
326 Uppsatser rörande literatur (1842— 1877).

scenen, kunna derpå användas. Tvärtom röjer stycket en för-
trolighet med evolutionerna på tiljorna, öfver allt sällsynt; hos
oss af lätt begripliga skäl ännu sällsyntare än annorstädes, der
teatern längesedan upphört att vara ett hotel, som när som
helst kan stå obebodt, ifall påräknade resande händelsevis
uteblifvit. Det var icke så alldeles lätt att för publiken pre-
sentera en efter annan en hel mängd personnager, samman-
fösta från de mest olika håll och situationer, utan att vil-
lervalla eller tråkig enformighet skulle uppkomma. Med benä-
gen tillhjelp af den vane schackspelaren Louis sättas de dock
alla i rörelse liksom lydiga brickor. Det går så fyndigt och
raskt för sig, att ingen hinner grubbla på orimligheten att se
bilder af de för oss mest främmande aflägsna förhållanden stöta
tillsamman med målsmän för inhemska situationer, utan att de
heterogena varelserna gifva hvarandra värre knuffar, än till sa-
ken hörer, eller känna stugan af scenens verld för trång. Ett
osvikligt bevis derpå, att stycket röjer nycken talang just för
scenen, ligger i den lust och fröjd, hvarmed samtliga spelande
hängifvit sig åt sina roller. Ingen känner sig ens deraf man-
kerad, att ((Nyårsskämtet 11 med gränslöst sjelfsvåld huserat med

vederbörandes genuina grammatikaliska kön. Ma.skulina och
feminina figurer undergå i detta hänseende metamorfoser lättare,
än myten tillskrifver siarn Tiresias. ((Nyårsskämtets 11 godtycke
vid utdelandet af titlarne fröken eller herre tyckes ändock i
hufvudsaken regieradt af det behag, de föreställda personerna
tyckats vinna inför högst detsammas ögon. Skada, att herr
Opinion icke kunnat reduceras till ett neutrum, emedan han för
sin vankelmodighets skull föga förtjenar att kallas man, och så-
som qvinna skulle allt för mycket envist vederlägga den sköna
Helenas visserligen något vågade paradox: ..kvar qvinna föds att
trogen vara".

Ifall tystnaden alltid finge tolkas såsom bifall, borde det
tagas för afgjordt, att den stolta fröken, som på sin fana bär
inskriften: u Frihet och Ljus!" i allo är ense med uNyårsskäm-
tet", med undantag af en enda punkt. Detta misshagliga un-
dantag gäller den exposé, herr teaterdirektören Tid lemnar af
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ett till honom från Lappland insändt stycke, benämndt (,Separa-
tismen". Besynnerligt nog tyckes detta referats verkliga ten-

dens, ehuru någorlunda tydligt uttalad, hafva åtminstone till

en början blifvit missförstådd af ~hertig Fennomanis" anhängare
så, som vore piken hufvudsakligast mot dem riktad. Dessa
hafva dock ingen synnerlig anledning att beklaga sig öfver
ifrågavarande framställning, sedan de hunnit återhemta sig ifrån
den despotiskt intoleranta förutsättningen: den, som icke är obe-
tingadt med oss, är emot oss! Icke är det ju de, som behöfva
taga åt sig underrättelsen derom, att styckets hjelte ..i förargel-
sen undandrager fosterlandet sin arm och sitt snille, i det han
emigrerar till grannlandet". Och om de ock i mindre harnesk-
klädda stunder kunna känna sig lika träffade som andra af an-
märkningen, att de ~tyckas sakna praktisk blick och världser-
farenhet", drabbas de likväl mindre än mången annan af herr
Tids förebråelse för bristande om scenens resursser",
— sannolikt det qvickaste och mest slående ord, aNyårsskäm-
tet" innehåller. I det hela kan mot . c Nyårsskämtets" uppfatt-
ning af saken, så vidt densamma uppenbarar sig i en tidnings-
spalt och den tryckta boken, ingenting annat anmärkas, än att
dess författare känner sig hafva öfverlefvat den ..entusiasm, som
i hjertat glöder", hvarmed fröken Press så tappert skryter, samt
att han lärt sig betrakta föremålen med blick" och
ej i skenet af I( de stora passionernas" vådeldsflamma. Men då
herr teaterdirektören, naturligtvis utan författarns begifvande,
tillåter sig under sitt spel på eget bevåg göra ett tillägg om:
grant klingande patriotiska fraser, som alltid åstadkomma en
dråplig effekt, så förtjente han att såsom författarehonorarium
undfägnas med en grundlig hvissling, hvilken visst ej skulle
klinga särdeles grant, men ofelbart gjorde en dråplig effekt.
Gerna må medgifvas, att äfven patriotiska fraser, då de endast
äro, såsom Hamlet uttrycker sig, (~ord, ord, ord!" knnna vara
lika vidriga, om icke vidrigare än hvilka andra fraser som helst,
hvilka utgöra vehiklet för ett tomt munväder. Men dessa ord
kunna dock lika lätt frambära djupa, oföränderliga känslor eller
åtminstone sådana, som af ögonblickets hänförelse lifvas, eldas.
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Och äfven i denna sistnämnda flyktiga, bortdunstande form äro
de mera värda än fraser, klanglöst tolkande ett blaseradt, bort-
stelnande sinnes hån mot en entusiasm, på hvars möjliga upp-
riktighet och innerlighet det förlorat all tro.

För den, af honom sjelf erkända texten förtjenar författa-
ren, ehuru den lika klyftigt som dristigt karrikerande förflyttat
till det oskyldiga Lappland öfverdrifter, som kanske icke helt
och hållet saknat sina motstycken något sydligare, ändock näp-
peligen den exkommunikation, hvarmed han blifvit hemsökt. Den
moraliska landsförvisning, som hotar honom, påminner nästan
om Kleons ihärdiga processer emot Aristofanes. Anledning der-
till var, att den yfverborne garfvarn omöjligen kunde öfvertyga
sig derom, att komediförfattaren, som skrifvit för honom miss-
hagliga saker, vore en äkta ateniensare, utan borde packa sig
bort från Minervastaden, hvilken hade att tacka den qvicke
skalden för så mången glad stund.

Finlands hufvudstad är onekligen tacksamhet skyldig för-
fattarn för gåfvan af det frimodiga, qvicka, möjligen banbry-
tande ..Nyårsskämtet". Och blir år 1867 så lyckligt och godt,
som dess älskeliga förebild vid styckets slut utlofvade, så er-
håller vårt land i sjelfva detta år den yppersta kommentarie
och illustration af de vackra verser, i hvilka den, då till pro-
fetia upphöjda nyårsönskan uttalades. Hvem skulle väl i hvil-
ket fall som helst hafva hjerta att på dem tillämpa herr teater-
direktörens förkastelsedom öfver de u patriotiska fraserna", ehuru
de obestridligen göra en dråplig verkan?

Såsom bekant förklarar Ehrensvärd lakonismen i sin i
resa" derigenom, att andra varit för vidlyftiga. Det »

är ett alldeles motsatt motiv, som bestämt mig att nedskrifva
ofvanstående uppsats: andra hafva varit för korta vid behand-
lingen af a Nyårsskämtet". Både hvad deri förtjenar beröm och
det, som tyckes klandervärdt i stycket, hade likväl bort fram- -f
kalla ett närmare skärskådande. Huru man ock må betrakta |
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detta ~Nyårsskämt", visar det sig ingalunda såsom en hvardag-
lig företeelse bland oss. Har den literära kritiken hos oss på
en gång förlorat förmågan att begagna sitt gamla modersmål,
svenskan? Bevis på motsatsen saknas icke alldeles. Orsaken
till kritikens förbehållsamhet i detta fall måste således sökas
annorstädes. För mig hafva dylika bevekelsegrunder nu liksom
annars ej den ringaste bindande kraft. Min öfvertygelse kan väl
stundom fara vilse, men ej gå i yttre omständigheters ledband.





FÖRETAL

TILL

SORGESPELET »DANIEL HJORT"
AF

JOSEF JULIUS WECKSELL.

1863,



I allmänhetens händer öfverlemnas härmedels en skrift,
hvars förtjenst betydligt öfverskjuter det hvardagliga måttet.
Det borde således icke misstyckas, om den lilla boken fram-
träder med vissa anspråk, som för vår eljest icke öfverdrifvet
anspråkslösa tid småningom blifva allt mera främmande. Den
förtjenar ej blott att läsas; den är värd att allvarligen behjer-
tas, begrundas; att vid sig fästa läsarens hela själ, icke endast
så länge sjelfva läsningen för sig går, utan ännu långt derefter.
Om huru många bland de långbenta spalter etc, hvilka, utan
rast eller ro trampande hvarandra på hälarne, fara af med
vår uppmärksamhet och döfva vårt intresse, gäller detsamma?
Det är omöjligt att dylika snabbt löpande produkters författare
skulle förmå ens sjelfva fasthålla sitt eget, efter nya ämnen
ständigt jägtande, förspridda sinne vid det föremål, som till-
fälligtvis råkat ut några ögonblick för deras pennas framfart.
Ännu omöjligare vore det således att af den emottagande publi-
ken begära en hängifven försänkning i det erbjudna innehållet,
en ansträngning af alla sjäisförmögenheter, som hålla vägen
öppen för de påträngande intrycken och icke mera släppa dem
lösa, sedan de en gång funnit sin rätta plats i djupet af våra
hjertan.

Men på en sådan varaktig plats har sorgespelet uDaniel
Hjort" ett obestridligt anspråk.

Denna dess besittningsrätt stöder sig deruppå, att styckets
författare uppbjudit alla krafter, som i hela hans väsende kunde
frammanas, för att sammanverka till fullbordandet ej blott af



Företal till »Daniel Hjort* (186S). 333

ett godt verk, men ett skönt, ett ädelt. Deri uppenbarar sig
en lyftning i sinnet, som ej vill stanna nedanom de ämnens
höjd, hvilka, förkrossande i verkligheten, upplyfta oss, då de
skådas burna af fantasins på en gång fria och konstnärligt
regelbundna vingslag; en tro på mensklighetens ovanskliga
adel, som ej låter nedbryta sig under ruiner, på hvilka våldet
trampar, ej bortryckas af hvirfvelvindar, hvilka leka med frid,
samfundsordning, heliga förbindelser, liksom vore de endast
lätta agnar, utkastade i den tomma rymden; en kärlek, som sö-
ker rädda och i ljuset framdraga äfven de sista spillrorna af
ett menniskovärde, der det ligger neder, kullstjelpt af lifvets
hårdaste konflikter.

Det är en varelse med ett sålunda härjadt värde, hvilken
blifvit framställd såsom styckets hufvudhjelte och deråt gifvit
sitt namn. . Redan detta måste synas icke så litet vågadt. Men
när dertill kommer, att denna i sitt inre så lemlytta personlig-
het äfven saknar all den elastiska kraft, som en energisk vilja
kan sätta i rörelse till handling också uti ett brustet hjerta,
tyckes det ännu mindre motsvara den dramatiska diktens for-
dringar, då en dylik figur upphöjts på förnämsta platsen, me-

dan verkliga hjeltar, sådane som Arvid Stålarm och Karl IX,
stannat nedanför. Det är ju ej lätt, att föreställa sig en illslug,
om än aldrig så olycklig räf, såsom den förnämligaste matadorn
på en scen, samtidigt trampad af lejonet och tigern. Den hög-
ste lagskiparen i den dramatiska skaldekonstens verld har lik-
väl i sin uHamlet", en nära själsfrände till Daniel Hjort uti
ifrågavarande hänseende, segrande uppställt beviset derpå, att
åtminstone såsom representanter af Nordens grubblande folk-
lynnen äfven slika, af teorierna förkastade, varelser kunna an-
vändas icke utan framgång på a scenen, som betyder verlden".
Och Goethes a Torqvato Tasso", som bevisligen gaf den sista
impulsen åt uDaniel Hjorts" skald till verkets utförande, har
till och med fördristat sig att kolonisera sin endast i idealets
rymder hemmastadda dramatiska hjelte under Italiens till mäktig
handling manande himmel. Men nekas kan likväl icke, att hvar-
ken Shakespeare eller Goethe begått den artistiska oförsigtig-
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heten att ställa sina drömmande inåtvända heroer ännu mera i
skuggan genom att låta handlingskraftiga män vid deras sida
växa dem öfver hufvudet.

Lif saknar likväl hvarken Daniel Hjort sjelf eller stycket
i allmänhet, ehuru detta lif vacklar vid randen af afgrunder,
hvilka ständigt hota att uppsluka det. Om den tid och de
personer, vi se framställda i skådespelet, gäller i full kraft
Stålarms energiska teckning:

„När rättigheter, vuxna ur vårt hjerta,
Med makt och ära stå på slumpens spel,
Ett menskolif en småsak blir, ett öre
På tidens raffelbord".

Och när vår tanke, vår känsla lockats tillbaka till dylika
skådeplatser, inse vi lika lätt, att både en Daniel Hjort och en
Arvid Stålarm kunna få rum derpå invid hvarandra, som vårt
lands lycka, att den scenförändring för sig gått, hvilken ifrån den
blodiga verkligheten förflyttat sådana karaktärer och situationer
upp till diktens allt försonande återspegling.

De flesta af dessa karaktärer och situationer voro för
den, som skrifver dessa rader, ej så alldeles obekanta redan
på förhand. Och likväl medger han med glädje, att de mötande
honom ånyo i uDaniel Hjort" uppträdde nästan med nyhetens
behag. Med alla öfriga åskådare och läsare af stycket måste
förhållandet i ännu högre grad vara sådant. Bland de förut
inom diktens områden icke gjorda bekantskaperna var Ericus
Erici den, som hos mig väckte mesta intresset. Man kunde
väl tycka, att denna biskop redan står utom den egentliga
handlingens plan, och derför äfven bort lemnas utanför dik-
tens. Vid närmare betraktelse visar sig saken likväl annorlunda.
Anblicken af denna fridens man gör ett oändligen godt intryck,
der man ser honom stå fast liksom ett ankare midt bland tidens
stormupprörda vågor. Och när man betraktar honom såsom
den af osviklig tro uppfyllde härolden af en högre rättvisa än
den, hvilken skipas af (I slumpens spel" i ett öfvergångstidehvarf,
lösbrutet från alla fogmngar, med hvilka det bordt hänga ihop
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med det förgångna och det förflutna, har man ej mera mod att

ur skådespelet utdöma den förträffligt tecknade prelaten. Man
vore snarare böjd att anse honom lika oumbärlig för den plats,
han i dikten intagit, som för den, hvarpå historien hade ställt
den vördnadsvärde, genom senare tiders rättvisa till sin fulla
betydelse uppskattade mannen.

Ofvanför betecknades detta skådespel med de bästa epi-
teter, jag vet tillägga något menniskoverk, då det karaktärisera-
des såsom godt, skönt, ädelt. Rikt ttllfälle att med vederhäf-
tig bevisning bestyrka detta omdöme lemnar stycket nästan öf-
ver allt. Men inom dessa raders trånga begränsning kan ej plats
begäras för sådana bevis. Jag tillägger derför här endast, att
ställen af undransvärd finhet, hvad teckningen såväl af perso-
nerna som af situationen beträffar, öfverraska oss ej sällan i

Hjort". Karaktersdrag sådana som det, då förrädarn af
sina dittills varande vänner och beskyddare glömmer bort att
bortföra det guld, hvarmed han önskar köpa framgång åt sina
lömska planer, väntar man sig blott af de största dramatiska
skalders djupa intuition. Och detsamma gäller, bland mycket
annat, äfven om den gripande kontrasten mellan Daniel Hjorts
nattliga stämning under sin <,dunkla väg", som stupande för till
förderfvet, och den svenska knektens solbelysta, på ett okränkt
samvete grundade förtröstan, att u godt sofver man, när man
dör med heder 11.

