, huru intagande denna okunnighet än må presentera
sig. Också på ledaren af en tidning för vårt lands svenska ta-
lande allmoge måste helt andra anspråk ställas, än den naiva
obekantskapen med verlden och dess förhållanden förmår mot-
svara. Denna verlds gränsor sträcka sig ändock ett godt stycke
bortom de fyra nämnda socknarnes och sannolikt äfven den
icke namngifnas. En hufvud-utgångspunkt för en sådan ledares
geografiska och öfriga vetande om vårt land bör ovilkorligen
innefattas i den satsen, att Finland inskränker sig lika litet till
de menniskor, som här förstå endast finska, som till dem, hvilka
kunna uttrycka sig blott på svenska. Den satsen med alla deraf
härflytande konsequenser torde vid första påseende synas lika
litet ny som originel. Ingenting är likväl vissare, än att den
på flera håll och icke minst bland Finlands svenska talande
allmoge ej skall, åtminstone till en början, sakna nyhetens —

obehag.
Vi hafva härmed berört en lika ömtålig som för vårt ämne

betydelsefull omständighet. Den kan och får ej kringgås: den
måste skärskådas, så vidt möjligt är ända till botten. Då man
vill söka bot för ett sår, som förr eller senare kan blifva obot-
ligt och åstadkomma hela organismens totala förderf, eller åtmin-
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stone i bästa fall betydligt förlama dess krafter, vore det en
oförlåtlig svaghet att begynna kuren med att deröfver kasta en
rosenslöja. Men lika oförlåtligt vore ändock att med hårdhand-
skarne gripa tag i det såret, eller att känna en rå kirurgisk
förnöjelse öfver dess rara beskaffenhet och dröja vid beskrifnin-
gen deraf, emedan det är så — vackert, såsom det stundom
heter i den högre hofslagarstilen.

Lika obestridligt som det faktum, att Finlands befolkning
klyfves itu genom de tvänne språk, dess allmoge känner såsom
sitt modersmål, lika säkert är det äfven, att ovänliga känslor se-
dan urminnes tider uppställt sig såsom en skiljomur, söndrande
från hvarandra dessa båda fraktioner, hvilkas totalitet utgör det
finska folket. Hos de genuina finnarne yttra sig eller rättare
sagdt fördöljas dessa känslor, i följd af stammens passiva lynne,
ifall icke någon synnerlig eggelse stimulerar till utbrott, vanligen
såsom en mot djupet af det inre tillbakaträngd bitterhet och
missundsamhet. Ty medan den finska bondens anspråkslöshet å
ena sidan föranleder honom att i den minsta smäherre, den obe-
tydligaste figur, som skenbart svänger sig ofvanom hans egen so-
ciala ställning i lifvet, se en i allo afundsvärd varelse, drifver
honom å den andra hans sjelfkänsla såsom friboren person att
af hjertans grund egna åt den såsom öfverlägsen erkände det,
som honom tillkommer, det vill säga afund. Då nu de bland hans
landsmän, hvilkas modersmål svenskan är, ingen hemlighet göra
af sina anspråk att betraktas såsom ett vida förnämligare slägte
och de dessutom begagna just det språk, hvari den finska bon-
den vant sig att förnimma det första uttrycket af öfverlägsenhet
hos alla, hvilka tro sig kunna sätta sig på sin höga häst i jem-
förelse med honom, bidrager ingalunda afkomlingarnes af sven-
skarne tungomål att stämma honom mot dem blidare och för-
sonligare. Med glädje må gerna medgifvas, att den välvilja, det
varmare intresse, isynnerhet de senare generationerna af landets
herreklass i ord, liksom i verk och gerning, låtit framlysa för
den finska allmogen, verkat blidkande i afseende på dennas stäm-
ning mot besagda klass. Men då denna välvilja ej alldeles sällan
varit kryddad af en viss animositet mot svenska språket i all-
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mänhet, är det ingalunda förunderligt, att den blidare stämnin-
gen icke blifvit utsträckt synnerligen långt, så vidt det angår den
svenska talande allmogen, hvilken, sanningen att säga, ej heller
tröttat sin hand med att utsträcka den till broderlig försoning.
En anmärkning, nog öfverflödig för dem, hvilka genom egen er-
farenhet känna förhållandena, må här ändock vidfogas till deras
tjenst, som icke höra till samma predikament. Om en fiendtlig
sinnesstämning hos den från kusterna mera aflägset boende fin-
ska allmogen mot kustboerne kan egentligen icke talas, af det
enkla skäl, att den förre ytterst sällan personligen sammanstöter
med de sistnämnde, och således föga anledning till ovänliga kon-
flikter, känslor och reflexioner dem emellan uppstått. Kust-
boerne deremot öfverflytta på hela det finska talande slägtet,
förutan alla geografiska distinktioner och betänkligheter, allt det
förakt och all den påflugenhet, som genom ständig personlig be-
röring med deras närmast boende finska grannar, på några lätt
räknade undantag när, i allmänhet hos dem alstrats och vid-
makthållits.

Hafva de senast förflutna och nu rådande tiderna sett
bitterheten af denna sinnesstämning, om också icke helt och
hållet utplånas och försvinna, likväl åtminstone blidkas och för-
mildras, såsom förhållandet erkändes vara i afsende å finnarnes
plebejiska harmfullhet emot alla dem, i hvilka de trott sig upp-
täcka optimatiska företräden? Det är högeligen fara värdt, att
frågan, åtminstone då den framställes så der i allmänhet, måste
afgjordt nekande besvaras. Också vore det högst förunderligt,
om saken skulle framte sig annorlunda. Ty hvad har väl blifvit
tillgjordt för att hindra samma, genom århundraden gående or-
saker att i denna stund åstadkomma ännu samma verkningar
som förr? Genom hvilka medel har man väl sökt indraga äfven
Finlands svenska talande allmoge inom den atmosfer, hvari man
under senaste årtionden velat framkalla högre patriotisk lyftning,
en varmare fosterländsk sinnesstämning, en ädlare, på finsk grund
och botten uppstigande sjelfkänsla och sjelfmedvetande? För
alla dem, som lefvat och rört sig inom denna andliga atmosfer,
har dess lifgifvande ämne känts redan i luften, äfven om dess



verkningar kunnat yttra sig på ett ganska divergerande sätt.
Men för Finlands kustboer har detta nationela luftdrag förblifvit
mera främmande än golf- och luftströmmarne i Europas antipod-
hemisfer, om hvilka åtminstone några skepparnyheter hunnit till
dem genom vidthereste fränder. Medan den finska talande all-
mogen känt denna lifsluft strömma in i sin själ, ditledd af så
månget medium, har vårt lands svenskar stått nästan ännu län-
gre skilda utanför dess verkningar än sjelfva Sveriges. Ty till
dessa har åtminstone ryktet, ehuruväl något förvirradt genom de
heterogena media, det passerat, framburit ett och annat ljud
derom, att finnarne utom några andra små friheter tagit sig
äfven den att allmännare än någonsin förr betrakta och älska
sitt land såsom sitt eget och ingen annans tillhörighet. Och
så sorgligt det är att medgifva sådant, kan det dock icke bestri-
das, att äfven Europas stora kulturländer tagit en vänligare del
i finska folkets yttringar af ett nationelt lif, än fallet visat sig
vara med desse, de tusen sjöarnes egentligaste sjömän, hvilka,
om de det vilja eller icke, ej kunna undgå att kallas finnar,
ifall någon talar om dem såsom tillhörande ett folk, en nation.

Gifves det någonting, som finsk-svenskarne hafva rätt att
både nu och i all framtid förebrå oss alla andra, är det väl
likgiltigheten och kölden, hvarmed de lemnats åsido, liksom de
hade varit endast snyltgäster och medan finska
folket kallats till delaktigheten i medvetandet af att tillhöra ett
helt, en organism, genom hvilken begynte strömma en liffullhet,
meddelande sig åt samtliga dess lemmar, och hvarförutan dessa
måste sönderfalla till intet såsom de förvissnade grenarne af ett
träd, hvars lifssafter torkat bort, hvars sönderrifna krona kröner
blott stoftet, hvarpå den dignat ned. Äfven i de mest rikt be-
gåfvade nationers själ uppspirar en dylik känslornas blomning
ej stort oftare, än enligt sagan aloens blomstringsstunder inträffa:
en enda gång uti seklet. Skall då det ringa finska folket mäkta
med att ur sitt lif oftare framföda än sådan yttring ? Gifve Gud,
att så vore! Men ju högre dess lif blir stegradt, med desto större
välbehag skall dess minne blicka tillbaka på dessa tider, hvilka
tyckas oss nu lefvande, som uthärdat alla deras vedermödor, så
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rika på svårigheter, så njugga på fröjd. Det är ju så med allt,
hvars förnämsta karakter utgöres af kamp och strid. De, som
trängas på alla håll af dess tumult, hafva ingen tid, ingen ro att
betrakta stridernas i aktion varande krafter så, som det ideali-
serande afståndet, den försonande tiden skådar ned på dem.
Och de, hvilka, emedan de fått uppbära de flesta såren, tyckt
sig mest af ödet förfördelade eller de, som hänförda af stridens
hetta och sitt eget mannamod, ansetts förtjenta af ögonblickets
missnöje och tadel, emedan de gått för långt i sin ifver, äro
icke de, dem efterverlden menar hafva varit de mest olycks-
födda och de mest skuldbelastade. Det är tvärtom desse, hvilka,
då det gällt fäderneslandets sak, klenmodigt hållit sig undan
faran för att icke lida afbräck till lif och lekamen, som synas
de beklagansvärdaste; och brottsligast desse, som i tanke, ord
eller gerning gjort sig skyldige till högmålsbrott mot foster-
landet.

Men om också, Finlands svenska talande allmoge ej ens
passivt, än mindre aktivt gjort sig delaktig af de rörelser, som
bearbetat deras landsmäns själar, kan felet likväl icke tillräknas
dem sjelfva. De hafva full rätt att såsom förolämpning anse, att
ingen väckande röst låtit sig bland dem förnimma; intet ur
hjertat gånget ord låtit dem veta, hvad tiden led. Vore de ej
dertill så oskyldige, som de det äro, så läge det sannerligen
någonting djupt tragiskt i det förhållandet, att just de, som ingen-
ting lärt och ingenting glömt sjelfva, medan deras finske brö-
der sökte arbeta sig upp till ett högre lif, nedsågo på desse
med ett aristokratiskt medlidsamt förakt, utan aflägsnaste aning
derom, att knappt någon förtjente i detta land ett djupare med-
lidande än just de, som ingenting fått veta, ingenting lära.
Synd är det med dem i alla fall: och skammen är icke deras.

Lätt är också att fatta, huru känslan af öfverlägsenhet så
djupt rotat sig hos dem. Orsakerna dertill äro ej få. Det äfven
genom språket stärkta och bibehållna minnet af att hafva till-
hört det eröfrande och herrskande slägtet; medvetandet af före-
trädet, som en rörlig och praktisk natur gifver öfver den otymp-
liga senfärdigheten; framför allt kanske ändock känslan af att



462 Om ca svensk folktidning i Finland.

mästerligt beherrska detta haf, hvarur faran så ofta uppstiger,
men jemte henne äfven hedern och hjeltefröjden att kunna segra
öfver faran, allt detta har utan tvifvel medverkat dertill, att finsk-
svenskarne tyckt och tycka sig ännu i dag utan allsköns få-
fänga kunna göra sig sjelfva den rättvisan, att de af Guds nåde
och med menniskornas begifvande upphöjts till landets privile-
gierade bondestånd, i qvalitet oändlägen förträffligare än desse
finska stackare, om hvilkas inre rikedom de hört långt mindre
än om Kaliforniens och Nya Hollands. Medan det i främmande
land mer än en gång blifvit sagdt och med undran hördt, att
den finske bonden genom adeln i sitt sinne och sin mottaglighet
för bildning står vida upphöjd öfver mången bålstor aristokrat
annorstädes, har det stundom händt, att svensk-finnen sett knappt
en.menniskas like i afkomlingen af desse, hvilkas ihärdiga seg-
het och oförstörda kraft ryckt den civiliserande åkertegen ur
det hårdaste klimats, den oblidaste naturs våld och som, när
krigets konst ånyo förbytt deras bygd till en öken, aldrig miss-
tröstat om att kunna förvandla den åter igen till ett mennisko-
hemvist. Men deras oafbrutna dagsverke, som räknar sina da-
gar med sekel, har fortgått långsamt, utan huller och bång,
hvaraf uppmärksamheten fängslas; utan plötsligt framträdande
resultater, slående blicken med förvåning. Det har fort-
satts tyst, omärkhart liksom den befruktade naturens eget arbete,
innan våren låter dettas verkningar framskina. Huru litet den
finska bonden förstått att pruta med sin möda eller omgifva
sig med ett sken af imponerande hastighet, deraf erbjudes en
åskådlig bild i hans sätt att såsom kommunikationsmedel be-
gagna sina tusen sjöar, jemfördt med kustbons förfarande med
hafsfjärdarne i samma afseende. Undergifven och trägen liksom
en galérslaf sätter sig landtkrabban vid åran äfven i den gröfsta
kyrkbåt; vare sig att vinden blåser med eller mot, inverka dess
nycker föga eller intet på den kurs, han tager. Hans färd
öfver den skummande vågen kan ofta nog för honom vara en
lifsfara, men aldrig en sjungande fröjd: alltid är den deremot
en tung möda. Ty han saknar detta segel, som skulle lyfta
mödan från hans skuldra, och gifva ej blott helt andra vingar
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åt hans fart än hela dussinet af dessa fenor, dem han med svul-
len och tröttad hand oupphörligt sätter i rörelse, utan ock til-
låta honom att taga på sig den stolta oberoende minen af en
man, hvilken intet annat åliggande sjelf har, än att med säker
hand styra en hop luftiga andar, dem han frambefalt till sin
tjenst. Huru prägtigt förstå deremot ej vårt lands kustboer att
till fullo göra sina privilegier såsom äkta saltvattens sjömän
gällande. Klokt och lugnt bedömmande förhållandena, utsätta
de sig ej gerna utan trängande nödvändighet för vådor, hvilkas
olycksbringande höjd de på förhand insett. Men råka de det
oaktadt ut för en med förderf hotande situation, låta de sig
deraf icke öfverrumplas liksom af en oväntad fiende, utan upp-
bjuda allt, hvad i mensklig kraft, skicklighet och skarpblick
kan ligga, för att öfvermanna hotelsen och straffa den för lögn.
Den, som händelsevis varit vittne till dylika kraftyttringar hos
våra kustboer, kan lättare begripa, hvarför de sjelfva tycka
så mycket om sig i jemförelse med landtkrabborna. Huru myc-
ket man må med desse sympatisera och känna sig höra till
samma skrå, kan man ju icke ens sjelf bevara sig från en ilning
af beundran för de andra, hvilka när som helst förstå att med
faran umgås på lika förtrolig fot som den finska bonden med
den tunga långvariga mödan. Och äfven, när det någon gång
händer, att förståndet ej mer kan gilla deras dumdristighet, kan
känslan ej deråt förvägra sin beundrande hyllning.

Tanken på dessa ämnen upplifvar i mitt minne en skär-
gårdsscen, som aldrig derur skall utplånas. En häftig storm
hade rådt öfver hela dagen, och ännu, då aftonen kom, fortfor
den så strängt, att endast sjömannens vana blick kunde varse-
bli dess aftagande. Och likväl sattes vid stranden en båt i ord-
ning att skjutas ut. Dermed sysselsatt stod i farkosten en man,
hvilken föregående natt hade infunnit sig på ett heldags-besök
hos sina fränder, klippans öboer. Nu när söndagen var förbi,
måste han återvända till sitt hem och sitt arbete. Men han hade
ej kommit ensam; var icke heller sinnad att allena fara sin kos.
Åtföljd var han af hela sin familj: sin hustru och ett spädt
barn, hvilande i den äfven medtagna vaggan. Denna ställdes
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jemte sitt tillbehör midt i båten. För vaggningen var nogsamt
sörjdt derute på den, liksom af hvita, ständigt kringkastade
grafvårdar öfverhöljda, skummande fjärden. Den lilla vaggan
och den stora grafven tycktes verkligen vara bragta så nära
hvarandra, som det var möjligt, utan att de ännu sammansmultit
till ett. När en gång vaggan hade fått sin plats i båten, var
det klart, att äfven modren skulle deri intaga sin. Och de
vildt fladdrande seglen spändes ut; att de ögonblickligt fingo
mera vind, än nödigt hade varit, behöfver ej sägas. Och så bar
det af utåt mot den blodfärgade horisonten derborta. I vårt
sjöland kunna dessa rader svårligen falla i händerna på någon,
som ej ur sin egen erfarenhet vet upphemta åt sin föreställning
bilden af ett sådant segelförsedt flarn som en liten båt, kastad
på de väldiga axlarne af en vredgad hafsfjärd. Stående på
stranden ser man detta ilande föremål, hvars segel man knappt
mer kan skilja från vågornas toppar, snöbetäckta, skulle man
tro, liksom Alpernas, försjunka hvartannat ögonblick i något af
de tusentals uppspärrade svalgen så djupt, att det tyckes omöj-
ligen mera kunna arbeta sig upp derur. Det omöjliga sker väl
likväl nästa sekund; men endast för att den bistra leken genast
skall kunna begynna på nytt. Men få af dem alla, som lätt
kunna göra sig en föreställning om, huru det der ser ut, förmå
väl rätt tänka sig in i situationen, då dess medelpunkt är en
vagga med ett sofvande spenabarn uti. Om också ett slägte, som
under en så obeqväm vaggning gör sig värdigt äran att belsas
såsom integrerande del af finska folket, icke anser sig förpligtadt
att på fäderneslandets altare nedlägga det ogudaktiga offret af
sitt ärfda urgamla Vikinga-tungomål, borde vi andra det icke
förtrycka. Men hvad vi deremot borde göra, är det att af alla
krafter söka öfvertyga dessa sjömenniskor derom, att äfven vi
äro menniskor och det ej endast — på sätt och vis.

Att en sådan öfvertygelse ännu på långt när icke gjort sig
gällande hos svensk-finnarne vid deras uppfattning af sina lands-
mäns menniskovärde, bevisas mer än tillräckligt bland annat af
en nyligen omtalad historia, som, ifall den ej i grunden vore så
förtvifladt hemsk, icke skulle sakna sin komiska anstrykning.
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En ung man af den svenska talande allmogen, anklagad för mord,
öfverbevistes om sitt brott och fälldes till det straff, hans miss-
gerning förtjent hade. Men domen syntes hans älskarinna icke
blott hård, utan ock ytterligt orättvis. Och argumentet, hon för
sin åsigts riktighet anförde, lydde så: „det var ju bara en finne,
han slagit ihjäl!" Denna kärlekens horribla apologi för brödra-
mordet står vid kanten af en så fruktansvärd afgrund, att jag
kanske skulle gjort rättast uti att endast peka på den, då jag
ville demonstrera nödvändigheten af att åstadkomma större [tenhet
i medvetandet 1'1 inom de tvänne hufvudbeståndsdelarne af finska
folket, än beklagligtvis för det närvarande råder deri. Den, som
behjertat det förfärliga, som ligger i en sådan dissonans mellan
de elementer, hvilka hafva sitt uttryck i de båda skilda språken
och borde smälta ihop uti kärleken till det fosterland, der lifvets
haf åt dem hvardera beskärt en strand, den kan väl ej längre
betvifla nödvändigheten af att ofvanom de tillfälliga naturliga
skiljaktigheterna sammanfläta ett högre andeligt föreningsband.
Möjligheten af en sådan försonings- och föreningsprocess kan
deremot synas mera tvifvel underkastad, åtminstone inför det
kallt öfvervägande förståndet. Och visserligen kunna svårigheterna
dervid icke besegras genom de medel, öfver hvilka ett sådant
förstånd förfogar. Hvad hatet bryter, kan blott kärlek hela.
Blott denna har fått kraften att ur sig utveckla det ljus, som
kan leda till klar insigt deri, att stranden i och för sig sjelf
är ett oting, ett intet, hvilket första störtsjö bortspolar efter
godtycke, ifall stranden ej bakom sig har ett land, hvaraf den
först upphöjes till någonting annat än en sandrefvel; medan lan-
det från sin sida lär sig fatta, hvilken uppfriskande hafsluft kan
från stranden strömma upp till dess stela enformighet. Och
hvad det ur kärleken utströmmande ljuset förberedt, kan endast
den ur samma källa härflytande värman fullborda: sammansmält-
ningen af de sig ömsesidigt försvagande stridiga elementenia till
en högre enhet. De ord, Schillers varma själ lägger på den
gamle banérherren Attinghausens af den nära döden redan för-
isade läppar, hafva sin giltighet också för våra förhållanden.
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Med förändringen af ett par stafvelser kunna de här sålunda
lokaliseras:

„Drum haltet fest zusammen — fest und ewig —

Kein Ort in Finnland sei dem andern fremd —

Seid einig — einig — einig —"

Måhända skall en eller annan obstinat tviflare medlidsamt
le åt de här uttalade förhoppningarne om ett vänligt, broderligt
närmande mellan vårt lands svenska och finska elementer och
anse dem såsom välmenta drömmar af en gammal optimist, den
ingen erfarenhet förmår fult kurera från hans dårskap att i det
längsta tro menniskorna om det bästa. Gerna vare detta löje
tviflarene förunnadt — om blott den ädlare glädjen af endrägt
och ömsesidigt erkännande sprider sitt ljus öfver finska folkets
olika beståndsdelar. Och så alldeles omöjlig är väl denna för-
soning ej. Redan nu varsnas ju här och der, liksom spridda
oaser, enstaka beröringspunkter, på hvilka de skilda elementerna
närmat sig vänligen till hvarandra. Hvem kan hindra dessa
oaser att småningom öfvervinna förbittringens kala ökennatur
och tvinga den att allt längre och längre låta sig undangömmas
under samma växtlighet? Der lifvets gnista ännu flämtar, der
finnes också rum för förnuftets och de ädlare känslornas seger.
Men visst måste dervid såsom oeftergifligt vilkor uppställas den
fordran, att hvar och en, då han uppträder såsom förnuftets
och de ädlare känslornas i menniskohjertat målsman, äfven sjelf
känner dem annorlunda än genom andras berättelser.

Jag skulle sannolikt vänta för mycket af läsarens öfver-
seende, ifall jag vågade hoppas förlåtelse för djerfheten att här
intaga en liten berättelse från en längesedan bortgången tid och
ämnad att åskådliggöra den underbara makt, ordet har att för-
ädla, upphöja högt öfver sig sjelfva äfven menniskor, som af
oblida förhållanden blifvit neddragna lägre, än känslan af deras
menniskovärde bordt tillåta dem sjunka. Det gifves väl ingen
annan författare i hela den civiliserade verlden, hvilken icke
skulle tilltro en historia med sådant syfte ega redan deri till-
räcklig ursäkt och kanske till och med mera än så. Men jag
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bedyrar, att jag för min del ansåge det för en verklig, en ovän-
tad lycka, om jag icke här och der blefve behandlad såsom en
menniska a utan all takt11 och den enfaldigaste stackare för en
berättelse af följande lydelse.

Såsom sagdt, det var för många, många år se'n. Då hände
sig, att en kantor vid finska församlingen i S:t Petersburg, Tall-
gren benämnd, hvilken hade utmärkt sig för nit och omsorg om
kommunens väl i allmänhet och enskilda dithörande individers
isynnerhet, hehedrades med en medalj af Finska Hushållnings-
sällskapet. Af denna omständighet begagnade sig den nyss förut
dit förflyttade evangeliskt-lutherske biskopen till att söka upp-
rätta sina till församlingen hörande landsmän, hvilka, efter då-
tidens S:t Petersburgskt värdi ej vägande stort mer än agnar,
hade af slumpens nycker blifvit liksom sådana kringkastade i den
stora, för dem okända staden. Och särdeles mycket tycktes
det slägtet äfven efter en mera opartisk värdering i det hela ej
heller värdt. Alla de finnar, som kände sig vara något för mer,
hade isynnerhet efter grefve Gustaf Maurits Armfelts tider, hvil-
ken för att bringa finska kyrkan till heders, sjelf räknat sig
till dess församling och flitigt besökt gudstjensten deri — trängt
sig till den svenska kyrkans gemenskap. Hvad, som nu mera
återstod, var en från Finlands alla landsändar sammanraffsad bro-
kig hop, enformig blott genom sin fattigdom, gemensamheten af
det obegränsade förakt, hvarmed dess omgifning nedtryckte den,
och känslan af den förnedring, detta förakt åstadkommit. Ryktet
om högtidligheten hade dock för tillfället återkallat en mängd
af öfverlöparene.

Inför den sålunda sammansatta församlingen uppträdde bi-
skopen inom altarrunden. Tallgren stod utanför denna. Sedan
längre tid tillbaka hade i detta Guds hus Hans ord ej blifvit för-
kunnadt af någon annans röst än ens, hvilken kort derpå ankla-
gades för saker gående på heder och ära och som, i följd deraf
suspenderad, aldrig återfick sitt presterliga embete. Äfven det
hade således för den församlingen nyhetens hela behag att till-
talas af en predikant, hvars heder den intet skäl hade att be-
tvifla. Men de ord, den nu förnam, ljödo dock ännu sällsammare,
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förunderligare. Dessa menniskor, vana att hemsökas af det mest
hånande förakt och derför lika vana att förakta sig sjelfva äf-
vensom det land, hvars tungomål, då det röjde dem, städse varit
orsaken till begabbelsens utbrott, fingo höra saker, dittills aldrig
af någon för dem förkunnade, och om hvilka än mindre en aning
hos dem sjelfva uppstått. Talets text var: CiÖfver en ringa ting
har du varit trogen; gäck i din Herras härlighet! 11 Med kärle-
kens hela hänförande värma uppmanades dessa att, så ringa de
än voro, i stället för att blygas öfver det land, som skänkt dem
lifvet, söka hedra det såväl genom handling som tänkesätt; lära
sig att hysa aktning för sig sjelfva och dymedels tilltrotsa sig
aktning äfven af alla andra. Dessa varelser, som dittills helst
skulle sjelfva förglömt, att de hade någonting gemensamt med
sina fäders land, och än hellre velat bibringa alla andra en dylik
glömska, upplyftades nu i ett ögonblick liksom till representanter
af samma land, ombud för dess dyrbaraste intressen inför den
dem så föga benägna omgifningen,; ansvarige för fosterjordens
heder. „Oma maa mansikka! muu maa mustikka! 11 utropade till
slut talaren med en röst, hvari viberade hela innerligheten af
hans egen saknad och smärta öfver att, redan hunnen till ålder-
domens gräns, hafva af förhållandena bortryckts från det älskade
fäderneslandet och allt, hvad han der qvarlemnat kärt och äl-
skansvärdt. Och öfvergående ifrån de allmänna reflexionerna
till högtidlighetens speciela anledning, erinrade han om, huru
Tallgren genom att hafva visat trohet i sitt ringa kall, förskaffat
aktning åt sitt land, liksom han beredt sig sjelf ett erkännande
från dettas sida. Det af honom gifna exemplet borde äfven
alla de öfrige, i den stora stadens förströdde finnarne hvar i
sin stad af alla krafter söka följa. Gjorde de det, kunde de
sig der upprätthålla. Ryckte de sig lösa från sambandet med
fäderneslandet, voro de ohjelpligen till spillo gifna, förlorade.

Sedan den tiden har jag haft lyckan höra åtskilliga bland
talekonstens ypperste mästare i verlden, ordande om verldsvig-
tiga ämnen. Dessas tal hafva utan tvifvel varit mycket förträff-
ligare än det ofvannämnda, framkalladt af den allra enklaste
anledning. Men en verkan, sådan det talet åstadkom bland desse
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i hvarje hänseende så oansenliga och oupplyste menniskobarn,
hvilka dittills hade känt sig vid Nevas stränder ungefär såsom
Israels vid Babylons, har jag ännu aldrig varseblifvit i någon
enda af de glänsande, öfverförfinade församlingarne, inför hvilka
de präktiga talen blifvit hållna. Det var såsom hade vid hvarje
ord i den finska kyrkan ett drygt stycke af den bördan, som
så tungt tryckte på allas sinnen, upptinat och smultit bort. I
hvart öga glänste tårar och genom dessa en blick, hvilken tyck-
tes skåda aldrig deraf förr sedda härligheter. Denna ringa,
nedtryckta skara växte påtagligen ur sitt eget inre, liksom en
högre hand hade lyftat den upp ur stoftet. Och ännu sedan
högtidligheten var slut qvardröjde den i det längsta uti kyrkan
eller dess förrum, liksom hade den befarat, att der utanför det
nyss knutna sambandet mellan den finska församlingens med-
lemmar inbördes och deras gemensamma fosterland skulle sönder-
slitas.

Sedan en så märkvärdig effekt blifvit omtalad, kan det sy-
nas ännu mera oskickligt att förtälja om en alldeles obetydlig.
Den må dock här få den ringa plats, den förtjenar. Bland öf-
rige emigranter förde dagens högtidlighet till kyrkan äfven en
finsk gosse. Lyckliga omständigheter hade väl dittills bevarat
honom ifrån den bittra erfarenheten, de fleste bland hans lands-
män nödgats göra i afseende å den opinion, man om tcTschuhont-
serne 11 temmeligen allmänt hyste. Så alldeles obekant hade denna
opinion ändock ej kunnat för honom förblifva. Men när han
förnam det nya evangelium, som låg i de redan citerade orden:
aoma maa maEsikka 11 o. s. v., gömde han dem ej blott i sitt unga
hjerta. De förorsakade deri en knäpp, ungefär liknande den,
som berättas hafva upptändt snillets ljus i Lidners skalle. Och
om derefter, sedan den forne pilten härdats till man, då och då
frambrutit ur samma hjerta några ord, i hvilka kärleken till
fosterlandet ej visat sig alldeles förkolnad, går deras genesis till-
baka, såsom till den egentligaste källan, till den nämnda knäp-
pen. — Mera förtjenta att omtalas än dylika barnsagor, vore
utan tvifvel de fortfarande verkningar inom den finska försam-
lingen i Rysslands hufvudstad, hvilkas utgångspunkt kan upptäc-
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kas i det förtroende till egna krafter och den aktning för plig-
terna mot och förbindelserna till fosterlandet, som frammanades
genom de djupa intryck, besagda kyrkoceremoni qvarlemnat i de
finsko utvandrarenes själ och hjerta. Till antydande deraf, att
dessa intryck ingalunda nedtrampas i den stora stadens gatu-
smuts eller bortsopades af de deröfver rådande vindpustarne, må
det förslå att påpeka de kolossala stenhus och den förträffliga
skola, den under första fjerdedelen af detta sekel ännu så utfat-
tiga, ringa aktade, sammanhangslösa församlingen sedermera ge-
nom endrägt och högre lyftning i sinnet förmått åstadkomma.
Men det närmare utbredandet af dessa ämnen ligger redan all-
deles bortom gränserna af vårt egentliga. I oskiljaktigt samman-
hang med detta står endast bevisningen deraf, att ordet äfven
under de oblidaste och mest gensträfviga förhållande ej förlorar
sin undransvärda kraft att sammangjuta till fruktbärande enhet
från hvarandra lösryckta elementer; och att denna kraft växeri
samma förhållande, den sjelf uppvuxit ur fosterlandskärlekens lif-
gifvande sköte.

De allmänna drag, med hvilka vi hittills sökt framställa vår
uppfattning såväl af sjelfva saken som af lämpligaste sättet att
dervid öfvergå från teori till praxis, tillåta oss att med endast
några få ord bemöta de inkast, hvilka kommit till vår kännedom
emot det nu omsider inför offentligheten framlagda 11

Redan i flera års tid hafva vi begagnat hvarje tillfälle, som sig
erbjudit, till att undersöka hithörande terräng och dervid vändt
oss till de personer, hos hvilka kunnat förutsättas både den hög-
sta grad af värma för och kännedom om de situationer, på hvilka
operationsplanen borde byggas. Antalet af dessa invändningar
stiger ej högre än till tre eller noga taget fyra punkter. Vi
upptaga dem här till bemötande i den ordning, deras egen rela-
tiva vigt tyckes åt dem anvisa.

Då förslaget för första gången meddelades, öfverraskades
vi ej litet, då det möttes af invändningar, hemtade från den reli-
giösa känslans heliga område. De högsta pligter, religionen på-
bjuder: gudsfruktan och kärleken till medmenniskor, ansågos ho-
tade med afbräck derigenom, att allmogen lärde sig känna och
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beundra vår Herres skapade verk samt uppmanades att älska
fosterlandet och lefva i broderlig sämja med alla de förnuftiga
varelser, hvilka hade detta att tacka för sin tillvaro. Hvad den
första punkten af inkastet beträffar, är det alldeles säkert, att
Luther sjelf, till hvars uppfattning af de religiösa frågorna vi
finnar i allmänhet bekänna oss, aldrig, uti hvilken sinnesstäm-
ning han än må hafva befunnit sig, skulle ansett det för för-
derfligt eller ens betänkligt att lära menniskorna begripa Gud i
Hans skapelse förnuftigare än djuren och äfven menniskan, så
länge endast instinkten är hennes förnämsta ledare vid känne-
domen af jordens ting. Mera tvifvel underkastadt kan det dere-
mot synas, huruvida han, upphetsad af stridens ansträngning
och flammor, alla tider skulle gifvit den teoretiska läran, som
bjöd: '"du skall älska din nästa såsom dig sjelf11, uti praktiken
all den utsträckning, den moderna filantropin — visserligen också
vanligast endast i teorin — vill deråt förskaffa. Man kan dock
vara fullt förvissad derom, att ifall vi nu lefvande vore i tillfälle
rådfråga den i grunden så sannt humane, högsinnade reforma-
torn, huruvida det månde strida mot Guds bud att också ur
verldsliga synpunkter uppmana Finlands svenska talande allmoge
till vänlighet emot sina öfriga olycksbroder i den jemmerdalen,
kallad Finland, han blefve den allra siste, som ville förneka oss
denna rättighet och finna i ett sådant uppsåt någonting för den
religiösa känslan anstötligt. Och då ingen af oss begär, att vi
hvarken i detta eller annat afseende skola vara ifrigare luthera-
ner, än Luther sjelf för tre och ett hälft sekel sedan var, torde
vi med godt samvete kunna följa tendensen af hans lära och
öfverlemna åt påfven och hans Antonelli att inom den bit af
kyrkostaten, som möjligen har olyckan qvarstanna i deras våld,
sörja för folkundervisningen endast genom att förhindra den.

Den andra oppositionen, för hvilken vårt projekt varit före-
mål, berör en omständighet, hvarom icke så få lära vara ense,
men som det oaktadt ej håller stort bättre streck än ämnet för
den första. Man invände nämligen: hvad som först och förnäm-
ligast, ja, till en början uteslutande bör taga alla krafter i detta
land i anspråk, är omsorgen om den finska talande allmogen
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och det språk, som måste upphöjas till ledande baner för alla
våra högsta sträfvanden. Att i dessa tider, då arbetet åt detta
håll är så drygt och maktpåliggande, men arbetarne ännu lätt
räknade, vända håg och sinne åt andra för oss mera fjerran lig-
gande intressen, vore att endast splittra de också eljes nog svaga
krafterna och sålunda blott motverka ett godt ändamål, utan att
egentligen befordra ett annat — äfven om detta senare icke
kunde anses absolut förkastligt. Denna mening skall, såsom
redan antyddes, omfattas med bifall af många, ehuru flere bland
desse kanske helst hade sett, att den blifvit af oss refererad vida
mer energiskt och — slående, i ordets alla betydelser. Vi måste
också bekänna, att vi hufvudsakligast med tanken fästad på denna
åsigt tillade vårt projekt epitetet: vågadt; och att, om vi äro
förberedde på att upplysas om vår villfarelse på ett sätt, som
hvarken saknar energi eller slående kraft, skenet torde komma
att flamma från det hållet.

Angående det ämnet vore icke så litet att säga; men vi
inskränka oss här till det minsta möjliga, så mycket hellre som
redan skriftens föregående blad torde tillräckligt göra reda för
det väsentligaste af hithörande omständigheter. Det skulle göra
oss ondt, om någon ännu, sedan han genomögnat dem, ansåge
den svenska talande allmogens i Finland väl och ve för en an-
gelägenhet, hvarom finske män alldeles icke behöfva bekymra sig.
Men hyses denna ytterliga åsigt det oaktadt, återstår föga hopp,
att den genom demonstrationer låter förmå sig till nedläggande
af ett gevär, upphettadt uti inbördes fejd. Hvad vi egentligen
här önskade framhålla, är den öfvertygelsen, att Finlands, lika
litet som något annat lands andliga krafter skulle splittras och
således förminskas, försvagas derigenom, att en eller flere, hvilka
nu göra antingen alls ingenting eller kanske sådant, som hellre
kunde blifva ogjordt, upptoge till bearbetning nya fält, hvarmed
öfrige arbetare icke kunna och kanske icke heller vilja syssel-
sätta sig. Mätaren för de andliga krafterna i menskligheten är
ju dessutom en helt annan än den, hvarmed de materiela beräk-
nas. Och äfven på det sistnämnda området står dock den satsen
fast, att arbetsstyrkan alldeles icke måste förringas genom ut-
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vecklingen af en mångsidigare färdighet i arbetets utförande.
Blott i det fallet, att arbetet åt alla håll skulle urarta till slarf
och hafs, kunde den allsidigare verksamheten betraktas såsom en
olägenhet. Men obestridligt är, att ensidigheten lika lätt kan al-
stra stympare, som dylika af dess motsats frambringas. — För
öfrigt, om de specifikt finska sträfvandena icke stå på en fastare
grund än så, att denna kunde skakas derigenom, att några, hvilka
ännu stå '"fåfänga11

— för att tala med skriften — toge till sin
specialitet omsorgen om vår svenska talande allmoges utveckling
till allt, som rätt, godt och ädelt är, då äro dessa sträfvanden
bestämda att ramla öfver ända ömkligen äfven förutan all yttre
in- och åverkan. Men min öfvertygelse går ännu ett steg längre.
Äfven om det vore möjligt, som det ändock icke är, att det ut-
sträckta arbetet för folkbildningen i vårt land. i stället för att
genom ädel täflan verka lifvande och stärkande åt hvartdera hållet,
skulle på en eller annan punkt af det tidigare odlade fältet kän-
nas förlamande, borde ej det helas båtnad gifvas till spillo åt
partiela fördelar eller olägenheter. Men, såsom redan blifvit an-
tydt: det ena kan påbegynnas, utan att fortsättningen af det an-
dra redan påbegynta skulle till sin helhet eller ens någon vä-
sendtlig del äfventyras. De, som vore skickligast att offra sin
möda och förmåga åt den svenska talande allmogens bästa, kunde
i de allra flesta fall föga påräknas för någon direkt medverkan
åt det motsatta — om man nödvändigt så vill benämna det —

hållet. I smått skulle härvid inträffa ungefär samma förhållande,
som i större skala röjer sig i annat afseende. I vårt land finnas
beklagligtvis personnager, som anse det åtminstone likgiltigt, kan-
ske till och med en smula skadligt, att Runeberg, Castrén, Snell-
man med flera i skrift begagnat sig af det svenska språket. Men
jag tager mig friheten fråga desse välvise herrar och män på själ
och samvete, hvad vårt gemensamma fädernesland egentligen
skulle hafva vunnit derpå, om desse nämnde och äfven åtskillige
andra författare antingen icke skrifvit alls eller skrifvit finska så-
som mången annan klåpare? Om svar på den frågan anhålles
förbindligast; och vore man nyfiken att känna den egentliga
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orsaken till dess framkastande, skall förklaringen ingalunda
utebli.

En enda olägenhet låter vid framträdandet af ett lifligare
intresse för vårt lands svenska talande allmoge tänka sig såsom
möjlighet. Skulle vissa varelser, som i grunden äro ännu min-
dre hvarken finnar eller svenskar än denna allmoge, blanda sig
i saken, kunde de kanske åstadkomma litet mera ondt, än de
hittills, med bästa vilja att derutinnan göra raskare framsteg, för-
mått. Vi mena härmed desse, som ställt sig på negativ stånd-
punkt i sitt förhållande till de finska sträfvandena och genom
allahanda narraktiga upptåg gjort sig till de lustiga personerna i
dramat. Skulle de nu för ombytes skulle få det infallet att med
sitt hångrin och den illvilja, hvilken alstras hos dem, som trott
sig ämnade till stora ting och småningom förmärka, huru deras
storhet krymper ihop till allt anspråkslösare dimensioner, utvälja
till lefnadsyrke omsorgen att pigga upp Finlands svenska talande
allmoge genom rolighetsmakarens små konster, blefve sannolikt
dylika bildningsmedel ej de allra ändamålsenligaste. Men lyck-
ligtvis är ändock grinet en lika fattig som ofruktbar födkrok.
Och hellre än att förslösa sina spetsfundigaste allusioner, spegel-
fäkterier och osanningar på hälleberget af en okultiverad massa,
fortfara de väl med att låta sina perlor såsom hittills rulla ned
för personer af facket, som fullt sentera dessas rätta valör.

Det tredje inkastet, man framburit emot vårt projekt, söker
bevisa dettas fullkomliga umbärlighet; dock ej på den grund, att
svensk-finnarne lika litet som boskapen vore i behof af själs-
odling och nyttig läsning, men af det skäl, att i den vägen re-
dan skall vara gjordt mer än tillräckligt. Vid första påseende
kunde väl mången tycka: i ett dylikt påstående ligger till den
grad ett radikalt förnekande af rätta förhållandet, att svårligen
någon menniska, som disponerar öfver sina fem sinnen, kan på
fullt allvar mena någonting så alldeles befängdt och orimligt.
Och likväl förfäktas den åsigten ganska allvarsamt af personer,
som hafva all möjlig aktning för sanningens och förnuftets rät-
tigheter. Men huru är det väl tänkbart, att man å ena sidan
kan sanningsenligt säga: för Finlands svenska talande allmoge
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har på literär väg ingenting blifvit gjordt: och på den andra,
med samma anspråk att blifva trodd, yrka: i den vägen finnes
redan ganska mycket utträttadt för samma allmoge, som ännu
icke fallit på den finska talandes lott? Tvetydigheten af denna
gåta upphör att vara en sådan, ifall man närmare bestämmer,
ur hvad synpunkt de olika påståendena betrakta saken.

Meningen, som anser ingenting vara försökt till att bi-
bringa svensk-finnarne kunskap om annat, än hvad religionsunder-
visningen eger meddela, håller sig fast vid den obestridliga san-
ningen, att, om man undantager ett par småsaker angående dryc-
kenskapslustens förderfliga följder och mera dylikt, vid hvilkas
utgifvande våra kustboer blifvit tagna liksom i släptåg, medan
kufvudändamålet varit de finska talandes undervisning, ytterst få
bevis kunna åberopas derpå, att de i rörelse stadda pennorna
uti detta land arbetat för den svenska talande allmogens förkofran.
Deremot hafva flere bland Sveriges ypperste literatörer icke
aktadt under sin värdighet att författa skrifter ämnade till aläs-
ning för folket. 11 Då nu dessa skrifter blifvit utgifna på ett
språk, som är det rådande flerstädes äfven på denna sidan af
Bottenviken och vid Finska vikens kuster, har man deraf dragit
den slutsatsen, att rikligen vore sörjdt också för vår svenska
talande allmoges behof af läsning. Och det kunde verkligen,
ifall man ej närmare tänker sig in i ämnet, tyckas som förhål-
landet vore sådant. Men vid noggrannare undersökning deraf
framträder ett helt annat resultat. Först och främst är det ej
så alldeles gifvet, att hvarje sak, som råkar finnas till på jor-
dens rund, ovilkorligen derföre äfven kommer i deras händer,
för hvilka saken vore af stor nytta. Minst kan man betvifla
sanningen af detta påstående i vårt undangömda land, der ej
längesedan de allra enklaste nödvändighetsartiklar, såsom saltet,
betalades jemförelsevis drygare än i andra länder de ståtligaste
öfverflödsvaror. Äfven hvad de svenska folkskrifterna beträffar,
är förhållandet verkligen sådant, att, om man undantager Åland
och några bland Österbottens kustorter, hvilka underhålla en
flitigare kommunikation med Sverige, de ställen äro lätt räk-
nade, der nämnda skrifter fallit i våra landsmäns händer. Så
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säges det, att t. ex. i nejden af Lovisa stad dylika upplysnings-
medel skola vara temmeligen allmänt kringspridda. Men man
kunde deremot omnämna en hel mängd andra orter i Nyland,
hvarest ej ett enda blad af de för Sveriges allmoge ämnade
skrifterna ännu blifvit sedt. Och äfven om saken ej skulle så
förhålla sig: om ock slumpen oftare kastade på våra kuster
dylika blad, kan väl någon, som uppriktigt menar Finlands sven-
ska talande allmoge väl, anse det för en ren lycka för denna,
att den blefve utan allt urval försedd med alla de opuscula,
hvilka i en eller annan afsigt erbjudits åt svenska folket såsom
ändamålsenlig läsning? Jag erinrar mig t. ex. hafva redan för
längre tid tillbaka gjort bekantskap med en liten skrift, afpassad,
såsom dess författare tycktes hafva föreställt sig det, till af-
hjelpande af ett bland svenska folkets allra närmaste behof.
Den var af Almqvist och behandlade det öde, som efter Carl XII:s
fall öfvergick Norrköpings stad. Såsom komposition betraktad
var den ett mästerstycke och äfven i öfrigt framlyste derur med
infernaliskt sken en ofantlig talang, värd att öfva sig på ett
mindre demoniskt ämne än det riktigt con amore behandlade.
Att en sådan tendens-folkskrift skulle uppnå det föresätta ända-
målet och göra ett lika outplånligt som hemskt intryck på deras
sinnen, för hvilka den var ämnad, kan tagas alldeles för afgjordt.
Ej heller tillvällar jag mig rättigheten att bedöma, huruvida en
kulturspridare af sådan beskaffenhet låter från svensk synpunkt
försvara sig eller icke. Men hvad jag mycket bestämdt tror och
vet är det, att det måste anses för en verklig olycka, ifall vår
svensk-finska allmoges själar lemnas i dylika bildningsmedels
våld. Och dessa medel kunna ju lika lätt, möjligen ännu lät-
tare, väderdrifvas i dess händer som en skrift, förträffeligen
egnad att bilda och uppodla dess förståndsförnaögenheter.

Den nu framhållna betänkligheten vid att uteslutande hän-
visa vår svenska talande allmoges kunskapsbegär till den nöd-
spis, som från andra sidan hafvet möjligen kunde deråt kastas,
eger väl sin obestridliga giltighet. Och likväl har hittills blott
en kant deraf blifvit presenterad. Så mycket än i bästa fall
kunde skördas åt hufvudet ur en läsning, beräknad för en helt
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annan publik, kan det väl aldrig begäras, att våra landsmäns
hjertan derur skulle hämta synnerlig näring. Och detta vore
ju ändock nufvudändamålet med det skrifna ordet, som här skulle
till dem direkte adresseras. Blir endast förståndet ensidigt od-
ladt, utan att det fosterländska sinnelaget derjemte finner nå-
gon väckelse och utbildning, kan det vigtigaste syftet knappt
ens till hälften anses vara upphunnet. Men att stimulera pa-
triotismen genom så tvetydiga retningsmedel som de nyss antydda,
af Almqvist i verksamhet satta, tyckes i alla fall icke rådligt. —

Hur man ock må betrakta saken, blir väl hufvudsumman denna:
endast sådana skrifter, som med klar insigt och varmt sinne
af dem, hvilka i eget land äro i åtnjutande af bildningens före-
träde, lämpas efter vår svenska talande allmoges behof och ställ-
ning, kunna anses fullt motsvara de fordringar, man billigtvis
uti ifrågavarande fall får .'ppställa. Denna sanning är i det hela
så klar och enkel, att uti hvilket annat land som helst, der fol-
ket redan höjt sig från den ståndpunkt, då all salighet och
ljus importeras genom utländska missionärer, det skulle betrak-
tas såsom en missaktning mot menniskoförnuftet, om man trodde
det nödvändigt att anföra bevis för slikt. Men hos oss,
der mången verkligen upplyst person, och som af ingen animo-
sitet mot landets svenska talande allmoge drifves, ännu hyser
den sällsamma fördomen, att omsorgen om våra landsmäns
upplysning ganska väl kan öfverlemnas åt Sverige, undslipper
man ej ledsamheten att demonstrera sjelfva de solklaraste san-
ningar.

Ännu en anmärkning, som på förhand blifvit mot projek-
tet11 riktad, synes icke oförtjent af att till bemötande upptagas.
Den angår svårigheten, som för en skrift, ämnad åt alla svenska
talande bland Finlands allmoge, skulle uppstå genom de otaliga
brytningar, dennas modersmål härstädes fått vidkännas. Natur-
ligtvis har ett sådant argument till utgångspunkt den förutsätt-
ningen, att det svenska skriftspråket ej vore här af allmogen
kändt. Men vid detta räsonnemang förgäter man likväl, att för-
hållandet blott till en viss del är sådant. Det språk, som vid
den religiösa undervisningen begagnas, höjer sig ju redan icke
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så litet ej blott öfver de lokala dialektskilnaderna, utan äfven
öfver det i olika trakter rådande umgängesspråket i allmänhet.
Än mer är fallet sådant med det i Guds hus förkunnade ordet,
som naturligtvis ej anser sig skyldigt att till rättesnöre uppställa
hvarken de fyra Ingo-idiomerna eller något annat dylikt af lika
ringa kulturhistorisk betydelse. Och hvad som i alla fall är
hufvudsaken: de få skrifter, hvilka anträffas i hvarje hydda och
af alla ända ifrån barndomen blifvit lästa och omlästa — bibeln
och de öfriga oumbärligaste religiösa skrifterna — de tala ju ett
gemensamt, allom begripligt språk. En skrift, som bygger på
denna gemensamma grund — den enda, hvarur utgått ett sam-
band, knytande sig omkring alla dessa söndersprängda, vidt och
bredt kringkastade fragmenter, dem man oftast utan att besinna,
huru mycket afvikande från hvarandra de dock äro, betecknar
med kollektiva benämningen: Finlands svenska talande allmoge,
en sådan skrift behöfver ej befara att någonstädes anses vara
författad på det förunderliga mesopotamiska språket. Och detta
vore kanske ej den enda fördelen, ett skrifsätt, som oaffekteradt
skulle närma sig bibel-svenskan, erbjöde. Vana att förnimma
endast de högvigtigaste ting till sig frambäras sålunda, skulle
menniskorna desto beredvilligare öppna själ och hjerta till emot-
tagande äfven af det verldsliga ordet. Men visserligen skulle
just denna omständighet pålägga författarene pligter och band,
hvilka för mer än en bland dem kanske ej blefve de lättaste
att bära. Och det behöfver väl ej tilläggas, att det lättare
innehållet och de piggare rörelserna inom formen skulle ovilkor-
ligen böra utesluta begagnandet af de heliga skrifternas tyngre
rustning, hvars bruk i en smal vändning vid sådana tillfällen
kunde urarta till parodiska jonglör-svängningar. Till och med
en verklig qvickhet, så 3rpperlig ock den gudsgåfvan måste er-
kännas vara, är likväl för dyrköpt till det priset. Och ännu
mer är de icke-verkliga qvickheternas bestämmelse ifrån födelse-
stunden den att dela hundvalparnes olycksöde. Dessa kunna
möjligen tolereras på ställen, som passa för dem; men tillåtar
de sig att vilja vara liksom hemma uti en kyrka, måste de efte
omständigheterna och deras eget lynne erinras om sitt misstag
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Till ytterligare bevisning af möjligheten att oaktadt icke
obetydliga dialektskiftningar begagna ett språk, som gör sig
öfver allt nästan lika väl förstådt, må här åberopas ännu ett par
fakta, hemtade ur i det närmaste analoga förhållanden. Väl
torde uti ingen vrå af vårt land kunna upptäckas lika skarpa
brytningar från och mot de lagar, hvilka i allmänhet göra sig
gällande uti det finska talesättet, som de skiljaktigheter äro, af
hvilka det svenska tungomålet här mångenstädes besväras. Olik-
heterna, påminnande om de primitiva söndringarne inom finska
stammen, som varseblifvas i skilda nejder, äro likväl ganska be-
tydliga. Men sedan långlig tid tillbaka har i Finland ingen finsk
församling mera funnits, hvars medlemmar ej åtminstone i kyrkan
och i de flesta fall äfven utanför densamma ganska väl fattat den,
såsom bekant är, hufvudsakligast på Satakunta dialekten grun-
dade bibel-finskan. Och hvad dock märkeligare är: i sjelfva
Ingermanland, der skiftningarne uti det talade hvardagliga ordet
tyckas framträda ännu bestämdare, och der dessutom i följd af
politiska och geografiska förhållanden en större massa främ-
mande ord och talesätt gjort intrång på finskans gebit, förstås
religionsläraren, ifall han sjelf är sitt modersmål fullt mäktig,
från hvilken kant af sitt land han må härstamma, nära nog lika
lätt som i hemtrakterna. — Bland de yttre fördelar, protestan-
tismen beskärt finska folket, är väl just denna den ovärderli-
gaste, att jemte det religiösa föreningsbandet, som sammanslutit
dess totalitet, åt dess skilda beståndsdelar erbjudits en möjlig-
ket till förlikning af språkskiljaktigheterna inom de båda hälf-
terna. Och att detta försoningsmedel, med sjelfva protestantis-
men, utsträckts äfven bortom Finlands gränser till andra, från
finska folkets närmare gemenskap lösryckta stamförvandter, kan
endast föröka detta medels höga betydelse.

Sedan sakens nödvändighet nu mera torde kunna anses
bevisad, och likaså dess utförbarhet, återstår ändock en hufvud-
fråga: hvem skall göra't? Lättare än att besvara denna vore
det visserligen att uppgifva, hvilka de äro, som icke tyckas lämp-
liga för verkets utförande. En del af de till den vidtomfattande
klassen: inkompetente hörande har likväl redan ofvanför blifvit
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utgallrad. En hel mängd af samma qvalitet, ehuru på annan
grund, måste dock ännu påpekas. För att de måtte kunna
expedieras i massa upptagas de här samt och synnerligen under
den gemensamma rubriken: opraktiske. Dit höra alla — mer
eller mindre kammarlärde, hvilka aldrig haft någon gemenskap
med folket, stannat utanför all djupare uppfattning af dettas
behof och sätt att se sakerna samt i följd deraf lika litet veta,
huru de skola med detsamma tala, som hvad de böra komma
fram med. Begreppen svår- och lättfattlig äro oändeligen ela-
stiska, då de användas på författarens relativa förmåga att göra

sig förstådda. Det genom eftertanke skärpta förståndet, de ge-
nom omfattande bildning utvecklade själsförmögenheterna stöta
ej på den allra ringaste svårighet att begripa mycket och mångt
af det, hvari den omogna uppfattningen omhvärfves af olösliga
gåtor. På dessa fall kan tillämpas ungefär det samma, som gäl-
ler i afseende å olika individers ställning till främmande språk.
För den, som fullt beherrskar ett sådant, är det nära nog omöj-
ligt att råka ut, vare sig, att detta behandlas i tal eller skrift,
för någonting, som skulle bringa honom alldeles ur koncepterna,
medan den ytliga språkkännedomen öfver allt konfunderas af
tungomålets obetydligaste egenheter, menande sig deri upptäcka
de oerhördaste idiotismer. Lika orimlig som deras anspråk,
hvilka, ehuru de stannat på den torftigaste bildningsgrad, fordra,
att ingen bok skall förekomma dem svårfattligare, än en sådan
blir det för den mest uppöfvade tankekraft, är väl äfven den
fordran, att de allvarligaste ämnen, de djupsinnigaste tankar skola
framställas och uttryckas med den lättfotade elegansen af en
form, hvars glatta yta det luftiga tunna innehållet ej störer in-
ifrån med några ojemnheter och kantigheter. Hvad, som ofvan-
för anmärktes om beskaffenheten af de tings innehåll, hvilka
kunna och böra erbjudas till läsning åt folket, gäller likväl åt-
minstone till någon del angående den form, hvari samma inne-
håll må klädas. Deraf att ett halfbildadt, men helt och hållet
för all tankeansträngning förslappadt sinne känner sig mycket
generadt, då det gäller begripandet af en allvarlig mening, ut-
tryckt på ett lika allvarligt sätt, följer alldeles icke, att natur-
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friska menniskobarn, visserligen råa så vidt det angår bokliga
konster, men begåfvade med ett. praktiskt skärpt förstånd, för-
utan hvilket de aldrig kunde slå sig ut i och genom lifvets kon-
flikter, skola stanna förbluffade utanför en djupsinnig tanke.
Tvärtom händer det ganska lätt, att samma tanke, som jagar
den blaserade verldsborgaren bort från en bok, hvari denna
mött honom, kunde med oemotståndlig tjusningskraft vid skriften
fängsla detta folk, vant att ingenting få för ingenting, och som
derför icke heller skyggar tillbaka för mödan att medels allvar-
ligt begrundande öppna sitt förnuft för det erbjudna vetandet.
Att förhållandet blefve sådant åtminstone med vårt lands finska
allmoge, kan icke dragas i tvifvel; och anledning saknas ej till
den förmodan, att det samma gäller till viss grad äfven om de
något mindre spekulativa svensk-finnarne. Man hör ju desse
stundom kommentera ställen ur bibeln — vanligen den enda
bok, de föranledts att något grundligare studera — ej utan en
viss skarpsinnighet och på ett sätt, som visar, att de icke utan-
tills sladdra efter, hvad utifrån i dem pluggats, utan att de med
egen eftertanke brutit väg i sin hjerna åt sina förmenanden.
Det vissa är i alla fall, att en välmening, som genom ett barn-
sligt pjollrande skrifsätt ville förskona allmogens tankekraft från
all ansträngning, föga vore förtjent af tacksamhet och svårligen
heller skulle skörda någon sådan från dylika läsares sida. Blott
i de kretsar, der allt arbete kännes såsom olidlig börda, kännes
hvarje erbjudet tillfälle till lättja — kroppens eller själens —

såsom ovärderlig välgerning.
Är rätta stunden kommen att gripa verket an, skall väl

den rätte mannen till dess utförande ej vara omöjlig att upp-
täcka, Men vill man förskaffa sig rättighet att af en sådan
fordra det högsta, som af en menniska inom dess bestämda
verkningskrets begäras kunde, är det ej tillräckligt att låta den
ena pretentionen löpa i kapp med den andra till ett i blånande
fjerran uppstäldt mål. Med anspråken borde den materiela
hjelpen, utan hvilken saken ej kan komma ur en fläck, något
så när hålla streck. Vilja de, som sjelfva ej kunna göra saken,
men likväl befordra dess framgång på annan väg, upplifva den
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görandes sinne genom att fästa hans uppmärksamhet derpå, hur
godt och ljufligt det vore att lefva för en idé, är sådant dem
oändeligen gerna förunnadt. Men skulle någon, som sjelf aldrig
lifnärt sig af en så mager spis, fordra, att mannen äfven bör lefva
endast af sin idé, vill detta uti ifrågavarande fall säga ingenting
mer och ingenting mindre, än att både mannen och hans idé äro
dömde till ond bråd död. En tidning eller tidskrift för Finlands
svenska talande allmoge kan vid dess första begynnelse omöjligen
föda ens ett får; och må himlen bevara oss ifrån sådana förfäk-
tare af hvilken idé som helst, men isynnerhet af den nu väckta!

Lätt vore det ändock att åstadkomma planens realisation;
så lätt, att man knappt utan förfäran kan tänka på möjligheten
af en uteblifven verkställighet. Ty detta skulle bevisa, att sinne
för allmänt väl och ett fosterländskt tänkesätt äro äfven på så-
dana ställen, der man hade oändligen större rätt att fordra dy-
lika egenskaper än hos den obildade allmogen, sällsyntare än
ananas och andra präktiga frukter, hvilka man i vårt klimat
kunde undvara, utan att nationens heder lede synnerligt afbräck.
Isynnerhet Finlands sydligare kuster prydas af icke få ståtliga
egendomar, hvilka det är en glädje att se, emedan de påminna
om en härlighet, som i rikare lottade länder gifver uttryck åt
en högre stigen välmåga och deraf härflytande civilisation. Glä-
djen öfver den präktiga anblicken förminskas likväl ej så litet,
då man får höra påståenden derom, att de egentliga källorna för
den hopade förmögenheten varit uppblandade med ämnen, som
inverkat skadligt på den allmoges sedlighet, hvars mödors rygg
erbjudit rikedomen tillfälle att stiga upp på sin höga häst. Skulle
då ej rikedomen, hvars väg för i ljus till ljuset, lyckan, bildnin-
gens och den förfinade njutningens sällhet, icke hafva några ögon-
blick öfriga att tänka på deras välfärd, som i mörkret vandra,
samt några umbärliga fyrkar tillreds, med hvilka tillfälle kunde
beredas arbetaren att afhjelpa dess själs behof, äfven om denna
sjelf aldrig föranledts till besinnande deraf, att menniskan kan
hafva också andra behof än de materiela, dem det anstår henne
att tillfredsställa? En sak, aldrig: ännu utförd i verkligheten, um-
bär, då den omsider skall sättas i gång, utom så många andra
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fördelar äfven den att kunna till sitt stöd åberopa erfarenhetens
vitnesbörd. Så obestridligt det beklagligtvis är, att de, hvilka
det närmast skulle ålegat, hitintills ingenting gjort till att bereda
Finlands svenska talande allmoge tillfälle till en nyttig läsning,
må man dock ej af denna erfarenhet draga alltför sorgliga slut-
satser. Så många andra brister, hvilkas afhjelpande nu mera sy-
nes den lättaste sak i verlden, hafva ju ända till senaste tider
fåfängt suckat efter den förnuftigt helande handen. Och just
derför, att en sådan hand utsträckts åt så många håll på en
gång, har det slägte, som haft lyckan vara vitne till en så ut-
vidgad helsovård, i stället för att fröjda sig öfver de mer eller
mindre lyckliga kurerna, blifvit mycket otåligare att se alla brist-
fälligheter genast försvinna än föregående generationer, hvilka
hade vant sig betrakta bristerna såsom de oskiljaktiga skuggorna,
åtföljande hela deras lif och lefverne. Det är samma otålighet
som griper menniskorna derute i jernvägarnes förvirrande hvim-
mel. De, hvilka icke hafva råd och lägenhet att söka sin fort-
komst med aSchnellzug"" eller 11, blifva snart högeligen
misslynte öfver den snäckgång, hvarmed de mena, att de skrida
framåt. Jemförande sin egen fart endast med de lyckligare lot-
tades besinna de icke, att den rörelsekraft, hvaraf äfven de för-
flyttas från det ena stället till det andra, gör deras framåtskri-
dande nästan blixtsnabbt emot hvad deras fäders vanliga ox-
marsch varit. Vissheten derom, att så mycket annat, som hittills
hvilat ostördt på strå och ingalunda på lagrar, blifvit stördt i
dess ljufva ro, ingifver ju hopp derom, att framgången af vårt
projekt ej skall förlamas genom likgiltighetens- syndasömn hos
dem, af hvilka dess realisation kan och bör förväntas. Flere
sydfinska egendomsinnehafvare kunde dessutom redan nu näm-
nas, hvilkas intresse för dylika frågor erbjuder någonting säkrare
att bygga på än ett vanskligt hopp. Och i dessas varma, foster-
ländska händer kan planens utförande tryggt öfverlemnas. Den
ligger ju ej då utkastad på lösan sand.