Diktionen i stycket utmärkes både af dramatiskt lif och
synnerlig fägring. Äfven den vittnar öfver allt om en så väl
human som estetisk bildning, hvilken gör ej blott den unge
skalden sjelf, utan äfven det akademiska samfund, han när-
mast tillhörde, stor heder. För den höjda tonart, som genom-
går dikten, har hau utan tvifvel att tacka lika mycket den patrio-
tiska lyftning, hvilken i dessa tider kommit den finska natio-
nalkänslans vingar att växa, som sitt eget snilles ingifvelse.
En sak, lika viss som detta utmärkta skådespels tillvaro, är
den, att det finnes till framkalladt genom den varma fläkt af
dramatiskt lif, hvars alstrande kraft flög fram öfver land och
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rike från den scen, hvilken finska hufvudstadens håg för bild- ..
ning och konst uppreste såsom en ledande farus åt nationen.

Detta unga konstens tempel har redan hunnit förvandlas 9
till en ruin, och dess förmåga att höja sig, en ny Fenix ur sin M
aska, tyckes för långlig tid förlamad af omsorger, fikande att S
hastigt plocka handgripligare frukter, än äfven det härligaste m
konstverk kan bjuda åt begäret efter nytta och nöje. Men om {f
också Helsingfors teater icke under sin korta tillvaro skulle "*

åstadkommit något annat minne af sin existens än (
,Daniel g

Hjort", kunde den dock anses hafva behörigen rättfärdigat de S
förhoppningar, af hvilka den kallades ur intet i dagen. Det är j
så beqvämt att, när det gäller konstens höga kraf, upprepa T
frasen: i( Vårt land är fattigt, skall så bli". Må man dock be- ,f
sinna, att Finland är ännu långt fattigare på dramatiska styc- -

ken af sådant värde som ttDaniel Hjort" än på mark och penni!
Historien känner intet folk, som förlorat sin plats bland natio-
nernas antal i följd af fattigdom på mynt: men desto flera,
hvilka gått i mistning af ett sådant erkännande genom sin V
oförmåga att behörigen uppskatta värdet af konstens ideala |

skatter. *-

Redan innan alla de förhoppningar, hvilkas medelpunkt "t*

den nya teatern var, gingo upp i rök, bortblåstes hoppet derom, *

att [,_Daniel Hjorts" skald skulle i en framtid, om också icke f
förminska, så åtminstone fördela på flera dramatiska arbeten \

det varma intresse, hvarmed hans förstlingsförsök åt detta håll ,

blifvit emottaget. Detta var ett bland de hårdaste slag, hvaraf
den fosterländska literaturen kunde drabbas, och utan tvifvel >r,
det sorgligaste. Och ändock behöfver han i värsta fall icke *,

klaga med sin Johan Fleming: \

— Blott en flyktig dröm
Min lefnad var, och intet spår på jorden
Jag lemnar efter mig. O, det är tungt.
Det är dock tungt att i sin ungdom dö!

Äfven skaldekonsten har haft sin Wilhelm von Schwerin,
sina bröder Ramsay, hvilka, fallne i blomman af sin ungdom,
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qvarlemnat de ljufvaste, skönaste förhoppningar, af dem tidigt

kallade till lifs, såsom sörjande genier på deras tidigt öppnade
grafvar. Men de unga hjeltarne hade dock kunnat träffas af
en ännu tyngre lott, den att fastsmidas i en långvarig lifstids-
fångenskap.

Gud den högste bevare den rikt begåfvade ande, som dik-
tat uDaniel Hjort" från ett så bistert öde!





Om Alexis Kivis Komedi

„N ummi suutarit".
(Fragment.)

1865.



I,

Jag förnyade häromdagen bekantskapen med ett lustspel,
så märkvärdigt i sitt slag, att, ifall det icke egde en tvillings-
broder, det kunde betraktas ej endast som en komedi, utan nä-
stan såsom sjelfva komedin. Till den grad tränger sig, åtmin-
stone med första öfverraskningen, den förmodan på oss, att
detta stycke redan ensamt förslår att gifva oss en fullständig
föreställning om den dramatiska skaldekonstens komiska sida.
Frågan är nämligen om Beaumarchais' aFigaros bröllopp 11.

Vi nu lefvande hafva utan tvifvel försummat ganska myc-*
ket, då vi underlåtit att för omkring hundra år tillbaka utsätta ':
oss för den effekt, detta stycke, brännhett flytande ur ässjan
af skaldens vulkaniska själ, utöfvade på den tidens mensklighet.
Då föll ingen enda af de utkastade svärmarene utan att tända ,
en frätande eld i dessa samhällets ruttna borgar, mot hvilka de
voro riktade. Hvarje mer eller mindre förgiftad pil flög, säker -
som dödens egen lia, till sitt bestämda mål, och, om dessa lå-
gor och pilar nu mera finna långt färre föremål att drabba och
förstöra, kommer det till icke ringa del deraf, att de sjelfva
med så lysande framgång bidragit att undanstöka ett och annat ■
här i verlden. Men äfven för dem, hvilka först i dessa dagar
blifvit inbjudna till [ tFigaros bröllopp 11, återstår i alla fall oänd- '
ligt mycket träffande och träffadt att fröjda sig åt såsom — .

kusken åt smällen. Och i det närmaste likaså torde det förblifva
intill dagarnes ända. Ty förbi de ständigt vexlande åskådarene
ilar med [tFigaros bröllop 11 fram en af de ytterst få bland mil-
lioner literära produkter, på hvilkas panna geniet så djupt in-
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präglat stämpeln: evigt, att det gemensamma bemödandet från
alla tidsfragmenters sida ej förslår att fullkomligt utplåna in-
skriften.

Vägen ifrån Pierre Augustin Caron, den der vid tjugufem
års ålder begynte kalla sig Beaumarchais, till Alexis Stenvall,
som ungefär vid samma ålder ansett sig behöfva heta Kivi, är
lång, nästan lika lång som afståndet mellan [tFigaros bröllop71

och [[Nummisuutarit 11. Det är ingalunda den antipodiska ställ-
ningen, hufvudhjeltarne i de båda styckena intogo till hvar-
andra, hvaraf distansen dem emellan erhåller sin utsträckning,
ehuru barberarens funktioner upphöja honom till menniskornas
hjessa, medan skomakarenes sänka dem ned till våra fötter.
Båda hafva de ju utgått trän massan af folket; Figaro till och
rned så från djupet deraf, att han ej ens kommit underfund,
hvadan han hamnat; båda ega de ju inga andra verkställare af
sitt åtagna arbete än sina egna händer, ehuru barberaren visat
en mångsidighet i försöken åt detta håll, som öfverträffar färg-
skiftningarnes hos kameleonten.

Men oaktadt dessa icke alldeles oväsendtliga beröringspunk-
ter äro skiljaktigheterna mellan de tvänne här sammanställda
styckena af så genomgripande art, att, när man en gång erkänt
aFigaros bröllop 11 såsom ett mästerstycke inom den komiska
dramatiken, man knappt vet, huruvida man ens skall våga till-
erkänna [[Nummisuutarit 11 någon plats alls inom samma literära
genre. För Beaumarchais har allt bestående endast så till vida
betydelse, som det kan tjena till skottafla för hans undermine-
rande angrepp. De flesta af hans personnager ega ganska föga
anspråk att gälla såsom menniskor i djupare och ädlare mening
af ordet: de framdragas från kulisserna på tiljorna och undan-
skaffas derifrån tillbaka endast för att göra dumheter och ut-
sättas för andras qvickheter, eller ock såsom fyrverkare af den
sistnämnda sorten. Äfven Figaro, som är styckets allt i allom,
framstår icke heller egentligen såsom en individuel personlighet.
Han är ett sammandrag af ett helt folk, ja af flera sådana; i
honom har en historisk epok fixerat sig till inkarnation. I en
tid, då samhällets höjder representeras af sådana, lättfotade
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halmfigurer som gref Almaviva, måste reaktionen uppstiga från
djupet i form af ett, mer eller mindre ordnadt kaos med frö
till förstöring, men äfven till nya gestaltningar. Ett sådant uti
volymer af en barberares kropp sammanpressadt kaos är den
Figaro, hvilken i femte akten, då det för honom gäller någon-
ting helt annat än tokroligheter, rifver upp för oss sitt af hundra-
tals ännu icke läkta sår sargade bröst.

Det fordras, såsom redan ofvanför antyddes, en viss dri-
stighet för att från de genialiskt oförskämda skildringarne af detta
adertonde århundrades södra Europa, som rusar fram med synda-
floden i hack och häl efter sig — apres nous le déluge, sade
ju den, som icke minst lemnat sin kontingent till det stundande
flödet — att, säger jag, förflytta med ens tanke och intresse
till den undangömda, så föga uppgrumlade vrå af verlden, der
((Nummisuutarit 11 lefva och hafva sin rörelse. Lagen, de sedliga
makterna, på hvilka samhällets bestånd hvilar, erkännas och re-
spekteras ju i detta stycke så absolut, att ej ens farhågan för
det värsta kan förmå den brottslige att söka slingra sig undan
densamma och att äfven det rusigaste öfvermod ödmjukt under-
kastar sig föräldraväsendets upptuktelse ännu då, när detta öf-
verskridit all sin befogenhet. Hvilken makt detta välde fått sig
tillerkändt i de handlande personernas sinne, bevisas på ett slå-
ende sätt i och genom ångesten, som griper det öfverdådiga
yngre slägtet af ((Nummisuutarit 11 vid tanken på den räfst, som
i hemmet kommer att anställas med deras lefverne utanför det-
samma; en ångest, bvarur stycket hemtat icke så få bland sina
eftertryckligaste motiver. Det starkaste beviset framträder lik-
väl i den undergifvenhet, hvarmed Teemu, målsmannen för det
argaste musikantlynne, låter sin far gripa sig i nackskarfven och
fara af med sig från bröllopsstugan, der ruset, den sjudande
gallan och den ytterligt stimulerade artistfåfängan vilja qvar-
hålla honom. — Och om också finska folkets tro på lagens
oeftergifliga rättrådighet röjer sig med komisk ansökning i Eskos
behof att medels processer söka rättelse i likt och olikt, hvaraf
han anser sig hafva blifvit förnärmad, bryter den deremot fram
med verklig tragisk storhet i hans protest mot rådet att genom
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flykten rädda sig undan följderna af det dråp, han tror sig
hafva begått: eno; en tahdo karata. Tunnon vaivat lievii
esivallan meitä rangaistessa 11! Denna själsriktning är väl dia-
metralt motsatt det antika heroslynnets, hvilket förspörjer ingen
lust att underkasta sig någon högt öfver dess sjelfrådiga handlin-
gar thronande makt; men ur djupet af kristendomens, efter för-
soning trängtande anda uppstiger detta omotståndliga behof. Och
äfven i detta, liksom i så många andra drag skall det finska
folket igenkänna, med hvilken trohet Stenvalls sedeteckning blif-
vit afkopierad ur det innersta af dess egen själ.

Skall detsamma kunna sägas om en annan grundväsendtlig
olikhet, hvilken förflyttar det finska folket långt, långt bort från
det, hvari Beaumarchais utandats all den förbittring, hela hans
tidehvarf urladdat i hans barm? Man skulle förgäfves söka
frikänna finska lynnet från böjelsen för en mer eller mindre
bitter satir, hvilken så ofta gifver sig luft både i tänkande och
handling, i vers som i prosa. Det kunde således ingalunda öf-
verraska, ifall en viss själafrändskap skulle i detta hänseende
röja sig mellan den fransyska Caron, hvars fröjd är att till
skuggornas verld förpassa så många som möjligt af tidernas ut-
lefvade former, och Kivi, hvilken med dristig hand leder sina
nummisuutarit till de äventyrligaste irrfärder. Man tror sig
desto hellre hafva skäl till en sådan förmodan, som den sist-
nämnde omisskänneligen är begåfvad med en icke vanlig dosis
af vis comica, hvilken redan i hans [[Kullervo11 gjorde sig käckt
gällande och ingalunda förnekat sig i detta stycke, der den
ännu obestridligare funnit sin rätta plats. Och likvisst inträffar
här det märkvärdiga förhållandet, att lika litet som man deri
varseblir en skymt af hvad man kallar sentimentalitet, i förkle-
nande mening, lika litet röjer sig något spår af författarens
subjektiva satiriska arghet uti denna komedi. Det är otroligt,
men likväl obestridligen sannt: man skall ej lyckas i hela styc-
ket upptäcka ett enda drag af hån och lust att begabba. Allt
hvad, som deri visar sig hemfallet åt löjet, förekommer så en-
dast derför, att det troget afspeglar naturen och beskaffenheten
hos de uppträdande personligheterna och de situationer, i hvilka
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de sig befinna. Kanske kunde man förklara denna sällsamma
frånvaro af allt personligt behof af ironiska inskärningar ur
denna författares härkomst från den finska stam (den tavastländ-
ska), hvilken åtminstone hittills allra minst utvecklat vårt folks
anlag att göra sig gällande såsom grinolle.

Den djupaste grunden till den antydda företeelsen bör lik-
väl sökas i en annan omständighet, som på afgjordaste sätt be-
stämmer författarens ställning till de i hans stycke framträdande
personerna. Så vidt mig är bekant, har ännu ingen tecknare
af folklifvet, ingen historiograf af [[Dorfgeschichten 11 etc. — och
deras tal har i våra dagar vuxit till legio — till den grad som
författaren till [[Nummisuutarit 11 förmått identifiera sig med de
förhållanden och menniskor, af hvilka de föresatt sig att gifva
oss en bild. Utan undantag hafva de andra ställt sig sjelfva
eller förblifvit stående i en position ofvanom eller, i bästa fall,
åtminstone bredvid de skildrade ställningarne och de inom dem
sig rörande figurerna. Och deraf har det varit en alldeles
oundviklig följd, att framställarena betraktat de lågt nedanför
eller på sidan om dem försatta tingen och varelserna antingen
med en viss sentimental medömkan öfver dessas, för den väl-
villiga tecknarn i alla fall främmande läge, eller ock med en
smula förnäm ironi, hvari känslan af medveten öfverlägsenhet
omöjligen kunnat neka sig nöjet att njuta af sitt företräde. Det
vanligast förekommande fallet är likväl sådant, att sentimentali-
teten på en gång ömt deltager i de underlägsnes mindre lyckligt
lottade tillstånd och derjemte tillåter ironin att litet skratta åt
de otympligheter, som äro oskiljaktiga från en generad position,
isynnerhet då denna observeras med lorgnett.

Från detta vanliga framställningssätt är författarens af
[[Nummisuutarit" fullt ut lika aflägset, som hans utgångspunkt
vid behandlingen af desse sina skötebarn är olik alla andras,
hvilka gjort det så kallade folket" till föremål för teck-
ningar med pennan eller penseln. Vill man med minsta möda
bereda sig en tydlig föreställning om denna genast i ögonen
fallande olikhet, behöfver man endast för sin inre åskådning
reproducera hvilken som helst bland den nederländska skolans
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ofta högst intressanta taflor af det folklif, de återgifva från ti-
der och förhållanden, helt annorlunda egnade att imponera på
artisten än en finsk bondhop ännu i våra dagar. Ehuru måla-
rene omisskänneligen låta framskina deltagande och välvilja för
det roliga sällskap, de bundit vid duken, känna de sig i alla
fall fullkomligt oberoende af alla skrupler att sjelfva le af hjer-
tans grund åt sina kunder och att hembjuda dem åt hela verl-
dens munterhet. Betrakta deremot det äkta finska, nästan bistra
allvar, hvarmed författaren till uNummisuutarit" gått till väga
med de personer, hans inre åskådning uppställt för vår! Man
skulle begagna ett nog oegentligt uttryck, ifall man sade, att
han låtit dessa sin fantasis foster undergå en behandling. Han
tyckes tvärtom taga dem, sådana de visa sig, fullfärdiga och
tillåta dem tänka, tala, handla fullkomligt för egen räkning, utan
att på aflägsnaste vis antyda, att det är han sjelf, auktorn,
som låter dem dansa efter sin egen pipa och således har
rätt ej blott att dressera dem efter godtfinnande, utan äfven
att roa sig på deras bekostnad, när han dertill beredt sig
anledning. Om de någon gång, ehuru det händer endast un-
dantagsvis, tala enfaldigt eller bära sig dumt åt, hvilket in-
träffar mycket oftare, sker det alldeles icke för att gifva deras
herre och mästare tillfälle att visa, huru långt hans egen klok-
het och fyndighet lemnat dem bakom eller under sig. I stället
för att intaga en framstående position i förhållande till sitt säll-
skap befinner han sig naturligt midt i dess hop. Han är dertill
född och rår ej för, att han fått öppna ögon för att se, huru
kamraterna bete sig och dito öron för att uppfatta deras sätt
att i ord gifva uttryck åt sin inre menniska. Han har ej ställt
sig på lur för att utspionera deras svagheter och otympligheter
och sedan begabbande sqvallra ut åt allt folk, hvad han obser-
verat. Han uppkastar sig ej ens till deras tolk: de få föra sin
egen talan, bäst de gitta. Och deraf härrör den förunderliga,
men likväl alldeles naturliga följden, att knappt nog ett enda
ord säges af dem i dramat, hvilket de ej kunde erkänna såsom
af dem sagdt i verkligheten. Och likaså aftecknar sig livar
och ens sinnesstämning alldeles sådan, den måste, enligt den
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enes eller andres olika lynne, vara uti den gifna situationen.
Det djupa ordet, hvarmed Goethe karaktäriserar Shakespeares
uppfattning af de mångskiftande menskliga lynnena, då han sä-
ger: uhos Shakespeare kan man se, huru menniskan är till mods",
låter utan all öfverdrift tillämpa sig på Stenvalls teckning af
den finska allmogen. Och detta är ingalunda hans minsta be-
römmelse. Också torde det vara en afgjord sak, att just Sha-
kespeare löst hans sångmös tungas band, ehuru det dock icke kan
påstås, att den brittiska skaldejätten egentligen lärt henne tala.

Af det sagda inses lätt, i huru hög grad jag tillerkänner
författaren egenskapen att åskådliggöra de olika nyanser, hvilka
skilja den ena karaktären från den andra, samt i allmänhet för-
mågan af hvad man kallar en objektiv framställning. Detta
företräde är utan tvifvel det förnämsta, hvarpå uNummisuutarit"
kunna göra anspråk; och det tillkommer dem i rikaste mått.
Det kan förutsättas såsom en allmänt känd sak, att just bristen
på öfverlägsen förmåga att teckna skarpt individualiserade ka-
raktärer anses vara ett gemensamt slägtdrag hos nordiska skal-
der. Utmärkta undantag från denna allmänna regel varseblifvas
likväl här och der. Såsom sådana kunna bland svenskarne åbe-
ropas Bellman inom det speciella gebit, hvaröfver han enväldigt
herrskar, och äfven Almqvist i de fall, då hans goda genius
minst svikit honom. Bland oss finnar står Runeberg i detta
hänseende ©upphunnen. Men äfven Stenvall har genom sina
aNummisuutarit" åt detta håll skridit så långt, att man ej utan
förundran följer hans framsteg på den banan. Märkeligaste
företeelsen härvid är likväl den, att hans kraft ej visat sig in-
skränkt till karaktäristisk teckning endast af en eller annan
älsklingsfigur; den har sträckt sig nära nog till alla de person-
ligheter, hvilka befordrats till lif i hans stycke. Äfven detta
bevisar, huru rik och fruktbar den naturbasis är, hvarur hans
ande hemtar sin näring. Intet menskligt snille förmår ju så
outtömligt som naturen sjelf alstra skiftande former till uttryck
af sin lifskraft.

En öfverförfinad och derför äfven allt för kräsmagad este-
tisk smak skall utan tvifvel i Stenvalls teckningsmanér finna an-
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ledning till klagomål öfver en ännu mera naturalistisk riktning,
än till och med de, ofta nog temmeligen primitiva ställningar,
hvilka utgöra föremålen för skildringarne, nödvändigt skulle er-
fordrat. Alldeles ogrundad är väl en sådan klagan ej. I all-
mänhet torde likväl benämningen realistisk, hvarvid isynnerhet
i våra tider en förklenande bemärkelse ingalunda alltid är fä-
stad, uti ifrågavarande fall vara bättre på sitt ställe än den
nyss begagnade termen. Jag inser ganska väl, huru mycket jag
medels detta medgifvande blottställer författaren af uNummisuu-
tarit" för deras förkastelsedom, hvilka sentimentalt tillbedja en
öfversvinnelig idealisms alla prerogativer. Utan att inlåta mig
i tvist derom, huruvida ej denna författare kunnat och kanske
bordt någon gång gifva de af honom tecknade personerna och
ställningarna en mera eterisk lyftning, än fallet i allmänhet vi-
sat - sig vara, tillåter jag mig likväl anmärka, att han visat sig,
när det så behagar honom, vara fullkomligt vuxen att anslå äf-
ven tonarter af mera idealistisk tendens. Såsom exempel derpå
kan med fullt skäl åberopas den oändligt vackra idyll, hvarmed
den äfven i öfrigt så förträffligt karaktäriserade hemmansbonden
Karri i andra akten öfverlemnar en liten donation, hvilken han
åt de nygifta bestämt för att tjena till grundval för deras fram-
tidslycka. Ät samma håll ligger också det uppbyggliga slutet
af stycket, hvarom längre fram några ord skola tilläggas.

Det är möjligt, att den skenbara lätthet, hvarmed förfat-
taren öfvervunnit svårigheterna af en objektivt realistisk karak-
täristik, kunde förleda någon till det misstaget, att en dylik
objektivisering i allmänhet för hvem som helst vore den lättaste
sak i verlden. Måhända skulle man i sådant fall till stöd för
oppositionen åberopa det hvardagliga motstycket af daguerroty-
pins gestaltbildande kraft. Detta exempel är likväl ej fullt så
bevisande, som det vid första påseende kunde tyckas. Den ef-
fekt, daguerrotypin förmår åstadkomma, är likväl ej just den-
samma, som författarns af u Nummisuutarit" förmåga att karak-
tärisera vet tillvägabringa.

Likheten mellan originalet och den mekaniskt frambragta
bilden kan visserligen, när allt lyckats väl, vara omisskännelig.
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Men äfven i sådant fall vidlådes bilden af några ej så alldeles
oväsendtliga brister: brist på känsla, på den rörliga skiftningen
af dagrar och skuggor, med ett ord, på lif. Minst af allt kan
den lifsyttring, som uppenbarar sig i och genom den inre ut-
vecklingen af individernas hvarandra jagande och framdrifvande
sinnesrörelse, sådan den t. ex. i Eskos person så mästerligt och
äkta dramatiskt genomföres, åstadkommas med de tillgångar,
daguerrotypin eger till sin disposition, Och likväl är det in-
gen simpel bönhas till medtäflare i teckningskonsten, som visar
sig icke förmå uthärda täflan. Det är ju solen sjelf, som här-
vid kommer till korta.

Till en början torde dessa mera allmänt hållna antydnin-
gar om det icke vanliga värde, hvarpå [[Nummisuutarit", såvidt
undertecknad förstår, har ganska giltiga anspråk, förslå att vid
dem fästa en välvillig uppmärksamhet. Så snart tid och till-
fälle det medgifva, skall jag icke underlåta att genom när-
mare i detalj gående undersökningar söka redogöra för denna
alldeles egendomliga literära produkts hufvudsakliga beskaffenhet.

11.

Den jemförelse mellan [tFigaros bröllop 11 och Stenvalls
[[Nummisuutarit 11, som ien föregående artikel framkastades, gaf
anledning till vissa rätt sällsamma betänkligheter. Det tycktes
nämligen kunna ifrågasättas, huruvida det finska stycket alls
borde erkännas såsom en sannskyldig komedi, ifall man i den
fransyska pjesen ville se en normaltyp för den dramatiska poe-
sins komiska art. Vid närmare betraktelse visade det sig lik-
väl, att man, ifall det roade någon att, åtminstone på lek, vända
om frågan, ej saknade alla skäl till en så äfventyrlig omsväng-
ning. En bland de oeftergifligaste fordringar, man plägar ställa
på en dramatisk produkt af hvad slag som helst, är ju den,
att menskliga karaktärer deri skola få sin skådeplats. Men om
det ock kanske aldrig förr blifvit påpekadt, huru ringa anspråk
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på hedern att gälla såsom sannt menskliga varelser de flesta
bland Beaumarchais' bröllopsgäster hafva, är det likväl utsagdt
nu, och påståendets giltighet torde ej i brådkast kunna bortre-
sonneras. De i [[Nummisuutarit 11 uppträdande personerna kunna
deremot svårligen beröfvas sin rätt att erkännas såsom verkliga
menniskor. Och i och med detsamma har äfven Stenvalls ko-
medi erhållit ett okullstötligt stöd för den plats inom lustspe-
lets område, hvarpå den utan betänkande ställt sig.

Dermed är likväl frågan ingalunda ännu afgjord. Och
ställes hon sålunda, att man ej vill tillerkänna titeln af komedi
åt ett stycke med komisk syftning på andra vilkor, än att det
uppfyller alla fordringar, dem scenen gör gällande, då är det
fara värdt, att [[Nummisuutarit" få stanna utanför komedins
stängda dörrar. Men får den tillåtelse att existera i egenskap
af komedi ända till dess, att den genuint finska scenen — der-
borta i vida fältet — hinner få dörrar jemte några andra lika
oumbärliga tillbehör, så är den tillintetgörande katastrofen ännu
icke så nära för handen.

Men äfven om finska språket hade en verklig scen med
hvad dertill hörer, är det alldeles icke omöjligt, att [[Nummi-
suutarit", åtminstone delvis, kunde utsättas för de hala tiljornas
pröfningar utan att nödvändigt snafva. Så skulle t. ex. hela
den med synnerlig raskhet genomförda andra akten erbjuda åt
dertill lämpliga sceniska artister icke få tillfällen att i en för-
delaktig dager visa sin talang och åt åskådaren anledningar att
röja sin urskiljning och omdömesförmåga, utan att hans tålamod
blefve satt på hårdare prof, än äfven den mest kritiskt stämde
dödlige är skyldig uthärda.

Tages då tålamodet verkligen i anspråk vid sysselsättnin-
gen med ?" Och ifall frågan måste besvaras
jakande, huru kunde väl ett sådant medgifvande förlikas med
det mer än vanliga intresse, stycket obestridligen väcker?

Läsaren behagade erinra sig, att dessa frågor framkastas i
följd och sammanhang med den, huruvida stycket motsvarar
scenens fordringar. Också torde väl ,ingen finna sig föranledd
att göra dem af någon annan orsak. Betraktar man uNummi-
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suutarit" endast i allmänhet såsom literär produkt, måste det
väl obetingadt medgifväs, att diktionen deri utmärker sig genom
en raskhet och energi, som man har rätt att fordra endast af
språk, utbildade i hög grad ej blott för tal, utan äfven för skrift.
Måhända finnes det ingen ända på finska i obunden stil för-
fattad bok, hvilken öfverträffar i uttryckets
otvungna liffullhet. Och redan denna egenskap ensam vore
tillräcklig att anvisa åt Stenvalls komedi ett rum inom den genu-
int finska literaturen, der den, möjligen icke utan afund, men
aldrig utan aktning kan betraktas.

En sådan smidig liflighet i stilen borde ju afgjordt för-
säkra pjesen om åskådarenes otröttade uppmärksamhet, ifall
rollerna något så när ostraffligt återgifvas. Det tyckes väl så;
men alldeles säker är en dylik framgång ändock icke, innan
stycket verkligen genomgått det sceniska eldprofvet. Mitt tvif-
velsmål i detta hänseende framkallas af en omständighet, hvilken
jag för öfrigt erkänt såsom högeligen bidragande till styckets
förtjenst: den noggranna karaktäriseringen af de uppträdande
personligheterna. Med mer eller mindre klarhet uppfattande,
att hans förnämsta styrka låg åt det hållet, har författaren ut-
fört sina skildringar med ett intresse, som måste framkalla
ett dylikt både hos läsare och åskådare, men derjemte med en
omständlighet, hvilken lätteligen kan förekomma den sistnämnde
allt för elastisk. När man hos Beaumarchais samt alla hans
efterföljare både inom den fransyska moderna komedin och utan-
för densamma vant sig vid dessa sprittande dialoger, der repli-
kerna utan rast eller ro återstudsa emot hvarandra, liksom upp-
kastade från de blankaste stålfjädrar, eller åtminstone såsom pi-
lar, afskjutna från sprättbågar, faller det sig någon gång ej så
lätt att förlika sig ens med Moliéres oändligen spirituela, men
likväl jemförelsevis långtrådiga konversationer. Huru skall man
väl då gifva sig till tåls, när man oslippligen kallats till åhö-
rare af samtal, i hvilka finnar af 'äktaste sort följa sin böjelse
att, sedan de omsider kommit rätt i farten, „tala sin mun ren",
såsom deras karaktäristiska ordspråk bjuder, och lätta sitt hjerta,
fastän det sker i ovanligt korta och komiska meningar?
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Huru helst dessa samtal må uttänjas, tomt prat, som icke
skulle höra till saken, situationen, personen, innehålla de likväl
sällan eller aldrig. Den möjliga invändningen, att behandlingen
af stycket snarare lämpar sig för novellen än för komedin, ve-
derlägges på det bestämdaste redan genom beskaffenheten af dess
första akt. Ifall man med någon eftertanke genomgår densamma,
borde man lätteligen finna, att den innehåller en med synnerlig
skicklighet framlagd exposition af styckets hela grundplan och
så tillfredsställande antydningar angående både de handlande
personernas lynne och de kommande förvecklingarne, att ingen
rimlig fordran i detta hänseende lemnats ouppfylld. Det borde
kunna förutsättas såsom allmänt bekant, att en sådan inledande
exposition, då den lyckats väl, länder ett dramatiskt stycke
till förtjenst, medan en dylik, åtminstone i större utsträckning,
aldrig behöfver komma i fråga, så vidt det gäller en novell.
Äfven den synnerligen fyndiga och på komiska motiver så frukt-
bara öfverraskningen, beredd åt oss i andra akten, är likväl
tillräckligt antydd genom ett par yttranden af den knipsluge
Mikko, hvilken utvecklar en fiffighet och äfven en skadeglädje,
långt öfver det mått, som belöper sig på en vanlig tavastländare,
hvadan icke ens hans namn trifdes bland förteckningen på det
öfriga sällskapet.

Författarens påfund att låta en oskuldsfull brudgum, som
med de naivaste förhoppningar nalkas sin utkorade flammas bo-
stad, finna denna uppfylld af buller och bång, föranledda deraf,
att den älskade firar sitt bröllop med en annan, förekommer
väl i ballader och andra dikter med tragisk syftning; men ko-
medin har, mig veterligen, hittills ännu aldrig vågat försöket
dermed. Tillställningen erbjuder emellertid ej endast fördelen
att plötsligen förflytta hela handlingen i en sällsynt komisk si-
tuation. Äfven karaktärsteckningen har vid denna sammanstöt-
ning af olikartade personligheter och intressen funnit det bördi-
gaste fält för mångskiftande utöfning. Och Stenvall har med
en talang och skicklighet, som mången mästare i konsten kunde
afundas, begagnat sig af det rika tillfället, hans fyndighet be-
redt honom.



352 Uppsatser rörande literatur (1842 —1877).

Det kan ingalunda vara min afsigt att i detalj uppehålla
mig vid de alla märkeliga drag af styrka och sanning i karak-
tärsskildringarne, hvilka förtjente att ådraga sig en närmare
uppmärksamhet. Endast några strödda anmärkningar angående
hithörande omständigheter kunna i allmänhet här komma i fråga.
Blott med Eskos person, den bland styckets alla personer ut-
förligast och mest dramatiskt hållna, anser jag mig böra göra
ett undantag, dels för sjelfva sakens skull, dels också för att
antyda, huru jag föreställt mig att förfaras borde vid behandlin-
gen af dessa ämnen.

I Eskos väsende har faderns oförargliga lynne och moderns
uppbrusande häftighet sammansmultit till ett; likväl så, att det
förra utgör sjelfva grundvalen, medan den senare endast genom

starka påstötningar kan få öfvervigten och vändas utåt, men bry-
ter då desto ohejdbarare fram. I hans hem har moderns väl-
diga karbas varit den uppfostrande principen och nedtryckt ef-
tertankens sjelfverksamhet till ett högst ringa mått, hvarigenom
vägen lemnats öppen för de sanslösaste handlingar att bryta
fram, när den godmodiga fördragsamhetens förråd slutligen blif-
vit uttömdt. Han är en yngling, så jungfruligt ren till sina se-
der, att han derför utsattes för den öfverdådige Mikkos begab-
belse. Redan mer än tjuguårig har han ännu icke af egen er-
farenhet föreställning om de verkningar, ett rus kan åstadkomma.
Men hvad som framför allt annat utmärker Esko, är hans djupa
rättskänsla, hvilken ej tillåter honom att tänka, än mindre begå
någonting, hvarigenom hvem det vara må skulle förnärmas. När
det gäller sanning och rätt, förstår han sig platt icke på ral-
jeri. Det är denna sinnesstämning, som gör honom, om också i
mycket förminskad skala, till en Don Quixote i den lilla verld,
hvaraf han omgifves.