Det, som af desse äfvensom andra, hvilka kunna öfvertygas
om sakens gagnelighet, bör förväntas, är att de till en början
garantera åt tidningens eller tidskriftens blifvande redaktör en
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sådan inkomst, att han ostörd af andra bestyr och ekonomiska
svårigheter med osplittrad styrka, med lust och fröjd kan egna
sig åt sitt anförtrodda värt. Endast då han blifvit försatt i ett
sådant läge, har man full rätt af honom fordra, att han ingen
möda spar, hvarigenom han kan visa sig förtroendet värdig. Då
kan det svårligen falla honom in att behandla sin lefnadsuppgift
såsom en bisak jemte flera andra, hvilka slitas om hans tid och
krafter och göra det för honom omöjligt att med någonting
hafva fullt allvar. Få ting äro vederstyggligare att påse, än det
förakt både för sin egen person och publiken, som röjes af en
tidningsredaktör, hvilken sjunkit ned endast till en spaltfyllnings-
maskin. Obegriplig är väl den slappa förmätenheten hos en en-
skild figur i samhället, hvilken tillvällar sig rättigheten att på
bestämda klockslag utkasta vissa qvantiteter uttröskade agnar så-
som själsfoder för ett helt lands bildade allmänhet; men mycket
förunderligare är ändock publikens långmodighet, som år för år

tål en så gränslös missaktning af sina menskliga rättigheter. Och
likväl skulle ej så få af dem, hvilka tillsamman utgöra allmänhe-
ten, taga det särdeles onådigt, ifall någon tilläte sig uppvakta dem
med ett privatbref, till innehåll och form så slarfaktigt, som månget
tryckt tidningsblad. Men det är sant: det sistnämnda går ju ut i
verlden utan adress till någon viss person. Fördelad på många
skingrar sig väl äfven förargelsen, så att den lättare kan sväljas.

Om också ett lands bildade allmänhet i detta hänseende
mindre respekterar sig, än önskligt vore, följer deraf ingalunda,
att dess allmoge får lika föraktligt behandlas. Redan tidigare
antyddes det, att mycket, som lätt kan smältas af en mångslu-
kande publik, ej duger för folkets andliga matsmältningsorganer.
Detsamma gäller äfven angående slarfvet vid redaktionen. Folket
har. ju i allmänhet ej så särdeles brådtom. Några dagars ytter-
ligare väntan gör ju icke mycket, till saken för desse, som re-
dan fått vänta så länge, länge.

Nära sammanhängande med det allvar och den samvets-
grannhet, vi tillåta oss fordra af hvarje författare, men främst
likväl af den, som skrifver för folket, står en omständighet, hvil-
ken här ej får förbigås. Af hvarje skriftställare, som vill bli
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trodd på sina ord, har läsaren rättighet att fordra en borgen
för det sagdas trovärdighet. Men ingen kan i detta hänseende
erbjuda en antagligare borgen än sitt namn, denna utanskrift
på hela ens inre och yttre menniska. Dessa oupphörligen vari-
erande signaturer, hvilka i stället för att beteckna namnet, tyckas
uppfunna i samma afsigt som Talleyrand påstod orden vara in-
venterade i afseende å tankarne, äro ej fullt egnade ingifva
förtroende för pålitligheten af dens meningar, som sjelf betecknar
sig såsom en Proteus. Icke med mångtydiga imaginära tecken,
utan med sitt eget namn må således den, hvilken vill uppträda
såsom en medlare mellan sanningen och folket, gå i godo inför
detta. Äfven om den borgen i begynnelsen icke låter stort,
skall den dock under tidernas lopp få en god klang, ifall den
det förtjenar.

Det understöd från herreklassens sida, hvaraf företaget är
i behof, ifall det skall kunna sättas i gång, måste naturligtvis
efterhand blifva allt mera umbärligt. En enda tidning, erbjuden
åt åtminstone tjugutusen läskunnige och till vettgirighet lifvade
menniskor, liar all möjlig utsigt att bära sig väl, när den hunnit
arbeta sig fram på de hittills obanade vägarne och stigarne. Må-
hända misstaga vi oss, men vår tro är ändock den: redan från
början bör ej tidningen alldeles gratis utdelas åt någon. Kostar
det, så smakar det, säger folket sjelf; och det, som ingenting
kostar, har för det sällan något rigtigt värde. Först derigenom,
att allmogen genom en erlagd utgift gjort sig sjelfverksamt del-
aktig i det goda verket, kan detta stå på säkra fötter och på-
räkna varaktigt bestånd.

Och gripes detta an på sätt, som vederbör, kan dess fram-
gång svårligen betviflas. Än mer: läskunnigheten och läslusten
skall småningom spridas bland Finlands svenska talande allmoge,
ej blott så vidt det angår en tidning och andra skrifter, enkom
ämnade för densamma. Äfven håg att göra bekantskap med
åtskilligt annat, som utan så specielt syfte i vårt land på svenska
utgifves, skall efterhand åtminstone bland någon del af allmogens
så i ett som annat lyckligare lottade söner framkallas. Sålunda
vunne den svenska läsande allmänheten här, som nu är. den till
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antalet ringaste, något civiliseradt land i verlden känner, enväl
behöflig förstärkning. Lika litet nu som någonsin annars är
min mening den, att konsten att läsa svenska i Finland i bråd-
kast skall blifva en bortdöd, ett dunkelt minne från forna dagar.
Jag har alldrig förmått föreställa mig en stigande civilisations
uppgift vara don att föranleda hos ett folk glömska af hvad
det redan vet, till befordrande af kännedomen i de ting, om
hvilka dess vetande ännu är i okunnighet. Att svenskan små-
ningom förlorar betydelsen af att vara högsta bildningsmedlet
uti ett främmande land, är alldeles i sin ordning. Det har ju
gått på samma sätt med bildningens verldsvigtiga vehikel, ro-
marspråket. Men ej ens detta har ju ännu så alldeles hunnit
utplånas här ur menniskornas vetande, ehuru det begynner allt
mera lefva på förknappning. Ännu mindre skall tiden förmå
åstadkomma den totala bortnötningen af svenskan, som med så
många fibrer lefver och länge skall lefva i den finska bildnin-
gens själ. O^h den stund, då det kommit derhän, skulle jag
ej räkna bland de lyckligaste i annalerna af vårt lands civilisa-
tion. Härmedels afsäger jag mig naturligtvis helt och hållet
den oförtjenta äran, man stundom påbördat äfven mig: äran att
anses såsom ett slags andelig sjelfspilling, hvilken gjort allt sitt
till att beröfva sin egen andes produkter möjligheten att fort-
lefva på den enda fläck af jorden, der de kunna bibehålla en
gnista lif. Otillbörligt vore att skryta med en redobogenhet till
sjelfuppoffring, hvartill jag möjligen skulle känt mig nog stark,
ifall jag ansett bortglömmandet af svenskan såsom det enda eller
ens säkraste medel för utvecklingen af en högre bildnins uti
mitt fosterland. Men sådant har aldrig fallit mig in. Och hellre
än jag ville se eländet af det barbari, som här skulle råda, ifall
det en gång komme derhän, att bildningens sakförare i detta
land lyckats reducera sin språkkunskap endast till finskan,
skulle jag draga åstad, så långt vägen räcker. Att alla finnar,
som i ett eller annat afseende tro sig kallade att föra hela sitt
lands talan, småningom böra lära sig göra detta på landets
språk, är ändock en helt annan sak än att icke känna ett ver-
bulum af något främmande tungomål. Vi finnar må ej inbilla
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oss, att vi äro greker, hvilka voro karlar att uppnå det högsta
af sin tids civilisation med kännedom nästan endast af sitt
modersmål. Oaktadt all sin stolta sjelfkänsla trodde ju ej ens ro-
marene det språk, hvarpå dock lagar skrefvos för verlden, ensamt
förslå såsom medel för den högsta bildnings uppnående. Och se-
dan den tiden hafva dock åtskilliga språk, som då ännu icke fun-
nits till, arbetat sig upp till literatur af verldshistorisk betydelse.

Lika litet som jag kan anse okunnigheten i alla andra
språk utom finskan såsom det bästa kännetecknet för en långt
framskriden kommande civilisation här i landet, kan jag förlika
mig med en åsigt, som mäter förtjensterna hos de män, hvilka i
forna tider framstodo såsom det gryende ljusets, den börjande
bildningens banerförare, efter måttet af finska ord, de lärde
sig sjelfve eller föranledde andra att lära sig. Huru djupt skulle
ej de män, som ur intets natt framkallade det finska universite-
tet, en Pehr Brahe, en Rothovius, mätte med den tumstocken
komma att stå under vissa nutidens magistrar i Jyväskylä! De
nämnde store männen — jag menar naturligtvis ej de der ma-
gis trarne — drifne af en dispositio divina, hvars ledning de
följde, ville framkalla upplysning uti det mörka landet, och det
ju förr dess hellre. Derför, allenast derför, och ingalunda af hat
eller förakt för finska språket, satte de i första rummet såsom
bildningsmedel tvänne främmande språk. Hvad som ögonskenli-
gen bevisar, att dessa begagnades i den antydda afsigten och ej
för att kränka finnarnes modersmål, är den omständigheten, att
hvarken Brahe eller Rothovius ville låta sitt eget modersmål
spela förnämsta rollen vid undervisningen uti landets lärdomssko-
lor. Latinet, som var för dem åtminstone ett lika främmande
språk som finskan, om än de kände det bättre, fick allt fort-
farande behålla hedersrummet. Huru litet fiendtlig Pehr Brahe
var emot finska språket, bevisar bland annat den synnerliga
ynnest, hvarmed han omfattade Johannes Cajanus, kanske den
störste mästaren i vårt modersmåls behandling, som tills dato funnits
till. Och magistrarne derborta böra taga det alldeles för af-
gjordt, att, om den store grefven ansett landets kultur säkrast
kunna befordras genom läroverk i Jyväskylä, han skulle föror-
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dat ej blott en skola, utan en hel akademi för den orten. För
öfrigt borde det ej vara dem obekant, att Rothovius varmt nit-
älskade för fulländningen af bibelns öfversättning till finskan,
hvarigenom han onekligen gagnade språket omätligt mycket mer
än alla de tal, som hittills i Jyväskylä blifvit hållna eller fram-
deles komma att der hållas. — Detta sätt att väga store mäns
meriter om land och folk har annars en märkvärdig analogi
med de gamle beotiernes metod att gå till doms med det här-
liga folket i Platää, som var så litet beotiskt som möjligt.
Såsom Thucydides i sin storartade framställning af platäänsare-
nes undergång förtäljer, uppmanades desse af de mot dem bit-
tert gramse thebanarene att låta sina domare veta, på hvilka
grunder de egentligen trodde sig hafva rätt att längre få lefva
på jorden. De till undergången vigde åberopade då med rörande
vältalighet allt, hvad de hade gjort till hela Hellas' frälsning,
medan de öfrige beotierne gjort alls ingenting eller till och med
skadat den gemensamma saken. Med berömvärdt tålamod till-
läto väl thebanerne sina antagonister tala till punkt: men när
de hunnit dit, underättades de på äkta beotiska, att det allde-
les icke var fråga om de der allmänt fosterländska meriterna,
om hvilka de pratat, utan endast derom, huruvida de kunde
bevisa sig hafva några specifika förtjenster om thebanerne sjelfve.
Kunde de det ej, så vore de ohjelpligen sålda. — Ej stort mindre
beotiskt förfar man i Jyväskylä med den finska kulturens he-
roer, för det att desse, stående på den dåvarande menskliga
bildningens höjder, ej redan för några sekel tillbaka sågo det
finska folkets intressen ur samma Päjänesynpunkter, hvilka om-
töcknas nu för tiden af Jyväskylä-horisonten.

Jag har dröjt några ögonblick vid detta vidriga ämne af
tvänne skäl. Först ansåg jag det för min pligt att i det all-
männa vettets och förnuftets namn af alla krafter protestera mot
den råa uppfattningen af kulturhistoriska förhållanden, hvilken
funnit sin bistraste organ på en nyligen inrättad lärostol i ofta-
nämnda stad, men som äfven annorstädes icke saknar sina för-
fäktare, ehuru svårligen af samma grofva kaliber. För det andra
ville jag på det allra bestämdaste uttala den öfvertygelsen, att,



lika oförlåtligt som det vore att söka hos ungdomen väcka
missaktning mot fäderneslandets i det hela så lätt räknade öfver-
lägsne andar, lika oförskämdt' vore det ock, om den, hvilken
föresatt sig att sprida upplysning bland landets allmoge, hvadan
denna stamma må, begynte med att förklena fosterjorden genom
att nedsätta de män, som spridt deröfver ljus och ära. Hellre
må denna allmoge försjunka i en ännu djupare okunnighet, än
den blir upplyst på det sättet, att, der de ljusaste punkterna
hittills glänste uti vår historia, nu mera varsnasi del smutsfläckar.
Hvar helst de mäns vagga må hafva stått, hvilka gjort sig för-
tjente af Finlands tacksamhet och kärlek, böra de stå finska
folkets hjerta lika nära: Agricola vid Rothovii sida, Terserus
vid Gezeliernes. Mindre än någon får den, som skrifver för
folket, ställa sig på sidolinjen af något parti. Blott sitt fäder-
neslands parti måste han i alla skiften taga.

På den ståndpunkten har äfven jag bjudit till att hålla
mig i denna lilla skrift; och det har varit mig ganska lätt: ty
jag nedskref blott, hvad min innersta öfvertygelse dikterade.
Hvad hufvudsakerna beträffar, tror jag mig också deri hafva
lyckats. Just derför skola anfäkteiser från båda sidor inga-
lunda utebli. Det har redan länge för mig vari c ett djupt kändt
behof att utan förbehåll redogöra för min ställning till de här
vidrörda brännande frågorna. Af samtiden väntar jag föga er-
känsla för det jag icke ansett min rätta plats vara: a auf den
Zinnen der Parter1, dit den store hjelten Herwegh vill försätta

alla stridande. Men bedrager mig mitt hopp ej helt och hållet,
skall en tid, som sett de här uttalade åsigterna komma till se-
ger, göra någon rättvisa åt den, som af själ och hjerta alltid
tog parti af sitt fosterland och derjemte icke tillät sig att åt-
skilja dettas högsta intressen från en human bildnings.

Postskriptum.
Ofvanstående var ej blott nedskrifvet, utan ock redan lem-

nadt till pressen. Då föll min blick på en tryckt sida, som
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uppställde läran om en hittills aldrig spord tolerans, hvarmed
de i vårt land till öfvervälde sträfvande idiomernas inbördes
strid borde betraktas. Denna läras humana opartiskhet gick så
långt, ända till ytterlighet, tycktes det, att det såg ut såsom
humaniteten sloge om till sin motsats; blefve nästan — omensk-
lig. Ej utan bäfvan tänkte jag på möjligheten, att min upp-
maning till opartiskhet kunde tagas såsom synonym med en to-
lerans af den sorten.

Nyssnämnda sida innehåller följande ultra-liberala passus:
,t,_lntet hinder må sättas för det ena språkets utbildning lika li-
tet som för det andras. Må de täfla om företrädet; ju större
arbetets möda är, dess större är segrens ära. Såsom ett obe-
tydligt moment i det stora kulturarbetet försvinner jemte många
andra nationella differenser äfven den, som ligger i språkdua-
lismen; får den vinnande parten göra sig efterhand mer och
mer gällande och den förlorande vika undan i god ordning,
försvinner den, när dess kraft är bruten, utan mycket väsende,
jag ville ännu säga, som en obetydlighet. 11

— —
—

Högre kan väl den rena teorin, den öfver alla konkreta
förhållanden sig höjande abstraktionen ej svinga sig opp i eterns
luftiga regioner. Hur intresselöst vägas ej här dessa företeelser,
som dock försätta tusen mindre sansade själar i rörelse och
drifva otaliga hjertan till att lifligare klappa! Det är liksom
en gammal rutinerad kemist — en mindre van kunde svårligen
taga ens den saken så kallt — skulle anställa ett experiment
med vissa agentia och reagentia, utan allt annat deltagande
för sakens utgång än att komma underfund med deras inbördes
verkningar på hvarandra samt konstatera det faktiska resulta-
tet: det exacta, caput tnortuum deri inheräknadt. — Skulle
det gälla experimentörens eget kött och blod, eller till och med
blott en persons, som ingåfve honom något slags intresse, blefve
det väl ej för honom lika lätt att bibehålla den heroiska kon-
tenansen.

Men så ståtlig denna teori visar sig såsom sådan, labore-
rar den dock med åtskilliga brister, dem hon oaktadt all sin
kallblodighet ej råkat tänka på, ehuru de ovilkorligen måste
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framträda, ifall hon blefve öfversatt till praxis. Och denna
teori hör ju icke till dessa anspråkslösa, hvilka ej vilja hafva
någonting gemensamt med praktiken.

Den af inga yttre hinder generade tvekampen, hon vill
tillåta svenska och finska språken här i landet att mot hvar-
andra försöka, blefve ändock, oaktadt det skenbart så liberala
vilkoret, icke just parti egal och således ej heller alldeles
öfverensstämmande med ridderlighetens strängaste fordringar.
När den förut intagna positionen, öfverlägsenheten i rustning,
vapen och öfning i dessas handhafvande redan på förhand gifva
den ena bland de kämpande parterna ett så afgjordt företräde,
att den beramade dusten ögonskenligen ej kan hafva annat än-
damål än att bringa detsamma inför öppen dag, då förbytes
den skenfagra opartiskheten, som säger till den underlägsne:

c min vän, gäck åstad och försök din lycka, så godt det vill
låta sig göra; ingen skall dervid hindra dig! 11 till en mördande
ironi eller förisande likgiltighet. Det är väl en lätt sak att
vid berättelsen om den lätt förutsedda utgången af ynglingen
Joukahainens nappatag med gamle Wäinämöinen göra den för-
ståndiga reflexionen: hvem bad junkern rusa dit? och man tyc-
ker äfven det hafva varit rätt så godt, att inga hinder lades i
vägen för den öfverlägsne gamle herren att kugga den påflugne
bytingen. Men redan vid tanken på t. ex. kampen mellan den
heroiske representanten för den spanskt-inqvisitoriska civilisa-
tionen, Ferdinand Cortez, som gjordes hård af sina kanoner och
pantsarklädde stridsmän, och de, oaktadt sitt antal, sin relativa
bildning och intelligens, så svage indianerne, tycker man stun-
dom, att det ändock var litet synd med de pro aris et focis
kämpande vildarne, då intet hinder återställde jemnvigten, så
att det för dem varit någon möjlighet att stå på sig.

Men tusen gånger hårdare synes det dock. om det i sitt
eget land genom eröfringens rätt från styrelsen, administratio-
nen, skolan, domstolen uteslutna finska språket skall låta sig
nöja med den opartiska maningen: förskaffa dig först eu lika
utmärkt literatur som det svenska jemte en lika betydlig ut-
bildning — eller egentligen en ännu högre grad såväl af det
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ena som det andra, då kan du vara förvissad derom, att intet
hinder möter dig, ifall du rår med att sjelf skaffa dig rätt.
Mot detta vidunder af opartiskt räsonnemang må till en' början
anmärkas, att det icke ifrån begynnelsen var för sin öfver-
lägsna literaturs och synnerliga utbildnings skull, det svenska
språket här i landet erhöll sina regeringsrättigheter, utan helt
enkelt derför, att det var de i hvarje hänseende för landet
främmande eröfrarenes språk. Också kan det väl aldrig påstås,
att svenskan i nämnda hänseenden den tiden stod högre, ja, ej
ens på långt när lika högt som finskan uti våra dagar. Att sven-
skan sedermera, när vapnens verk var fullbordadt och fredens,
försoningens påbegynt, bibehölls äfven såsom medium för bild-
ningen har redan ofvanför blifvit anmärkt.

Och mot detta tungomål, uppstäldt af eröfrarene såsom
herrskarespråket; befästadt i denna predominerande position, då
det begagnades såsom modersmål af ett verldshistoriskt folk;
odladt, utbildadt genom alla de medel, en stundom storartad,
stundom åtminstone glänsande civilisation satt i verksamhet, skall
nu det arma, länge äfven af sina egna så obarmhertigt eftersatta
och ringa aktade finska språket draga ut i fejd, och allt, hvad
man till dess uppmuntran och tröst vet säga, är det, att ifall
dvärgen på egen hand förmår nedstörta jätten från dess herr-
skarethron, skall man hafva godheten ej hindra det i sitt lofliga
förehafvande. Ej var det på sådant sätt svenskan kom till
makten här i landet. Ifall endast den negativa omständigheten,
att intet synnerligt hinder motsatte sig dess utbredande, befor-
drat dess framgång, är det mer än sannolikt, att dess segertåg
ej sträckt sig synnerligen långt. Dess tjusningsmakt, som för
oss nu lefvande finnar är så oemotståndlig, isynnerhet då den
tolkas af sköna läppar och varma hjertan, skulle sannolikt lidit
skeppsbrott emot våra förfäders hårda vis inertiae, ifall ej
klangen varit understödd af positiva hjelpmedel, hvilka gjorde
stridsplatsen mindre getnilthlich, än man tänker sig en arena,
der det endast blifvit sörjdt för hindrens aflägsnande. Och har
en gång det finska folkets sjelfmedvetande utvecklat sig derhän,
att det tror sig vara i sin goda rätt, om det insätter sitt språk



i ett främmandes ställe, skall det ingalunda låta störa sig af
idylliska skrupler, utan gå till väga alldeles lika positivt som
Finlands eröfrare. Och skulle ock dess samvete i ett obeva-
kadt ögonblick begynna tveka, huruvida den rätta stråten blifvit
beträdd, stålsättes väl detsamma, då det besinnar, att det inga-
lunda för finska folket är fråga om ~en obetydlighet", utan ej
om mer eller mindre än allt, ja, allt.

Påståendet om 11 af den i fråga satta un-
dergången kan ännu hafva någon rimlig mening, tillämpadt på
svenskans möjliga tillintetgörelse i Finland. Ty äfven om det
omöjliga inträffade — hvarpå i det hela finnarne sjelfve skulle
förlora mera än svenskarne — att svenskan här förklingade
intill sitt sista ljud, ej blott på höjderna, utan äfven i alla
våra dalar, skulle det i alla fall dymedels endast hafva förlorat
ett af sina utanverk och kunde fortlefva i verlden med fullt
samma kraft som Sverige i politisk hänseende fortlefver efter
Finlands förlust. Men hvar i hela universum skulle väl finska
språkets talan föras inför den menskliga bildningen, ifall det
förstummades här? Den paus, som genom dess bortdöende skulle
uppstå i verldskulturens symfoni, blefve väl på få ställen syn-
nerligen bemärkt. Men att någon bland oss kan hysa och
isynnerhet uttala en så förfärligt kosmopolitisk idé, är till den
grad hemskt, att tanken svindlar, då den vågar se ned mot
denna förintelsens afgrund, som deraf öppnas. Hvem har väl
utan djupt menskligt deltagande och förfäran dröjt vid historiens
skildringar af folkslag, som gingo under redan på en tid. då ej
ens ett enda af Europas nuvarande folk existerade eller åtmin-
stona var kändt mer än till namnet? Och en finsk man kan
såsom en hvardaglig obetydlighet betrakta sannolikheten af sitt
eget folks försvinnande från jorden*), detta så tragiska perspek-

*) Häremot kunde väl den lätta invändningen göras: förklin-
gandet af finska språket och försvinnandet af finska folket äro ju
skilda saker. Detta vore dock ett tomt sätt att tala. Verkliga för-
hållandet kan kortast uttryckas med den bekanta energiska frasen:
sint ut sunt. aat non sint!

493Ett vågadt projekt.
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tiv, hvilket i ett analogt fall ur sjelfva Kartagomördarns blod-
dränkta själ frampressade sucken:

„En gång kommer den dag, då det heliga Ilion faller!"

På huru många gjorda analysers indifferenta grund skall
en menniska stå, för att dess hufvud må räcka upp ända till
en så rent kosmopolitisk opartiskhets, alla oroliga tankar på ens
fäderneslands kommande öden stillande regioner? Det vore
kanske beqvämt nog att lyfta sitt hufvud så högt upp; men Gud
bevare hvar kristen menniska att taga med sig äfven sitt hjerta dit.

Att upphofsrnannen till den dystra lapsus calami, som
omotståndligt frammanat dessa anmärkningar, aldrig känt sitt
hjertas lifskraft förlamas i de antydda kemiskt rena regionerna,
vet ingen bättre än undertecknad. Viss är jag derför som om
det vissaste, att denne avanha kunnioitettu ystäväni 11 ej skall
missförstå motivet till min protest, äfven om det menskliga skulle
vederfaras honom, att han hellre sett den uteblifva. Att äfven
jag varit oändeligen mera belåten, om anledningen dertill icke
skådat dagen, torde jag icke behöfva uttryckeligen försäkra.



TAL

vid

AKTIEEGARNES I TIDNINGEN
SAMMANTRÄDE

den 16 September 1861.



Då förslaget till en tidning för vårt lands svenska talande
allmoge framlades inför allmänheten, betecknades det såsom u ett
vågadt. 11 Epitetets riktighet bestreds med sällspord endrägt på
alla de håll, från hvilka man hade skäl förvänta bekräftelse af
dess befogenhet. Men, ehuru ej just artighet var det känne-
tecken, som mest karakteriserade protesterna, hade man likväl
godheten att genom sättet, hvarpå dessa uttalades, energiskt
lägga för öppen dag, att ett projekt uti ifrågavarande syftning
ej kunde räkna på allt för varma sympatier i det lägret, hvar-
ifrån motsägelserna läto sig förnimma.

Det skulle i sanning varit öfverraskande. om man på den
sidan ej hade förunnat förslaget åtminstone förtjenster. af att
vara en smula dristigt. Xågot mera oväntadt måste det dere-
mot synas, att besagde förtjenst ej obetydligt förökades genom
anfäkteiser från ett helt annat håll, hvilkas bitterhet kunnat
kallas oerhörd, ifall den ej varit så — hvardaglig. I först-
nämnda fall riktades i främsta rummet anfallet mer eller mindre
rakt på saken: personen fick sitta emellan endast, så vidt den
dermed stod i sammanhang. Hvad det senare antydda angreppet
beträffar, åtnjöt den misshagliga personligbeten uteslutande ut-
märkelsen att göras till föremål för påtryckning af en hel lavin
det allra finkornigaste attiska salt, som någonsin blifvit brändt
i en finsk tidningsskrifvares hjerna af lågande harm. Och der-
under begrofs jemte saken åtskilligt annat: t. ex. sanning och
rättvisa med flera dylika bagateller, hvilka dock kanske varit
värda ett blidare öde. Ett projekt, som äfventyrar att öfver
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sin upphofsmans hufvud nedkalla så digra avalancher, är ju ej

så alldeles fritt från en viss portion djerfhet. Tusentals för-
slag hafva i denna verld blifvit framlagda, hvilka, ehuru de
angått lika riksförderfliga s}*ften, som att sprida hyfsning och
bildning bland ett försummadt slägte, ej ihågkommits med en
tusende del af de artigheter, med hvilka a det vågade projektet 11

så frikostigt blifvit behedradt.
Det hade varit väl, i fall man behagat stanna vid dessa

mer eller mindre lyckade bemödanden att lemna eftertryckliga
bevis på rättmätigheten af (^projektets 11 anspråk att gälla såsom
något äfventyrligt. I sådant fall skulle man ju inskränkt sig
inom ett område, som i detta land står öppet för alla polemiska
idrotter. Men man visade sig oförmögen att låta sig styras
ens af den obetydliga dosis hofsamhet, som erfordrades till att
hejdas vid de yttersta gränserna, af hvilka det allom upplåtna
polemiska gebietet till och med hos oss anses böra stängas.
En röst upphof sig, som djerfdes utropa projektet såsom någon-
ting vida mer än (^vågadt: 11 såsom förnärmande eganderätten,
såsom ett ohemult dåd af en allt för (^praktisk11 färdighet att
escamotera de stekta sparfvar, de der uppgåfvos vara mogna
att falla i gapet på någon eller några, hvilka just stodo i be-
råd att realisera det lofvande förslaget och nu kränktes i deras
jus primi occupantis. *)

t(Det var dock nästan mera än svar på tal- 1, såsom
det heter om korpral Brasks replik på Konows andraganden.
Skandalen af ett så öfverdådigt påstående hade den romantiske
pseudonymen Enzio och det historiska uWiborg'' kunnat bespara
vår kulturhistoria, utan att de derför behöft anse sig alls sämre,
än de annars voro.

Ej ens den stöten, så nära den ock gick heder och ära
på lifvet, har haft makt att ur mig tills dato locka ett ord
till' värn för dessa oumbärliga beståndsdelar af en menniska,
som åtnjuter lyckan att räknas såsom medlem af ett någorlunda
civiliseradt samhälle. Jag vågar likväl begagna detta tillfälle

*) Jemför n:o 42 af tidningen „Wiborg" för år 1860.
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till att inlägga den bestämdaste protest mot beskyllningen att
med vett och vilja hafva gjort intrång i någon annans bättre
rätt, då jag i allmänhetens händer nedlade mitt i långlig tid
påtänkta förslag. Ty dessförinnan hade jag under mer än ett
hälft decennium adresserat mig både muntligen och skriftligen
till åtskilliga personer, af hvilka jag trodde mig kunna förvänta
någon medverkan vid planens utförande. Framgången af dessa
försök hade dock varit mindre än medelmåttig; äfven i bästa
fall skördade jag endast goda och välmenta råd, och äfven
sjelfva råden voro ej sällan afrådande på skäl, dem jag i min
skrift närmare uppgifvit. — Fast besluten att ej oaktadt alla
dessa mindre lofvande auspicier låta saken falla, vände jag mig
omsider till den studerande ungdomen af universitetets historisk-
filologiska fakultet, säker att åtminstone der mötas af intresse
för en plan, som åsyftade att sprida några värmande och upp-
lysande gnistor öfver de nejder af vårt land, dit den publi-
cistiska verksamheten hittills aldrig sökt bana sig en gångstig.
Det var först vid ett sådant tillfälle, jag erhöll kännedom om
en förmodan, att man äfven i Österbotten tänkte på ett företag
af dylik tendens. Jag uttalade dock genast den åsigten, att en
folktidning ämnad att utgöra ett andligt föreningsband mellan
de vidt från hvarandra utkastade fraktionerna af Finlands sven-
ska befolkning, ej lämpligast kunde utgå från en aflägsen lands-
ort, ehuru från densamma, i alla tider så rik på intellektuela
krafter, det bästa bistånd vid företagets utförande kunde för-
väntas. Och framför allt ansåg jag, att ett dylikt företag, ifall
det ej hade någon säkrare grund att bygga på än en eller an-
nan individs goda vilja, gick emot så många oöfvervinneliga
ekonomiska svårigheter, att, äfven om möjligheten af dess påbe-
gynnande icke behöfde sättas i tvifvel, framgången desto mera
måste synas problematisk.

Så uppriktigt jag än helsade denna möjlighet välkommen
såsom ett tecken, att utförandet af planen kunde åtminstone på
ett eller annat håll möta en öppnare och beredvilligare sinnes-
stämning, än jag knappt hade vågat hoppas, ansåg jag mig ej
hafva rätt att uppoffra en mångårig, moget öfvervägd idé åt ett
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rykte om probabiliteter i samma väg. Och utan aflägsna ste
aning derom, att det var ett brott mot eganderätten, jag stod i
beråd att utöfva, fullbordade jag min påbegynta lilla skrift. På
ledsamheter af allehanda slag var jag ganska väl beredd, och
de uteblefvo icke heller. Men att jag gick egoismens, begärets
af slem vinning ärender, då jag sökte bryta banan åt ett hit-
tills aldrig i detta land försökt företag, det kunde jag omöjli-
gen fatta då, och kan det ej ens i denna stund.