Nu hade det sig så illa åtburit, att den genomhederlige,
men gladlynte bonden Karri varit en icke alldeles oskyldig an-
ledning dertill, att vår Esko trodde sig hafva. blifvit djupt kränkt
och besviken i sina menskliga rättigheter. Karri, som återvändande
från staden, råkat Eskos fader på den ominösa „Puolimatkan
krouvi", hade der kommit att göra någonting, hvarom han sjelf
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säger: „Jota en tehnyt olisi ilman vähän häkää ylikammarissa".
Hur gubbarne pokulerade tillsamman, ansåg nämligen Eskos
pappa det, för en alldeles afgjord sak, att hans förstfödde just
var den karl, som kunde taga dryckesbroderns ypperliga foster-
dotter, Kreeta benämnd, liksom på hyllan, till sin äkta hälft.
I känslan af sitt värde och sina afsigters renhet menade äfven
hela den öfriga familjen alldeles detsamma. Hinc illce lacry-
mae! Man kan således lätteligen föreställa sig, med hvilka
känslor den beskedlige Esko, stadd på frierifärd, såg sig liksom
nedkastad från skyarne midt i hvinilet af ett bröllop, hvari hans
egen Kreeta var den ena af hufvudpersonerna. Men det fasli-
gaste af allt var ändå, att såsom brudgum hade ställt sig vid
hennes sida icke förnämligare person än en — puusuutari. Det
var ju solklart, att sanning och rätt, mannatro och qvinnoheder,
med ett ord hela verlden, om den ock gick på i ullstrumpor,
ej förtjente att gå i ett par skor, förfärdigadt ens af brudgum-
men — puusuutari — än mindre af en sådan mästare som den
bedragne, besvikne, grymt gäckade Esko.

Denne står nu svigtande på den hala vändpunkten af så-
väl sitt yttre öde som sin inre menniska. Och på den halsbry-
tande punkten lemna vi honom till nästa gång.

111.

Redan i det föregående omnämndes styckets andra akt i
sceniskt afseende med väl förtjent beröm. Men ur hvad syn-

punkt man än må betrakta den, visar sig samma akt värd ett
lika afgjordt erkännande. Dessa bröllopsscener erbjuda en genre-
bild af det finska folklifvet i teckningens trohet jemförlig med
det 3*ppersta, de nederländska målarene haft åt detta håll att
framvisa; och taflan gör derjemte, innan vredens storm kastar
sig deröfver, ett så vänligt, menskligt godt intryck, att hvarken
David Teniers, fader och son eller de andra, hvilka höra till
samma slägte som dessa, förmå åstadkomma ett dylikt. Men
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huru diaboliskt tager sig ej isynnerhet „Figaros bröllop" ut,
med allt sitt hånande grin på förvridna läppar, mot denna fläkt
af belåtenhet och glädje, som omsväfvar alla dem, till hvilka
Karri ställer sin mening: „Kas niin! Nuoret, iloitkaat ja van-
hat hauskasti nuorten iloa katselkaat!-' Och hvilken eländig
trashank till sin själ är ej denna högättade gref Almaviva, då
han ställer sig vid sidan af adelsmannen i vadmalsrocken, den
patriarkaliske hemmansvärden!

Lätt försonad genom goda ord, såsom det egnar en i grun-
den beskedlig tavastländare, kan icke heller Esko till en början
låta en isskorpa af vresighet frysa kring sitt sinne mot denna vär-
mande hjertlighet, hvarmed värden inbjuder de oväntade gästerne

att deltaga i bröllopets glädje, enligt gammal sedvana, säsom
Karri uttryckligen säger. Den stränga tuktan, hvarunder Esko
i sitt hem växt opp, bidrager väl äfven till att ännu hålla ho-
nom i styr, ehuru han menar: „minulle on tehty vähän petos-

kauppa". Anblicken af den vackra bruden, som gått hans näsa
förbi, svider i Eskos själ: „hän on kaunis kuin ruusu ja kuk-
kainen. Ja kultakruunu päässä!" Ej under således, att han
tillägger: „Sydäntäni karvastelee vähän". Emellertid står det
beslutet ännu fast hos honom: „empä tahdo toki ruveta tässä
mekastamaan, en sanaakaan hiiskua tästä asiasta, jos eivät he
minua vihoita jolloin tavalla". Och han måste medgifva: „mutta
sille ei kohtelemisensa meitä kohtaan näytä". Så vidt det på
hufvudpersonerna beror, tyckes således ingenting bebåda en epi-
sod ur Jerusalems jemmerliga förstöring.

Men just Eskos uppsåt att visa sig värdig den uppfostran,
han af sin mamma fått och bära sig hyggligt åt, vållar snart

nog ofärd. Så länge samtalet rör sig mellan Karri och hans se-
nast komna gäster, går det lugnt och anständigt såsom en gam-
maldags minuett. Värd*n har till och med den godheten att
hjelpa Esko, öfver hvars läppar ingen osanning vill fram, med
en undanflykt, som på tillfredsställande sätt förklarar hans van-
dring till dessa trakter. Ovädret blåses först opp af en biper-
son. Det är violspelaren Teemu, hvilken sjelfmant åtager sig
värfvet att spela rumormästare; och det måste medgifvas, att
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han utför detta med en virtuositet, fullt motsvarande hans ta-
langer för öfrigt. I hela stycket finnes, skulle jag tro, intet
parti, hvilket i teckningens psykologiska finhet upphinner fram-
ställningen af konflikten, hvartill den musikaliske berserken ger

klaven. Ingen hofkapellmästare i hela verlden skulle bättre
förmå representera det irritabile genus, han tillhörer, än bröllo-
pets Paganini, som böjer sig blott för sin faders styfva näfve,
men för öfrigt vill ej erkänna någon såsom sin öfverman på jor-
den och knappt nog ens i himlen.

Trogen sin föresats presterar Esko nära nog det omöjliga
i „lammh.jertad fördragsamhet", såsom Schillers Maria Stuart be-
tecknar sitt eget försök att tillbakahålla utbrotten af sin rättmä-
tiga harm. Men han känner likväl ett synnerligt behof att genom

sitt beteende uti den fatala ställning, hvari han blifvit insnärjd,
visa, huru högt hans egenskaper lyftade honom öfver hans mot-
gång. Derför, när Karri gör spelmannen den rättvisan att mena:
~Teemu on niitä ensimäisiä viuluniekkoja", genmäler Esko, utan
ringaste skymt af ond mening och endast för att en smula
lysa med sitt musikaliska kännarskap: „entäs Oinasmäen Joo-
seppi meidän kylässä;" och slutar sin olycksbringande lofsång
med den entusiastiska försäkran: „ja ihminen luulee itsensä ole-
van taivaan ilossa".

Detta pris, som Teemu kanske ej skulle funnit så alldeles
hyperboliskt, ifall det tilldelats honom sjelf, fann han odrägligt,
då en medbroder i konsten dermed upphöjdes till skyarne. Det
gräfver sig med ulfvaklor i hans innersta och jagar afundsju-
kans onda demon upp derur, medan Esko ännu rår med att
under ett lock af ironiskt lugn pressa tillbaka sin galla, hvilken
får mer än tillräckliga skäl att sjuda öfver. Det odelade bifall,
masken af hans långmodighet vinner, hjelper väl också något
till att fördröja den i alla fall oundvikliga explosionen. En
skomakare, som hittar på att besvara sin musikaliske veder-
delomans alla invektiver med det makalöst naiva niin: „herra
tirehtööri", måste dessutom känna sig något lugnare genom kän-
slan af öfverlägsenhet i sitt sätt att vara.
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Med hela säkerheten af ett matematiskt problems lösning
utvecklar sig nu för våra ögon den psykologiska processen af
Eskos ständigt stegrade, men ännu segerrikt kufvade förbittring.
Och likväl slingra sig talets alla vändningar otvunget som en
sorlande bäck mellan vexlande stränder. Det är först då, när
Mikko listigt smyger in misstanken om ett nytt svek, som under
de båda fridskämparnes brottning skulle hafva blifvit mot Esko
begånget, dennes harm bryter sönder alla hejdande dammar.
Ännu rasar dess vildaste fors likväl ut endast mot liflösa ting.
Men till slut uttömmer denna hela sitt svall, nu mera förstärkt
genom tillflödet af Eskos första rus, emot en svag dödlig, den
beskedligaste, oförargligaste stackare i hela menskligheten. Ifall
man kunde utpeka i stycket ett drag, ännu mera äkta finskt
än något annat, så vore det väl Eskos metod att arbeta upp
sig till förbittring mot sin gode vän skräddarn — klarinettblå-
sarn. Denne hade långt förut uti en svag stund, då han kände
sig käckare till mods än vanligt, tillåtit sig några förtroliga
yttranden ..angående Eskos lugg och ögon. För tillfället hade
målsmannen för dessa attributer icke funnit eller åtminstone ej
visat sig deraf förnärmad. Men nu frammanar Esko vålnaderna
af skräddarns meningslösa ord för att begagna dem såsom för-
poster vid sitt angrepp mot detta hans vredes offerlam, — ~vih-
ani uhrilammas" benämner han sjelf den arme klarinettblåsarn,
hvilken slutligen, oaktadt sin oskuld, fått plikta för allt det
onda, hvars s3*ndabock den olycklige friaren anser sig hafva va-
rit. På den höjdpunkt af vrede, dit hans första rus omsider
lyftat honom, ser han klarligen, att: „koko mailma on kuin noi-
duttu mua kohtaan;" och alla enskildtheter af de falskhetens
hemsökelser, han utstått, storma på en gång emot hans själ.
Men den olycklige skräddaren är det enda till hands varande
föremål, mot hvilket explosionen kan utladda sig. Derför är
han såld.

Den sinnesstämning, som fört Esko utom sig, är tecknad
med förvånande styrka Och lika gripande är äfven den ome-
delbart derefter följande framställningen af hans ånger. Eskos
omätligt djupa behof af förlåtelse, af försoning med den men-



Om »Nummisuutarit* (1565). 357

niska och det samhälle, mot hvilka han sig förbrutit, lyftar ho-
nom på en gång till en så menskligt ädel ståndpunkt, att ingen
kan utan uppriktigaste deltagande följa honom dit opp, och
kringgjuter honom derjemte med en så älskelig glans af ideali-
tet, att man skulle känna sig lycklig, ifall man vågade i honom
se en sanningsenlig typ af finska folkets karaktär.

Äfven skymningssidorna, för att icke säga nattsidorna af
denna karaktär sakna ej heller i dikten sina skarpt utpräglade
representanter. Naturtroheten, hvarmed äfven dithörande teck-
ningar blifvit utförda, lärer uppväcka bekymmer och skrupler
åtminstone bland dem, hvilka föreställa sig, att en dikt i poe-
tisk mening har fullt ut samma rättigheter som en lögn i pro-
saisk, det vill säga, att hvardera endast då uppfylla sin bestäm-
melse, när de innehålla raka motsatsen af det, som sanningen
har att påstå. Det är ett skrymteri, hvars vidrighet ej ens de
menlösaste motiver förmå undandölja, då man beskärmar sig
deröfver, att Stenvall icke sparat på slagskuggor vid målnin-
gen af finska folklifvets dunklare partier. Med en förtrytelse,
hvilken skall gälla såsom ett slags surrogat för patriotism, ut-
ropar man; „det är fasligt hvad det drickes på styckets bond-
bröllop ; det supés ju alldeles ohyggligt på krogen och äfven
annorstädes!" Det är visst, tyvärr, så. Men drickes och su-
pés det då ej i Finland också vid andra tillfällen och på andra
ställen än författarns af „Nummisuntarit" imaginära tillställnin-
gar? I ett land, hvars bondestånds verkliga representanter
kämpa i det yttersta, liksom för sitt palladium, för rättigheten
att bränna ctqva vitae — ännu uti denna stund ringer hemskt
uti mina öron en bland dessa bränvinsskyddsherrars med högsta
patos uttalade ultimatum: ~men vi bränna ändå!" — der må
det väl ursäktas, om samma stånds poetiska målsmän konsum-
mera något rundligare af det öfverflöd, deras prosaiska stånds-
bröder så rikeligen producerat. Och vet ej våra dagars krö-
nika oafbrutet berätta om utbrott af vildt sinnelag i detta land,
hundrafaldt ohyggligare än det värsta, som möter oss i „Num-
misuutarit", bragder, för hvilka sjelfva Irokesarenes lagrar måste
vissna i skuggan? Älskar man sitt land på allvar, så bör man
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ha mod att både i dikten och verkligheten visa åt det, hurudana
smutsfläckar misspryda dess fysionomi, Och detta har Stenvall
gjort som en karl, så vidt komedins område kan erbjuda folium
åt återspeglingen af så dystra partier. Detta bör ingalunda så
missförstås, som skulle jag anse författaren af ,Nummisuuta-
rit" hafva gått till väga med bestämda didaktiska syftnin-
gar. Ingenting är mera främmande för hans dikt än en så-
dan förståndig beräkning. Men hans skarpa blick för objektiv
sanning har ledt hans hand äfven vid teckningen af dessa
dunklare villovägar. Har folket ögon att se, kan det ganska
tydligt varsebli, hvar det tar hus med ett dylikt lefverne, och
medan tider är besinna, hvad dessas och alla andras frid till-
hörer.

Stenvall har likväl för mycken medfödd artistisk takt att
låta dessa villovägar tvärt slutas med en cul-de-sac. Med fin
instinkt öppnar han i närheten af stråtens hemskaste afgrunder
utsigter åt ljusare håll, der bilder af förbättradt lefverne och
rättade, godtgjorda ungdomsfelsteg arbeta sig fram i dagen ur
skuggornas töcken. Omedelbart efter det komedin, i Tavastehus,
halkat nedåt nära nog till den gräns, hvaröfver konsten näppe-
ligen ens undantagsvis får flytta bort, möter oss i den respek-
table nämndemannen Eerikkis och den präktiga sjöbussen Nikos
figurer lefvande bevis derpå, att, huru stor slarf en menniska
än må vara från begynnelsen, hon likväl ej är förlorad, så länge
hon icke sjelf gifvit sig till spillo.

Det kan ännu i alla fall begripas, om folk af så tunnt sli-
pad bildning, att sjelfve Shakespeare är för dess nerver en styg-
gelse, ej rätt skulle förlikas med situationer, sådana som de,
der livari drabbar tillsamman med sin morbror, hvilken nästan

allt för ovedersägligt genom sitt lif och lefverne demonstrerar
både oumbärligheten och vanmakten af systerns karbas i vår
snöda verld. Svårare deremot är att fatta deras klagomål,
hvilka känna sig stötta af de i „Nummisuutarit" begagnade ut-

tryckens plumphet. Väl är det obestridligt att ingen af de i
stycket uppträdande personligheterna, ej ens den högt sträfvande
Teemu undantagen, röjer några anspråk på hofmannabildning
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med thy åtföljande fasoner att ställa sina ord. Men det oak-
tadt är det ganska säkert, att i „Nummisuutarit" svårligen skall
kunna upptäckas ett enda talesätt eller uttryck, som kunde
jemföras med dessa ohöfviska slippriga ordvändningar, hvilka i
otaliga fransyska komedier halka förbi Europas finaste öron
utan att såra dem särdeles.

Jag har här upptagit till besvarande några omdömen rö-
rande ~Nummisuutarit", dem man är i tillfälle att tillsvidare
"böra kringkastas man och man emellan. De upplösa sig sjelfva
såsom idel obefogade hugskott vid närmare beröring. Men äf-
ven de bevisa, huru föga det rätta måttet för ett så ovanligt
styckes mätande, som ~Nummisuutarit", ännu finnes i hvar mans
hand. Då hvarje försök till en på okullstötliga grunder hvilande
utredning af ett så vigtigt ämne bör i sig innebära till och med
något mer än blott en ursäkt, tillåter jag mig att ännu i en
sista artikel lemna några bidrag till en så beskaffad utredning.

Denna utlofvade fjerde och sista artikel blef aldrig offentlig-
gjord. I manuskriptet återstå af densamma några rader, ur hvilka
framgår, att Cygnseus haft för afsigt att här främst beröra det
missnöje, som väckts af „den i stycket energiskt framträdande rea-
lismen", hvilken dock „bland arbetets förtjenster intager det första
rummet eller åtminstone det andra".

I och för denna uppsats hade Cygnseus — i likhet med hvad
fallet var beträffande några andra af hans i fragmentariskt skick
efterlemnade arbeten — på lösa pappersblad sig till minnes uppteck-
nat några spridda tankar i ämnet, hvilka utgifvaren ansett sig böra,
så vidt möjligt varit, ordna och meddela läsaren. Dessa strödda an-
teckningar följa här nedanför:

Det är förunderligt! En komedi, hvari egentligen ingenting
begabbas, förhånas! Hvad är då roligt deri?

I ~Nummisuutarit" möta oss inga fristående eller egentli-
gare sagdt inga fritt svärmande och sprakande qvickheter. Hvad
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af den sorten bestås — och det är sannerligen icke litet —

framspringer med inre nödvändighet ur personens behof att så
yttra sig. — Icke heller anträffa vi här endast skarpt tecknade
karrikatyrer, såsom största delen af Beaumarchais' teaterfigurer
äro det.

Inga i minsta detalj gående beskrifningar, enligt vanliga
mönster, af figurernas yttre menniska. — Naturbeskrifning i
och för sig — naturen utan relation till menniskan — kommer
der alls icke i fråga.

Marmorglansen, som den antika poesin utgjuter öfver sina.
figurer, är dock hufvudsakligast en från ytan återkastad. Den
från menniskans innersta framstrålande känner hon i allmänhet
lika litet som södern den värma, hvilken sprides från hemmets-
inre härd. Södern har ju sin varma varaktigare sol och kan
bättre umbära härdens värma.

Hos de möderne ser man deremot ej sällan förenade fan-
tasins djerfvaste flykt och den mest genomträngande skarpsinnig-
het vid anatomiserandet af menniskans förborgade sinnesrörelser.

Sjömannens äfventyrliga berättelser om sina resor för en
så förnuftig karl som nämndemannen får sin förklaring genom

den effekt de berättas hafva gjort på den vänligt stämde domarn,
hvilken uppsöker alla möjliga mildrande omständigheter för att
släppa den till fäderneslandet längtande förrymmaren med lin-
drigaste näpst. — Intet enda utbrott af harm och förbannelse
öfver den jernhårda lagen. Det synes, att det är folket sjelft,
och ej dess mer eller mindre opåkallade målsmän, som förer
dess talan i denna sedemålniug.
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Det sällsamma deri, att Esko slutligen urladdar all sin för-
bittring mot samma oförargeliga „pilli-pipare", hvilken varit en
första, om än oskyldig orsak till så mycken ofärd för friaren
genom det beröm, denne på honom slösat.

Esko är en rasande don Quixotte: men han rasar öfver
den orättvisa, han anser sig sjelf hafva lidit. — Summum jus
summa injuria!

Folket skall lära att fatta, hvart karbasens skoningslösa
lagskipning leder, der ej kärlekens evangelium förmildrande och
förmedlande mellankommer. Esko har gjorts till en, ehuru rätt-
rådig, likväl ensidig dyrkare af lagens hammare, emedan han
inom familjelifvet erfarit endast utöfning af denna makt. — I
denna uppfostran ligger den djupa roten till den karaktär, för-
fattaren med en förundransvärd konseqvens genomfört med poe-
tisk intuition, utan att på denna stråt ledas det ringaste af
reflexioner deröfver.

Dessa personor, om än allmänt menskliga, äro så genuint
finska. — —

Hvilket finskt allvar, ja vemod uppstiger från djupet af
denna munterhet!

Det är af högsta vigt, att vitterheten på finska språket
har någonting egendomligt att komma med.

En human bildning kan ändock säga författaren, hvad han
i sitt diktande bör undvika; — hvad. kan deri ovilkorligen skall
göra, förmår ej ens hon att lära honom.
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Han är en ande. som svårligen kommer att förgätas i den
finska poesins häfder. Det vore således äfven derför vådligt, om
han lemnad åt sitt öde skulle gå under i brist på det nödvän-
digaste för lifvets existens. Ty äfven minnet deraf skall ej kunna
utplånas, och felet skall då ej tillräknas honom ensam, utan de-
las af en annan, den vi alla så gerna skulle önska framstå utan
tyngden af åtminstone slika förseelser inför efterverlden: finska
folket sjelft.



Totui i en literär understödsfråga

1865.



Ett fel, ett fel allena! *)

Den, som spar, så har den. Landets styrelse har hit-
tills ej funnit skäligt att genom literära premiers utdelande
ådagalägga sitt intresse för inhemsk literär produktion, ehurn
regeringen likväl på senare tider tidt och ofta medels beviljade
bidrag till tryckningskostnader och mera dylikt ganska verk-
samt befordrat bokliga konsters förkofran. Dylika under-
stöd torde här redan betraktas såsom något alldeles hvardagligt
och sjelffallet.

På annat sätt kan det ju knappt nog förklaras, att hvar-
ken de författare sjelfva, hvilka dermed blifvit hugnade, eller
någon annan ansett mödan värd att ens omnämna sådana fakta
än mindre kosta på dem ett erkännande tacksamt ord. Styrel-
sen har dessutom gått i mistning af alla råd och tillrättavisnin-
gar från deras sida, hvilka långt bättre än hon sjelf förstå att
bedöma, huru hon i sin oerfarenhet borde sin väg ostraffeli-
gen gå.

*) Detta votum, afgifvet i April 1865, hade lyckan bidraga att
åt Alexis Kivi rädda ett understöd, hvaraf han då var om möjligt
ännu mera i behof än vanligt för att sjelf räddas från undergång.
I ett annat läger, der man tycktes hafva inskrifvit på sin fana:
fiat justitia, pereat Xivi! förfäktade man den läran, att det ifrågava-
rande understödet borde bortskänkas till uppmuntran åt den loVande
literatören — Joh. Ludv. Runeberg.

(Förfis anm. år 1874).
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Helt annat i hvarje hänseende är förhållandet med de
literära premierna. De hafva ej blott nyhetens allmänna, utan
äfven nyheternas speciella behag; och anträffas således såsom
tidningsspalternas välkomna hvardagsgäster uti dessa. Hvad som
gör dem dubbelt kärkomna på detta territorium, är den omstän-
digheten, att bestämningarne angående sättet för deras bortgif-
vande erbjuda anledning till dubier i mängd och frågor utan
all ända.

Sin fruktbringande förmåga hafva dessa premier sålunda re-
dan på förhand visat, i det de framkallat prisvärda stilöfningar
på flera håll. Det briljantaste i den vägen, som tills dato sett
dagens ljus, är väl obestridligt herr Undecumqve's kaleidoskopi-
ska prestationer i „Helsingfors Tidningars" senaste torsdagsnum-
mer. Vi veta ju alla, att denne författare är oöfverträffelig i
frasernas gentila manierande. Men så anspråkslös han än tyc-
kes, kan herr Undecumqve likväl stundom ej neka sig nöjet att
öfverträffa sig sjelf. Det är ett anfall af sådant öfversitteri,
hvilket styrt hans penna, då han än som en fläkt, än åter som
en stormil sökt slå blå dunst i menighetens ögon för att bort-
blanda hennes insigt i den egentliga meningen med den „upp-
muntran", de literära premierna åsyfta. Herr Undecumqve är
dervid så i farten, att sjelfve den stackars boktryckaren F—s sy-
nes honom god nog att såsom bundsförvandt anlitas. Han för-
summar ej att med tacksamhet emottaga den förstärkning af sina
argumenters svaga punkter, som ur öfversättningen af Zweyg-
bergks aritmetik möjligen står att hemta.

Då fraserna få tumla fram i obunden sjelfständighet och
oberoende af hvarandra, händer det så lätt, att en efterföl-
jande kastar den förelöpande öfverända. Herr Undecumqve's
praktstycke bekräftar på ett mera slående sätt denna sats, än
det lyckas leda i bevis riktigheten af de åsigter, hvilka torde
vara demonstrationens hufvudsakliga ändamål. Följe den, som
det förmår, irrgångarne af en associatio idearum, hvilken ur
den erfarenheten, att „literaturen i detta land har ingen säker
lefnadsbana, ofta ingen publik, ännu oftare intet bröd", arbetar
sig fram till det resultatet, att de literära premierna platt icke
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få delas ens på det sätt, som prisdomarene ämna föreslå, ett
större af 1,500 mark och ett mindre af 1,000 samma mynt.
Än mer. Tanken på den förtviflade ställning, hvari literatö-
rerne stundom här befinna sig, stadgar förmodligen hos herr
Undecumqve den öfvertygelsen, han med ett allvar, som icke så
illa hade klädt sjelfve Aristarkus, uttalar: ~det utgör icke ens
ett skäl att utdela något premium alls, i händelse en eller flera *)
af de tre kategorierna icke för närvarande skulle hafva att fram-
visa ett arbete, som fyller måttet". Man ser, att missbruket af
frasens makt i oträngda mål härmed inlägger den mest energi-
ska protest emot det maktmissbruk, som karaktäriseras med orden:
divide ac impera! Det vore likväl rätt ledsamt om herr Un-
decumqve lyckades inbilla såväl de maktegande som andra, att
de literära premierna i vissa fall bäst motsvara ändamålet der-
igenom, att de icke utdelas alls. Af en sådan negativ uppmun-
tran till literär produktion har ju vårt land redan tillräckligt
länge varit i åtnjutande för att ej med ett intresse, som icke
endast är nyfikenhetens, se positivare åtgärder i form af premier
vidtagna äfven i detta hänseende. Det sätt, hvarpå enligt my-
ten Tantali törst läskades, kan svårligen locka också mindre
humant folk än herr Undecumqve till efterföljd. Och om möj-
ligt ännu mera opraktiskt vore ett förbud att dela summan af de
utsatta premiema. Detta gäller isynnerhet priset för folkskrif-
ter, hvilka, såsom „Hufvudstadsbladet' i med fullt skäl redan tidi-
gare anmärkt, är för högt tilltaget i jemförelse med premierna
uti de två andra kategorierna. Olyckan vill dessutom, att lan-
dets afgjordt utmärktaste folkskriftsförfattare, And. Svedberg, af
formella orsaker måhända icke kan tagas med i beräkningen,
och att Alexis Stenvalls märkvärdiga „Nummisuutarit" kanske
mest för den titel, boken råkar bära, ej heller kan få sin plats
inom det område, der de intaga en plats utan like i finska lite-
raturen.

Grannlåten af herr Undecumqves fraser är visst nog blän-
dande att gälla såsom tillräckligt ändamål redan i och för sig.

*) Möjligen således alla?
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Men den har väl ändå sannolikt något annat syfte sig föresatt
än att undervisa derom, att den inhemska literaturen kanske
bäst skulle uppmuntras, ifall inga literära premier alls blefve
utdelade, och att dessa i intet fall må sönderdelas. Jag trodde
mig verkligen ha någon anledning till den förmodan, att herr
Undecumques operationsplan icke inskränkte sig endast till en
sådan negativ manöver. Men sedan jag läst de präktiga antite-
serna i „frågan gäller sak och icke person" etc, vet jag ej mera
rätt, hvad jag derom skall tänka, ehuru jag är temmeligen öf-
vertygad, att en så fin abstraktion som den, hvilken tvärt klyf-
ver en bland oss lefvande författare från hans bok, ej lyckas
herr Undecumque alls bättre än oss andra.

Dermed må nu förhålla sig huru som helst, aldrig skulle
jag kunnat förmå mig till någonting så motbjudande som att
tvista med herr Undecumque om dessa och dylika bagateller.
„Ett fel, ett fel allena" är det, såsom äfven rubriken ofvanom
dessa rader antyder, hvilket besegrat alla mina betänkligheter.
Det är den alldeles måttlösa öfverdriften i herr Undecumques
uppfattning af de literära premiernas betydelse, som måste efter-
tryckligt tillbakavisas.

Hänförd af de literära premiernas enorma belopp, utropar
herr Undecumque patetiskt: „de literära premierna innebära,
att staten anser en god literatur för en samhällsfråga. —

Detta är den bästa uppmuntran styrelsen kan visa*) sitt lands
literatur". Ifall styrelsens ögon händelsevis skulle falla på detta
högtrafvande utrop, hade hon väl tillräcklig anledning att in-
stämma i det naiva uttrycket, hvarmed en annan regent, hvilken
äfven hade något att säga i detta land, gaf luft åt sin förvå-
ning: „Potz Donnerwetter, haben wir allés dies gethan!"

Vore allt, som behöfves till att ej blott visa, utan verk-
ligen skänka landets literatur uppmuntran, gjordt dermed, att
en eller annan enskild literär förtjenst blifvit på exceptionelt

*) Ordet visa är särdeles fint valdt och begagnas sannolikt
för att förbereda oss derpå, att premierna möjligen alls icke komma
att utdelas. Se, men inte röra, säger man ju åt beskedliga barn.
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sätt erkänd och belönad af regeringen, så kunde väl helt andra
och långt mera betydande uppmuntringar komma till tals än de
literära premierna. Tanken på herr Undecumque sjelf kunde
lättare än mycket annat leda till bevis för sanningen af denna
reflexion. Men det, är ej endast farhågan att såra en finkänslig
blygsamhet, som afhåller mig att följa en sådan visning ända
fram till målet. Jag stannar på halfva vägen derför, att ingen-
ting kan hos mig rubba den öfvertygelsen, att en belöning, som
sätter kronan på en redan allmänt erkänd och uppburen literär
förtjenst, ej är den uppmuntran, hvaraf literaturen isynnerhet i
ett på folk och medel lika fattigt land hufvudsakligast har
behof, En sådan kröning af en literaturs ännu lefvande prin-
sar från styrelsens sida är väl obestridligt en sak, lika hedrande
för de krönande som de krönte. Dylika ceremonier äro likväl
blott en affär mellan de store och båtar föga de mindre. Det
låg ej mycken sanning i det adertonde seklets qvickaste snil-
les vers :

Quand Auguste avait bu, la Pologne était ivre.

Men ännu mindre sanningsenligt är påståendet, att en
yngre generations literatörer skulle svälta mindre, frysa mindre
och framför allt skrifva bättre, sedan såsom nödhjelp kastats
ned åt dem underrättelsen, att en eller två literaturens vetera-
ner stoppat i sin ficka ett pris, hvars ideala värde för desse
herrar medför endast ett ringa bråks tillskott till den ära, de
förr så rikeligen skördat, och som i materielt hänseende ej vä-
ger stort mer än i deras äras vågskål.

Och medan furstarne deruppe på literaturens höjder „gä-
spande, kallt" kasta den klent förgylda nya lagern till hopen
af de gamla, på hvilka de redan hvila, blickar ett yngre slägte,
som håller på att bryta ut åt sig den plats, hvarpå dess „Kampf
der Anerkennung" borde utkämpas, med sorg, möjligen med en
ilning af afund dit upp, der de, som redan mycket hafva, få
ännu mer. Bland detta slägte framstå kanske några eller åt-
minstone en, för hvilken det bortslösade priset skulle haft
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oj blott den fulla betydelsen af uppmuntran, utan af nå-
gonting ännu mer. Denne tänker, säger kanske åt någon,
om hvilken han är säker, att han med honom kan tala så-
som med sitt eget samvete: jag hade varit räddad, om det
priset tillfallit mig! Och han hade bordt få det: få det, men
ej såsom en högfärdigt bortkastad nådegåfva; få det, ej
derför, att kojan, der han dväljes, är så trång, utan af det
skäl, att den kojan kunde bli utgångspunkten för en bana af
oberäknelig vidd; få det, ej derför, att han tryckes ned af
stundens nöd, utan derför, att framtiden i rikaste mått kunde
tillhöra honom: få det slutligen ej derför, att han höljes
af dunkel ännu, utan emedan i hans ande är tändt ett gry,
som lofvar att upptända en gryning för fosterlandets lite-
ratur.