Med uppriktigaste tacksamhet erkänner jag likväl, att det
så hårdt antastade förslaget skänkt mig i rik mått en ädlare vin-
ning än som någonsin kan falla på den lumpna egoismens lott.
Fäderneslandets bildade allmänhet upptog det genast med en
välvilja, som öfversteg all förväntan och utfäste sig att medverka
till planens utförande med så frikostiga medel, att ett vida
anspråksfullare företags närmaste framtid derigenom skulle varit
betryggad. Med samma glädje, som denna liberalitet i denna
dag erkännes, skall den ännu i en från vår egen aflägsen tid
städse beprisas. Äfven det högvördiga presterskapat, särdeles
i de närmast hufvudstaden belägna trakterna, har med en ny för-
ökat sin sekelgamla förtjenst om bildningens spridande i våra
från civilisationens vanliga stråkväg så aflägsna bygder, då det
med varmt intresse fästat allmogens uppmärksamhet på den
ovanliga företeelsen af en ljusledare i tidningsform. En betydlig
mängd insändare hafva dessutom genom artiklar af olikartadt
innehåll, men alla affattade i en för allmogen lättfattlig form,
sökt underlätta problemets lösning. Bland dessa insändare in-
tager folkskolläraren Anders Svedberg i hvarje hänseende en så
framstående plats, att hans medverkan kan åberopas såsom det mest
öfvertygande beviset derpå, att, när tiden för en god sak är
kommen, då måste den gå framåt; bärare deraf framstå, der
man ej skulle vetat söka dem.

Endast en förhoppning angående tidningens framtidsutsig-
ter har, så tvekande den än uttalades, blifvit hittills nära nog
fullkomligt sviken. Det förvånande exemplet, som i intet enda
bland verldens länder finner något motstycke, exemplet af den

finska allmogens förmåga att kraftigt medverka sjelf vid redi-
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gerandet af de för densamma ämnade tidningarne, gaf någon
anledning till den förväntan, att äfven den svenska talande
kunde förmås till dylika försök. Men vare sig, att orsaken
ligger i den vida större klyfta, som skiljer deras talspråk från
skriftspråket eller ännu djupare, det vissa är, att föga utsigt röjes
tills dato till en sådan vexelverkan mellan de egentlige medde-
larene af upplysning och mottagarene deraf. Till en början
behöfver likväl ej den af en från detta håll uteblifven hjelp
förorsakade förlusten särdeles högt uppskattas. Dylika med-
delanden kunde ju äfven i bästa fall endast belysa områden
med en ganska inskränkt horizont, förfäkta enskildta, ofta nog
mot närmare eller aflägsnare grannars stridande intressen. c,_Folk-
vännens 11 syftning sträcker sig ju åt helt andra håll. Den sträfvar
till att förlika, förbinda med hvarandra metnbra disjecta af samma
fosterland, dessa spridda lemmar må då tala samma tungomål
eller icke. Ej utan sorg kan man således se framträda nu re-
dan så sällsamma förmenanden som de, hvilka i den fortfarande
splittringen, ensidigheten, isoleringen vilja uppsöka de rätta led-
trådarne, efter hvilka våra svenska folktidningar borde fullfölja
sin knappt påbegynta bana. Och ehuru man redan hunnit så
långt, att endast omkring ett tusen rubel silfver erfordras till
betäckandet af det deficit, som af ett enda blads utgifvande
förorsakas, är det dock nästan för tidigt att drömma om skilda
tidningar, afpassade enkom för några tusen åländingar o. s. v.

Bäst torde det vara att dermed vänta, åtminstone tills att Kastel-
holms eller Bomarsunds ruiner gifva plats åt ett boktryckeri.
Ty att t. ex. i Stockholm utgifva det åländska folkbladet, skulle
ovillkorligen medföra icke så få eller små olägenheter.

Huru 11 kan ligga i vägen för utgifvandet af
skrifter, egnade till läsning för vår svenska talande befolkning,
är ett ännu mörkare tal än påståendet, att denna tidning borde
tredelas för att något så när uppfylla sin bestämmelse. Menin-
gen dermed är ju ingen annan än den, att bladet skall bryta
väg åt ändamålsenlig upplysning, hvarifrån denna än må komma.
Det händer väl stundom i vårt isiga land, att snöplogen, .då
den som ifrigast söker bereda väg åt dem, som vilja framåt, för
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en stund stänger stråten. Om t,Folkvännen L , gäller samma för-
hållande svårligen. Såsom dess synnerliga förtjenst kan i alla
fall åberopas en omständighet, hvaraf äfven de anspråksfullaste
tidningsblad i verlden sällan kunna sig berömma: om också ett
och annat af dess innehåll möjligen kunnat vara något bättre,
så skall man ej lätt upptäcka mycket, hvilket man med fullgil-
tigt skäl kan önska bort ur dess spalter. Måtte den deri hit-
tills rådande andan hålla sig äfven framgent vid lif! Då har
.^Folkvännen 11 visat sig förtjent af att lefva, äfven om den förr
eller senare blefve till döden dömd.





Vid ett

SAMMANTRÄDE AF TIDNINGEN ..FOLKVÄNNENS"

GRUNDLAGGARE.

(Hösten 1862.1



Då aFolkvännen"" först trädde fram i verlden, försiggick
förlossningen under lifligare skrik, än som plägar beteckna en
vanlig medborgares första steg från mörkret till dagsljuset.
Redan benämningen aFyrbåken"", hvarmed man önskade kristna
den väntade och inviga honom åt sitt menniskovänliga kall
att sprida upplysning, der denna var mest af nöden påkallad,
frammanade i eldigare inbillningsförmågor så vådliga bilder af
storm med thy åtföljande brusande böljor, att fyren sjelf gick
i qvaf, innan den ännu hade hunnit tända opp sin ledande
flamma åt någon annan. Medels detta, i det hela föga dyrköpta
försoningsoffer på förhand undgick den unge verldsborgaren,
hvars lif man trodde sig böra rädda, den sectio caesarea, som
hotade dess outvecklade existens.

Så mycket väsende,, hvaraf en varelse, hvilken framträdde
med de fredligaste afsigter i verlden, möttes, tycktes åt honom
förebåda en ovanligt bullersam och orolig lefnadshana. Men al-
drig hafva olycksspående järtecken kommit grundligare på skam
än denna gång. 11 har tagit ut de första stegen
på sin nybanade väg så oförargeligt och fridfullt, att dess vilde
ättefader ~I'ami du peuple" sannolikt i grafven vändt sig af
harm deröfver. Men vi alla, som älska vårt land och folk,
kunna ej annat än hjertligen glädja oss, att våra bästa känslor
för dem fått ett nytt uttryck, värdigt den tid, hvari vi
lefva.

Har väl en yttring af vänskap för folket, då den iklädt
sig en sådan form, förlorat sin betydelse, ja, sitt berättigande



att fortlefva i den hårda stund, som nu är ? Ehrensvärds djup-
sinniga ord, att årstiderna anfalla nordens bygder såsom fiendt-
liga krigshärar, är ju för oss icke mera endast en bild, utan
den förfärligaste sanning. Den lekamliga nöden, hungrens jor-
diska afgrundsqval mana ju oss att hasta man ur huset för att
nu bispringa våra genom årstidernas köld af förderfvet hemsökte
vänner derborta, liksom fäderne det gjorde, då eld och lågor
förkunnade, att grannarne icke mera egde något hem, men rof-
girige fiender tagit ut sitt lystmäte. Min och troligen äfven de
flestes öfvertygelse är likväl den att hvarken den nedtryckande
lekamliga nöden eller den upplyftande känslan, som förenat allas
hjertan i bemödandet att vältra den förkrossande bördan från lands-
mäns lif, kunna och böra göra oss nu likgiltiga för krafvet af det
behof, som gjorde framträdandet af aFolkvännen'" till en nöd-
vändighet, eller kyla bort den sinnesstämning, som förmådde
så mången bland detta lands ädlaste män att välvilligt lyssna
till maningen att afhjelpa behofvet. Det är ett af all erfaren-
het bekräftadt axiom, att ingenting förvildar så som nöden.
Den, som räckt åt nöden ett stycke bröd, eger ingen rätt att
derför undandraga sig skyldigheten att söka afhjelpa följderna
af en missväxt på andens illa odlade fält.

Om också väl och samvetsgrant uppfyllt sin
bestämmelse under de tvänne år, bladet hittills genomlefvat,
talar denna förtjenst ingalunda för dess umbärlighet, när nästa
år är inne. Tvärtom skulle tidningens bråda död, till olägen-
heterna af den gamla brist, man medels densamma sökt afhjelpa,
foga smärtan öfver en ny förlust. Någon skall kanske invända:
landets svenska talande allmoge har ju med så ringa värma om-
fattat det till dess tjenst erbjudna bladet, att detsamma, sedan
det i två års tid klappat på så mången dörr förgäfves, i följd
af den ogästvänlighet, hvaraf det mötts, ännu är i fara att
frysa ihjel under nästinstundande vinter, ifall ej
fortfarande uppbäres af samma välvilliga händer, som hittills
gifvit honom lif och stöd. Men en sådan argumentering, så vilt
den vill gälla såsom ett förord för den beqväma kraftyttringen
att låta tidningen falla ohjelpligen, bevisar å ena sidan långt
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mindre, än den föreställer sig, å den andra till och med raka
motsatsen af hvad, den föresatt sig att demonstrera.

Väl måste det medgifvas, att detta års subskription på

uFolkvännen11 ej egnar sig synnerligen väl till föremål för skryt
med våra svenska talande landsmäns brinnande, begärligt slu-
kande vettgirighet. Utan att äfventyra sin reputation för en
fyndighet, som ej så lätt låter narra sig att bita på den krok,
de illsluge herremännen utkasta åt allmogen, hade denne nog
tålt vid att bättre förlikas inom samma hyddor med den objudne

11 Och den gamla österbottniska instinkten att ogent
draga sig tillbaka från allt, som utgått från andra kanter af landet,
hvilken i våra dagar allt mer och mer begynt sjunka ned från ytan
mot djupet, hade väl i detta fall kunnat med något mindre tröghet
maka åt sig, särdeles om den besinnat, att det bästa, 11

haft att bjuda på, ändock härflutit från det varma hjertat och
klara förståndet hos en bland den österbottniska allmogens egna
söner. Men om också subskribenternes antal äfven i år icke
är så stort, som både önskligt och möjligt varit, har det likväl
tilltagit icke så alldeles obetydligt. Denna tillväxt förmärkes
isynnerhet, ifall man besinnar, att subskriptionen uppdrefs vid
tidningens första stadium icke så litet genom mer än en egen-
domsinnehafvares välvilliga nit att bereda sina underhafvande
en nyttig läsning, äfven om denna skulle erbjudas i form af di-
rekt allmosa. Nu mera utvisar deremot subskriptionslistan med
någorlunda bestämdhet höjden af det intresse, 7'

vid början af sistlidet år hade förmått hos sjelfva allmogen
väcka.

Denna höjdpunkt -— det medgafs redan — har visserligen
icke ännu stegrats på långt när ens dit, hvaråt ej allt för svind-
lande förhoppningar på förhand pekat såsom det mål, man borde
söka uppnå. Tidningen ser för sig ännu ingen möjlighet att
bära sig med egna krafter. Upprätthålles den ej åtminstone en
tid bortåt af bistånd från en välvilja, som rörer sig utanför uFolk-
vännens 11 egentliga verkningskrets, måste den handlöst falla.
Men häröfver får man ej särdeles förundra sig; än mindre har-
mas. Man tage i betraktande svårigheten för ett sådant aldrig
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spordt fenomen som en tidning att bryta sig plötsligen väg ge-
nom den kompakta ogenomträngligheten af en nordisk befolk-
nings urminnes-häfd; att på den lindriga afgiften af 85 kopek
silfver för exemplaret tärer den förunderligen dryga af 35 ko-
pek samma mynt i form af spridningskostnader; att arbetets
ära blifvit bättre i afseende å folkvännen 11 honorerad genast
ifrån begynnelsen än fallet varit med någon annan af enskild
omsorg utspridd tidning i detta land.

När man behjertat allt detta, är det ej af grämelse öfver
c,Folkvännens 11 mindre vidsträckta spridning, utan af bekymmer
om dess försvinnande från den finska jorden, man närmast gri-
pes. Snart äro de tvänne år, under hvilka aktionärerne för-
bundit sig att hålla honom vid lif, sin kos. Ingen åtminstone
formel förbindelse hindrar oss således att, så vidt det an-
går 11, tänka den ohyggliga tanken: apres nous le
déluge.

Men bevare oss Gud ändock ifrån att tänka sålunda.
Ofvanom den formela förbindelsen fasthåller ju oss en oände-
ligen högre: densamma, hvars helgd tillropade 11

det varde, som kallade honom till lif. Men skulle han bli dömd
att gå under redan vid början af sin bana, medtager han dock
i fallet den tröst, att det ej är för sina synders skull, han fal-
lit, att han ej lider, hvad hans gerningar förtjent hafva. Vårt
lands tidningspress vore högeligen att lyckönska, ifall hvarje
dess medlem kunde med så lugnt medvetande gå sina sista öden
till mötes. Synd och skada vore det således äfven derför, ifall
detta års slut blefve också (^Folkvännens. 11

Men jemte det 11 förtjente lefva för sin egen
skull, förtjente den det ännu mer för den tids, hvari den finge
föra sin talan inför folket. Hvilken tidpunkt har väl, allt se-
dan finska folket egt en periodisk press för egen räkning, varit
mera egnad än just denna att erbjuda rika texter till betrak-
telser angående det, som folkets frid tillkörer! Väl har det
icke varit aFolkvännens" vana att gifva vederbörande på fing-
rarne för det, att desses erfarenhet, allvarliga eftertanke och
redliga nit ej förmått upptända i deras håg en strimma af det



ljus, hvarmed inspirationen öfverstrålar de afundsvärde medbor-
gare, hvilka förutan allt bråk och slöseri med besagda förbere-
delser taga omhänder utredandet och ordnandet af samhällets
vitala angelägenheter. Och ~Folkvänne torde äfven för fram-
tiden göra rättast i att ej allt för tvärsäkert lita på osviklighe-
ten af den statsmannavishet, som instinkten beskärer för så godt
pris. Men stödjande sig på den erfarenhet, vi alla redan länge
egt, och som senast blifvit så grundligen riktad, kan ,folk-
vännen" utan allt för mycket krus erinra allt folk om åtskilligt,
som det gjort orätt i att så oförsvarligt litet besinna. Sålunda
kan och bör han frimodigt framhålla vådan af den lättfärdiga
tröghet, hvilken under tiotal år låter vår Herre skänka sig
stundom ymniga-, en annan gång åtminstone nödtorftiga skördar,
utan att visa sin tacksamhet mot gifvaren af all god gåfva medels
så pass mycken eftertanke och tanke på framtiden, att icke den
första öfverrumplingen af en frostnatt drabbar skördaren och hela
hans omvårdnad oberedd, tillspillögifven. hänvisad till andras med-
lidande och barmhertighet liksom ett fäste är det vid fiendens
första angrepp, sedan det ställt så visligen till, att kanonernas
lavetter springa sönder, ifall det förskämda krutet har den ar-
tigheten att låta antända sig. Det skulle dessutom alls icke
skada ifall .^Folkvännen 11 bland annat fäste respektive allmoges
uppmärksamhet på den omständigheten, att tidpunkten för en
tillämpning af dess favoritböjelse: den att misstänka illfundiga
stämplingar i herremännes alla tillgöranden, är mer än vanligt
illa vald just nu, då denna klass mer än någonsin förr visar sig
beredd till hvilken uppoffring som helst, endast folket i ett
eller annat afseende dermed varder hulpet.*)

*) Till en del kundo ofvanstäende föredrags innehåll gifva
anledning till den förmodan, att orden blifvit helt nyligen talade.
Andra omständigheter, som här vidröras, men framför allt ändock
den ifrågavarande tidningens beskaffenhet nu förtiden utvisa likväl
klarligen, att de reproducerade orden — och således äfven tankarne
— tillhöra en förgängen. Såsom lätt inses, förnimmes i dessa ord
och tankar ett genljud från stämningen, hvilken rådde ötver oss om
hösten 1862. (Förf:s anm. år 1868).
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Anmärkningar.

Cygnaei tal hafva blifvit inrymda i detta och nästföregå-
ende band af hans samlade arbeten sålunda, att det fjerde
bandet upptagits af hans större tal, under det att detta femte
band innehåller hufvudsakligast mindre tal och föredrag af
Cygnaeus fördelade i åtskilliga grupper. Dessutom har utgif-
varen här upptagit de inbjudningsskrifter, Cygnaeus i egenskap
af dekanus för historisk-filologiska fakulteten utfärdade äfven-
som broschyren t(Ett vågadt projekt 11, hvilka alla i formen ej
sällan erinra om Cygnaei sätt att mundtligen föredraga och af
hvilka den sistnämnda uppsatsen derjemte måste för samman-
hangets skull föregå de tal om en folktidning för den svenska
allmogen i Finland, hvilka till sist ingå i detta band.

Sammanställningen af detta bands innehåll kunde derför
med skäl kallas godtycklig, om man blott fäster sig vid det for-
mella af saken. Att dock någon inre grund för valet af nu i
detta band sammanförda uppsatser förefinnes, borde enligt ut-

gifvarens förhoppning, af den intresserade läsaren medgifvas.
Ehuru sålunda två band af detta verk inrymma tal af

Cygnaeus, utgöra dessa tal endast en ringa del af de många,
som af honom vid de mest olika tillfällen höllos. De flesta
blefvo aldrig af honom upptecknade och äro nu mera, såsom de
också länge det varit, abåde till ord och innehåll oåterkalleli-
gen försjunkna i glömskans mörka sköte, 11 såsom Cygnaeus sjelf
derom yttrade sig år 1865, tilläggande: t,_Det är en god del



ja icke sällan det bästa af hela mitt lif, som sålunda offrats
opp af en tröghet, hvilken jag ej utan hädelse skulle våga skylla
på det ärfda nationallynnet. 11

Utgifvaren har såväl i sjelfva texten som bland anmärk-
ningarne till Cygnaei tal gått så långt han rimligtvis ansett sig
kunna gå i fråga om meddelandet af äfven mindre fragmenter
och referater af dessa tal. Så vidt utgifvarens vetskap sträcker
sig är intet af helst någon vigt utelemnadt, intet utom ett refe-
rat af Cygnaei mest beprisade tal, det vid st.udenternes Maj-
fest år 1848. Intet användbart samtida referat af detta mär-
keliga tal, som stälde Cygnaeus för alla tider främst bland
nationens vältalare, finnes i behåll. Deremot ega vi i Z. To-
pelii minnesord öfver Cygnaeus, hållna inför historiska samfun-
det, en om också kort, dock innehållsrik och glänsande erinran
om detta tal, som till och med i bredd med de första tonerna
till aVårt land 11 kunde till oändligt jubel hänföra den tidens
akademiska ungdom. Utgifvarens pietet för Cygnaeus har dock
ej tillåtit honom att här i stympadt skick framlägga detta i det
härligaste återsken af fosterlandets tacksamhet ännu värmande
och hänförande, ehuru för alltid försvunna tal. Den enda och
rätta platsen för dess omnämnande anser utgifvaren vara i den
lefnadsskildring af Cygnaeus, för hvilken rum är reservera.dt i
första bandet af dessa hans samlade arbeten.

Der kommer äfven att bland annat meddelas en, så vidt
nu mera är möjligt fullständig kronologisk förteckning öfver
alla af Cygnaeus hållna tal vid särskildta tillfällen.

Det äldsta tal af Cygnaeus, som finnes i behåll, är

affattadt på vers och upplästes i Februari 1830 vid ett
tillfälle, då Viborgska studentafdelningens forne kurator,
dåvarande kyrkoherden i Jokkas C. G. Nykopp, besökte
den församlade afdelningen. Talet fanns sedermera infördt
i n:o 54 af ~Helsingfors Tidning" för den 6 Juli 1833 och
var nndertecknadt • — y—. Utgifvaren tror sig böra här
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inrymma en plats åt detsamma, tilläggande, att C. G. Ny-
kopp, som varit adjunkt i grekiska literaturen och före-
stätt professionen i samma ämne, var kurator för Viborgska
~nationen" 1814—1825 och dog år 1849 som domprost i
Borgå, inemot 64 år gammal. Talet följer här:

Till prosten C S. Nykopp.

Var välkommen! En gång åter sluten
I vår krets, fastän den ljufva stunden
Blir så kort som glädjens ögonkast.
Se! som förr ännu är icke bruten,
Hvad än brustit, trogna brödrarunden;
Hand i hand den håller varmt än fast.

Mycket är ej mer som förr detsamma.
Öfver oss har ödet brutit stafven
Och förkrossat månget älskadt hopp.
Blott en natt har födt den afgrundsflamma,
Sekelburna storverk fört i grafven,
Blommor qväft, förrän de gått ur knopp.

Svanen, då den anar kulna hösten,
Som så vildt de kära fälten härjar,
Fjättrar bäcken med sin kalla hand,
Ilar, lyssnande till trogna rösten,
Den han djupt i rena barmen härjar,
Söker fjerran opp en fridsäll strand.

Så din goda genius Dig förde
Än i tid från gamla tempellunden,
Der Athene egde sitt altar,
Innan lågans hädelser Du hörde,
Innan tornets suck Du hört den stunden,
Då sin dolk mot Auras bröst hon bar.
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Vårt palladium likväl ej irrat
Biltogt länge. Lyft af starka händer,
Fallet tempel skönt sig höjer re'n;
Och vår blick, som på ruiner stirrat,
Skådar hänryckt, hur sig nyfödt tänder
Altarflammans milda helgonsken.

Då oss sorgens bleka andar skaka,
Tro vi, att det bästa ren har farit,
Hoppet släcker ut sitt sänkta bloss:
Minnet kan dock börda allt tillbaka:
Hvad vi egt och hvad vi fordom varit,
Tröstande dess trollstaf för till oss.

Se när sommardagen är förgången,
Täljer fadren, då sig barnen samla,
Hvad i forna dar han skönast såg:
Så din anblick lifvar åter mången
Känsla, lyfter mäktigt upp det gamla;
Kära minnen utur tidens våg.

Då de helsa oss som forna vänner,
Kör vårt mod igen med purpur-tömmar
Genom ådrorna mer gladt sitt spann;
Efter ljus ånyo törsten bränner,
Strålig ler mot våra ungdomsdrömmar
Hoppets morgon, som den fordom brann.

Varm är känslan i de unga hjertan,
Kärlek, eld — och trohet går i döden
Eller trotsar hjeltemodigt den.
Af din sorg vi kände bittert smärtan;
Ljuft vi dela dina glada öden,
Du vår trogne, faderlige vän!
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Så lef väl! Må friden evigt blomma
I ditt hjerta, och din lefnadsbölja
Vaggas mildt som bäckens till sin graf!
Hv_y din lott må falla, skall vår fromma
Önskning och vår hugkomst Dig dock följa,
Tacksam för den vänskap, Du oss gaf.

För din hjord till Tabors fria höjder,
Med den gyllne kronan kring sin tinning
Af ett oförvanskligt gudaljus!
Lär dem glädjas öfver lifvets fröjder;
Men dock akta döden för sin vinning,
Jakobsstegen ifrån jordens grus.

Visa blomstren, som på grafven knoppas,
Huru friden vid dens sköte hvilar,
Som i högens tempelhvalf får bo!
Lär dem älska och lär dem att hoppas,
Hålla kraftig sköld mot ödets pilar,
Dö för fädrens jord och fädrens tro.

Men fast dyra pligter om Dig strida,
Skola de så snart Dig redan rycka
Ur vår krets? O låt dock äfven Du
I ditt hjerta ho vid deras sida
Minnet af oss; som vår egen lycka
Evigt, evigt vi Dig minnas ju,

Sid. 3. Tal på Alexandersdagen 1836 i Fredrikshamns kadettkår,
Hittills otryckt. Cygnaeus var 29 år gammal, då han höll
detta tal i anledning af dåvarande thronföljaren, seder-
mera kejsaren och storfursten Alexander ILs namnsdag.
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Sid. 21. Afskedsord Ull eleverne vid hejs. finska kadettlcåren. Talet
hölls den 20 December 1837 i Fredriksliartm och trycktes
i Helsingfors år 1838. Cygnaeus beledsagade det då med
en anmärkning och en not; den senare syftar på episoden
på sidorna 31 —32 af talet, hvari Cygnaeus •*vidrör sina ut-
sigter till en förestående resa till södern, hvilka dock först
åren 1843—1847 realiserades. Ofvannämnde anmärkning
och not voro af följande lydelse.

Anmärkning. Vid kejserliga finska kade t-kåren
slutas läroåret med gudstjenst. Det var vid ett sådant
tillfälle dessa afskedsord uttalades. Deri ligger för-
klaringen öfver (och kanske äfven, i fall en sådan skulle
anses vara af nöden, ursäkten för) den predikoform,
de till en viss grad antagit. Detta lilla tal var i hvarje
hänseende ögonblickets verk; men lemnas af skäl, som
lätt inses och säkert gillas af de få, för hvilka det
kan ha något värde, oförändradt till trycket*). Dessa
få torde dock endast vara sådana hvilka gemensamt
med mig bergat från de ögonblick, om hvilka fråga
varit, minnen, som öfverlefvat. stunden. Allmänheten
kan sannolikt vid de ofvanstående sidorna blott, fästa-
den förgängliga minuten;, diminutiva intresse. Förbi-
seende eller på sin höjd öfverseende är således allt,
hvad från den lår påräknas. Att äfven detta hopp lik-
väl skall visa sig vara för mycket vågadt, derpå är
jag nästan beredd.

*) En förändring hade det annars också derför, äfven
till innehållet, bordt undergå, emedan oförutsedda omstän-
digheter till luftslott redan hunnit förvandla de ntsigter,
hoppet hänfördes att måla ut på min framtids närmaste
förgrund. Jag har dock ej haft hjerta att utplåna också
från pappret deras, i verkligheten förbleknade konturer.
Afven om det felslagna, sköna hoppet gäller ju till en del,
om också mindre än till hälften, Amaranter-ordens tjusande
devis:

dolce nélla memoria.
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Sid. 22. Af min vänskap ville jag ett minne o. s. v. Dessa verser,
som inleda afskedstalet till kadetterna, voro ursprungligen
surifna till en af dem, Anton Schwenzon med hvilken den
ännu då unge läraren med vänskapsband var förenad. Ori-
ginal-manuskriptet bär öfVerskriften: "Till vännen Anton
Schwenzon- och diktens fyra första rader lydde ursprung-
ligen sålunda:

aAf min vänskap önskar du ett minne,
Som på färden bort dig följa må,
Djupt du gömmer dock uti ditt sinne
Re'n hvad bäst af mig du kunnat få;

Det öfriga af dikten är på enahanda sätt omskrifvet
från en minnesvers till en enskild vän inom kadettkåren
till en afskedshelsning till samteliga elever.

Sid. 37. Tal vid Helsingfors bibelsällskaps allmänna sammankomst
den 17 Mars 1841. Talet hölls i universitetets solennitets-
sal och utgafs samma år särskildt af trycket, På titelbla-
det tecknade författaren under sitt namn: „Phil. Mag.,
Bector Scholse och Acadsmiaa Docens.L' 1 slutet af broschy-
ren hade Cygnaeus tillagt följande ~anmärkningar"'

Bland de oförgängliga yttre välgcrningar, katoli-
cismen tillskyndat Finland, hörer äfven, att den dels
omedeibarligf-n dels mcdelbarligen hufvudsakligast der-
till bidragit, att ett vaknadt intresse för fädrens land
förefann åtminstone några häfder, upplysande dess äldre
förhållanden, hvarvid det kunde hålla sig fast. Dem
förutan skulle denna kärlek, likt Ixions, nödgats famna
idel töcken. Det ar med fä undantag på blad af så-

lunda hopbundna minneskransar vi tillåta oss att upp-
lysningsvis peka vid de små anmärkningar, vi trott be-
höfliga för ofvanstående rader:

Sid. 40. „Vädare än annorstädes på jordklotet rasade stor-

marne städse i dessa öknar.

Häftiga, stundom af yrsnö åtföljda stormar inställa
sig, som hota bortföra boskap, menniskor och tält.
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Palmblad, Handbok i Geogr. Första delens förra band,
pag. 237.

Sid. 41. ,J7)et var en tid"" etc. jemför Gabr. Arctopolitanus:
„Diss. de Origine ac Beligione Fennonum" (Upsala
1728) pagg. 13 o. f. samt Frid. Collin: „l)iss. de Ori-
gine Fennorum" (Åbo 1764) pagg. 12 o. f. m. m.

Sid. 42. „Sådant var det folk" etc. Den som likväl vill tro,
att kristendomens ljus redan långt före konung Erik
IX:s tider lyste öfver Finland, behöfver endast genom-
läsa El. Alcenii Ostensura: Auroram lucis
Evangelicrn ante sceculum XII in Finlandia fuisse
exortam" (Åbo 1766iför att i denna sin fördom stärkas.

Sid. 44. —■ „liksom de lemningar af forntida odling"* etc.
Se härom Sievers „Briefe aus Siberien 11.

Sid. 47. När den väldige Biskop Thomas" etc.
Jemför prof. Reins disput. om biskop Thomas och

hans tid.

Sid. 47. „hvarom samma tidens krönikeskrifvare Paidus
Juusten" etc.

Chronicon Episcoporum, pag. 9.
Sid. 47. „Man har någon gång ställt sig okunnig om" etc.

Chr. Limnells ~Sched. Histor. de Tavastia",
cap. post. innehåller härom pag. 11 o. f. nedan-
stående bref från den store H. Spegel till N. Rabenius,
skrifvet i Linköping den 15 Febr. 1700: Om Bir-
ger Jerls afmålning med the hosfogade plichte-märken,
kunde jag väl, efter den anledning, som Cassaneus
Pierius gifva, göra hieroglyphica häraf och fylla ett
stort papper med conjecturas ex erudita antiqvitaté.
erutis. I lika måtto vore lätt öfver the meningar, som
jag märker andra hafva, att upsättja en eller annan
critiqve om bemälte figurer, men tiden är för trång
der till, ty vill jag allenast hemställa att efter täncka
om icke Riset, Gisslan, Kiärilet, elden betekna rigi-
datn primorum Christianorum, clisciplinam, sive in-
strumenta conritionis, som Thomas Aqvinas kallar
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them, och märckeligen efter sina grader förökte, så att
Riset betyder „castigationem, lenem et paternam,"
Gislarne „asperiorem carnis mortificationem", Kiä-
rilet sive qvam lustralem sive potionem Johannis
h. e. aspidis veneno mixtam och elden purgatorium:
om hvilket alt man mycket uti Drecelii skrifter finner.
Ty ehuruväl Birger Jerl var både en stor Estats man
och krigsman, så var han likväl efter then tidsens be-
skaffenhet mycket andächtig och älskade vitam asceti-
cam, visande sig inter qvotidiance poenitentice sym-
bola vel adminicula, hvar til någon Munck, som mål-
ningen gjordt hafver, kanhända, velat gifva Birger an-
ledning, och the nys omvände Finnar ett efterdöme,
— — Abr. Cronhjort menar deremot om samma sak
sålunda: och the tekn, som han (Birger Jerl) har i
händerna, Gissel och Ris skola betyda at han med
tvång har bracht Tavastehus lähn under sin lydno; kal-
ken på then ena sidan, och elden på then andra
at han them bracht til den Christeliga tron.

Sid. 48. Öfver det folk, bland hvilket etc.
„Sylloge Monutnentorum:" pagg. 14 o. f.

Sid. 48. om Einlands omvändelse" etc.
„Sylloge Monum." pagg. 37 o. f.

Sid. 50. „Från dess eget sköte utgingo" etc.
Ej få bevis härpå förefinnas bland annat uti „Chro-

nicon Episcop.
Sid. 50. „Ett lifflytande, fram såsoma etc.