Stadd för ögonblicket ungefärligen i en sådan situation
och begåfvad med möjligheten af en dylik framtid, utgaf en
ung man, Joh. Ludv. Runeberg benämnd, för flera decennier
tillbaka ett häfte lyriska dikter och ett poem af större om-
fång, kalladt ~Elgskyttarne". Representanterne af landets fina-
ste bildning kände sig i den tiden stötte liksom af en personlig
förolämpning genom en mängd triviala, med den fransyska poe-
tiska nomenklaturen föga överensstämmande uttryck, isynnerhet
uti sistnämnda dikt. Och äfven personer, hvilka ej hade fullt
ut lika giltiga anspråk på att föra den nationella hyfsningens
talan, läto ändock oss andra veta, att „allt, hvad Runeberg
skrifvit, ej var tillsammans värdt en enda rad af Tegnér". Med
sorg och äfven mindre resignerade känslor förnams det dystra
resultatet af konsistorii akademici omröstning, som vid bortgif-
vandet af ett fattigt literärt understöd dömde Runeberg ovärdig
att komma i gunstig åtanke. Man kan således lätt föreställa
sig, huru det hade gått, ifall dylika literära premier som de nu
ifrågavarande kunnat då disponeras till uppmuntran för inhem-
ske literatörer, om den åldrige Franzén fått räknas bland desses
antal. Utan allt tvifvel skulle man trott sig böra företrädesvis
uppmuntra just honom medels några hundra rubel. Men ännu
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långt mindre tvifvelaktigt är det, att den ädle, höge skalden
hade med all den harm, som någon gång kunde bryta lös äfven
ur hans barnafromma hjerta, tillbakavisat denna dusör — och
pekat på en annan, som i hvarje hänseende var mera i behof
af uppmuntran än han.



Företal till skådespelet ..Margareta"
af A. Kivi.

Öfversättning från finskan *).

Vår historias storartade minne kastar sitt mörker öfver
denna af snille blixtrande dikt, och dess mörker har skaldens
eget oändeligen dystra öde gjort än svartare. Hans starka andes
sista skapelse bjudes här åt samtida och kommande slägten.
Det är ej en från grafkullen väckt minnesgåfva; detta vore ännu
en tröst. Men sida vid sida af de kamrar, i hvilka den finska
hufvudstadens trötta andar få hvila i ro, finnas på samma Lapp-
viks strand andra kamrar, hvilka ehuru ljusare likväl sällan förmå
upplysa de förmörkade tankedjupen hos de andar, som dit för-
irrat sig förbi grafvarna.

I en af dessa förfärliga kamrar, afsedda för dem, hvilka
blifvit bortryckta från oss, men dock ännu ej fått bli kyrko-
gårdens invånare, befinner sig gömd för våra blickar, ehuru ej
för vårt medlidande —■ Stenvall, Kivi. Hans nära granne på
samma ställe, i samma sinnestillstånd är ~Daniel Hjorts"
genialiske skapare. Det, är ej en alldeles ringa sak för ett så

*) Detta företal, skrifvet af Oygnseus på svenska, beledsa-
gade i finsk öfversättning den första, år 1871 utkomna upplagan af
skådespelet ~Margareta :l; originalet har ej anträffats, hvarför detta
företal i öfversättning måste meddelas. Se för öfrigt anmärkningen
till denna sida.
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litet land som Finland, att det kan på en gång förlora två så
rikt begåfvade skalder.

Men om ock vårt land varit så rikt, att det kunnat för-
lora två skaldeandar af sådant värde, så är det å andra sidan
allt för fattigt att låta bli att bittert sakna dem. Den skymning,
hvari båda dessa skalder sjunkit, gör denna saknad än känn-
barare; ty den synes innebära den hotande förutsägelse, att den
underbart strålande dag, hvilken finska folkets sångmö genomlef-
vat och firat under sistförflutna decennier, nu skall öfvergå i
allmän skymning. Hvad det finska folket hade att få af den
äldre skalde-generationen, det har det fått så godt som till det
sista. Och då nu äfven de nya lyrorna brista i den yngre ge-
nerationens kraftigaste händer, så är tiden inne, att man också
här bereder sig att mottaga denna skaldekonstens jernålder, hvflr
ken redan i alla andra länder runnit upp i spåren af ädlare
tidehvarf. Hos särdeles lifskraftiga folk har man icke desto
mindre iakttagit en underbar makt, hvilken ur vissnade diktfält
åter frambringat en ny, frodig gröda. Äfven i Sverige, hvars
förebild ligger oss så nära, har denna allmänna erfarenhet be-
sannat sig. Hvem vågade derför påstå, att ej Kalevalas och
Franzéns land kommer att förete ett nytt bevis derpå. Men
med någon större visshet än hoppets kunna vi dock ej vänta detta.

Men förrän minnet af honom, om hvilken jag skrifter
dessa rader, förrän Kivis namn skulle för hans landsmän för-
vandlas till otydbart mörker, skulle vår framtida lott masta
fördystras till en långt tätare skymning än den, hvilken nu be-
gynt. Mera än här intills kommer man framdeles att erkänna,
att hans skaldeingifvelse i flere än en riktning lemnat outplån-
liga spår af sitt poetiska segerlopp. Och i hvarje fall torde
otvifvelaktigt alla förena sig derom, att i den diktart, hvartill
detta arbete hörer, Kivis like ännu icke höjt sig i vårt land,
om blott granskaren fullt skattar all dramatisk poesis hufvud-
grund, mångsidigheten af skaldens naturgåfvor. Jag för min del
erkänner öppet, att jag ej bland den dramatiska diktningens he-
roer känner allt för många, hvilka i det hänseendet stode öfver
Kivi. Härvid förgäter jag icke, att framför allt den dramatiska
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poesin ovilkorligen fordrar bildning, en bildning, som fullbordar
den naturliga skaldebegåfningens skapelser och gjuter dem i
fulländad, konstnärlig form. Men det vet jag äfven, att „i tusen

former trifs det sköna;" jag vet, att Apollo di Belvedere och
Laokoon gruppen äro sig emellan lika olika till formen som Pin-
daros' och Sofokles' dikter äro olikartade. Och framför allt
ville jag här erinra om det alldeles otvivelaktiga faktum, att

en skalds stora naturliga begåfning äfven då, när den nödgats
sakna den bildning, hvilken boklig lärdom och sällskapligt um-
gänge skänka lyckans skötebarn, stundom allena skapat snille-
verk, sådana bildningen och lärdomen ensamt aldrig kunnat
åstadkomma. Lika väl som Kalevalas namnlösa skalder kunna
framdragas för att bevisa detta påstående, lika väl tjenar dertill
Kivis namn. Se, huru mycket hans skaldeande skapat under
det tyngsta jordiska betryck, och i sanning böra icke vi, som
till vår uppfostran fått begagna alla civilisationens utvägar, med
mera ödmjukhet än annars erkänna, att vi i ganska ringa mått
gjort, hvad man haft rätt att fordra af oss.

Kivis yttre ställning i denna verld hade likväl bevarat åt
hans skaldeande en outtömlig styrkekälla, hvilken vi andra mer
eller mindre sakna. Hans ande hade ej blifvit främmande för
hans folk; derför kännes i hans dikt, liksom ide ädlaste vinslag,
en kraftig, frisk doft af den jord, hvarur den vuxit. Det är
förvånande att se med hvilken kraft i uttrycket han ofta gifver
lif åt sina dikter ej blott i afseende å naturskildringarna, utan
äfven å menniskohjertats känslor. Denna hänförande drama-
tiska kraft i uttrycket uppenbarar sig äfven genast i Margare-
tas första ord, och liknande anträffas tätt och ofta äfven längre
fram. Dessa kraftfulla ord och på samma sätt hela den stäm-
ning, som talar ur denna dikt, är ett genljud från finska folkets
innersta hjerta, ett hjerta lika mäktigt i kärlek som i hat.

För öfrigt är denna dikts hela grundtanke ert dylikt gen-
ljud. Derför är det ej lätt att afgöra, till hvilken art af dra-
matisk literatur den är att föra. I den förfärliga gerning, som
upprör de handlande personernas inre, hafva de — med undan-
tag af en enda — icke någon del, och än mer, gerningen har
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redan skett. Ej heller kan man rätteligen härvidlag tala om
inre handling, det är om utveckling i personernas sinnestillstånd,
ehuru väl våldsamma känslor af tragisk natur kämpa inom dem.
Måhända kunna dock de sannt dramatiska dialoger, ur hvilka
den hjertan krossande yttre händelsens verkan genljuder, utgöra
någon motvigt gentemot de brister, hvilka den dramatiska kon-
stens konstnärliga blick ej kan undgå att observera i denna
märkliga dikt. Sannt dramatisk är derförutom den sköna sträf-
van efter försoning äfven i denna förfärande situation, en sträf-
van, som äfven i andra Kivis verk framskimrar genom alla dim-
mor. Huru lycklig vore jag ej, om en liknande framtidens ljus-
ning skulle tillåta oss att ännu hoppas någon skapelse af Kivis
mäktiga snille. Men en dyster dimma har för all tid för oss
bortskymt hvarje sådant hopp.



Företal till Alexis Kivis roman ..Seitsemän veljestä"
äfvensom historien om detta företals uppkomst.

Vtgifvarens anmärkning.

Då Alexis Kivis roman „Seitsemän veljestä" särskildt tryckt ut-
kom i bokhandeln i början af April 1873, åtföljdes arbetet af ett
företal i form af ett utlåtande, som Finska literatursällskapets skön-
literära utskott, representeradt af herrar Fredr. Cygneens, K. Berg-
bom och J. Krohn afgifvit om denna Kivis roman, förnämligast
med anledning af ett utfall mot densamma, publiceradt i „Finlands
Allmänna Tidning" af professor A. Ahlqvist. Ifrågavarande utlå-
tande är uppsatt af Cy Tgnseus och blef på anhållan af Finska litera-
tursällskapets ordförande infördt i original på svenska i n:ris 82 och
83 af »Morgonbladet" för 1873, hvilken anhållan motiverades med
följande ord, hvilka här torde behöfva återgifvas tör rätta uppfatt-
ningen af sjelfva utlåtandet.

Ifrågavarande anhållan lyder som följer:
„Då den recension, hvarom namnes i nedan i öfversättning

meddelade företal till novellen „Seitsemän veljestä" af A. Kivi, inne-
höll grofva tillmålen mot Finska Literatursällskapet med anledning
deraf, att novellen blifvit införd uti den af sällskapet utgifna „NoveUi-
kirjasto", anser sig sällskapets då varande och nu varande ord-
förande böra offentliggöra sagda öfversättning och tillika meddela
några upplysningar om dess arbetssätt för den del af den läsande
allmänheten, som derom saknar kännedom; hvarför han ödmjukast
anhåller om plats härför i »Morgonbladet".
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Sällskapet räknar ledamöter i hundratal. — Vid dess möten
på bestämd dag i hvarje månad eger hvar ledamot rättighet att
närvara, väcka motioner samt deltaga i förhandlingar och beslut.
När fråga är om tryckning af ett inlemnadt manuskript eller om
pröfning af något verk, som på sällskapets uppdrag utarbetats, kan
dessas granskning och bedömande naturligtvis icke ske vid sjelfva
mötet. Sällskapet har derför tillsatt, utom ett allmänt gransknings-
utskott, särskilda lingvistiska, historiska och skönliterära sektioner,
till hvilka ledamöter årligen utses. Granskningen uppdrages nu åt
något af dessa utskott, hvilket vanligen aflemnar sitt motiverade
skriftliga bedömande. Detta uppläses vid första möte, och sällska-
pet besluter på grund af detsamma. Ehuruväl det icke är någon
ledamot förmenadt att begära manuskriptet till påseende och föran-
leda uppskof med beslutet, inträffar sådant aldrig af skäl, att man
hyser fullt förtroende till de utsedda utskottsledamöternas insigt
och omdöme. Det är dessutom icke ett ringa besvär, dessa åtagit
sig, isynnerhet som de vanligen årligen återväljas och sålunda i
åratal offra tid och möda för sällskapets ändamål. Med skäl kunna
de derför vänta ett tacksamt förlitande från sällskapets sida och.
från allmänhetens — åtminstone ett anständigt bemötande.

Manuskriptet till den ifrågavarande novellen inlemnades vid
mötet den 5 Maj 1869 — och beslöts öfverlemna skriften att gran-
skas af skönliterära utskottet. Utskottets skriftliga utlåtande upp-
lästes vid möte den 3 November samma år. I detsamma lofordas
skildringen af de uppträdande personernas åskådnings- och betraktelse-
sätt såsom lemnande en sann och originel bild ur det finska folk-
lifvet, likasom den poetiska uppfattningen med beröm framhålles.
Deremot göras anmärkningar mot framställningssättet. •— Slutom-
dömet är: „att det vore en stor förlust för den finska literaturen,
om skriften icke skulle fås utgifven i tryck och blifva tillgänglig
för den läsande allmänhetenI''. Ledamöter i utskottet voro då: stats-
rådet Oygnseus, docenten J. Krohn, doktor K. Bergbom, doktor O.
Toppelius samt magister A. Törneroos. Beslöts : att vid det extra-
möte, som kommer att hållas efter två veckor, öfverlägga, på hvad
sätt skriften skulle kunna till tryck befordras.

Betänklighet hade nämligen uppstått med anledning af no-
vellens större omfång, huruvida den skulle kunna intagas i „Novelli-
kirjasto".

Vid möte den 17 november 1869 beslöts att trycka skriften i
sagde samling i fyra skilda efter behof förstorade häften. Författa-
ren tillades ett honorarium af 700 mark, hvaraf han borde ersätta
magister Törneroos, som åtagit sig att rätta i skriften förekommande
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språkfel. Att någon skiljaktig mening skulle yttrats, antyder icke
protokollet.

Huru utskottet äfven senare efter skriftens tryckning be-
dömde densamma och dess recensent, inbemtas af företalet".

Företal.

I början af år 1871 utdelades redan åt prenumeranterna af
äfven denna Alexis Stenvalls berättelse „Seitsemän

veljestä". Många dagar hade icke förflutit, förrän i ett svenskt blad
uppenbarade sig en recension, om hvilken här torde vara lämpligast
att endast nämna, det recensenten påstod boken vara fullkomligt
oduglig, anseende det för en skam för Finska literatursällskapet, att
ett dylikt enligt hans tanke dåligt och anstötligt verk blifvit tryckt
med sällskapets understöd och under dess hägn.

Literatursällskapet, hvilket, såsom alltid tillförene i liknande
fall, stödt sig på det af skönliterära granskningsutskottet afgifna
utlåtande om arbetets värde, beslöt likväl att af utskottet begära
ett utförligare utlåtande, hvilket kunde fogas till boken såsom
företal, i det syfte, att den läsande allmänheten skulle få känne-
dom om de grunder, på hvilka denna Stenvalls berättelse ansågs
vara af det värde, att densammas utgifvande icke skulle förringa
den heder, som sällskapets föregående verksamhet förvärfvat det-
samma.

Då granskningsutskottets utlåtande vid sällskapets möte upp-
lästes, ansågs det visserligen till alla delar tillfredsställande; och
ingen, som känner fäderneslandets literatur, torde det undgå, att
skrifvelsen är af en man, hvilken af ingen i detta land och ej hel-
ler af mången annorstädes på det estetiska området öfverträffas.
Likväl fann sällskapet lämpligt att anhålla, det granskningsutskottet
ville till utlåtandet foga ett kort tillägg om arbetets allmänna grund-
tanke, hvilket tillägg sällskapet ansåg behöfligt, såsom ett tillbaka-
visande af de smädelser, som ofvannämnda recension hade utslun-
gat såväl mot författaren som Literatursällskapet.

Sällskapets ordförande åtog sig att framföra denna anhållan
till författaren af utlåtandet. Särskilda omständigheter, föranledda
af sjukdom, fördröjde likväl affattandet af ifrågavarandetillägg; och
har granskningsutskottets utlåtande derföre först nu i Mars 1873
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befordrats till trycket. Beklagligt är, att det framträder nu först,
då Stenvalls graf redan bäddats. Men om det icke hann skänka
någon lindring åt hans brustna hjerta, skall det åtminstone icke
lägga tyngd på hans graf. — Här följer skönliterära utskottets
utlåtande.

Till Finska Literatursällskapet.

Underskrifna ledamöter i Finska Literatursällskapets skön-
literära sektion hafva i dessa dagar blifvit behedrade med en
skrifvelse, hvars egentliga syftning ej är oss fullkomligt klar.
Likväl fasthålla vi gerna den tro, att Literatursällskapets afsigt
dermed ej kan vara en så oädel förolämpning, som låge i den
förmodan, att vi, skrämde af det hejdlösa skriket, som framkal-
lats af en genom Literatursällskapets försorg offentliggjord längre
novell, benämnd ~Seiisemän veljestä", skulle återtaga och för-
neka det omdöme, vi ex officio, efter bästa öfvertygelse, tidi-
gare uttalat angående detta arbete. Men vi anse oss i alla fall
skyldige att något närmare motivera de orsaker, som tillåta oss
framhärda i den mening, att, ifall Literatursällskapets ära och
anseende blifvit i denna sak komprometterade, det ej skett ge-
nom oss.

Men innan vi öfvergå till denna bevisning, utbe vi oss
att få påpeka en, lindrigast sagdt, mindre precis uppgift, som
gjort intrång i besagda skrifvelses trovärdighet. Det heter näm-
ligen deri allt för obestämdt, att vi skulle utfäst oss att för-
bättra herr Kivis novell. Om fallet verkeligen varit sådant,
vore det den lättaste sak i verlden att ifrån författaren på oss
öfverfiytta alla både verkliga och inbillade brister, dem man
dels upptäckt, dels velat utleta i berättelsen. Men nu in-
skränkte sig den korrigerings-skyldighet, hvartill vi oss förbun-
dit, endast till rättandet af de inadvertenser i språkligt hän-
seende, som undgått författarens egen uppmärksamhet. Och
denna förbindelse torde den eller de ibland oss, hvilka åtagit
sig skötandet af hithörande detalj, hafva temmeligen tillfredsstäl-
lande fullgjort.
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Om vi deremot hvarken ville eller kunde åtaga oss att
utsträcka vårt korrigeringsnit längre, än nyssnämnde gränser
medgåfvo, föranleddes vi till dennas inskränkning af skäl, hvilka
af icke så få aktas lika ringa, som de för oss hafva den högsta
betydelse. Vi hafva nämligen ansett och anse ännu, oak adt
allt hvad man gjort för att bringa oss på andra tankar, herr
Kivi vara en författare af den betydenhet, att åtminstone icke
vi tilltro oss rättighet att efter godt tycke förfara med hans
andes produkter så, som en vresig skolmästare far fram med
en nybegynnares försök, hvilken ådragit sig hans onåd. Vår
tro är den, att, om man också svårligen kan upptäcka någon,
till någorlunda formel färdighet dresserad skribent, hvilken icke
nog lätt skulle undvika de gröfsta fel och brister, dem man så
obarmhertigt kastar i ansigtet på Kivis författarskap, vore det
deremot i de allra flesta fall en tacklös möda att söka upptäcka
en i så många afseenden rikt begåfvad förmåga som den, hvil-
ken i hans poetiska inspirations högsta stunder utmärker fram-
för tusen sinom tusen Alexis Stenvall.

Må den, som deri finner behag till sin egen och sina
själafränders uppbyggelse sammanleta och liksom på ett rad-
band af de dödas ben upphänga de kruditeter i uttryck, medels
hvilka Kivi allt för naturalistiskt menar sig böra gifva eftertryck
åt språkljud i våra ödemarker; låt folk, som i ögonblick af
högtuppdrifven exaltation se föremålen fördubblade, räkna ihop
ända till femton slagsmål uti ifrågavarande novell: underskrifne
hafva rätt att förutsätta såsom bekant, det ingen af oss i våra
egna skrifter visat böjelse för slika skönliterära ornamenter.
Man borde således kunna taga för afgjordt, att vi icke heller
räkna det såsom förtjenst hos andra, ifall dylika hos dem skulle
anträffas. Men om vi också icke anse oss uppmanade hvarken
genom motiver, som kunde likna ett sjelfförsvar eller genom
några andra orsaker att taga parti af literära utväxter, dem en-
dast öfvervägande förtjenster, i det hufvudsakliga, kunna göra
ursäktliga, hafva vi i alla fall lärt oss tillräckligt af både lite-
raturens och konstens historia för att veta, att hvarken radband
af nyss påpekade beskaffenhet eller hägringar af dubbelt sedda



380 Uppsatser rörande literatur (1842—1877).

knytnäfsbragder eller böjelse för starka drycker, som låter sjelfva
Falstaffs svampnatur synas såsom en uttorkad mosse, förslå att
beröfva produkter af öfverlägsna förmågor deras literära och
artistiska värde inför andra domare än myggsilare, som vilja
skyla ensidigheten af sitt omdöme i en nimbus af en nervöst
finkänslig smak.

I vårt ofvan omnämnda utlåtande framhöllo vi eftertryck-
ligt den långtrådighet, som stundom gjorde diktionen i Kivis
novell mer än tillbörligt släpande. Men just bristfälligheter af
detta slag förekomma en något så när grannlaga främmande hand
ännu vådligare att bortskära äD åtskilligt annat, emedan ampu-
tationen så lätt kan tränga in i det lefnadsfriska; hvadan vi
ansågo det vara rådligast att afhålla oss från en operation, som
skulle erbjudit en ofelbar kritiker fester af den hängifnaste sjelf*
förgudiiinsr.

Vi omnämnde, att både literaturens och konstens histo-
ria erbjuder åtskilligt, som egnar sig ätt lugna sinnena, de
der inbilla sig hafva i Kivis novell stött på vidunderligheter,
hvilkas make aldrig förr varit spord. Några omständighe-
ter, bekräftande sanningen af detta påstående, vore liar på
sin plats.

Ehuru man hört yttras äfven motsatta åsigter, torde det
ännu vara för tidigt att räkna Shakespeares poesi till det slags
vitterhet, som bör anses ligga qvar någonstädes på ett öfver-
vunnet stadium af snille. Men det är i alla fall ingalunda så-
som ursäkt för Kivi, utan endast såsom en bland förklarings-
grunderna för oarterna i dennas naturmålningar som vi anmärka,
att exemplena af de många friheter mot belefvenhetens ömtåli-
gaste föreskrifter, dem den store brittiske skalden tillåtit sig,
verkat vådligt förledande på vår landsman, detta amfibium mel-
lan naturskald och en af civilisationens sötmjölk uppammad
poet. När herr Kivi t. ex. med både för- och beundran varse-
blivit, huru förtroligt Shakespeare umgås med en historisk kron-
prins, ämnad att blifva den präktigaste kung, det stolta Eng-
land någonsin haft, hängaf han sig åt den villfarelsen, att det
ej vore honom sjelf betaget att fara lika fördomsfritt fram med
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menniskofigurer, utstötta liksom de hebraiska syndabockarna i
våra ödsligaste ödemarker. Det är en verklig lycka för Kivi,
att ban icke känner den titaniska djerfhet, hvarmed Rabelais'
humor vågat leka med åtskilliga konventionela former under en
tid och i ett land, då och hvarest den ridderligaste bland ko-
nungslige riddare tvinnade rättesnören ej blott för sina under-

såters samveten, utan ofta nog äfven för deras snillen och smak.
Hvilken oemotståndlig tjusningsmakt skulle ej den väldige fran-
ske humoristens naturfriska genius utöfvat på den finske förfat-
taren, hvars nästan alla literära synder haft sin rot i en okuf-
vad tro derpå, att naturens röster kunna otempereradt göra sig
gällande äfven i vitterhetens civiliserade lag!

Personer, hvilka ej haft tillfälle att utbilda sin åsigt an-
gående realismens befogenhet i konsten efter andra mönster än
dem, som erbjuda sig i bröderne von "VVrights vackra, snygga
och städade fåglar, inbilla sig lätt, att den realistiska konstupp-
fattningen aldrig utvalt eller kan utvälja åt sig andra yttrings-
sätt än dessa väl uppfostrade återspeglingar af naturens före-
teelser. Denna förutsättning beror likväl på ett misstag, som
redan en flyktig blick på de flesta träd och åtskilliga gärdes-
gårdar etc. med deras bihang af vingade nomader borde kunna
förskingra. Ännu grundligare skulle detta åstadkommas genom
åskådningen af t. ex. en enda bland David Tenier den yngres
taflor. Och det hjelper föga att till undanrödjande af detta
stöd för genren af Kivis poetiska taflor påstå, att herrarne Te-
niers' framställningar kunde vara goda nog för deras landsmän,
de flamländske bönderne, men att åtminstone vi för vår del
hunnit långt förbi dem redan. Det är visst ty värr allt för
sannt, att vi hunnit så långt ifrån dem, att vårt land knappt
nog inrymmer någon målning, som kan gifva oss fullt pålitligt
begrepp om deras sätt att föreställa sig och framställa sina ar-
tistiska idéer. Men icke dess mindre är det obestridligt, att
det icke finnes ett enda galleri i hela den civiliserade verlden,
som ej anser det för en prydnad att få rå om någon af dessa
målningar, hvilka med så skarpt utpräglad realism framstå för
den yttre synen, att Kivis för den inre blicken ställda taflor,
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dermed jemnförda, stundom kunde tyckas få en lutning åt idea-
litet. Och likväl gäller det inför den bildade menskligheten så
litet såsom bevis på en barbarisk smakriktning, om man tycker
om Teniers' taflor, att det snarare skulle anses såsom en af bild-
ningen icke behörigen bortnött qvailefva af råhet, ifall man
kände sig frestad att på dem nedkasta så föraktande blickar,
som den förste bäste — eller sämste — anser sig befogad att
göra det med Stenvalls produktioner.

Ehuruväl vi ingalunda önskade, att Kivi försökte sig i att
härma de sött läspande ljud, med hvilka man stundom hört till
sin förargelse finska bondpojkar, som begynt att rådbråka sven-
ska språket, bjuda till att komma oss att glömma deras extrak-
tion, gilla icke heller vi Kivis allt för litet hejdade lust att till
sin andes skapelser öfverflytta hvarje rått material, som hans
yttre sinnen varseblifvit äfven inom sferer, icke nog genomträngda
af bildning. Vi ogilla ett sådant förfarande desto mer, som
detta hos honom åstadkommits, icke genom hans oförmåga att
sentera, hvarest den af bildningen uppdragna gränsen utstakat
sitt: hit, men icke längre! Det är ej ensamt hans undransvärdt
vackra dramatiska idyll ~Lea", som bevisar, att, när helst han
dermed vill lyssna, Kivi besitter ett själ-öra, som förmår upp-
fatta äfven de finaste nyanserna af det inom ett ädelt författare-
skap skickliga. Det kan väl ej bestridas, att lian i sina ~Seits-
emän Veljestä" visat sig ej sällan mera döf än godt varit på
detta öra. Men lika litet, som man kan göra sig en föreställ-
ning om, huru en skön eller snillrik menniska i tiden egentligen
sett ut, om man till ledning för sitt omdöme blott har ett ana-
tomiskt skelett, får man reda på beskaffenheten af ifrågavarande
skrift, ifall man endast stannar vid den inn; hålls-förteckning,
någon roat sig med att harmfullt uppgöra — det ofvannämnda
radbandet deri inberäknadt. Men i stället för att uteslutande
anklaga den olycksfödde Kivi för det han ej bättre hållit sig
oppe ofvanom de förhållanden — med thy åtföljande uttrycks-
sätt — dem han ihärdigt sökt afteckna, borde man vemodigt
beklaga, att denna så rikt anlagde ande sjelf bortkastats i lef-
nadsvilkor, hvilka så litet varit egnade för utvecklingen och upp-
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rätthållandet af dessa ovanliga gåfvor, att man snarare förvånas
öfver lifskraften i denna sega poetiska natur, som ända hittills
förmått afvärja hotet af undergång. Och likväl skulle Kivis
snille behöft så litet i och af det stora hela för att tillgodo-
njuta en menskligt dräglig existens. Och det lofvade åt hela
vårt land en vinning af ära, hvilken genom ingen frikostighet
från samhällets sida kan någonstädes åstadkommas, der naturens
slösande hand icke först lagt den rätta grunden. Det skall i
alla tider räknas Finska Literatursällskapet till heder, att det
stundom genom sitt välvilliga erkännande upprätthållit Kivis
svigtande lefnadsmod och genom raaterielt bistånd räddat honom
från att redan gå under, krossad och förlamad genom bristen
på det nödvändigaste.

Vår orubbade och orubbeliga tro är den, att sällskapet
gjort sig väl förtjent af landets literatur genom det ädelmodiga
bistånd, detsamma äfven senast låtit vederfaras författaren af
„Seitsemän Veljestä". Ehuruväl denna bok ingalunda kan anses
motsvara de anspråk på finess, som böra ställas på en upplaga
kastigerad in usum Delphini, innehåller den ändock ett så rikt
mått af poetiska egenskaper åt flerahanda håll, att sällskapet
har full rätt att tillbakavisa förebråelserna för dess utgifvande
med Thorilds oförgängligt sanna sats: intet arbete göres för sina
fels, utan för sin merits skull. Ifall man lika hårdhändt, som
puristerne hos oss vilja det, i andra länder nagelfore med folk-
skrifters innehåll, då komme äfven sådane mästare som Björn-
stjerne Björnson, den fromme Gotthelf m. fl. jemmerligen till
korta. Det enda, som utan barmhertighet borde i och från
„Seitsemän Veljestä" fördömas, vore en tendens till osedlighet
och dit hörande detaljer. Men någonting sådant torde äfven
den af bitterhet mest skärpta kritik svårligen lyckas derur fram-
draga.

En sådan bevisning vore också det mest förvånande konst-
styeke, då man känner, att den ledande tanken i författarens
skildring är den, att bildning och god sed äro nödvändiga för
menniskans frihet, frid och lycka. En vanlig tendensroman-för-
fattare skulle kanske inskärpa denna sanning hos sina läsare
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genom att i skildringen införa en eller flera representanter för
lasten, andra för all upptänklig dygd, och slutat med att grund-
ligen näpsa de förra, belöna de senare — troligen med ett rikt
arf eller, ännu känslofullare, med ett rikt gifte. Mera skald,
som han är, har Kivi icke ansett detta platta skipande af rätt-
visan för poetisk rättvisa. Han har icke ens låtit någon enda
af de sju bröderna sluta sitt lif i galgen. — Det har varit mera
enligt med haus skaldelynne att låta dem af egen erfarenhet
och eftertanke föras till erkännande af bildningens välde och
med egen kraft arbeta sig upp ur deras vilda och råa naturlif
till human bildning och sed. Härtill begagnar han inga andra
yttre hjelpmedel än ödemarkens absoluta frihet — en anordning,
som äfven den vittnar om författarens säkra poetiska ingifvelse.
Att bjeltarne valde ödemarken framför det civiliserade lifvets
omgifningar, motiveras åter tillräckligt af deras tidigaste uppfo-
stran — eller saknad deraf ■— och erinrar äfven om ett drag i
det finska nationallynnet. Men derför blef det äfven nödvändigt,
att deras tidigare, af all mensklig sed obundna lif skulle bryta
ut i en sådan ytterlighet, i hvilken det kunde bestraffa sig sjelft
och framför allt drifva dem att erkänna, att den väg, de insla-
git, icke var den, som leder till frihet. Måttet för bevismedlen
måste angifvas af personernas andliga ståndpunkt; och den, som
förmår fatta detta sammanhang i diktens väfnad, tvekar att göra
sig till domare öfver det mått författaren här ansett för det
rätta. — Men för en kritik, ledd endast af lystnaden att för-
döma, är intet i verlden lättare än att framdraga skildringarne
ur brödernas tidigare råhetslif såsom profstycken på författarens
förkärlek för detta slags målning, med förbiseende och förtigande
af det motiv för kompositionen i dess helhet, som föranledt
skildraren att med bredare pensel färglägga denna taflans förgrund.