„Chronicon Episcoporum" pagg. 17 o. f. Den
oftast Modlöse krönikeskribenten hänföres vid framställ-
ningen af detta sitt härliga föremål till lågande väl-
talighet; en ljufiig oas på den annars torra heden.

Sid. 50. ~Och om också icke, såsom' 1 etc.
»Sylloge Monum." pag. 85.

Sid. 51. „Stycket har till" etc.
Det är taget ur „Kanteletar" 11, 175.

Sid. 52. „Så rycktes den man", etc.



De nyaste forskningar angående Forsius, fram-
ställda af kollegii-rådet m. m., Pipping vid firandet
af Finska Vetenskaps Societetens senaste årsdag (1840)
ådagalägga, att rådande åsigterna angående honom i
hög grad öfverdrifvit de lekamliga lidande, af hvilka han
drabbades. För ett så djupt sinne som Forsii förslogo
sannolikt likväl de missöden, han obestrideligen rönte,
till den själstortyr, hvarom vår text innehåller en vink.

Sid, 53. „Kring Guds hus hafva" etc.
Så hafva t. ex. de savolakska församlingarne

blifvit utplanterade liksom kapell kring den första
ofantliga moderkyrkoförsamiingen i de trakterna, Savo-
laks (hvars kärna var det nuvarande S:t Michel). „Syl-
loge Monutn." pag. 59, not. c; samt noterna till
„Chron. Epis.^ pagg. 132 o. f.

Sid. 53. „/ hafsens djup försjönk Finlands siste katjlske

biskop" etc.
Denne hette, såsom bekant är, Arvid Kurk. En

märkvärdig omständighet, hvarvid äfven Porthan fäster
sig, pag. 654, är det, att Juusten, som förråder en ej så
ringa kunskap om flere, vida äldre finska biskopar,
säger, pag. 32, sig vara tvungen att förbigå hans lef-
verne, såsom föga kändt af författaren. Kände han
kanske om biskop Arvid mera än han ansåg överens-
stämmande med sin författare ära att utbasuna? Ho

vet det? I alla fall måste man besinna, att han ej
hade lyckan höra till nittonde århundradets krönike-
skrifvare.

Den på sidan 56, citerade ~Lofsången för Fin-
narne" återfinnes uti Wieselgrens ..Svenska kyrkans
sköna litteratur" pag. 50.

Sid. 59. Ett skoltal, hållet Luciedagen 18—. Talet utkom i broschyr-
form i December är 1843 och hade hållits sannolikt något

518 Anmärkningar.
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år tidigare i trivialskolan i Helsingfors, hvars rektor Cyg-
naeus då var. Det föregicks af följande rader:

En röst ur det inre af landets lärdomsskolor
hör, såsom allom kunnigt är, till de sällsyntaste säll-
syntheter inom publicitetens sfer. Innebär denna om-
ständighet en ursäkt för eller en fördom mot fram-
läggandet af ifrågavarande obetydlighet inför Suomis
publik? Våra skolor heta likväl offentliga, och uti be-
greppet af offentlighet ligger ju äfven det, att ljud stun-
dom får äskas för ämnen, som höra till saken. Det
är blott invånare, som hafva sin rörelse inom våra
publika sjöar och träsk, hvilka besitta privilegium på
att evinnerligen vara stumma som — fiskar.

Sid. 75 Tal vid en fest för officerarne vid finska sjöekipagerna.
Talet hölls vid den afskedsmåltid, som af hufvudstadsbor
gafs den 28 April 1854 för officerare vid de begge finska
sjöekipagerne, hvilka då gingo ombord å sina fartyg linie-
skeppet „Andrej" och ångfregatten „01af," och blef, säger
ett tidningsreferat från den tiden, detta sköna tal „af stor-
mande bifallsrop ständigt afbrutet." — Manuskriptet, till
detta tal anträffades bland Cygnaei literära qvarlåtenskap.

Sid. 81. Talet till akademiska gäster frän Sverige*) hölls vid en
afskedsfest i Helsingfors natten mot pingstdagen, den 30
Maj 1857 och offentliggjordes af Cygnaeus såsom af det
följande framgår, till först samma år i det i Sverige då
utkommande bladet ..Svenska tidningen'' samt sedermera
år 1874 i „Drag ur våra kulturförhållanden" under rubrik
~EU Maj-nattstal". — Talet gaf anledning till misstyd-
ningar och polemik. Cygnaei skriftliga bidrag till denna
polemik publicerades af honom i sagde broschyr i sam-

*) Dessa svenska gäster voro Upsala studentkårs då varande
ordförande, mag. S. J. Landtmansson, kandidaterne C. Lagerlöf och
A. Rosell samt studenterne S. Nordström och K. Th. Odhner, jemte
hvilka officiela representanter för den svenska akademiska ungdomen
protessoren i Lund d:r A. Nyblaeus, som tillfälligtvis gästade Hel-
singfors, var inbjuden till den ifrågavarande festen.
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manhang med sjelfva talet samt underrubrikerna: A. „Till
Svenska Tidningen"; B. Talet samt C. Talets följder.

Dessa anmärkningar och förklaringar torde här hafva
sin rätta plats och meddelas här till först inledningen:

Till „Svenska Tidningen".

Hos „Svenska Tidningens" redaktion anhåller jag ödmju-
kast om plats för nedanstående ord, talade natten emot pingst-
dagen vid en fest, hvarmed afsked togs från de svenska gäster,
hvilka med sin närvaro behedrat de af finska universitetet da-
garne förut anställda högtidligheter.

Redan några timmar efter det skålen blifvit föreslagen,
uppmanade mig _af förekommen anledning" flere personer, vid
hvilkas omdöme jag fäster den största vigt, att öfverlemna mitt
hållna tal åt en ännu större offentlighet, än den talrika för-
samlingen, som dervid varit närvarande, redan åt detsamma
gifvit. En känsla af grannlagenhet, som sedermera visat sig
i alla hänsenden öfverflödig, förbjöd mig likväl att efterkomma
denna önskan. Det smärtar mig nu mera högeligen, att jag ej
gaf vika för mina närmaste vänners råd, utan endast för mina
betänkligheter. Hade jag genast framlagt inför allt folk sjelfva
species facti, skulle jag dymedels enligt all sannolikhet bespa-
rat mig sjelf en bitter erfarenhet och tusentals personer såväl
i Sverige som i Finland omaket att förslösa i fåvitsko omätliga
qvantiteter af högstämd indignation öfver det infama sätt, hvarpå
Sverige enligt berättelserna hade af mig blifvit angripet. Att
den, hvilken tager sig friheten att tala offentligen — ett af de
dristigaste ting, som i menskliga förhållanden kunna vedervå-
gas — bör ansvara för sina ord, är icke mer än rätt och bil-
ligt. Men att han dessutom skall stå till svars för allt möj-
ligt, som han ej ens tänkt och ännu mindre sagt, tyckes der-
emot mindre öfverensstämma med billighetens lagar. Det är
emot detta mig ålagda extra-ansvar, jag tager mig friheten att
af alla krafter protestera.
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Aftonbladets korrespondent i Helsingfors, som uppgifver
sig hafva varit för tillfället så bortkommen, att han i Brunns-
huset utanför staden hörde de tal, hvilka i Societetshuset höl-
los, hindrades troligtvis mindre af detta yttre afstånd, som
skilde honom från den talande, än af afståndet, utsträckt emel-
lan honom och mig genom skiljaktigheten i åsigterna om en
lojal mans skyldigheter, att på ett med rätta förhållandet full-
komligt öfverensstämmande sätt redogöra för det honom miss-
hagliga talet. Hans sannolikt af gammal vänskap ingifna ur-
säkter till min förmon hålla dock, om möjligt, ännu mindre streck
än hans direkta anklagelser. Sådant t. ex. är förhållandet
med hans påstående, att min stora lättretlighet skulle hänfört
mig att säga, hvad som befinnes vara så tadelvärdt. Jag hade
tvärtom trott, att mitt vid tillfället visade själslugn gick så långt,
ja nästan ett steg längre, än af en man kan anständigtvis er-
fordras. För ingen del hvarken kan eller vill jag således åbe-
ropa till min ursäkt, ifall en sådan skulle vara af nöden att en
praemeditation icke egde rum, innan felet begicks. Tvärtom
grundade sig, hvad jag sade, på den fasta öfvertygelse så i ett
som annat, hvartill jag under hela mitt lif sökt arbeta mig
fram. Såsom ett bevis derpå torde äfven kunna anföras, att
jag nu efter nära fyra månader förmått ur minnet så orda-
grannt, som det någonsin är möjligt att redogöra för ett ifrån
dess första ord ända till dess sista improviseradt tal, nedskrifva
detsamma*). Fullkomligt rätt har deremot Aftonblads-korre-
spondenten deri, att de ohemula orden, hvilka på Hasselbacken
utpekade mitt fädernesland såsom aett träldomens gyllene näste I''

äfvensom de öfriga prosaiska tillmålen, som voro ämnade att
gifva stöd åt den poetiska anklagelsen, djupt grämde mig från
begynnelsen, t. ex. den i Aftonbladet införda underrättelsen

*) Skulle likväl någon anse sig befogad att betvifla sanningsen-
ligheten af denna min uppgift, äro alla mina närmaste tjenstekam-
rater bland universitetets lärarepersonal, hvilka vid det tillfälle, då
skålen föreslogs, voro närvarande, redobogne att offentligen styrka
denna sanning. (Not af Cygnaeus år 1857.)
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från Umeå derom, att den finska allmogen allt mera förslafva-
des. Den utmärkte man, som ännu på den tiden stod i spetsen
för' Svenska Tidningens redaktion, vore bättre än någon i till-
fälle att bevitna detta, och det så mycket mer, som de tankar,
jag muntligen hade äran för honom framlägga i ämnet, kort
derefter med högsta opartiskhet nästan ordagrannt funnos be-
gagnade i besagde tidnings spalter, då anledningarne uppgåf-
vos, som väckt den split mellan Sverige och Finland, hvaröfver
samma personer med utsöktaste naivitet mest förundrade sig,
för hvilkas lekande fantasi det finska folket ..krälade i ett träl-
domsnäste".

Sedan Cygnaeus derpå meddelat det ifrågavarande talet, öf-
vergår han till:

Talets följder.

Sådant var det talet, af hvilket man för mer än sjutton
år sedan och någon tid derefter gjorde större väsen än af nå-
got, hållet i detta land mellan fjdlda glas och utdruckna. Äf-
ven de, hvilka i clen tiden döfvadc sig sjelfva och andra med
slikt oqvädesljud, skulle väl nu mera ej förmå begripa, att den,
som hållit det talet, bordt sig sjelf till straff och androm till varna-
gel slungas ned från ett bland den finska hufvudstadens högsta
fönster; hålla sig undandold för menniskornas föraktande blickar
på en i hafvet bortkastad klippa o. s. v., o. s. v. Och alla
andra än de, hvilka bidragit till att dikta denna mystifikation
och behandlat stundens verklighet såsom folken sina urminnes
sägner, såsom munkarne sina legender, skola ännu mindre fatta
möjligheten deraf, att en finsk man, den der hade mod att ut-
tala de så illa utskrikna orden, gjort sig skyldig till högförrä-
deri mot fädernesland, heder och ära.

Jag sade, att det erfordrades mod till det talets hållande.
Detta är en efteråt påkommen reflexion. Då jag uppsteg för
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att inlägga protest emot det skandalösa qvädet, hvilket inför
målsmannen af hela Skandinaviens framtid stämplade Finland
såsom ~snart ett träldomens gyllene näste", såg jag framför
mig detta lands ungdom och kände mig hafva till ryggstöd hela
det finska folket: huru kunde jag då befara, att det låg någon-
ting vågadt i att ropa åt smädelsen: du ljuger! Men äfven,
ifall jag kunnat fatta, att någon våda dervid hotade, skulle jag
ej förmått begripa, att försigtigheten här hade rätt att föra
talan eller ålägga tystnad.

Först långt efteråt har det för mig blifvit begripligt, att
det kunde finnas någon eller några i den krets, der talet hölls,
som borde anse påståendet, att Finlands framtid var träldom,
såsom en slutföljd af deras egna förutsägelser; och således pro-
testen mot slafteorin såsom en förolämpning af deras egen
ofelbarhet.

Det vore den högsta berömmelse för den tid, hvari vi
lefva nu, ifall man icke utan uttrycklig fingervisning förmådde
göra sig en föreställning, hurudan den tid var, hvari man lefde
då. Det skall nu mera icke blott gränsa till det otroliga, utan
verkligen intränga på dettas område, ifall man roade sig med

att berätta, att en hederlig karl gjort sig till hvar mans niding
endast genom att tillbakavisa en nedrig förolämpning, som vid
det högtidliga-te bland tillfällen blifvit kastad mot ansigtet af
ens fader eller moder. Och sade man här i dag. att en men-
niska förtjenar landsförvisas, emedan hon ryst för att erkänna
såsom kännetecken på sitt fädernesland, en skamfläck, hvilken
gör lifvet deri till en vanära och sjelfva grafven, den så önsk-
värda, till en fortsättning deraf, — skulle man tro Europas
dårhus föra en så hemsk patriotisms talan. Men om våren
1857 kämpade unge män, rikeligen utrustade både med snille
och smak, såsom pro aris et focis för den läran, att man haft
rätt att på Djurgårds Hasselbacken besjunga Finland såsom
~snart ett träldomens gyllene näste. 11

Den der träldomspatriotismen är. Gud ske lof, nu mera
äfven hos oss ett öfvervunnet stadium, såsom den det varit och
förblir hos alla folk, hvilka icke ännu mognat till förruttnelse.
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„Se desse ut, som bure de träldomens brännmärken på sina
pannor?" utropade jag, pekande på den ungdom, hvilken med
strålande blick lyssnade till mitt tal — samma ungdom, som
af nidvisan på Hasselbacken dömdes att befolka det snart in-
redda träldomsnästet*).

För öfrigt behöfde jag ej söka på den glada ungdomens
glänsande änne bekräftelsen af min tro, att den nesliga slafteo-
rin var ett lika tankefattigt som hjertlöst fantasispöke. Allt
sedan jag trädde ut från mitt hem, hade Nervänder, Runeberg,
Snellman m. fl. af detta lands ypperste framtidsmän utgjort
mina närmaste ungdomsvänner. Jag hade ifrån dess begynnelse
haft lyckan att tillhöra ~Fredagssällskapet". Det var ej i så-
dant samqväm man utbildade sig till mottaglighet för läran der-
om, att vårt land med stora steg höll på att sjunka ned till
ett näste för träldom.

Jag hade sedan i flere års tid varit i tillfälle att uti
länder, der snillrikt folk minst trifdes bland liklukten i träl-
domens nästen, anställa komparativa studier. Och jag hade ej
den sorgen att finna skilnad mellan frihetskänslan hos dessa
länders ädlaste män och den känslan, som lifvade vare yp-
perste.

Jag nämnde känslor och sätter accent på ordet. Hvad
ställningar och förhållanden beträffar, fanns här lika väl som
annorstädes åtskilligt, som icke rätt stod i harmoni med de
högstämda känslornas kraf.

Värst var ändock att, när vi ville lätta våra betryckta
hjertan, for censurens sax öfver utgjutelserna som repet öfver
hängd mans hals, så att lifvet fick sitta emellan. Den, som
skrifver detta, skref den tiden mycket mera än nu och fick nä-
stan mer än någon annan känna, huru den klippningen sved:

*) Det nu citerade passus och ett annat, hvari jag åberopade
den ostörda frihet, hvari då akademilärarene lemnades i sina kate-
drar, utelemnades händelsevis genom mitt eget förvållande, men till
min grämelse, då talet trycktes.
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men att djupt förklädde och utan namn smyga klagosuckar bort
till främmande land öfver misérerna i eget, den lisan lemnade
jag åt de andra herrarne.

Och sådana funnos nog, som begagnade den utvägen att
rädda fäderneslandet genom att utskrika det såsom en träldo-
mens förgård, om också icke ännu fullt träldomens smutsiga
näste. Men lätt begripligt var, att känslofulla frihetssvärmare,
som kände sig rörde af klagolätena, men föga kände finnarnes
sega lynne, togo för afgjordt, att vårt folk stod redo att rusa
åstad genom de vidtöppnade portarne. Och för att göra detta
troligare för sig och andra utsmyckade man det inbjudande
träldomsnästet med guld, frikostigt som Kalevalasångarene for-
dom ganska torftiga föremål.

Men hade man då der borta på andra stranden ej för-
nummit äfven annat ljud än sådant, som troddes frampressad!
af fruktan för slafdrifvarenes piska? Hade Joh. Vilh. Snell-
mans verksamhet i Stockholm några år förut bismak af en blif-
vande fångvaktares i ett träldomsnäste svett och vedermöda?
Höres ur ett slikt näste sådana toner som aFänrik Ståls Säg-
ner? 11 Jag frågar detta endast för att antyda, att för den, som
ej var besvärad af alldeles oformliga öron, äfven annat kunnat
förnimmas än motiver till Hasselbacksqväden om Finland.

I förbigående må nämnas, att jag ingalunda velat bestrida
välmeningen af de ano- och pseudonyma finska rapportörernes
afsigter, och att de lyckades något skrämma, men framför allt
mycket förarga våra busar här hemma. Men isynnerhet bör
det räknas dem till förtjenst, att de så omsorgsfullt sopade spåren
efter sig, att vederbörande ej fingo nöjet taga dem för hufvudet.
Man undslapp sålunda det ömkliga spektaklet att se dem rentvå
bläckfläckarne från sina fingrar lika nitiskt som lady Macbeth
blodet från sina; eller det sorgliga, att nödgas beklaga politiska
martyrer, som med en någorlunda anständig frihet i eget land
aldrig kommit i frestelse att utvälja en så otacksam vädjobana
för sin äregirighet.

Men i Maj 1857 skulle det varit att gå öfver ån efter
vatten, om man hemburit åt svenska tidningsspalter, hvad som



omedelbart kunde bjudas åt finska och svenska sinnen. Den
stundande promotionen hade hitfört välkomna gäster från samma
stränder, dädan deras förfäder sjuhundrade år förut landat på
våra kuster med korsets fanor och våra framtidsödens Pandora-ask.
Äfven nu kände man nya fläktar här susa genom unga och
gamla sinnen, ehuru det blåste från helt annat håll. Men lif
och förhoppning buros i alla fall af den rådande vinden. Huru
kom det sig då, att lyftningen i sinnesstämningen gaf sig luft
såsom misströstan, nästan såsom förtviflan?

Det var känslan, att våra tungors band höilo på att los-
sas: det var en känsla af rättvisa, som påminte derom, att
man frän åtskilliga håll velat liqvidera vår tacksamhetsskuld
till Sverige medels protest mot densamma, som drcf en del bland
den ungdom, hvilken hade församlat sig till en afskedsfest för
de bortresande svenska gästerna, att glömma allt annat än
dessa och sin lust att lätta sitt hjerta. Hvad betydde emot en
sä hög fröjd den stigande oro, hvarmed universitetets välvillige,
humane rektor, hvilken ändock stod till ansvars för hela kala-
set, åhörde de med stegrad hurtighet frambrytande oratoriska
utgjutelserna?

Jag medger, att icke heller jag kände mig rörd hvarken
af hans ellers hans kollegers bekymmer. Och när jag, uppklif-
vande på vårt talarebord, förnam vid min sida en manande röst:

agör slut på det. här eländet! 11 gjorde det på mig ett ganska
medelmåttigt intryck. Jag härmades i den stunden på ingen;
ej ens på diktaren af det gyllene träldomsnästet. Men jag ville
begagna tillfället att till det högsinnade Sverige öfversända
den bestämdaste förklaring, att vi finnar trodde oss hafva rätt
att derifrån vänta andra yttringar af sympatier än hjertskärande
smädelser.

Och ungdomen, som stod der nedanför, hurrade fullt lika
käckt för mitt tal som för något af de andras. Detta brus
tycktes ej bebåda den storm som — icke i ett glas vatten —

men på de tusen sjöarnes alla stränder och långt bortom dem
frambesvors och hvilken hotade att knäcka talaren, som ej all-
deles unisont hade instämt i de öfrige oratorernes tonart.
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Ej heller förespådde några andra järtecken, så vidt jag
kunde märka, det inbrytande ovädret. Ty dit visste jag ej
räkna, att en ung jurist privatissime sökte undervisa mig derom,
att jag ej haft full rätt att begagna ordet lojal, som en gång
förekommit i talet. Denna lagförklaring ex officio var påtag-
ligen ej ämnad att tjena såsom surrogat för de råa infamier,
hvarmed jag enligt rapporten till Aftonbladet skulle hafva blif-
vit vid det tillfället trakterad.

Att vådan för min person icke heller lekamligen var så
hotande, som man derefter ville inbilla land och rike, bevisas
nogsamt deraf, att intet hinder mötte Z. Topelii vänliga bemö-
dande att bereda mig en så hederlig plats som möjligt vid
qvällsvardsbordet. Endast ett verkligt obehag fördystrade den
så härliga pingst-natten för mig; och det var fulla motsatsen
till fiendtlighet, som skockade detta töcken. När allt redan
tycktes utageradt, uppträdde professor Nybiaeus på talarebordet
och höll ett föredrag öfver den söta vaggvisan:

Litet gnabb ibland
Skadar intet grand,
Blott man älskar ömt hvarann.

Och den visan grep. Äfven han, den förnämligaste re-
presentanten af svensk intelligens bland våra gäster, förnam i
det tal, jag velat nedskrifva med mitt hjerteblod, ingenting an-
nat än a litet gnabb11 — ibland annat. Jag räknar mig ännu i
denna stund till förtjenst, att jag motstod frestelsen att svara

■— och det i annan än vaggstil. Det svaret hade blifvit ord
och inga visor.

Omsider lydde alla maningen af pingstmorgonens stigande
sol. Vi skildes åt; väl icke med Tegnérs nattvardsbarns fromma
stämning, men i alla fall utan den förbittring, som rafvar på
extrema dåd. Alla de bland de våra, hvilka fört samqvämets
talan såsom stundens opinionsnämnd, hörde till mina bästa vän-
ner och gynnare. Några veckor förut hade de, mig till ära,
tillställt en di*åplig festmiddag, som räckte ända till sena qväl-
len. Hvad hade jag att befara af sådane ledare af meningar-
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nes strömdrag, äfven om våra talesätt råkade något divergera
för tillfället?

Så ungefär skulle jag väl vaggat mig i säkerhetens sömn,
ifall mitt samvete stört denna. Nu deremot var jag så lugn,
som man det är, då man gjort, hvad nian trott sig icke böra
underlåta.

Stor blef således min häpnad, när följande dag bergsrå-
det Gustaf Laurell, hälft ironiskt, hälft vemodigt, önskade mig
lycka till att så helskinnad hafva undsluppit faran att bli ut-
kastad på böhmiskt vis från Societetssalens fönster. Jag måste
medgifva, att jag för godt pris redt mig ur en så vådlig situa-
tion, men begynte ana, att det månde blifva något deraf.

Bekräftelsen af denna aning lät ej länge vänta på sig,
men öfverträffade allt, hvad äfven den djerfvaste sådan hade
kunnat förespå. En officiel rapport skyndade att undervisa den
svenska allmänheten om, hvad den egde att tro angående mitt
afskyvärda uppträdande i — Brunnsparken. Ty så långt sträckte
sig rapportörens maktfullkomlighet öfver alla dithörande ting,
att sjelfva lokalen för uppträdet totalt förbyttes. Ingen af de
vid tillställningen närvarande kunde således vara dennas krö-
nikeskrifvare. Denna omständighet, som föll i ögonen, bevisade
det. Och hvilken frihet hade ej en sådan herre öfver rummet
att sätta sig öfver sanningen! Och han begagnade sig deraf
med hurtigheten af en, som vet med sig, att han hade ingen-
ting att vedervåga.

Hufvudsakligast tvänne ting väckte min förvåning. Huru
var det möjligt, att uti detta presumtiva träldomsnäste kunde
kräla ett mannamod så blygsamt, att det ansåg sig böra om-
gifvas med alla tänkbara försigtighetsmått, då det ej gälde nå-
gon vådligare bragd än smutskastning på en man, hvilken ställt
sig med öppet bröst till skottafla för hela verlden? Och huru
kunde egaren af detta kurage eldas af en ifver, som om det
gällt hans själs frälsning, då frågan endast var att skära he-
der och ära af en person, som tillåtit sig tillbakavisa en låg
beskyllning, nedvräkt mot hans fädernesland?
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Passionen att gräfva denna kloak af smädelse måste ha
varit oemotståndlig, då den ej kunde stäfjas ens af den betrak-
telsen, att framläggandet i tryck af det i Brunnshuset hörda
talet ögonblickligen måste begrafva kloakbyggaren i sitt eget verk.

Men det var sannt: han hade ju på förhand sörjt för sin
säkerhet.

Från min sida gjorde jag det nära nog omöjliga att lemna
honom der oantastad. I nära fyra månaders tid bröt jag ej
min tystnad, lemnande sålunda smädelsen i ostörd besittning
af sin oemotståndlighet. Var det trots; var det vämjelse för
en så begynt fejd, som förmådde mig att lemna den ärelösa
segern i den namnlöse, osynlige angriparens händer? Kanske
såväl det ena som det andra. Hufvudsakligen afhölls jag lik-
väl från att inlåta mig i en sådan strid, emedan jag med hela mitt
väsende lefde i en helt annan. Förvisande mig till en enslig
klippa längst borta i Finska viken, sökte jag teckna Dunckers
hjeltestrid emot sitt lands och sitt eget öcle. Då man fördju-
pade sig i betraktelsen af denna sjelfuppoffrande karakter, kän-
des det ännu mera motbjudande att ställa sina tankar till dis-
position åt den osynliga krypskytten i Aftonbladet.

Under mitt historiska arbete — stundom interfolieradt
af poetiska utgjutelser *) — inträffade ett fall, föga vanligt på
denna klippa, tt dit sällan någon länder, förutom måsar ur den
sjö, som svallar vid dess stränder. 11 En vän, hvilken hade
varit närvarande, då det stormskockande talet hölls, men icke
upptagit det sämre, än det var menadt, infann sig hos mig på
besök. Till vägkost hade man i närmaste stad gifvit honom
den upplysningen, att jag, utstött från menskligheten lik en
„bouc emissaire"', hade sökt en tillflykt undan skam och nesa
i hafvets öken. Det var dock nästan för argt, tyckte jag upp-
fylld af harm och ömkan. Nödvändigheten att omsider uttala

*) Så hade jag den glädjen att fullborda ett redan i Mont-
pellier påbegynt stycke: „Geijer kommer", hvari jag sökte tolka
min beundran för denne den störste bland Sveriges literatörer.

(Not af Cygnaeus.)
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mitt: quousque tandem! lät icke mera advocera med sig. Att
humanitet och sanningskärlek sjelfmant skulle qväsa smädelsen,
derpå var nu mera ej att tänka.

Så snart jag återkommit från min landsflykt, frambar jag
ur sin fyra månaders dvala talet med så stenografisk säkerhet,
att intet obehörigt ord tillades, och endast de ofvan anförda
fraserna utelemnades. Efter den illvilliga taktlöshet, Aftonbla-
det hade låtit komma sig till last emot mig, måste hvilket slags
tillmötesgående som helst från min sida synas såsom hyckladt.
Jag vände mig således till Tidningen 11, hvilken bered-
villigt öppnade sina spalter såväl för talet som för den inle-
dande skrifvelsen.

Ju mera oväntadt dessa aktstycken inkastades inom den
svenska publiciteten, desto dråpligare effekt gjorde de. t(De
hafva nedfallit som en bomb bland oss", skref A. I. Arvidsson
till assessor Rabbe på den tiden. Men så konfunderad hade
bomben gjort den förbluffade bibliotekarien, att han ej hittar
på någon annan förklaringsgrund för mitt tal, än att jag hade
..tagit öl för ärende 11, samt förebrår mig att hafva begynt blanda
in politik i det oskuldsfulla samqvämet. Man ser deraf, huru
mycket det kostade på att erkänna sig hafva löjligt blifvit ledd
från näsan, och att icke det var jag, som visat mig oförtjent
af aktning.

Ömkligast var naturligtvis den beredvillige kolportörens af
nedrigheterna mot mig situation. Till en början teg Aftonbla-
det under flera veckors tid som ett grundligt upptuktadt barn.
Det kunde påtagligen ej förlika sig med den föreställningen,
att det så skandalöst blifvit komprometteradt af sin rapportör,
och förbidade åtminstone något slags undsättning från denne.
Men det hoppet svek ömkeligt. Slutligen aftrycktes likväl talet
med så fina stilar som möjligt och den bekännelsen, att mina
ord i det hela ändå ej voro så förderfliga, som man målat ut
dem. Med naivaste cynism beklagade Aftonbladet sig deröfver,
att den man, hvars heder och ära bladet så oförsynt angripit,
tillåtit sig att tömma a sin vredes skålar till och med öfver
Aftonbladet. 11 Den tröst, skandalkorrespondenten hade att er-
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bjuda, var hvarken bättre eller sämre, än man af honom kunde
förvänta: den var honom fullt värdig. Han kunde ej bestrida
sanningen af ett enda ord i det tryckta talet och ej derur
deducera något bevis för sina anklagelser. Till råga på elän-
det gaf han nu mera tillkänna, att han alls icke varit närva-
rande, då talet hölls; frisägande sig sålunda, på sätt och vis,
från allt ansvar för de fria fantasier, med hvilka han vilseledt
menigheten. Såsom intrigstyckets lustiga person uppträdde dik-
tande uppb3*ggaren af 11 Den ampraste trum-
fen, denne hade att komma med, bestod deri, att tom man
var aldrig så litet elak, skulle man säga, att ryssen satt i ta-
laren. 11 Påtagligen kände sig den beskedlige mannen tillräck-
ligt elak till sådan tydning. Men ännu värre förforo hans egna
gynnare mot honom sjelf. När de rätt eftertryckligt ville öf-
verbevisa mig om, att jag haft orätt, då jag tagit det så all-
varligt, om man inför hela verlden chikanerade mitt fädernes-
land, invände de: hvad lönar det mödan att fästa sig vid sådant,
som får 11 ha att påstå? Man förstod således ej,
att jag i det hela for varligare med smädediktaren, då jag
stämde honom till ansvar för han oqväde, än de, hvilka ville
rentvå honom genom att förklara honom otillräknclig för sitt —

låtande. Hasselbacks-poeten behandlades sålunda föga mildare
än Rysslands protestanter — må det vara mig tillåtet att erinra
om en rysk reminiscens — af kejsarinnan Elisabeth. Hon ned-
slog nämligen en mot desse gjord anklagelse med följande ultra-
Jiberala resolution: ~lass die Schweine machen vvas sie vvollen;
das ist doch allés einerlei !"•'' Så långt borde ju ändock den
poetiska friheten icke sträcka sig.

Men hur långt får då ett folks frihet gå att uppdikta
anledningar till hat, med hvilka det är lika vådligt att leka,
som att leka med kärlek. Berättigar redan ett sådant tal som
mitt natten mot pingstdagen 1857 till sådant missbruk af fol-
kets suveräna makt att hata som det, hvartill anledning togs
af detsamma, så är väl ingen gräns satt för denna revolutionära
ulfsrätt. Någonting lejonartadt ligger i alla fall deri icke. Tvärtom
drifver utbrottet af ett sådant folkhat all den feghet, som lig-
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ger i den modernaste krigskonsten, till det yttersta. Man lur-
passar lifvet från längsta möjliga afstånd ur sin motståndare,
den man aldrig vågar träda ansigte mot ansigte.

I alla fall måste det medgifvas, att, huru absurdt än det
motiv att vredgas mot mig var, som man diktade ur mitt Maj-
tal, låg likväl i den fläkt, som uppdref den tända gnistan till
ljusan låga, ett tecken till lifskraft. Det erfordrades blott ett
skäl, mer eller mindre verkligt, men storarta dt, för att åt dessa
uppbrusningar gifva en helt annorlunda imponerande karakter
än åt stormen i ett glas vatten. Detta visade sig klarligen,
då få år derefter Fabian Langenskiölds patriotiska misstag med.
blixtlik, hastighet eldade folkets sinnen att hetsa den utmärkte
mannen till döds. Så sökta än de anledningarne voro, med
hvilka man 1857 lyckades framkalla förbittring emot mig, visade
sig folkargheten omisskänneligen hafva. vunnit i anständighet på
de nio år, som förflutit, sedan man pro excercitio första gån-
gen försökte, hvad styrka smädelsen kunde uppbjuda emot min
heder och ära. Den smutsfärg af personlig intrig och lumpenhet,
som då gjorde agitationen mot den från främmande länder nyss
återkomne mannen så vidrig att uthärda, ooh ännu i denna
stund, efter mer än ett fjerdedels sekel, är så ömkelig att ihåg-
komma, den färgen beiiäckade endast undantagsvis pingstnattens
vresiga inspirationer.

Och likväl sparades ej heller på den tiden någonting, som
kunde bidraga att kasta slagskuggor öfver min person och mitt
handlingssätt. En af dessa manövrer sammanhänger så nära
med den enda varaktiga följd, dessa turbulenta rörelser inom
den finska andens verld qvarlemnat, att den måste här åter-
kallas i minnet, så föga angenäm den ock är att vidröra.

Denna episod kan kortast antydas med en fråga, hvilken
Aug. Schauman från Frankrike ställde till en sin korrespondent
och lydde så: t,_Hvad har Cygnaeus gjort af Nordenskiöld? 11

Det var således i vida verlden afgjordt, att jag gjort af med
Nordenskiöld; och likväl var den frasen, i hur lindrig mening
man än tog den, en bland den tidens nedrigaste osanningar.
Det verkliga förhållandet var, att ingen enda menniska så ni-
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tiskt som jag sökte afböja de olägenheter, den unge doktorns
ej särdeles diplomatiska hurtighet hotade att åsamka honom.
Universitetets tjenstförrättande kansler befann sig i Helsingfors
och vädjande till grefve Armfelts noblaste känslor anhöll jag,
att han skulle taga den rikt begåfvade unge mannen undu' sitt
beskydd, så att Finland ej behöfde äfventyra att förlora denne
för dess vetenskap så lofvande son. Och ännu långt derefter
har jag uppbjudit allt hvad i min förmåga stått i samma syft-
ning. Sällsamt svänges i sådana tider rättvisans vågskål. Me-
dan man aldrid kastade ett sandkorn på den, som visserligen i
välmentaste afsigt formade Nordenskiöld att nedskrifva det tal,
han med upprörda känslor hållit, var det mig, hvilken helst
hade sett, att det talet blifvit användt såsom strut i det fjer-
ran land, der pepparn växer, man beskyllde att hafva gjort af
med Nordenskiöld.

Utom det lifliga intresse, som den unge doktorns bety-
dande vetenskapliga kapacitet ingaf mig, hade jag ett tillfälligt
rent personligt motiv att, långt mera nitiskt än han sjelf, söka
förhjelpa honom ur den klämma, dit han försatts till en del af
den äå naturliga sjelfkänslan hos en yngling, hvilken på en
gång ansetts värdig att föra ordet såsom primus vid tvänne
promotioner. Förhållandet var detta. Ej långt förut hade
Adolf Nordenskiöld hos konsistorium academicum anhållit att
komina i åtanke vid bortgifvandet af ett reseunderstöd, hvilket
skulle möjliggöra hans fortsatta mineralogiska studier i de Uralska
bergstrakterna. Samtidigt med honom gjorde doktor Aug. Ahl-
qvist anspråk på samma understöd, hvilket skulla sätta honom
i tillfälle att fullfölja de lingvistiska forskningar, han egnat de
i samma nejder kringströdda finska folkstammarne. Så värda
att befordras Nordenskiölds både person och vetenskapliga
sträfvanden syntes mig, tyckte jag likväl, att de Ural-Altaiska
föremålen för dessa hade bättre tid att vänta något på sin unge
forskare, än de åt förgängelsen hemfallne slägten, hvilkas lifs-
yttringar Ahlqvist önskade bevara åt minnet. Denna åsigt vann
för sig konsistorii tvekande pluralitet; och Nordenskiöld be-
röfvades sålunda tillfället att taga under sin vård långt mera
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glimmande guld än det Hasselbackska nästets. Nu hängaf han
sig med sitt lynnes hela energi åt harmen mot den, som ej
kunde dela tycket för det sistnämnda slaget. Nordenskiölds
bref på den tiden till Joh. Vilh. Snellman, hvilken ensam, med
sitt vanliga heroiska kurage, tagit mitt försvar, innehåller högst
märkvärdiga upplysningar om den harm mot mig, som uppflam-
mat i den blifvande Nordpolsupptäckarens, ännu af polens isar
icke svalkade själ. Så ser han, försvararen af Hasselbacks-teo-
rin, vådliga symptomer af min förmätenhet deri, att jag på en
utomlands målad tafla, föreställande min person, pekar på mitt
fädernesland, dit jag hoppades återvända. Ett betänkligare ut-
tryck gaf sig dock hans ogunst mot mig i en sak, som stod
ett godt stycke öfver både honom och hans vederdeloman för
tillfället. I en svensk landsorstidning hade uppenbarat sig en
särdeles ondskefull uppsats, angående min bok om Duncker.
Recensionens tendens karakteriseras af den gemena frasen, att,
om hjelten i sin sista strid handlade, såsom jag beskrifvit det,
han burit sig åt t,_som en vettlös pojke. 11 Längre kan väl en
kritikus ej gå i sitt armod på blygsel. Utan att ens försöka
ett ord till vederläggning af den med yttersta samvetsgrannhet
utförda teckningen, frånsäger han densamma all möjlighet till
sanning. Och den smuts, han kastar på den till förtviflan het-
sade mannen i hans dödskamp, behöfver ju ej blygas för guldet
i det besjungna nästet.

Men Nordenskiöld aktade icke för rof att mig till straff och
varnagel leda detta opus i Äbo Underrättelsers dåvarande spal-
ter, dit det flöt lätt som ett rännstensflöde i en kloak.

Kanske kunna vi hoppas, att den tid, då de bäste ej funno
det betänkligt att behandla sina fäders land så der en baga-
telle, är ett öfvervunnet stadium. Den yngling, som kände sig
oförhindrad att kolportera nedrigheter mot den tappraste bland
tappre, har fått tillfälle att framträda såsom en man i ordets
bästa betydelse, förenande vetandets intelligens med handlings-

kraftens nerf, och gifvit impuls åt lif och rörelse i regioner,
som tycktes dömda till en död utan uppståndelse. Om Majnat-
ten 1857 åstadkommit detta resultat, ligger deri en ej ovigtig
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del af den försoning, som af tiden bemedlats. Folkharmen
mot talaren om Majnatten 1857 lade sig plötsligt, så snart ta-
lets innehåll visade sig förtjent af aktning och fosterländsk er-
känsla. Och harmen efterträddes ej af detta ironiska lugn, som,
öfvermodigare än sjelfva förstöringen, utbreder sig öfver ett haf,
som stormat ut, öfver en himmel, nyss sliten af thordön.

Utgifvarens anm.: Möjligen erforderliga förklaringar
af dunklare ställen i denna uppsats torde uppsökas i biografin öf-
ver Cygnaeus.

Sid. 87. Talet vid .Shakespeares trehundraårs-fest i finska riddarhu-
set i Helsingfors har af utgifvaren anträffats i manuskript
återgifvet enligt ett ganska bristfälligt stenogram. Utgif-
varen har derför sett sig nödsakad att här och der fylla
befintliga smärre luckor i handskriften medels några infli-
kade ord. På ett ställe, sidan 94, har endast ett kort refe-
rat af innehållet kunnat göras med ledning af fragmenta-
riska meningar i manuskriptet. Ehuru talet framträder i
sålunda stympadt skick, torde dess offentliggörande kunna
anses berättigad!, då detta icke obetydande fragment är
snart sagdt det enda, som i skrift återstår af de många
genialiska tolkningar, Cygnaeus mundtligen lemnat af Sha-
kespeares dramer.

Sid. 99. Talet till M. von Wright på dennes femtioårs fest utkom
1865 särskildt af trycket med titel: ~Till Magnus v. Wright,
vid konstnärsgillets vårfest på Willinge ö den 7 Juni 1865"
samt ingick i ..Drag ur våra kulturförhållanden" (år 1874)
under rubrik: Konstnärsgillets helsning till Magnus von
Wright vid årsfesten på Willinge den 7 Juni 1865.'' — Det
beledsagades af Cygnaeus med följande korta företal:

Vänliga önskningar, dem jag ej kunnat motsätta
mig, hafva begärt den uppoffringen, att jag åt det kalla
pappret och läsarnes lika kyliga sinnen samt åt det
skoningslösa dagsljuset skulle öfverlemna nedanstående
ord, som i halfdunklet af Konstnärsgillets slutande vår-



536 Anmärkningar.

fest under stundens lifvande intryck ur varmt hjerta
flöto ut till andra, lika varma. Bland dessa skola utan
tvifvel finnas flera, hvilkas trogna minne erinrar dem
derom, att uttryckssättet, sådant det trängde sig på
improvisationen, ej alltid kunnat mera fasthållas vid
uppteckningen flera veckor derefter. Stämningen och
tankegången torde likväl, åtminstone i hufvudsaken, icke
förekomma allt för mycket förfelade i det posthuma
referatet.

Så motsträfvigt jag äu nedskrifvit detta, kan jag
likväl nu icke blicka ned derpå utan en känsla, hvari
tillfredsställelsen håller sorgen i jemnvigt. Huru kärt
vore ej för mig i denna stund och under mina åter-
stående dagar, om jag egde i mitt våld upptecknade,
åtminstone lika troget som de här meddelade, andra ord
uttalade vid hundratals andra tillfällen, och i hvilka
jag mången gång hade nedlagt det fulla innehållet, som
då lefde och rörde sig i min själ, och hvilka — både
innehåll och ord — nu mera äro oåterkalleligen för-
sjunkna i glömskans mörka sköte, liksom det af sin
kyla tyngda vattnet under det varmare. Det är en god
del, ja, icke sällan den bästa af hela mitt lif, som så-
lunda offrats opp af en tröghet, hvilken jag ej utan
hädelse skulle våga skylla på det ärfda nationallynnet.

Sid. 100. — — — då talades det om en man —

. Den gamle
porträttmålaren J. E. Lindh. Se Cygnaei poem: „Till Jo-
han Erik Lindlis åminnelse", sid 100 i 9:de bandet af dessa
„Samlade arbeten."

Sid. 107. Talet till biskop F. L. Schauman finnes i hufvudsak offent-
liggjordt i n:o 231 af ~Helsingfors Tidningar" för år 1865.
Biskop Si-hauman hade kort förut lemnat sin dittills inne-
hafde lärareplats vid universitet och öfverffyttat till Borgå.

Sid. 108. Det var den trettionde i årets första månad. Den 30 Januari
1865 hölls af det finska universitetets lärare och tjenstemän

. en festmåltid för högskolans vicekansler, friherre J. R.
Munck, som då fylde 70 år och som samma år, 1865, den
26 Juli bortrycktes af döden. — Vid ofvannämnda fest hade
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Cygnaeus föreslagit skålen för hedersgästen hvilket tal
gått förloradt. Se tillägget till hans ~tal till friherre J. R.
Muncks åminnelse" sid 269 i 4:de bandet af detta verk.

Sid. 111. Den lyckan och äran var Eder förunnad o. s. v. Orden
syfta på F. L. Schaumans bekanta tal, hållet den 20 Sep-
tember 1855 vid finska högskolans glädjefest i anledning
af Alexander II:s och hans gemåls kröning i Moskva.

Sid. 115. Skål för befälet på en svensk-norsk eskader. Talet, som
hölls den 29 Juli 1867, ingår i broschyren „Drag ur våra kul-
turförhållanden", tryckt 1874, efter stenografisk uppteck-
ning för ..Helsingfors Dagblad."

Sid. 116. Vi hafva den lyckan att lefva i de stora sammankomsternas
tid. Dessa och följande ord på denna sida syfta på expo-
sitionen i Paris 1867, den samma år hållna slaviska utställ-
ningen och kongressen i Moskva, kejsar Frans Josefs hög-
tidliga och lysande kröningsfest i Buda-Pest till konung
af Ungern, hvilken hade egt rum den 8 juni 1867, m. m.

Sid. 123. Föredraget om August Maximilian Myhrberg finnes tryckt
i det med orden: „Jalolle Isänmaan-ystävälie Fredrik Cyg-
naeus'elle" åt denne med tacksamhet och vördnad tilleg-
nade sjunde häftet af Österbottniska studentafdelningens
ströskrift „Joukahamen" (år 1873), Här har Cygnaeus lå-
tit sitt, sannolikt endast stenografiskt upptecknade, mer än
vanligt improviserade tal åtföljas af tvänne tillägg, det ena
angående Myhrberg som student och taget ur författarens
minnesteckning öfver Joh. Jak. Nervänder (se fjerde ban-
det af Cygnaei Samlade arbeten, sidorna 115-116.)

Det andra tillägget, nedskrifvet, år 1873. lyder:

Ett af de minnen, som återkallade ett ljust leende
öfver Myhrbergs af så mången bitter erfarenhet fårade
drag, förde honom stundom tillbaka till den tid, då
han, Fabviers adjutant, jemte sin chef efter deras kamp
för Greklands räddning hade hamnat i Paris. Det val-

perioden för Myhrbergs lefnads sommarsolstånd. Såsom
en bland dagens mest frejdade bjeltar inbjöds han till
en af dessa fester, dem verldsstaden gaf i Hotel de
ville, och hvilkas härlighet all verldens potentater sökte
fördunkla. Bland de tusen kallade fanns också en, le-
kamligen den minsta af alla, men som var ämnad att
af historien lyftas till jemnbredd med hennes yppersta
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heroer, och hvars namn redan begynte nämnas med
beundran. Det namnet var Adolphe Thiers. Nu hände
sig, att, då till en af festens glanspunkter alla ville
störta fram, den lille mannen, som var ämnad att en
gång hinna så långt i verlden, stängd af folkmassor och
andra obstakel, icke slapp ur fläcken. Men hjelpen var
nära till hands i gestalten af den Hellasräddande finske
kämpen. Denne upptog på väldig arm mannen, som
Frankrike en dag skulle lyfta upp på den högsta plat-
sen i sitt skakade samhälle, och bar honom till allmän
gamman dit, Thiers för tillfället förgäfves sökt bana
sig väg.

Buren af Myhrberg behöfde Thiers ej utveckla
denna beundransvärda talang att balansera, hvarmed han
sedermera slagit menskligheten med häpnad. 11

M. A. Myhrberg föddes i Brahestad den 24 Juli 1799
och dog i Stockholm den 31 Mars 1867.

Sid. 124. på denna plats, hvarpå jag för några dagar sedan
stod i en krets, en annanän denna o. s. v. Cygnaeus hade
den 31 Oktober 1868 vid Sällskapets för bildning och
nöje månadsmöte hållit ett föredrag om Spaniens historie
i dess hjeltars lif, af hvilket improviserade föredrag icke
ens något referat stått att upptäcka.

Sid. 127. Mången af er har farit förbi den röda byggningen o. s. v.
Härmed menas Esbogårds invid allmänna landsvägen mel-
lan Helsingfors och Tavastehus belägna karaktersbyggnad,
som utgjort på skilda tider hem för såväl „bröderna Ram-
says" moder som för A. M. Myhrberg. — Beträffande näst-
föregående stycke i föredraget må erinras om Cygnaei
dikt: „Europa betalar en gammal hedersskuld", se sid. 47
i B:de bandet af detta verk.

Sid. 181. Till jubelstudenterne den 30 Oktober 1872. Dessa jubel-
studenter, hvilka sagde dag hyllades vid en fest i student-
huset i Helsingfors af den akademiska ungdomen, voro:
J. ___~ Runeberg, J. V. Snellman och E. Lönnrot, hvilka
alla femtio år tidigare förvärfvat sig akademisk medbor-
garerätt.

Sid. 132. För några veckor sedan omtalades det o. s. v. Man hade
den 24 Oktober 1872 hållit i studenthuset en soiré med



deklamation, säng och dans, ett program för sammankom-
ster i sagde lokal, hvilket då något mera sällan än senare
hörde till ordningen för dagen. — Vid studentfesten den 30
Oktober 1872 voro för första gången fruntimmer inbjudna
att från läktaren öfvervara den högtidligare delen af af-
tonens festliga sammankomst.

Sid. 141. Talet till forne finska kadetter publicerades under rubriken
„Finska kadettkorpsminnen" år 1874 af Cygnaeus i arbe-
tet „Drag ur våra kulturförhållanden" efter ett stenogram
af löjtnant A. Fabritius och beledsagades då at följande
not af författaren:

~Den 14 Februari 1873 hade ett större antal
män, hvilka tid efter annan under de senaste femtio
åren utgått från finska kadettkåren, uppvaktat friherre
J. M. Nordenstam, som på den dagen ett hälft år-
hundrade förut hade såsom primus i kåren erhållit
sina första epåletter. Samme personer förenade sig
derefter den 16 Februari om en gemensam middag,
dit äfven jag i min egenskap af vorden lärare vid in-
rättningen hade äran inbjudas. De här aftryckta or-
den utgöra svaret på en skål, egnad mig af en bland
mina forne utmärktaste lärjungar. 11

Talet till Cygnaeus hölls vid denna festmiddag san-
nolikt af överstelöjtnanten Lennart Försten, som ända
från sin ungdom var fästad vid Cygnaeus med starka band
af beundran och vänskap. L. Försten afled d. 27 Febr. 1887.

Sid. 147. Talet vid aftäckandet af B. G. Porthans minnesvård i Åbo
ingick år 1874 i ~Drag ur våra kulturförhållanden" efter
den stenografiska uppteckning, ~Helsingfors Dagblad" vid
det högtidliga tillfället ombesörjt.

Sid. 153. Talet vid invigningen af M. von Wrights grafvård på Helsing-
fors äldre lutherska begrafningsplats fanns efter steno-
gram återgifvet i n:o 120 af „Morgonbladet'' för år 1872
samt ingick sedan i „Drag ur våra kulturförhållanden"
(år 1874.) — Invigningen egde rum den 25 Maj kl. 6
e. m. kort efter ett af Finska konstföreningens offentliga
sammankomster. Minnesvården prydes bland annat af
en relief i marmor, föreställande en dufva med oliveblad i
näbben, ett arbete och ett bidrag till grafvården af skulp-
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tören Walter Runeberg, då för tiden bosatt i Rom, på
hvilken prydnad en mening i slutet af talet syftar.

Sid. 158. Må sången blifva en tolk för hvad ordet lemnat osagdt.
Efter Cygnaei tal afsjöngs ett poem af Z. Topelius till
melodin: Integer vitae.

Sid. 159. Talet vid invigningen afFrithiof Råas gra/vård på Helsing-
fors äldre lutherska begrafningsplats blef år 1874 aftryckt
i „Drag nr våra kulturförhållanden'' efter stenografisk upp-
teckning i n:o 137 af ~Morgonbladet-' för 1874. — Skåde-
skelaren Raa afled den 20 Maj 1872 och begrofs den 23
i samma månad. Frågan om uppresandet af en vård för
hans minne väcktes af Cygnaeus i en tidningsuppsats,
daterad den 11 Juni 1872. Denna uppmaning läses, efter
aftryck ur ..Morgonbladet" för den 12 Juni 1872, ånyo i
, Drag ur våra kulturförhållanden" jemte ett då (år 1874)
af Cygnaeus bifoga dt polemiskt tillägg. Utgifvaren an-
ser här vara rätta platsen för meddelandet af dessa skrif-
velser af Cygnaeus. De lyda:

Om en vård för Frithiof Råas minne.

Hvart strömmade detta böljande haf af menniskor,
som satte sig i rörelse, då det led mot qvällen den 23
Maj 1872? Dess ändlösa vågor flöto åt det håll, dit
dödens kalla vindstötar småningom skola kasta dem
alla: till kyrkogården. Äfven nu var det döden, som
gaf åt detta strida strömdrag riktningen mot grafvarne.
Men det blef dessa vågor ännu tilllåtet att vända till-
baka, innan natten inbröt.

Endast en fick stanna der qvar: densamme, som
anfört tåget. Men tusendes tankar höllo honom länge
sällskap der, hvarest den bortgångne låg begrafven un-
der en lavin af blommor. Man hade sett honom hun-
drade gånger förr dö på tiljorna; och minnet deraf
gjorde det kanske för oss svårare att förlikas med
den tanken, att han denna gång ej mera skulle öfver-
vinna döden.
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Han hade ju med oöfverträffad konst åter gifvit
gestalt, lif och rörelse åt varelser, hvilka mycket länge-
sedan förlorat rättigheten att visa sig bland de lefvande.
Det var ej såsom spöken den store Gustaf Adolf, den
hemske Daniel Hjort, den förfärlige Macbeth hade
gått igen inför våra ögon. Den mäktige trollkarlen
Frithiof Baa hade förmätt befalla dem för några stun-
der tillbaka ur deras långa natt till scenens förvillande
sken.

Men nu var Frithiof Baa sjelf ohjelpligen hem-
fallen åt den stränga makt, han så ofta tycktes hafva
besegrat. Skulle han, den störste mästaren i sin konst,
vårt land någonsin sett utveckla sig bland dess folk,
äfven hemfalla åt glömskans skoningslösa välde, såsom
de otaliga, hvilkas lif endast är gjordt för glömska?

Tusende besvarade den frågan i sitt inre med
nej! Såvidt det stode i mensklig förmåga att hjelpa
ett förundransvärdt snilles hågkomst till seger öfver
glömskan, önskade man göra försök dermed.

Det är åt denna de mångas fråga, dessa rader
framträda såsom tolk. Skall ej en minnesvård, af för-
gängelsen mindre åtkomlig än blomstren, ställas på
Frithiof Baas graf för att länge kämpa der emot för-
gängelsen af hans namn? — —

Helsingfors den 11 Juni 1872.

Ett sällsamt missöde har hemsökt ofvanstående
rader. Det erfordrades likväl en ännu långt förarg-
ligare påstötning för att förmå mig att offentligen an-
föra klagomål öfver den strutsvingade påflugenhet, som
allt för närgånget flaxat kring mig.

Den önskan, att jag skulle mana allmänheten
till uppresandet af en vård åt Frithiofs Baas minne,
nådde mig från flera håll och var ett eko af driften i
min egen själ. Jag fullgjorde- således detta värf så
godt, som det i min förmåga stod. Men knappt var
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min adress utgången till allmänheten, innan man sade
mig, att jag obehörigt gått ett annat skriptum med
dylikt syfte i förväg. Att detta var bättre befogadt
att tala till publicum än mitt, gaf man sig ej ens mö-
dan bevisa; och att det var så förträffligt, att mitt
opusculum bort skämmas att visa sig vid dagsljuset,
har ännu tills dato icke blifvit ledt i bevis. Mitt
lammhjertade tålamod att åhöra dessa demonstra-
tioner — och hvilket knappt öfverträffades af dessas
brist på blyghet — påminte ty värr ej i tid derom,
att klokheten lika väl har sina skyldigheter som fram-
fusigheten sina rättigheter.

Straffet för detta öfvermått af min beskedlighet
uteblef ej. Beklagligtvis var det åter Frithiof Råas
monument, som gaf anledning dertill, att min långmo-
dighet sattes på nytt prof, men denna gång så grund-
ligt, att den måste bestämdt förklara: hit, men icke
längre!

Medan man var sysselsatt att öfversätta i sten
den vackra ritning, herr Sjöström gifvit till minnes-
vården, emottog jag besök af honom och en annan
ledamot i den monumentala bestyreisen. Deras önskan
var att af mig erhålla förslag till en inskrift. Att en
sådan borde vara karakteristisk för minnesvårdens före-
mål och så vidt möjligt författad i stenstil, är väl
en afgjord sak för hvär man, den der eger något om-
döme i dylikt. Jag föreslog således följande ord: Stor
i en konst, hvari så få, varit verkligt store; förkla-
rande derjemte, att, ifall herrarne icke gillade detta
mitt, kanske på subjektiva grunder allt för mycket
bygda förslag, jag vore villig att återtaga detsamma,
endast man öppet tillkännagaf sin obelåtenhet. Men
hvarken då eller derefter inlades någon protest från
detta eller annat berättigadt håll.
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Jag erinrar mig likväl, att samma person, hvilken
bestridt min rätt att yttra mig i frågan om uppresan-
det af en minnesvård åt Frithiof Raa, en gång på ga-
tan lät höra något, som kunde tydas såsom tvifvel om
dugligheten af min föreslagna inskrift. Men att han
skulle tillåta sig att på eget bevåg utplåna denna,
derom kunde naturligtvis hos mig ingen aning uppstå.
Min medgörlighet ansåg jag mig likväl äfven vid det
tillfället hafva tillräckligt dokumenterat, då jag ej mot-
satte mig mannens projekt att pryda minnesvården
med ett utdrag ur psalmboken, ehuru detta ej var
mera karakteristiskt för Raa än för miljoner andra
dödliga, och ett dylikt citat åtminstone ej bordt anses
nog mäktigt att helt och hållet uttränga den föreslagna
inskriften.*)

Sådant skedde likväl; och jag protesterar med bitter
känsla härmedels inför samtid och efterverld mot detta
helgerån. Öfver dylika dåd dömmer ingen annan lag
än hederns, och jag lefver i det hopp, att hederskänslan
i detta land icke skall lemna saken obeifrad.

Jag har nämnt ingen. „Wem es juckt, der mag
sich kratzen- 1, säger tysken.

Sid. 167. Talet ~Vid en ung flickas graf-, anträffadt i manuskript,
är sannolikt det första af alla de tal vid grifter, Cygnaeus
hållit. Redan denna kronologiska omständighet har för-

*) Inskriften på Råas grafvård lyder:
Omhägna med nattliga friden
Den trötte, o graf, i din gömma.
Då. natten en gång är förliden.
Skall Herren sin afbild ej glömma.

Konstens och Konstnärens
Vänner

reste vården.
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mått utgifvaren att i Cygnaei ~Samlade arbeten" intaga
detta ungdomligt hållna tal, framsagdt vid en ung flickas
graf på Helsingfors lutherska begralningsplats, kort efter
den år 1832 den 22 Juni firade magisterpromotionen vid
det finska universitetet, vid hvilken Cygnaeus sjelf emottog
lagerkransen. — Den bortgångna, var Cecilia Wilhelmina
Bonsdorff, dotter till professoren Jakob Bonsdorff. Hon
afled vid 22; års ålder den 16 Juni och begrofs den 26 i
samma månad år 1832.

Sid. 173. samt sidd. 178 och 179. Talet på Sääksmäki kyrkogård
finnes tryckt i n:o 161 af ~Hufvudstadsbladet- för år 1866.
— Beata Nervänder, född Bergbom, var enka efter apote-
karen Joh. Nervänder samt moder till Joh. Jak. Nervänder.
Hon afled i den höga åldern af 90 år på sin yngre sons
egendom, YVoipala gård i Sääksmäki, hvilken fordom egts
af krigaren från 1808 och 1809, generalen Hans Henrik
Gripenberg, till hvars äreräddning Cygnaeus skref uppsat-
sen : ~Bevision af allmänna meningens, dom öfver general
Hans Henrik Gripenberg." (Se andra delen af Cy-gnaei
Samlade arbeten; sid. 131.) Det är på denne Gripenberg
den på sidorna 178 och 179 förekommande episoden i talet
naturligtvis syftar.

Sid. 181. Ettfarväl. Denna afskedshelsning till finske skalden Alexis
Kivi (Stenvall) ingick i n:o 1 af „Morgonbladet" för år 1873
samt aftrycktes året derpå i broschyren „Drag ur våra
kulturförhållanden." Flera skäl hafva förmått utgifvaren
att gifva dessa afskedsord en plats i gruppen af Cygnaei
„Tal vid grafvar", dit de rätteligen icke höra. C3Tgnaeus
hade dock otvifvelaktigt trädt som talare till randen af
Kivis graf, om denna redts invid Helsingfors, och icke i
landsorten (invid Thusby kyrka).

Sid. 185. Från denna sidan af en graf. Äfven dessa afskedsord till
en bortgången, ehuru icke uttalade vid sjelfva grafven,
utan nedskrifna kort efter jordfästningen, har utgifvaren
trott sig böra på detta ställe intaga i Cygnaei „Samlade
arbeten." Minnesorden offentliggjordes i „Drag ur våra
kulturförhållanden" (år 1874). Jemf. nästföljande anm.

Sid. 186. Men ej ens budet om dödens sista stora segervinning vid
vårt lands och vår konsts yttersta gräns o. s. v. Finlands
utmärkte genremålare Karl Emanuel Jansson afied i Jo-
mala på Åland den 1 Juli 1874 eller endast åtta dagar före
Emma Gyldén, som dog den 8 Juli samma år, den förre
vid 27 års ålder, den senare 39 år gammal. — I sarnman-
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häng härmed må erinras om, att öfriga i dessa afskedsord
berörda finska qvinliga artister afledo: målarinnorna Victo-
rine Nordensvan den 25 Augusti 187*2 i Tavastehus och
Mathilda Rotkirch den 7 Mars 1842 i Äbo samt sångerskan
Johanna von Schoultz den 28 Februari 1863 i Helsingfors.
— Se för öfrigt beträffande Victorine Nordensvan sidorna
248—250 i detta band.

Sid. 193. Tal vid Nestor Tallgrens graf återgifves här efter steno-
grafisk uppteckning, publicerad under rubrik „Vid en graf."
i n:o 202 af „Morgonbladet" för år 1875. Nestor Tallgren
afled den 24 Aug. 1875 i en ålder af närmare 51 år samt
hade varit förste arkitekt vid öfverstyrelsen för allmänna
byggnaderna i Finland.

Sid. 195. —
— då blickade Kestor Tallgren upp till ett hus vid Södra

Esplanaägatan — — N:o 18 vid sagde gata, sedan lång
tid tillbaka tillhörande litografen Lievendahl. Till detta
två våningars trähus från den nya finska hufvudstadens
tidigare decennier hade Carl Ludvig Engel gifvit ritning.
— Ett skriffel har på samma sida vållat oriktig uppgift om
den frejdade Engels dopnamn, hvilken felskrift läsaren be-
näget ville rätta. — Rörande Nestor Tallgren se för öfrigt
sidorna 265—267 i detta band.

Sid 201. Vid konstföreningens årsmöte 1860. Det meddelade frag-
mentet återfanns i handskrift bland Cygnaei literära qvar-
låtenskap. — Som bekant blef Cygnaeus ofta, innan han
ännu ordinariter beklädde ordförandeplatsen i finska konst-
föreningen, utsedd att vid förfall för då varande ordförande
öppna föreningens allmänna sammankomster.

Sid. 205. Vid konstföreningens årsmöte 1861. Efter fragmentariskt
manuskript af Cygnaeus. Sista meningen är ifyld af ut-
gifvaren, hvars tillägg inneslutits inom parenteser.

Sid. 207. Vid konstföreningens årsmöte 1862. Under den gemen-
samma rubriken „Tal. hvarmed några bland Fin_ka konst-
föreningens årssammanträden blifvit öppnade af hennes n. v.
Ordförande" ingingo i andra delen af ~Små häften an-
gående Litteratur och konst" sådana tal för åren 1862 samt
1865-1868.

Sid. 212. Vid konstföreningens årsmöte 1864. Detta fragment är
efter handskrift af Cygnaeus. Manuskriptet afbrytes midt
i en efter det meddelade följande mening, hvari erinras
om, att konstföreningen åtagit sig bland annat att inrätta
och underhålla ritskolor i landet.
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Sid. 214. Vid konstföreningens årsmöte 1865. Se anmärkningen 207,
Talet hade tidigare ingått i ~Hufvudstadsbladet."

Sid. 220. Vid konstföreningens årsmöte 1866. Se anmärkningar till
sidan 207.

Sid. 222. Det fanns verkligen tid>.r, då en man, som hade meteorlikt
brutit sig väg o. s. v. Såsom längre fram i talet framgår,
syftade Cygnaeus här på förre finanschefen, friherre Fa-
bian Langenskiöld.

Sid. 226. Vid konstföreningens årsmöte 1867. Se anmärkningen till
sidan 207. — I en not upplyste Cygnaeus, att detta tal ur-
sprungligen framsades i fritt föredrag endast till sina
hufvudmomenter. ~Det elastiska papperet, hade dock se-
dermera tillåtit intagandet af detaljer, hvilka den kort ut-
mätta tiden då uteslöt."

Sid. 226. som den allra obetydligaste bland alla tribuner o. s. v.
Konstföreningen hade för sina allmänna sammanträden an-
skaffat åt sig en kateder.

Sid. 227. Dessa och följande sidor beröra den ännu i lifiigt minne
bevarade skandinaviska konstexpeditionen i Stockholm
sommaren 1866.

Sid. 234. Ben ledsnad o. s. v. Denna not af Cygnaeus är riktad mot
ett missuppfattadt uttryck i en artikelserie „Om finska
konstföreningens exposition. Privat bref till en vän i Pal-
damoI', hvilken ingick i „Hufvudstadsbladet" sommaren 1868
(n:o 147 och följande). Artikelförfattaren, den samme, som
nedskrifver dessa anmärkningar, förklarade närmare sin
mening i n:o 254 af samma tidning, efter det Cygnaei bro-
schyr kort förut sett dagen.

Sid. 234 De mästerligt utförda efterbildningarne af store mästares
verk o. s. v, Ett antal af W. Swertsihkoff utförda kopior
efter venetianska och andra gamle målares arbeten skänk-
tes till finska konstföreningens samlingar år 1866 af hennes
dåvarande kejserliga beskyddare.

Sid. 236. — — en församling af Mäkipeskas sort o. s. v. Den in-
telligente finske bonden A. Mäkipeska var talman i bonde-
ståndet vid flera landtdagar efter representations systemets
återupplifvande bos oss. Han afled i Tammerfors i början
af år 1887.

Sid. 240. Vid konstföreningens årsmöte 1868. Se anmärkningen till
sidan '207.

Sid. 244. Såsom högste ledaren på stället o. s. v. Cygnaeus syftar
här på grefve F. Berg, i tiden generalguvernör öfver Fin-
land.
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Sid. 244. Och såsom den spänstige medhjelparen o. s. v. dåvarande
finanschefen, friherre Fabian Langenskiöld.

Sid. 246. Finska konstföreningens första ordförande o. s. v. friherre
Carl Walleen.

Sid. 248. Vid konstföreningens årsmöte 1873. Efter stenografisk upp-
teckning af löjtnant A. Fabritius blef detta tal try-ckt 1874

ri broschyren „Några drag ur våra kulturförhållanden."
Bland Cygnaei efterlemnade papper fanns ett blad aforis-
mer om Ekmans konstnärskap alla begagnade i nu ifråga-
varande tal utom nedanstående, hvilken dock torde vara
förtjent att ihågkommas. Orden lyda:

„_Det är otroligt, men dock sant, att ju närmare
man skärskådar totaliteten af Ekmans skaplynne och
artistiska verksamhet, desto mera bringas man till den
öfvertygelsen, att Ekman snarare påminner om de före-
teelser, dem ett tidehvarfs sjunkande konst framter än
om sådana, som karakterisera ett lands gryende konst:
lättfärdigheten att komponera, en betydande, ehuru re-
dan förslappad teknik, en missaktning för konstens
högsta syften, ett fikande efter vanskligt beröm jemte
ringa aktning för sann ära.

Det är öfvertygelsen om ovanskligheten af Ekmans
betydelse för vårt lands kulturhistorie, som föranleder
mig att redan nu fälla ett omdöme allvarligt som efter-
verldens slutdom och, såsom jag hoppas, opartiskt lik
denna."

Sid. 248. Det är Viktorine Nordensvan o. s. v. Jemför sidorna 187
och 188 i detta band samt anmärkningen till sid. 186.

Sid. 257. Vid konstföreningens årsmöte 1874. Början af detta tal
återfanns bland Cygnaei literära qvarlätenskap. Enligt
tidningsreferat från mötet beklagade Cy-gnaeus, efter att
hafva omnämnt K. E. Janssons tre förnämsta genrebilder:
„Klöfver ess", ~Talmannen" samt „En slant i håfven", den
.svåra sjukdom, som drabbat artisten. — Talaren fäste
vidare uppmärksamheten vid det allt mera stegrade del-
tagande för konst, som under senaste år hos oss yppats
och ansåg deri en borgen ligga för dess framgångsrika
fortkomst o. s. v. Slutligen öfverlemnade Cygnaeus med
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några ord Finska Hushållningssällskapets utmärkelsetecken
för långvarig och trogen tjenst åt föreningens vaktmästare
Erik Skoglund.

Sid. 261. Vid konstföreningens årsmöte 1875. Början af detta tal
anträffades i manuskript. Fortsättningen är meddelad efter
referat i n:o 5S af ~Morgonbladet" för år 1875.

Sid. 261. Vår gryning bebådande,, vackra årsdag o. s. v. Konstförenin-
gens årsdag, den 10 Mars, bär i almanackan Auroras namn.

Sid. 263. Det. sista man väntade af konstnären var en grafsten o. s. v.
Sin tafla ~En slant i håfven", interiör från Finströms kyrka
på Åland, hade Jansson tillfälligtvis signerat medels sitt
namns anbringande på en af grafstenarne i kyrkogolfvet.

Sid. 263. Hvad Emma Gyldén-Schantz vidkom hänvisade talaren till
den bild af henne, han förut tecknat. Se bland „Tal vid
grafvar", sid. 185 i detta band.

Sid. 204. Vid konstföreningens årsmöte 1876. Ingick, efter stenogra-
fisk uppteckning af löjtnant A. Fabritius, i den år 1876 af
Cygnaeus utgifna broschyren: „Två tillfällighetstal.'- Det
oansade skick, hvari talet der befinner sig, har tvungit ut-
gifvaren att försöka med lätt hand aflägsna de mest stö-
tande vårdslösheter, som insmugit sig i det mundtliga före-
draget.

Sid. 265. Hdrdh var den, som på ett värdigt sätt representerade den
konsten uti detta land. Fotografen och aqv. rellisten C. A.
Hårdfi hemma från Sverige, afled i Helsingfors d. 18 Aug.
1875.

Sid. 265. — det var Johan Lindh. Se sidan 100 i 9:de bandet
af dessa samlade arbeten äfvensom sidan 100 i detta band.
Han var gift med Hedvig Kristina Liljeberg hemma från
Gamla Karleby. Hon afled i Helsingfors den 24 Febr. 1876,
74 år gammal.

Sid. 265 det var vid Nestor Tallgrens (graf). Se ~Tal vid
grafvar", sid. 193 i detta band.

Sid. 266. — — — med hvilken han stått i oafbruten korrespondens
i många år. Cygnaeus torde syfta på en vän till Nestor
Tallgren, handlanden Gustaf Brandt, som afled i Helsing-
fors år 1885.

Sid. 272. Hvad skulle den tappre baronen o. s. v. Cygnaeus syftar
på baron Kasimir von Kothen, verksam vid riddarhus-
planens realiserande.

Sid. 274. Vid konstföreningens årsmöte 1871. Talet återfanns, ut-
skrifvet enligt stenografisk uppteckning, men har hittills
icke varit synligt i tryck. Dessa den sjuttioårige talarens
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ord på det sista af honom bivistade årsmöte inom Finska
konstföreningen, framträda här efter omredigering i språk-
ligt hänseende.

Sid. 280. Detta svarstal på finska konstföreningens genom Z. Tope-
lius framburna afskedshelsning till hennes dagen förut af-
gångne ordförande är det sista tal, som veterligen blifvit
hållet af Cygnaeus. Det blef äfven af honom sjelf upp-
tecknad!.

Sid: 280. — ehuru man ansett det löna mödan att skrifva en
bok —

— Orden syfta på professor N. A. Gyldéns pole-
miska broschyr om finska konstföreningens stiftelse.

Sid. 282. — en fjerdedels miljon skulle af enskild person testamen-
teras — — Framlidne bokhandlaren i Wiborg W. Hovings
testamente af omkring 240000 mark åt finska konstför-
eningen.

Sid. 283. — — pä en vindomsusad klippa vid Finska vikens strand
o. s. v. En af Cygnaeus uppförd villa i Brunnsparken in-
vid Helsingfors inrymmer den ifrågavarande konstsamlin-
gen, som bär namnet „Cygnaei galleri".

Sid. 281 Af Cygnaei många tal vid finska konstföreningens
allmänna sammankomster har utgifvaren sammanfört
dem, han lyckats öfverkomma dels in extenso, dels i refe-
rat. Han vill här erinra om, att konstföreningens matrikel,
som år 1872 började utgifvas, endast i största korthet om-
nämner, att Cygnaeus öppnade årsmötena den 9 Mars 1872
samt enahanda möten åren 1873--! 877, hvilka alla höllos
den 10 Mars. Som läsaren finner ingå senast ifrågavarande
tal för 1873—1577i detta band. — Beträffande Cygnaei mundt-
liga andraganden vid konstföreningens Maj möten bör här
nämnas, att sagde matrikel äfven ger en knappt affattad
innehållsförteckning"' öfver dessa tal för den 25 Maj 1872,
den 26 Maj 1873 och 1874, den 25 Maj 1875 och den 26
Maj 1876 och 1877, på hvilken sistnämnda dag Cygnaeus
höll sitt sista offentliga tal inom föreningen. Af dessa an-
dragande meddelas här de referat, som i matrikeln och i
tidningspressen kunnat öfverkommas och hvilka i allmän-
het, gifva åtminstone en antydan om hufvudinnehållet af
talarens yttranden. Början till hans allra sista offentliga
tal, vid konstföreningens sammankomst den 26 Maj 1877,
anträffades dock i manuskript, hvarför utgifvaren i det
följande in extenso meddelar talets början, bifogande slutet
i tidningsfererat. Ifrågavarande referater följa här:
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Vid konstföreningens sammankomst den 25 Maj 1872.

(Efter referat i Morgonbladet.)

Ordföranden, statsrådet Cygnaeus, omnämnde, huru
föreningen nu har anledning att med gladare mod än
härtills se framtiden till mötes. Ritskolorna stå under
ledning af utmärkte lärare Ekman, Munsterhjelm, Sjö-
strand. Alla vinster, som nu bortlottas, äro inhemska
och vittna i sin mon om, att föreningen ej arbetar utan
framgång. Föreningens lokal har erhållit en europeisk
karakter. Konstsamlingens intendent, amanuensen B. O.
Schauman har nämligen med en skicklighet, intelligens
och ett storartadt intresse, för hvilket föreningen hem-
bär honom den uppriktigasie tacksamhet, i lokalen upp-
stält och ordnat samlingen. Af de artister, hvilkas
första steg på konstens bana tagits under föreningens
hägn, har K. E. Jansson på ett glädjande sätt besvarat
allt honom bevisadt frikostigt och hjertligt deltagande.
Om konstföreningen på ett decennium intet annat gjort
än bidragit till, att hans taflor kommit i dagen, så
så skulle dess tillvaro ej varit förgäfves. Likaså har
en annan af föreningens f. d. skyddslingar, genremålaren
A. Liljelund, rikt tillfredsställt på honom stälda för-
hoppningar. Anledning till glad tillförsigt för framtiden
gifver äfven den berömliga flit, som ritskolans elever
ådagalagt. — — —

—
— — — — —

— —
— —

Vid konstföreningens sammankomst den 26 Maj 1873
yttrade sig Cygnaeus, enligt protokollet för mötet, om
konstens fortgång och ställning i vårt land.

Vid konstföreningens sammankomst den 26 Maj 1874
inledde Cygnaeus, enligt protokollet, sitt tal med några
varma ord, närmast föranledda af den höga ålder, han
redan innehade för att kunna med framgång bekläda ord-
förandeplatsen samt sade att han varit betänkt att lemna
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denna åt någon, som bättre och kraftigare kunde verka
för föreningens intressen å högre ort. Han trodde det
dock vara en pligt för honom att icke vika, då han
såg sig ännu åtnjuta föreningens förtroende samt ut-
talade sin tacksamma glädje öfver, att intresset för konst-
föreningen allt fortfarande visar sig genom ett ökadt
antal nya medlemmar samt öfver att den finska konsten
allt mera gjort sig gällande som ett annex i konstens
stora verldsrepublik.

Vid konstföreningens sammankomst den 25 Maj 1875.
Statsrådet Cygnaeus öppnade mötet med några tack-

samma minnesord öfver treime under årets lopp bort-
gångna, varma konstens vänner prosten Frans von
Knorring, geheimerådet Robert von Trapp och bok-
tryckaren Oskar af Heurlin.

Vid konstföreningens sammankomst den 28 Maj 1876
utdelade, heter det i protokollet, Cygnaeus prisbelönin-
garne åt ritskoleelever.

Vid konstföreningens sammankomst den 26 Maj 1877.

t,Almanackan, den ofta antastade, men dock långt
oftare anlitade gamla sierskan, låter oss veta, att våren
skridit långt framåt, sedan vi senast firade vår kulna
Auroras dag. Allt annat än vänliga vindpustar inlägga
dock protest emot almanackans skrytsamma försäkringar,
och det är ej ensamt botaniken, som menar, att blom-
stermånaden gör föga skäl för sitt vackra namn. Och
likväl har Maj äfven hos oss strött blommor omkring
sig med så frikostig hand, att det kunde väcka afund
på Arnos under blomster dignande strand. Möter oss
en älskvärd sångerska med blommor i hågen erfordras
hos henne mer än vanlig styrka, om hon ej svigtar un-
der de blomsterbördor, med hvilka vi bestorma henne.
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Men framför allt mana dock kära grafvar blommorna
att knyta sig till kransar för att, om också blott några
stunder, kläda grafvens mörker i hoppets och kärlekens
färger.

Aldrig hafva allas hjertan i detta land känt sig
så värmda vid tanken på ett kallnadt menniskostoft
som den 12 i denna månad, och dessa känslor begrofvo
den hädangångne*) under en lavin af blommor på Näse-
backen.

Det var en betydelsfull vink af de makter, som
styra gången af nationernas bildning, att samma ögon-
blick, då finska folkets representanter för första gången
egde att afkunna lifvets eller dödens dom öfver en
fråga, ställd till finska konstens framtid, föll centner-
tungt i vågskålen, i och med Runebergs namn, fulla be-
tydelsen af konstens vigt för folkens högre värde. Det
lärer ej vara tillåtet att vägra sin beundran åt den
brådmognade vishet, som blickade med förakt på en
fantastisk ungdoms entusiasm för en bland de främsta
stormakter, hvilka i alla tider bidragit att bana väg åt
folken till nationernas antal. Hvad betyder för desse
framtidsmän konsten, som kan föra sina heroers namn
öfver verlden, emot stumpen af en bibana, hvilken kan
föra deras egna personer med tillbörlig barlast af sjelf-
belåtenhet till närmaste jernväg?

Jemförelsevis få äro likväl de, hvilka hafva hjerta
— eller rättare sagdt hjertlöshet — att förneka lyckan
af det framsteg, vårt land gjort, då man knappt be-
höfver nu mera befara att möta artistiska anlag af alla
slag, hvilka brutits i växten af brist på tillfälle till ut-
veckling, värma och fri luft.'1 — — — — — — —

(Här slutar Cygnaei manuskript till detta hans sista
tal inom konstföreningen: fortsättningen refereras i n:o
120 af ..Morgonbladet-' för 1877 sålunda:)

*) Joh. Ludv. Runeberg.
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Talaren berörde vidare Runebergs oförlikneliga
förmåga att med ord mejsla gestalter och måla Finlands
natur på ett sätt så fulländadt, så mästerligt, att hvar-
ken bildhuggarens mejsel eller målaren med sina färger
förmådde i detta hänseende uppnå den stora hädan-
gångne. Talaren beklagade, att finska bondeståndet,
som ådagalagt så mycken värme för den dramatiska
konsten, åt den bildande konsten egnat så ringa under-
stöd. Ur finska bondens hem hade dock många unga
konstnärer — Takanen, Muukka m. fl. utgått.

Sid 287. Det föredrag ~om det historiska dramats rättigheter och
skyldigheter i sitt förhållande till historien sjelf', hvarmed
Cygnaeus den 3 Mars 1854 tillträdde den nyss inrättade
professionen i estetik och modern literatur. ingick referat-
vis i n:o 19 af ~Morgonbladet" för år 1854. Cygnaeus hade
år 1868 för afsigt att utgifva detta fritt hållna tal — hvil-
ket ,hade lyckan att ådraga sig vänlig uppmärksamhet på
sin tid" — i en påtänkt fjerde del af hans ~Små häften
angående Litteratur och Konst" samt senare 1874 i „Drag
ur våra kulturförhållanden", men denna plan förföll. —

Elias Lönnrot blef samma dag som Cygnaeus installerad
i professionen för finska språket såsom M. A. Castréns
efterträdare, på hvilken omständighet början af föredraget
syftar.

Emot de uttryck i detta Cygnaei inträdesföredrag,
som gälde skådespelet ~Ur lifvets strid", inlade styckets
författare, herr F. Berndtson i n:o 20 af „Morgonbladet",
för år 1864 en skarpt affattad ~reservation", hvilken i n:o
21 af samma blad besvarades af Cygnaeus med följande
korta ~explikation":

~Jag har ej haft den glädjen att finna mig öfver-
bevisad genom det häftiga anfall författaren till skåde-
spelet „Ur lifvets strid" riktat emot de tvänne anmärk-
ningar, som af mig med lugnaste mod och efter moget
begrundande blifvit uttalade. Deremot måste jag med
smärta erkänna, att, i följd af de, lindrigast sagdt obe-
fogade insinuationer, han tillåtet sig mot mig, min offent-
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ligen uttryckta öfvertygelse, att de antydda misstagen
härflutit från — såsom orden föllo sig — ett ~så upp-
höjdt och ädelt sinne-, blifvit något vacklande.

Jag förstår verkligen ej, huruvida mitt ~utfall
emot skådespelet ~Ur lifvets strid" var i visst hän-
seende „kränkande" för detta; men hvad jag med
säkerhet vet, är det, att min afsigt ingalunda var att
så kränka styckets författare, som denne sökt i sin
~reservation" kränka

den nyssblefne prof. i estetiks-

Sid. 290. Hafva vi icke sett en af de ädlaste gestalter o. s. v. Med
denna anmärkning syftar Cygnaeus på Gustaf lll:s upp-
trädande i dramen „Efter femtio år" af Z. Topelius.

Sid. 290. — typen för det ärelösaste förräderi o. s. v. Denna och
pä samma sida följande anmärkning rörande Döbeln gälla
skådespelet ~Ur lifvets strid" af F. Berndtson.

Sid. 296. Vid K. A. Bomanssons disputation. Detta och följande
, företal" ingingo i ~Små häften angående litteratur och
konst', 11. 1868.

Sid. 299. Minnesmärken, som öfverallt i konstens länder skulle anses
vittna blott derom, att äfven der barbariet en gång varit
fosterländskt o. s. v. I manuskriptet har Cygnaeus inom
parentes i marginalen skrifvit ordet: stenåldern.

Sid. 302. Vid Joh. Vikt. Calamnii disputation. Se anmärkningen till
sid. 296.

Sid. 305 — — de arabiske lärde Avicenna och Averroés — —. Den
förre läkare och filosof, död 1036, den senare benämnd
„kommentatorn", en i fri g beundrare af Aristoteles, född i
Cordova 1126, död 1198.

Sid. 307. Vid Karl Joh. Bergboms disputation. Se anmärkningen till
sid. 296.

Sid. 307. Hvar gång jag under senaste årens förlopp stigit ned o. s. v.
Cygnaeus var vid denna disputationsakt redan emeritus,
sedan den 17 Juli 1867.

Sid. 308. lag tillträdde mitt embete som professor o. s. v. Se Cyg-
naei inträdesföredrag, sidan 287 i detta band.

Sid 315. åtföljdes i tryck af en „anmärkning" af Cyg-
naeus, hvarvid må erinras, att Ingeborgs och Erik Glip-
pings roller i sorgespelet „Marsk Stig" återgåfvos på sven-
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ska scenen i Helsingfors af fru och herr Raa. Cygnaei
anmärkning lyder:

„ofvanstående uppsats, hvars uppgift endast var
att bedöma framgången, hvarmed de dramatiske skal-
der, hvilka hemtat sitt ämne ur visorna om Marsk Stig,
löst detta problem, hade ingen plats för utdelandet af
pris åt de talanger som på vår scen gåfvo lif åt sorge-
spelets sorgeliga gestalter. Skulle frågan varit om det
utmärkta sätt, hvarpå framför allt Ingeborgs och Erik
Glippings roller spelades, då hade kritiken med nöje
sträckt gevär."

Sid. 319. Tal till Finlands studenter den 1 April 1873. Början är
af'tryckt ur Cygnaei handskrift. Referatet är taget ur
n:o 77 af ~Morgonbladet'- för sagde år.

Sid. 320. Talaren framhöll — — som en idéel seger konstlotteriet
o. s, v. Till förmån för finske artisternes och literatörernes
pensionsförening hade den 25 Mars 1873 ett stort konst-
lotteri hållits i Helsingfors med bidrag från hela landet.

Sid. 320. — det hundraåriga minnet af F. M. Franzén.
Sid. 320. Med några ord omnämnde talaren o. s v. De antydda tvi-

sterna gälde den af herr C. G. Estlander m. fl. inledda
rättegången mot herr K. J. Bergbom, den skarpa polemi-
ken om Alexis Kivis arbeten m. m.

Sid. 322. Tal till Finlands studenter den 1 April 1874. Det ingå-
ende Knapphändiga referatet är taget från n:o 76 af „Mor-
gonbladet" för 1874, hvilket blad tillägger, att en ädel
manlighet och hög fosterlandskärlek utmärkte detta tal,
som påminte om Cygnaei bästa.

Sid. 323. Tal till linlands studenter den 1 April 1875. Referatet
är taget ur n:o 74 af „Morgonbladet" för år 1875.

Sid. 326. Då hade det fallit talaren in att taga upp ett gammalt
projekt o. s. v. Då Cygnaeus första gången var kurator
för den förenade österbottniska afdelningen, hade han år

1842 väckt förslag om byggandet af ett hus för sagde af-

delning. Förslaget uppsattes på afdelningens vägnar samt
utsändes till studenternes hembygd med uppmaning att

lemna bidrag för ändamålet. Ehuru en mindre summa

penningar insamlades, omfattades dock företaget icke med
något varmare intresse och det förföll helt och hållet,
sedan afdelningsväsendet med år 1852 upphörde. Senare
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antog förslaget hos Cygnaeus gestalten af ett gemensamt
hem för Finlands alla studenter, en åsigt, som han vid
flera tillfällen framhöll. Cygnaei ursprungliga förslag af
år 1842 finnes af herr Otto Donner publiceradt i „Jouka-
hainen" VII år 1873 under titel: ~Det första förslaget till
ett studenthus i Helsingfors" och är af följande lydelse:

Det fanns en tid, då mången bland Finlands äd-
laste män genom frikostiga gåfvor till den finska hög-
skolans båtnad sökte ådagalägga sin varma välvilja för
densamma. Denna tid har längesedan gått hän. Var
det den flyktande kärleken till fäderneslandets aaka-
demi", som tagit med sig den vackra sedvanan, liksom
tiderna farit af med sjelfva detta namn? Vi våga be-
tvifla detta. Vi tro tvärtom, att Finlands folk aldrig
lifiigare än i dessa tider känt Finlands hjerta klappa
varmast i dess universitet. Måhända är det endast
statens så högt stegrade frikostighet, som öfvertygat
den enskilde om umbärligheten af sin egen. Och lik-
väl är det till denna, vi fördrista oss att vädja i ett
mål, som kan synas allt för ringa för att kunna på-
räkna det allmännas gifmilda, hjelpsamma hand.

Och det är lyckan, att vi med vår anhållan
kunna vända oss till vår hembygds intresse för uni-
versitetet, som ingifver oss det fastaste hopp om fram-
gång deråt. Ty ingen nejd inom Finlands landamären
eger bättre grundad rätt att med ädel stolthet tänka
på de söner, den under tvänne sekel förmått sända
till landets högsta lärdomsanstalt. I österbottniska
nationens matrikel stå de flesta bland dessa namn in-
skrifna, hvilka ovanskligt beteckna solvisarena, som
pekat på d<*n höjd, hvartill det intellektuela ljuset
efterhand höjt sig öfver vårt fädernesland. Det upp-
lyftande medvetandet deraf måste ofelbart öka våra
hemmavarande landsmäns välvilliga beredvillighet att
befrämja ett företag, ländande tiil österbottniska af-
delningarnas vid universitetet båtnad: en framgång»
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hvarom redan så många andra skäl dessutom oss för-
vissa. Vi kunna så mycket mindre draga denna bered-
villighet i tvifvel, som företaget åsyftar ingalunda blott
ögonblickets, utan fast mer kommande akademiska ge-
nerationers bästa.

De mångfaldiga ölägenheterna af att icke ega nå-
gon egen lokal för så kallade Cinationsrum" ha nämli-
gen hos oss framkallat den önskan att om möjligt i
en framtid bereda oss en sådan. Och då våra tillgån-
gar ej tillåta oss att bygga realiserandet af denna plan
endast på egna krafter, fördrista vi oss att härmedels
vända oss till Er våra närmaste landsmän å hembyg-
derna, med anhållan om välvilligt bistånd till densam-
mas utförande. Det blefve oss dubbelt kärt att hafva
edert deltagande att tacka för det egna hem, vi så-
lunda komme i tillfälle att på fjerran strand koloni-
sera och hvilket äfven med yttre band skulle om-luta
såsom bröder oss äfvensom stundande slägten. de der
i våra spår sträfva till samma mål. utgångna från
samma födelsenejder.

Planens utförande i större eller ringare skala
måste naturligtvis bero af det större eller ringare del-
tagande, den förmår tillvinna sig. För de influtna med-
len skall noggrann redovisning icke utebli, och i den
händelse — hvilken vi emellertid svårligen behöfva
befara — att allmän likgiltighet skulle göra hela
företaget omöjligt, komma de lemnade bidragen att ti' 1
gifvarene ofördröjligen återställas.

Måhända bär denna vår plan för mycket karak-
teren af ynglingahoppets dristighet, som mäter andras
deltagande för ett vackert ändamål allt för djerft efter
sin egen värmas vidgande måttstock. Men äfven i det
sorgliga fall, att detta hopp helt och hållet skulle
svika, fördrista vi oss tro, att framtidens billighet ej
skall dömma oss allt för strängt för det vår kärlek
till hembygden förledt oss att högre, än vi dertill egde
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rätt, uppskatta dennas välvilja för ett brödraförbund,
hvari en Mennander, en Tengström, en Franzén, en
Runeberg och så många andra bland Finlands härli-
gaste män tid efter annan utgjort länkar. Denna fram-
tids dom skall måhända taga i beräkning, att vår plan
nådde sin mognad i stunder, då den väntade ankom-
sten af högskolans ungdomlige höge kansler*) vidgat,
alla unga hjertan till glada förhoppningar om univer-
sitetets förkofran.

Sid. 323. Cygnaei senare uppsats i ämnet läses i n:o 7 af „Pappers-
lvktan" för år 1859 och bär titeln ~Skall studenthuset i
längre tid existera endast som ett luftslott ?" Uppsatsen
ingår i sjette bandet af detta arbete.

Sid. 328. Tal till Finlands studenter den 1 April 1876. Efter steno-
grafisk uppteckning af löjtnant A. Fabritius för „Morgon-
bladet" tryckt, i broschyren „Två tillfallighetstal" år 1876.

Sid. 329. 2" sjelfve hafven för icke längesedan hembjudit eder hyllning
åt en man o. s. v. A. E. Nordenskiöld.

Sid. 329. Der borta aren I tillfälle att då och dä beundra ett dra-
matiskt stycke o. s v. Pekande på den närbelägna Nya tea-
tern i Helsingfors syftade Cygnaeus vid tillfället på sorge-
spelet „Daniel Hjorts" författare J. J. Wecksell.

Sid. 329. Der sammanträdde vårt universitets representanter o. s. v.
Ett större antal finska studenter aflade sommaren 1875 ett
besök i Upsala, dit inbjudne af studentkåren derstädes.

Sid. 333. Tal till Finlands studenter den sista April 1877. Början
af manuskriptet återfanns bland Cygnaei qvarlåtenskap.
Cygnaeus var illamående den 1 April sagde år, i anledning
hvaraf studentkårens sedvanliga hyllning blef uppskjuten
till den sista i samma månad. Då talade Cygnaeus för
sista gången till finska studentkåren. Vid den akademiska
ungdomens följande uppvaktningar kunde han ej mera
lemna sina rum.

Sid. 333. — — en liten säng. som jag kallade ~Vår i våren". Se
åttonde bandet af detta verk, sidan 170.

Sid. 335. Tal till professoren J. J. Tengström ingick i „Joukahai-
nen" VI.

*) Dåvarande storfursten-thronföljaren, sedermera kejsaren
Alexander 11, född .818.
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Sid. 337. Vid konstnärsgillets årsfest den 5 Februari 1866. Festen
firades i Ulrikasborgs brunnshus invid Helsingfors, under
ett af de svåra missväxtår, som vid denna tid hemsökte
Finland. Till programmet för festen hörde bland annat
utförandet af folkdanser från olika trakter af landet samt
uppvisandet af tablåer ur „Fänrik Ståls Sägner". Det
meddelade af talet är det, enda som återstår af detsamma.
Denna början ingick i n:o 42 af „Hufvudstadsbladet" för
år 1866; den utlofvade fortsättningen, egnad friherre J. R.
Muncks minne blef aldrig publicerad. — Juriskandidaten,
nationalekonomen Henrik Borgström, en fint bildad per-
son, upphofsmannen till Föreningsbanken i Finland och
till Hypoteksföreningen, afled den 21 Maj 1865,35 år gam-
mal, i följd af olycksfall vid en ridt.

Om friherre J. R. Munck hade Cygnaeus kort förut
talat vid universitets den 15 December 1865 begångna
sorgefest öfver denne sin bortgångne vicekansler, (Se fjerde
bandet af detta verk, sidan 269. Följande aforismer, upp-
tecknade af Cygnaeus, gifva en anty-dan om slutet af hans
nu ifrågavarande minnesord öfver friherre Munck.

Aforismer: Friherre Munck, ,_,_ veteranen" och
dock städse färdig att kasta sig iu i striden för det,
han ansåg vara rätt och godt.

Det var en lycka för honom, det är en lycka-
för oss, att vi icke alls eller åtminstone mera sällan,
än vi vanligen bruka, satte i verksamhet vår kritiska
skärpa mot detta varma, välvilliga, finkänsliga hjerta.
Det hade visst stått i vår makt att göra det mycket
olyckligt; att vi icke missbrukade denna vår makt,
gjorde hans ålderdom lycklig och skänker oss glädjens
minne i denna stund och framdeles, så länge vi bevara
minnet.

Vi s'å till friherre Munck i förbindelse för mycket
godt, som han såsom embetsman velat och uträttat, men
framför allt likväl för den oblandade känsla af glädje,
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hvarmed vi kunna ihågkomma detta ödla hjerta, som
borde kunna förmå sjelfva misantropen att tro på
mensklighetens adel.

Sid. 341. — — Men en idé, utgången frän samma hem som Henrik
Borgström — — Brunnsparken invid Helsingfors anlades
af Henrik Borgströms fader, kommercerådet H. Borgström
senior, som afled den 30 Juni 1883. — I Cygnaei utkast
till detta tal förekommer följande härmed i samband stående
aforism :

hufvudstad var den tiden infattad i
ödemarker. Såsom Israels barns profetiske ledare har
han lockat fram helsogifvande vatten, der stenrösen
ännu för en menniskoålder sedan förtrampade allt lif.""

Sid 342. I sammanhang med dessa minnesord öfver Henrik
Borgström junior må här meddelas det fragment, som
återstår af det tal, hvilket hölls af Cygnaeus vid konst-
närsgillets utfärd till Thölö park den 16 Juni IS7O och
hvilket var egnadt kommerserådet Henrik Borgström senior,
anläggaren äfven af denna vackra park norr om den finska
hufvudstaden liksom af Clrikasborgs brunnspark söder om
staden. Talet hölls på en af parkens högsta bergsplatåer
och blef stenografiskt upptecknadt. men med sä stora luc-
kor, att sammanhanget ohjelpligen störts. Detta fragment
lyder som följer:

Tal till kommerserådet Henrik Borgström.
Vid konstnärsgillets fest i Tölö park den 16 Juni 1860.

L,Yi hafva bjudit till att höja oss så högt, som
naturen någorstädes i den närmaste omgifningen tillåter.
Jag vill deri se en bild af stundens betydelse för oss
alla, ej blott för oss, som för ögonblicket befinna oss
här, utan för den långa framtid, som följer.

Vi måste medgifva, att hvar och en, hvilken ej
blifvit allt för vanlottad af lyckan, känt sig någon gång
lyckligare än annars. Det finnes höjdpunkter i glädjen,
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och en sådan stund är denna, en stund, vacker som en
skön förhoppning, utan skugga, som följer efter, utan
skymmande dimma, åtminstone ej någon ogenomtränglig
sådan, utan en dimma, om hvilken vi veta, att bortom
densamma åter ett ljus skall höjas.

Der borta se vi vår vackra hufvudstad, som vi
lemnat der att fungera såsom dess pligt är: att tänka,
arbeta, streta. Men vi ha dragit oss hit tillbaka som
till en borg, der frid och ro valt sig en bostad. Detta
är ej någon protest mot tidens sträfvanden, i hvilka vi
alla deltaga ej blott som åskådare. Ära åt dessa sträf-
vanden, som öfverallt söka förvandla sten till bröd, så
vidt sådant är möjligt. — — — — — — — —

—

Det finnes i allmänhet två makter, som regera handlin-
gen; den ena är tankens makt, den andra är handens.
Ofta nog äro dessa makter allt för mycket skiljda från
hvarandra, så att ingendera förmår utföra hvad den
gerna önskade realisera. Deraf denna otyglade otålig-
het, som hvälfver sig genom större eller mindre kret-
sar i verlden, denna oro, som ej finner lugn och ro.
Sin fulla tillfredsställelse finner handen i förbund med
anden och blir en stor makt. —

— — — — — —

Det är så konstnären utför sina odödliga verk. Tan-
ken ensam är en olycksalig kraft; den behöfver en
marmorbit för att realiseras. Blott der tanken gifver
idéer, och handen utför dem, der kan harmoni uppstå,
der kan konst och menniskosnille åstadkomma det
högsta och det bästa.

Hvad jag nu sagt, kan äfven tillämpas på sjelfva
detta ställe, hvars förädling ledts af tanke och hand i
förening, hvilka förmått verka denna ädla, stora för-
vandling från sten till grönska, från ödemark till park.
Denna förvandling har derför egentligen blifvit så vacker,
att emellan tanken, idén, och utförandet, handen funnits
en medlare, ett outtröttligt, välvilligt hjerta, som klap-
pat ej blott för andras intressen och behöfver, utan
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som tänker på, som arbetar på att skapa det ädelt
och godt är.

Det är denna vackra samverkan vi hafva att tacka
för njutningen af denna stund, det är den, som många
generationer af menniskor efter oss komma att tacka.

Man skall glömma oss, men man glömmer ej denna
grund, som skall utveckla sig till allt högre skönhet,
och man skall ej heller glömma den, som skapat öde-
marken till hvad den är och hvad den kan blifva. Jag
tviflar ej derpå, att liksom stenarne här blifvit en park,
så skall tacksamheten en dag blifva en sten, deri konst-
nären sätter både sitt snille och den förmåga, han kan
ha till sin disposition. Slägten efter slägten skola gå
bort, men slägten efter slägten skola återkomma hit
och fröjda sig, ja fröjda sig åt det, som vi sett uppstå
från ödemark. —• — — —

—
— —

(Här följer ett längre osammanhängandeställe i steno-
grammet, hvaraf man dock finner, att Cygnaeus, efter
att hafva påpekat, huru äfven denna parkanläggning bi-
drar att höja vårt lands sjelfmedvetande, slog öfver i en mera
humoristisk ton, talande om jagtlagar och Astrilds skott,
om skogseldar och små flammor, som värma och upplifva
en menniskas hjerta, samt slutade sitt tal med ungefär
dessa ord:)

Sålunda har här blifvit sörjdt för både de stora
tankarne och de små fröjderna, för allt hvad menni-
skan behöfver för att lefva ett menskligt lif.

Men sist och först återkomma vi ändå till den
tacksamhetsskuld, i hvilken den finska hufvudstadens
alla sferer redan ega rättighet att stå till den ädle
upphofsmannen af denna park. Bättre än någon har
han gjort naturens milda gåfvor tillgängliga för hvarje
menniska, och större anledning än någon har han att
höra uttryck af välvilja för detta storsinnta arbete, och
derför kunna, derför böra vi här, der vi se hans verk
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framför oss, höja ett varmt och innerligt hurra för
kommercerådet Borgström!

Af Cygnaei öfriga inom konstnärsgillet hållna tal
finnes intet i behåll — utom de två första menningarne
af den skål, hvarmed han, på uppdrag af konstnärsgil-
lets ordförande, vid sammankomsten den 28 September
18.72 pä gillets vägnar helsade skulptören Walter Runeberg
välkommen från hans långvariga färder i främmande land.

Sid. 343. Skål för kons'närsparet Gustafsson, Hittills otryckt frag-
ment. En festlighet för dessa sreniska artister, de sista
representanterna af den första stående svenska scenens
gyllene dagar i Helsingfors, hölls af teatervänner den 5
Juni 1873, efter sagde artisters afskedsrecett före deras
hemresa till Sverige.

Sid. 343. den störste sceniska artist o. s. v. Orden syfta på
svenska skådespelaren Frithiof Raa. som afled den 20 maj
1872.

Sid. 345. Till skådespelerskan Hedvig Charlotte Raa, född Forsman,
sedermera omgift med norske literatören Kr. Winter-
Hjelm. Talet hölls vid en festlig middag den 26 Septem-
ber 1873, gifven af bland andra det finska teatersällskapet,
i hvars leder hon som gäst under hösten samma år upp-
trädt iflera betydande roller på finska f„Lea", „Maria Tudor",
scen ur ~Macbeth" m. m.) Föregående afton hade hennes
afskedsrecett egt rum.

Här kan måhända rätta platsen vara att omnämna,
det, Cygnaeus synts hafva haft för afsigt att skrifva något
slags återblick på den sceniska konsten i Finland före fru
Råas uppträdande på den finska teatern. Handstilen ger
tillkänna, att han börjat uppsatsen omkring är 1875. Det
fullskrifna ark, som deraf finnes i behåll, är af följande
innehåll:

~Bland alla konster gifves det ingen, hvilken af
menniskorna blifvit så älskad som skådespelarens; men
ingen heller har af dem blifvit så strängt fördömd som
denna. Det måste ligga en oändlig lifskraft i skåde-
spelarekonsten, dä hon oaktadt alla dessa konflikter
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mellan hat och kärlek ej blott förmått bevara sin till-
varo, utan vinna allt mera terräng i verlden.

Om denna hennes eröftingsförmåga erinras man
äfven af det aktningsvärda namn, som gifvit anledning
till denna återblick på framfarna dagar.

Man vore nästan frestad tro, att af alla de upp-
gifter, i hvilka menskligheten föresatt sig att uppnå
fullkomlighet, scenens yrke fordrar den högsta kraft-
ansträngning för hinnandet af det högsta målet. Så få
hafva i alla tider de varit, hvilka framstått såsom verk-
ligt store på scenen. Det är bra besynnerligt, men det
är så: besynnerligt derför, att få menskliga varelser
funnits eller finnas, som icke känt eller känna hos sig
kallelse till någon yttring af skådespelare-konsten; be-
synnerligt framför allt, emedan både män och qvinnor
visat sig ega förmåga att undantagsvis uppstiga till lika
höjd på teatrarnes banor. Vår tid har sett Rachel och
Ristori. Modena och Torslow jemnårigt beherrska sce-
nerna, och ingen har väl tilltrott sig att absolut af-
göra, hos hvilkendera parten af menskligheten seger-
palmen stannat.

För denna täflan om snillets pris har Finland
länge förblifvit främmande — kanske derför, att ~scenen
betyder verlden", och Finland betyder så litet i verlden.
De försök, hvilka i detta land tidigare gjordes att ut-
sträcka skolornas inflytande äfven till teatern, strandade
mot stötestenar af både materielt och andligt slag. Svå-
rare än att taga bröd i öknen, blef det länge att här
anskaffa en scen med dithörande nybyggare. Det län-
der fru Charlotte Raa till evinnerlig berömmelse att
icke så litet hafva bidragit till att på nationel finsk
grund uppbygga detta kulturverk.

Ännu då man redan fann tillstj-mmelser af skåde-
platser i detta land, måste ej blott hjelptrupper för att
fylla luckorna i de uppträdande truppernas leder, utan
hela härskaran lånas från Sverige. T' — — — — —
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Sid. 348. Tal vid firandet af artisten E. J. Löfgrens femtionde födelse-
dag. Cygnaeus hade efteråt upptecknat endast det frag-
ment af talet, som meddelats i texten. Till samma födelse-
dagsfest hade han skrifvit den skämtsamma dikt, som lä-
ses på sidan 203 i nionde bandet af detta verk.

Sid. 353. Inbjudningsskrift till Joh, Vtlh. Snellmans installation.
Denna och följande tvänne särskildt för resp. tillfällen i
tryck utgifna inbjudningsskrifter utfärdades af Cygnaeus i
hans egenskap af historisk-fllogiska fakultetens dekanus. —

Det föredrag, hvarmed J. V. Snellman sagde dag tillträdde
sitt embete, handlade om ~vetenskapernas system".

Sid. 354. Kejsar Alexander II gjorde sin första Eriksgata genom
landets hjerta och genom folkets. Kejsaren-Storfursten
gjorde i Mars 1856 sitt första besök i Finland, efter hans
tronbestigning.

Sid. 375. Inbjudningsskrift till J J. Wilh. Lagus installation. Se
anmärkningen till sidan 353. Professor Lagus, som till-
trädde sin profession med ett föredrag angående ..de orien-
taliska studiernas betydelse", efterträdde den tidigt bort-
kallade Herman Kellgren (f den 25 September 1856.)

Sid 393. Inbjudningsskrift till Z. J. Cleves installation. >e anmärk-
ningen till sidan 353. Professor Cleves inträdesföredrag
handlade om ~den offentliga undervisningens förhållande
till nationalbildningen".

Sid. 394. Den tjente honom endast till trappsteg o. s. v. Kort efter
sitt tillträde till professionen sökte och erhöll professor
L. J. Stenbäck kyrkoherdeembetet i Storkyro pastorat.

Sid. 395. — det olycksfödda förslaget till organiserande af landets
folkskoleväsende. Förslaget uppgjordes som bekant af pastor
Uno Cygnaeus, en kusin till Fredr. Cygnaeus. Uno Cyg-
naeus blef år 1861 öfverinspektor för folkskolorna i landet

Sid. 417. Af tolf prestaståndets målsmän i det namnlösa utskott o. s. v.
Så benämndes till en början den i vårt politiska lif märke-
liga församling af deputerade, som sammanträdde i Januari
1861 i Helsingfors och som nu mera är känd under nam-
net „Januari-utskottet".

Sid. 423. ~TJr dagens frågor. Ett vågadt projekt '•'• Broschyren ut-
kom i bokhandeln den 23 februari 1860. såiedes midt un-
der nationalitetsstridens i Finland uppflammande, och emot-
togs, heter det, „med slukande intresse".

Sid. 444. „Wasabladet" redigerades år 1860 af A. F. Roos.
Sid. 444. „Wasabladets u nordligaste finska granne, ~Oulun Wiikko-

sanomia", redigerades nämnda tid af J. Bäckvall.
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Sid. 444. Verlden har jvst i dessa dagar sett det märkvärdigaste be-
vis derpå, att en skald o. s. v. Orden syfta synbarligen
på Friedrich Schiiler, hvars hundraårs minne året förut
(1859) högtidligen begåtts ej blott i hela Tyskland, utan
ock mångenstädes i den bildade verlden, äfven i Helsing-
fors, dervid festtalet hölls af Cygnaeus, ett tal, som dock
hör till de förlorades antal.

Sid. 446. Det var på ett folk af sådan beskaffenhet, Peirosa tänkte
o. s. v. Se första scenen i femte akten af Cygnaei drama-
tiska dikt: „Hortig Johans ungdomsdrömmar", dialogen
mellan Katarina Jagelonica och Petrosa.

Sid. 447. Den varmhjertade Rabbe Wrede o. s. v. öfverflyttade till
Sverige och ingick i svensk militärtjenst. Se Cygnaei
minnesord öfver honom pag. 3 i fjerde bandet af detta verk.

Sid. 451. Redan för närmare ett fjerdedels sekel tillät jag mig o. s. v.
I uppsatsen „Ett och annat angående „Elgskyttarn"e och
„Hanna", dikter af Joh. i.udv. Runeberg". Se tredje ban-
det af Cygnaei „Samlade arbeten" sid. 157, särskildt episo-
den på sidan 165.

Sid. 455. — molnbilder. Så lydde titeln på ett år 1853 utgif-
vet häfte dikter af en ung diktare från Wiborg.

Sid. 467. — den nyss förut dit förflyttade evangeliskt-lutherske bisko-
pen o. s. v. Cygnaei fader; han flyttade år 1820 till S:t
Petersburg.

Sid. 469. Bland öfrige emigranter förde dagens högtidlighet till kyr-
kan äfven en finsk gosse — Cygnaeus sjelf, som då var
omkring 13 år gammal.

Sid. 487. — — Johannes Cajanus, kanske den störste mästaren i vårt
modersmåls behandling, o. s. v. Johannes Cajanus, extra
ordinarie professor i filosofi vid Åbo akademi, lefde från
1655 till 1681. Af honom är den härliga finska psalmen,
som börjar med orden: „Etkös ole, ihmisparka, aivan
arka."

Sid. 489. Postsknptum. Detta tillägg till broschyren är riktadt mot
ett kort före Cygnaei skrift utkommet häfte med titel: „Ett
litet ord i stora frågor. Svar till herr J. V. S. af A. E. Arppe."
Ur denna mot Snellman polemiserande broschyr (sidan 18)
äro de citerade meningarne hemtade.

Sid. 494. Tal vid aktieegarnes i tidningen ..Folkvännen1- sammanträde
den 16 September 1861. Tryckt i n:o 110 af ~Helsingfors tid-
ningar" 1861.

Sid. 496. Epitetets riktighet bestreds med sällspord endrägt o. s. v.
Då utgifvaren har för afsigt att i lefnadsteckningen af Cyg-
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naeus äfven beröra de tidningsuttalanden, som i anledning
af broschyren „Ett vågadt projekt" sågo dagen, utelemnar
han här möjligen behöfliga anmärkningar och förklaringar
till talet vid aktieegarnes i tidningen „Folkvännen" sam-
manträde den 16 September 1861.

Sid. 503. Vid ett sammanträde af tidningen ~Folkvännens"- grundläg-
gare, (Hösten 1862). Tryckt i „Små häften för litteratur
och konst" lU. 1868.
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Vid samlandet af Cygnaei på, synnerligen många häll spridda
.smärre uppsatser har det, tyvärr, förnämligast i följd af bristande
tid för utgifvaren att ostördt egna sig åt redaktionen, icke kunnat
undvikas, att ett och annat bidrag anträffats så sent, att detsammas
införande på lämpligaste plats i författarens „Samlade arbeten"
blifvit en omöjlighet. Sådant är fallet med de tvänne tal, som bilda
efterföljande tillägg till detta band. Skulle utgifvaren lyckas öfver-
komma .ytterligare något tal af Cygnaeus, skall det inforas i sjette
bandet, hvilket är reserveradt för arbeten af blandadt innehåll.

Detta tillägg upptar Cygnaei tal : l:o vid Gabriel Reins graf
den 28 Juni 1867, dervid biskop F. L. Schauman, som förrättade
jordfästningen, särskildt framhöll, att den aflidne hörde till de
menniskor, som ej lemna någon ovän efter sig, samt 2:o af ett
referat af, sannolikt det första tal, Cygnaeus höll vid de uppvakt-
ningar, den akademiska ungdomen under en lång följd af år gjorde
hos honom på hans födelsedag. Detta tal är nämligen från den
1 April 1867, samma dag Cygnaeus fylde 60 är och stod i beråd,
att som professor emeritus afgå från universitetet, på hvilken vackra
vårdag han emottog många uttryck af medborgares vördnad, tack-
samhet och kärlek.
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Helsingfors den 28 Juni 1867.



Jag behöfver allt det mod, som en redlig och god vilja
kan skänka mig, då jag skall stiga upp på denna plats, hvar-
ifrån ordets vigde tolk nedstigit för några ögonblick sedan.
Han, som lyftade vår tanke till himmeln, han skall nu efterträ-
das af en, som måste tala blott om jorden, ehuru väl om den
jord, som är dyrbarare för oss än någon annan fläck deraf, om
fäderneslandets jord, och om vigtiga och dyrbara, ja i fall nian

så får säga, när det gäller jordiska ting, heliga saker för oss
alla. Vi stå här med sorgtyngda sinnen, ehuru dock med det
lugn, som tänkande varelser måste känna äfven vid de dyrba-
raste, djupast gripande förluster. Vi stå här med den under-
givenhet för Guds behag, som kristendomen lärer; och dock
känna vi oss ej lyckliga i denna stund. En är dock lycklig
bland oss alla, det är han, vid hvars graf vi nu hafva samlats.

Det är ett ord, som har kommit till oss för forntidens
urgamla vishet, att ingen må prisas lycklig före sin död. I
årtusenden har detta ord redan blifvit buret till menskligheten.
Det var dock ej underligt, om man redan då, när det uttala-
lades först, kommit till sådan erfarenhet, ty äldre var i alla
fall den läran: den, som födes, han skall dö; och alla tiders
erfarenhet derefter har besannat det, att ingen må prisas lyck-
lig förrän efter slutadt lefnadslopp. Redan det lekamliga lifvet
hotas af många vådor allt från begynnelsen; och äfven, när bar-
net hunnit tillryggalägga sin första värnlösa vädjobana, är men-
niskan hemfallen åt tusen farligheter. Hvart hon går, kan en
stötesten fälla henne; hvarje tyngd kan krossa henne; de annars
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stridande elementerna kunna lätteligen förlikas om att tillintet-
göra henne. Hvart hon går, går hon allt längre mot grafven.
Men hon kan dock vara den helt nära, utan att någon aning
uppstår hos henne derom i det ögonblicket, då det åtgörande
slaget drabbar. Och detta gäller blott den ena sidan af vår

varelse: den lekamliga sidan.
Genom vårt hjerta går en kungsväg. Det ur så mycket,

som kan bryta sönder detta hjerta: passionernas väg är der, fel-
slagna förhoppningar och önskningar, som icke hunnit sitt mål.
Allt är der och går igenom samma bröst. Och väl må man
undra, att det dock kan uthärda så mycket, innan det slår sitt
sista slag.

Dertill kommer ännu, att de högst begåfvade bland död-
lige, de lida dock mera än vi, hvardagens efemerer. De lida ej
blott med den större eller inskränktare omgifning, de lefva uti,
utan äfven med sitt fädernesland, de lida kanske med hela
menskligheten.

Allt detta måste samma bröst bära. Det är obegripligt,
huru ett sådant kan uthärda dermed. Den, som genomgått alla
dessa pröfningar och behållit seger, måste väl prisas lycklig
mer än andra. Men lycklig ändock framför allt är den, om
hvilken sanningsenligt kan sägas det samma, som redan yttrades
om honom, hvilken vi nu följt till hans sista hvilorum: hans graf
omgifves af idel vänskap. Ingen finnes, som missunnar honom
någon ärebetygelse, äfven om de varmaste känslor deri gifva
sig ett uttryck; ingen skulle vilja göra ett inkast deremot.

Någon har väl funnits kanske förr, som skulle gjort det,
men han har längesedan gått förut till detta samma hem för
hvila och frid; i dess vida syskonsäng bör väl sämjan hafva
tillräckligt utrymme.

Trång är den hydda, hvari gästen, som vi sist beledsagat
hit, fått sitt härberge: och likväl bär han ett namn, hvilket ej
kommer att förgätas i vårt fädernesland. Mycket kan spolas
bort af glömskans våg, nya storheter uppstå och falla igen, men
den tid, då Gabriel Reins namn ej lefver mer i sitt folks hjer-
tan och i dess minne, är en sorglig i mer än ett hänseende.
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Han har haft stunder, tider, då hans betydelse varit mer än
vanligt stor, och den, som en gång intagit sin plats, fyllt sitt
mål på det vis som han, han kan ej förgätas mer, ändock han
sjunkit i grafven och ändock hvad, som sågs af honom, aldrig
mera skall ses med dödliga ögon.

Jag skall framhålla de två punkter, som jag anser vara
de vigtigaste i hans verksamhetskrets.

När han kom till högskolan på Auras strand, då hade
man på länge redan ej funnit anledning att fästa sig vid en
företeelse af den beskaffenhet, nämligen att någon kom dit från
andra sidan Kymmene elf. I ett århundrade hade dessa delar
af Finland, hvilka då kallades det gamla Finland, varit lös-
ryckta från det öfriga Finlands hjerta. Det var så gammalt,
att det icke på hundra år hade bidragit något väsendtligt med
sin intelligens till att rikta fäderneslandet. Ja, Finland var ej
mera deras fädernesland, hvilka bebodde de trakterna. De voro
blifna tyskar till en tredjedel, ryssar till en annan tredjedel
och finnar knappast till en fjerdedel. Så främmande hade de
blifvit, att det ej förorsakade mycken smärta, när den tid in-
träffade, som förbjöd sönerna af det gamla Finland att söka
kunskapen vid Auras strand.

De tröstade sig med tysk vishet och med de nya vägar,
som deras mäktiga skyddsland öppnade åt dem till lycka och
heder både på fredens och stridernas banor, äfven om de sist-
nämnde kastade dem handlöst i blodiga konflikter med forne,
knappt mera igenkände landsmän.

Då uppträdde Rein, och han gäldade den lyckan, som det
gamla Finland erfor att få höra till det land, som nu omsider
åter uppstod ett helt mer än någonsin, ett helt för en hel
framtid och som nu kunde skänka laga skydd och sin egen
fosterländska bildning åt desse, som så länge icke hade kunnat
medverka till dess utveckling.

Och vår bortgångne vän fattade den ställning, han borde
intaga, genast; han stälde hela sin verksamhet för sitt åter-
stående lif uppå den gamla grund, som hade varit gemensam
för Finland, innan man visste, att det fanns bitar deraf, som
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kunde lösskäras: på dess gamla historie, hvilken var gemensam
för Finlands hela folk. Och i hufvudsaken qvarblef han tro-
gen på denna räddningsplanka under hela tiden för sin verk-
samhet, ehuru åtskilliga modifikationer under årens lopp äfven
egde rum. Sålunda uppfylde han historiens kraf.

Han var en af de lyckliga, som när stunden är inne,
kunna stiga fram och erbjuda sin tjenst att fylla stundens kraf.
Han gjorde det flärdlöst, stilla, anspråkslöst, såsom han alltid
handlade, men han fylde sitt mått då redan. Och trogen för-
blef han på sin post: i femtio års tid aflägsnade han sig knap-
past lekamligen från högskolans territorium; med sina tankar
var han der oafbrutet fästad. Han var „mies, joka paikkansa
pitää 11, såsom få varit det. Naturligtvis blef han icke efter,
när högskolans penater sökte ur gruset en annan fristad. Han
hade varit den siste i det bibliotek, som bars bort af lågorna,
och han var nära nog den förste, som åter vidtog arbetet på
det nya stället, och han arbetade såsom han mest gjorde det
hela sin tid. Han tog på sig den bördan så tung, att intet
tvång hade kunnat göra den tyngre. Det var hans pligtkänsla,
som dref honom dertill, och äfven då krafterna slutligen begynte
svika, så mätte han ej mera än förr med de svigtande krafter-
nas måttstock, utan med pligtkänslans kraf, hvad, som åter-
stod att göra — och måhända derför ligger han nu redan der.
Om han skulle sparat sig sjelf, om han tänkt på hvad han var
skyldig, ja berättigad sig sjelf, så hade han kanske kunnat fram-
lefva ännu åtskilliga år. Men det är hans ära, att han fallit
i arbetet för fäderneslandet, och derför skall fäderneslandet
icke glömma honom.

En vigtig befattning väntade honom omsider här vid uni-
versitetet. Jag uppehåller mig ej nu med en framställning af
de skiftande öden, han hade att genomgå som högskolans rek-
tor. Jag inskränker mig blott till en enda antydning, och det
är den, att han var bland oss alla den, som passade bäst för
den kända situationen. Det var en svår tid i många hänseende.
Man började tala om, att universitetet ville uppstiga till en stat

i staten. Det måste med sträng hand tryckas tillbaka. Då
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var dess tioårige rektor på sin plats. Han såg ej ut precis
såsom den, som ville före omstörtningens talan. Lugn och frid-
älskande gick han sin bana framåt, och de tider skola engång
komma, då man klarare än i detta ögonblick uppfattar hvad
Finland hade att tacka just dessa hans fridfärdiga bemödanden
för. Det var en vådlig tid, och äfven han hjelpte till, att dessa
utifrån så hotande blixtar icke slogo ned.

Denna tid, vigtig för universitetet, hade den verkan på
dess dåvarande rektor, att den bröt helt och hållet hans lite-
rära verksammhet — det låg i sakens natur. Den praktiske
mannen är snarare tillfredsstäld. Då han fullgjort sin skyldig-
het, har han fullbordat sitt dagsverke, och då tycker han sig
hafva gjort nog. Han känner detta lugn, hvilket de, som sträfva
efter ideella mål, aldrig kunna känna. Åläggande sig allt mer
och mer, kunna de ändock aldrig nå målet. Men när befatt-
ningen var aflyftad från rektorns skuldror, så grep han åter i
med sin gamla ifver och märkte föga, att årens mängd bordt
trycka på hans bjessa, utan finna vi honom arbeta fortfarande
lika rastlöst.

Äfven den betydelsen har han ibland andra, så vidt jag
förstår, att han egde en öfversigt af Finland, sådan ingen före
honom har haft i hela dess vidd, och äfven det blir ett dyrbart
testamente, som framtiden kommer att ärfva efter honom.

Mycket vore ännu att tillägga, men tiden skrider ifrån
oss. Jag erinrar blott om hans sista sträfvan, den sista ver-
kan, han sökte åstadkomma i det offentliga lifvet. Han talade
med hela sin själs värma för samtidens pligt att vårda de fram-
gångna tidernas minnesmärken, och man förstod, hvad han der-
med mente.

Här inviga vi i denna stund ett nytt minnesmärke, som
icke får eller kan någonsin ringaktas. Det skall blifva dyrbart
för det finska folket nu och i en aflägsen framtid, och den,
som hedrar denna graf, han hedrar också ett bland vårt fäder-
neslands ädlaste minnen.

Finlands natur har förekommit dess menniskor. Ej blott
aftonsolen blickar åter vänligt ner ur skingrade moln; träden
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sträcka sina kransar utöfver den öppna grafven, de hvälfva sina
kronor deröfver. Stormen skall i höst bryta dem sönder, skin-
gra dem, men utan vård förblir ej denna graf, om finska folket
är sig likt: om det, som ädelt är, ännu finner genklang i dess
hjertan, så skall denna graf ej allt för länge komma att se så
dyster ut som i detta ögonblick.





TAL

till

FIHLÄHDS studenter

den 1 April 1867.

Efter referat.



(Efter referat, i Helsingfors Dagblad.)
Cygnaeus yttrade till den studerande ungdomen, att han

visserligen blifvit van att på denna dag helsas med sång; men
förut hade denna hyllning mer eller mindre utgått från den del
af den akademiska ungdomen, som stod honom närmast, nu der-
emot hade kretsen vidgat sig ofantligt, och de, som nu kommit,
hade kommit i skydd af sin vackra fana. Denna den största
utmärkelse, som Finlands studentkår kan bevisa en enskild
man och som vanligen icke beskäres vanligt folk, förstod ta-
laren att fullt uppskatta. Det vore emellertid fåfängligt tal att
orda om deraf framkallade pligter; och att skryta med löften
stälda på framtiden vore allra minst i denna stund på sin plats.
Talaren ville endast uttala sin glädje öfver att se denna fana
och kretsen deromkring, ty han såg deri, hvad inan på räken-
skapsspråket kallar „décharge för sitt fögderi--. Detta gladde
honom desto mera, då han, så mycket han än älskat konsten,
i åtskilliga stycken likväl varit den sämsta konstnär i fråga
om konsten att förvärfva sig bifall af stundens opinioner. Han
hade ofta försvarat saker, som synts förlorade; han hade aldrig
varit en partiman, ty, öfvertygad om, att inga partier kunna
sammanhållas, om ej något godt och ädelt ligger till grund för
dem, hade han alltid sökt och snart nog funnit det goda både
på den ena oeh den andra sidan. Han skulle derför måhända
haft skäl att förundra sig öfver den hyllning, studentkåren i
dag honom egnat, om han ej tänkt på, att det finnes något för
alla partier gemensamt och att han, då han stundom haft lyckan
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att vända sig till denna resonnansbotten, aldrig talat utan att
finna genljud. Detta gemensamma var fosterlandet, hvilket lika-
som en ram omfattar alla partier, och för det var det som ta-
laren arbetat, så vidt krafter och förstånd räckt till. Det var
derför han nu såg studentkåren omkring sig, och ehuru han al-
drig direkte sträfvat efter dess bifall, så var det nu med så
mycket större tillfredställelse och tacksamhet, som han emottog
den liksom gratis.

Snart, fortfor talaren, stode han utom den akademiska
kretsen och hade då nått den punkt, dit Arkimedes förgäfves
sträfvade. Han ville visserligen ej såsom denne lyfta verlden,
men han ville lyfta ynglingens, medborgarens hjerta till med-
vetande af sina pligter, till medvetande af det ansvar, som tyn-
ger på hVar och en, som försummar dem. aSkulle jagll, sade
han, apå denna isolerade punkt lyckas hitta i mitt gamla hjerta
en häfstång, som skulle åstadkomma denna lyftning, så skulle
jag anse det som mina återstående dagars högsta lycka. 11

Slutligen tackade talaren för denna stund och hoppades,
att den åtminstone för en och annan bland ungdomen skulle
bli lika dyrbar som för honom, ty minnet af att hafva följt en
ädel känslas impuls måste alltid skänka menniskan tillfredsstäl-
lelse. a Ja,"- slutade talaren, i det han småleende visade på
solen, som just i detta ögonblick genombröt molnen, tt i en fram-
tid skolen I fröjda eder vid minnet af, huru klart solen i detta
ögonblick skiner. ••
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