Vi anhålla att till slut få med några rader resumera vår
grundmening angående detta ämne. Skulle en purifierad upp-
laga af „Seitsemän Veljestä" anses oundgängligen nödvändig, kan
och bör endast den mer än tillräcklig varnade och varskodde
författaren sjelf erhålla uppdraget att verkställa en sådan re-
ningsprocess.
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Men menar Finska literatursällskapet, att det bör nedlåta
sig till redskap för den med tillintetgörelse hotande förföljelse,
som med större bisterhet än någonsin förr riktar sina anfall mot

den i så många hänseenden hårdt pröfvade författaren af „Seit-
semän Veljestä", känna sig undertecknade af förnuft och samvete
förbjudna att gå dylikas ärender; och vi utbedja oss i sådant
fall tillstånd att afsäga oss det hittills så hedrande förtroendet
att fungera såsom ledamöter i sällskapets skönliterära sektion.



Om Tuokkos dramatiska dikt sorgespelet „Saul".

i.

Då jag åtagit mig att fälla ett omdöme *) öfver denna
dikt, hvilket af „Kirjallinen Kuukauslehti" kunde begagnas, har
det skett med det bestämda uppsåt — jag erkänner det öppet
— att derom säga allt det goda, min vilja kan uppsöka och
min insigt förmår upptäcka. Jag begynner derför med den an-
märkningen, att det val af ämne för sitt drama, författaren
träffat, är ett särdeles lyckligt. Detta ämne erbjuder nämligen
åtskilliga af de egenskaper, som företrädesvis kunna dervid binda
den allmänhets intresse, till hvilken det huvudsakligast vänder
sig. Ej endast lärdomen, utan äfven den allmänna bildningen
i hvilket civiliseradt land som helst kunna förutsättas vara tem-
meligen hemmastadda i de flesta situationer bland de gamla
grekerne och romarene; och de der uppträdande handlande per-
sonligheterna helsas såsom våra ungdomsbekanta. Och detsamma
kan utan öfverdrift sägas om hela finska folkets bekantskap med
de gestalter och förhållanden, det Gamla Testamentet tecknat,
och som i och med protestantismen blifvit åt våra förfäder öf-
verantvardade. När således poeten presenterar för sina läsare

*) Denna uppsats nedskrefs på uppmaning af „Kirjallinen
Kuukauslehti" och blef, öfversatt till finskan, införd i nämnde tid-
skrifts Januari- och December-häften för år 1869.
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sin Saul, stöter man icke på honom såsom på en vildfrämmande
figur, om hvilken man först med möda måste göra sig någon
föreställning. Hvar och en har genast en sådan föreställning,
ehuru naturligtvis mer eller mindre klar, för sig i sin inre
åskådning. Denna, åtminstone halffärdiga föreställning kan så-
ledes diktarn, utan allt för mycket bråk med undanskaffandet
af obehöriga råämnen, omgestalta efter sina speciela syften, un-
gefär som bildhuggaren gör det med en staty, hvarvid han om-
sider får lägga sista handen.

Men jemte denna obestridliga fördel af en på förhand gifven
bekantskap, erbjuder ämnet för ifrågavarande dikt en annan
lika väsendtlig, ehuru af alldeles motsatt beskaffenhet. Det
ofantliga afståndet såväl i tiden som rummet hindrar de fram-
ställda föremålen att tränga sig på oss med verklighetens bru-
tala anspråk att uppfattas alldeles sådana, de vilja blifva skär-
skådade, utan att lemna inbillningskraften något spelrum att
ställa och se dem, såsom det för henne tacknämligast synes.
De uppstiga, dessa Morgonlandets i en tidernas gryningsperiod
sig bildande gestalter, ännu insvepta i en morgondimma, som,
ehuru genomskinlig och solbestrålad, likväl hindrar oss att mön-
stra dem på samma sätt, som vi förfore med vårt dagliga um-
gänges figurer. Denne herdegosse, som af sin fader utsändes
att spana efter några åsninnor, syntes väl redan då hufvudet
högre än allt folk; men för efterverlden har både hans egen
personlighets storlek och den grund af land och folk, hvarpå
han egde att röra sig, vuxit till i kolossala proportioner.

Och till dessa föremålen förstorande omständigheter kom-
mer ännu en annan ingalunda minst vigtig. De hafva ju sam-
manvuxit med intrycken, som vår religiösa känsla allt ifrån barn-
domen i så rikeligt mått emottagit med from barnatro, på hvars
styrka inga tviflets demoner ännu då hade hunnit fresta sin egen.

Men med denna omständighet har jag vidrört en punkt,
hvilken, långt ifrån att erbjuda vår poet en fördel, kunde från
vissa håll tillskynda honom, om också kanske icke nu mera i
vårt land en våldsam fördömelse, likväl åtminstone den sorgliga
anblicken af mycket bekymrade miner i anledning af de poetiska
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friheter, han vågat taga sig. Det vissa är tyvärr det, att tider
funnits äfven i Finlands universitet, då en student skulle bränn-
märkts såsom kättare äfven för långt mindre förtroliga experi-
menter med den heliga skrift, än herr Tuokko sig tillåtit i ~Saul".
Och mer än någonsin kunde ju ännu i våra dagar det fromma
nitet i detta fall'anse sig berättigadt att utropa: ~hedningen sit-
ter ohjelpligen i poeten!" Jag tviflar i alla fall icke derpå, att
herr Tuokko skulle bära korset af en sådan tillvitelse med
kristligt tålamod, ehuru han stode temmeligen ensam i vår ge-
nuint finska literatur utsatt för sådan anfäktelse. Ty hittills
har inom denna, på några lätt räknade undantag när, motiver
för poetiska utgjutelser icke blifvit uppsökta ur bibeln i någon
annan afsigt än den religiösa uppbyggeisens: det vill säga så-
som underlag för andeliga sånger, betraktelser öfver Kristi pi-
nas historia och mera djrlikt. I den del af vårt lands poetiska
literatur, som talar med svensk tunga, är förhållandet, såsom
jag snart får anledning att närmare relevera, ett annat.

För öfrigt förtjenar det kanske att anmärkas, att uppfatt-
ningen af Gamla Testamentets innehåll ur rent poetisk synpunkt
härrör från ett långt yngre datum i mensklighetens kulturhisto-
ria, än man i allmänhet nu för tiden föreställer sig. Det var
först 1753 som Robert Lowths i detta hänseende epokgörande
bok: ~De sacra poesi Hebraeortim" utgafs. När man om-
nämnt, att till grund för densamma ligga föreläsningar, hållna
af en myckst from man i det ytterst rättrogna Oxford, behöfver
man väl knappt nog påpeka uttryckligen, att det israelitiska
skaldeskapet ingalunda uti den skriften blifvit uppfattadt och
framställdt i en mot den religiösa känslan fiendtlig anda. Men
så utmärkt än detta biskop Lowths arbete var, nedsattes det
likväl ungefär en menniskoålder efter sitt första framträdande
till ett endast förberedande. Ty år 1782 fick den poetiska
verlden förnimma angående detta ämne, ljudet af det trognaste
språkrör för alla folkslags poetiska stämmor, som någonsin nått
hennes öra. Det var nämligen då som Herders: „Vom Geist
der Ebräischen Poesi" uppenbarade sig, en af de få skrifter i
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hela verldens literatur, hvilken väl möjligen kan omskrifvas
annorlunda, men svårligen bättre.

Att medeltidens ofta vilda folkskådespel ej sällan ryckte
åt sig heliga ämnen för att mer eller mindre profaneras, kan
omtalas såsom ett historiskt faktum. Någon högre betydelse
har detta åtminstone för den dramatiska konstdikten svårligen.
Jag torde knappast misstaga mig, om jag uppgifver den store
tragiske skalden Racines „ Esther" och framför allt hans härliga
dramatiska svanesång _,Athaliea såsom de första mästerstycken,
i hvilka den moderna skaldekonstens kraf och den israelitiska
poesins anda sammansmälta till helgjuten, harmonisk enhet, un-
gefär såsom den forn-helleniska myten flöt ihop med den högsta
graden af grekisk kultur uti de stora ateniensiska tragikernes
själ och hjerta. Jag påpekar här denna analogi, som måhända
vid första påseende kan öfverraska läsaren, äfven med anledning
af Racines för sin tid högst ovanliga förtrolighets skull med
den grekiska literaturen, hvaraf han bestämdes till det mäster-

ligen lyckade vågstycket att fylla den antikt tragiska körens
hedniska form med det frommaste, ur bibliska källor och krist-
lig åskådning härflytande innehåll.

Från Racines „Athalie" till herr Tuokkos „Saul" är, jag
medger det, i hvarje hänseende ett godt stycke väg. Men utan
menniskospår är denna väg i alla fall icke, ehuru här ej är rätta
stället att uppsöka dem alla. Jag åtnöjer mig derför med att i
läsarens minne återkalla endast den förkärlek, hvarmed en af
kristna tideräkningens argaste hedningar, men derjemte äfven
högste skalder, lord Byron, kände sig dragen till ämnen, hägrande
i hebreernes poesi, hvari han fann så många strängar vibrera,
som väckte genljud i djupet af hans egen, öfvermäktiga poetiska
genius.

11.

Efter det jag haft nöjet att i ~Kirjallinen Kuukauslehtis"
spalter läsa min första uppsats öfver ~Saul", har följt ett uppe-
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håll så långt, att intet vanligt hinder kunde anföras nog giltigt
såsom skäl dertill. Och lyckligtvis inträffar ett sådant hinder
ganska sällan i menniskolifvet, på samma gång det är det mest
bindande näst efter det, som förorsakas af den sista långa hvi-
lan. Men dessa omständigheter hafva ju intet med literaturhi-
storien att skaffa och således ej heller annat än på ett medel-
bart sätt med „Saul".

Men att jag efter en så lång mellantid ånyo fattar i pen-
nan för att i en, om än kort öfversigt förklara, huru jag —

såvidt jag ännu efter ett års förlopp har det klart lör mitt
minne — hade tänkt mig framställningen af detta ämne, det
berör i så mycket högre grad detta sorgespel. Ty blott det
intresse, ~Saul" förmått ingifva läsarne af mitt förord, kan
väl förklara de från många håll till mig ställda uppmaningarne
att slutföra den kritik öfver detta sorgespel, hvartill jag hade
begynt ett utkast.

Och denna dikt förtjenar i sanning, att man antager sig
den med ett ej genast försvinnande och bortdöende deltagande.
Och likväl vore det ett bedrägeri mot min innersta öfverty-
gelse, om jag sade, att detta deltagande vore förnämligast fram-
manadt af diktens dramatiska värde. Några högre fordringar i
detta hänseende har den ingalunda förmågan att kunna uppfylla.
Men såsom ett literärt verk öfverhufvudtaget och specielt såsom
poetisk produkt fyller det nog sin plats, äfven om denna stäl-
les en hel hop öfver de hvardagliga fordringarne.

Jag är skyldig att uppvisa de grunder, på hvilka jag stö-
der såväl det gränslösa berömmet som ock dess begränsning,
och jag skall försöka att uppfylla denna min skyldighet utan
att behöfva begagna mig af allt för många ord.

Det är kändt, att bland de bevis, som anföras derpå, att
poesin bör anses såsom den mest immateriela af de fria kon-
sterna, man vanligen finner omnämnd den omständighet, att den
för sitt framträdande ej har behof af något yttre medel, ehuru
ju redan tonernas verld, om ock för våra ögon ofattlig, betin-
gas af luftens dallring. Men om man närmare begrundar denna
sak, skall man dock stanna vid den slutsats, att äfven poesin
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betjenar sig af ett yttre medel, om än vi, vana som vi äro att
använda detta medel för andra hvardagliga ändamål, lätt för-
glömma, att poesin, om den blefve i afsaknad af ett medel, för
evigt skulle förblifva så immateriel, att på sin höjd den, i hvars
sinnen en känsla derför hade vaknat, af denna kunde hemta en
förgänglig, snart bortdöende glädje. Men likasom t. ex. stenen,
om den ock användes till mångt och mycket annat, främst är
oumbärlig för byggnadskonsten, helst då denna antager de stor-
artade formerna, så är äfven ordet, språket, om det än i san-
ning brukas och missbrukas mer än sjelfva stenen, dock det
lifsvilkor, hvaraf obestridligt poesins förverkligande beror på
områden, hvilka utvidga sig intill gränser, hvilka snart nog stämma
öfverens med verldsgränserna.

Så länge som poesin framqväller ur folkkänslans gemen-
samma källa, hvars såväl djup som yta äro något så när lik-
artade på hela det område, dit den närmast hänför sig, kunde det
nog se ut, som om någon egentlig insigt i språkets formfullän-
dade användande såsom medel hade svårt att uppstå. Och likväl
bevisar redan vår egen finska folkpoesi genom sin natur, att en
sådan insigt obestridligt kan förefinnas, hvad beträffar icke blott
kraften af det poetiska uttrycket, utan ock i lika så hög grad i
dess förvånadsväckande ljufhet och behag. Af helt andra skäl
kunde man på motsatta sidan förutsätta, att för ett utbildadt
och till alla sina delar redan stadgadt språk ej uti allt för an-
märkningsvärd grad stode till buds virtuositet vid behandlingen
af språket såsom medel för poesin. Och likväl varseblifver man
i alla tiders och alla länders konstpoesi vissa likasom höjdpunk-
ter, hvilka erbjuda oss anblicken af en jemförelsevis högre bragt
insigt i detta hänseende. Intet vore lättare, såvida det ej vore
fullkomligt ändamålslöst, än att i fråga om vårt lands svenska
poesi stanna förundrad vid företeelser, hvari klangen, välljudet
är ett så oskiljaktigt kännetecken som musiken påstås vara det
för sferernas dans i den toma rymden.

Hvad nu vår författare till sorgespelet „Saul" beträffar,
så har han i språkligt hänseende stått på en gång uppburen
och hejdad af alla de fördelar och svårigheter, dem ett öfver-
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gångsstadium i tungomålens utvecklingshistoria har att bjuda
på. Fördelarne utgöras af den så att säga autochtoniska lifs-
kraft, som ännu outsugen spritter i ord, hvilkas spänstighet
icke, under reglornas tvång, förlorat sin förmåga att röja
karnas växt". Svårigheterna deremot möta under samma form,
hvari de förete sig vid hvarje arbete, åsyftande att förädla och
för högre ändamål bruka förefunna råämnen. Författarens af,,Saul"
varaktigaste förtjenst ligger, skulle jag tro, i hans skicklighet
att med en på en gång stark och smidig hand hafva upphemtat
alla tillgångar, ett tungomål, till en viss grad ännu stadt i mål-
brottet, egde att erbjuda; och att deraf hafva format en om-
klädnad för sina tankar och känslor, välljudande, men fri från
denna fatala ihåliga klang, som så vidrigt ropar om ohjelplig
inre tomhet. Framför allt öfverraskas man af den fyndighet,
hvarmed han förmått ett för rimmets kedjor ännu så föga dres-
seradt språk som det finska att underkasta sig dettas tvångsåt-
gärder, utan att innehållet behöft taga på sig den bedröfliga
uppsynen af en ofrivillig fångenskap. Villigt erkännande brist-
fälligheten af min hithörande sakkännedom öfverlemnar jag till
kompetentares afgörande, huruvida ej i „Saul" förefinnes mer än
ett rimmadt praktstycke, som föga nog torde vara ofta öfver-
träffadt eller ens uppnådt af dylika på samma språk hos andra
poeter. Men hvad jag tror mig kunna på eget bevåg förutsäga
är det, att ifrågavarande dikts exempel kommer att utöfva ett
ganska välgörande inflytande i versifikatoriskt hänseende på de
fleste, som härefter egna sig åt skaldekonsten på Kalevalas tun-
gomål. Ja, jag kunde tillägga, att spår af ett sådant inflytande
redan låtit sig här och der förmärka.

111.

I det M;föregående anmärktes redan, att hvilka förtjenster
~Saul" må hafva såsom skaldestycke, bidrager dess anspråk att
gälla såsom tragedi föga till höjande af dess poetiska värde.
Att författaren beslöt sig till att gifva sin skaldiska konception



Om Tuokkos sorgespel »Saul* (1869). 393

en dramatisk form, föranleddes på en gång af en ganska riktig
insigt och ett högst betänkligt misstag. Att Sauls konungsliga
hjeltegestalt, sådan den med stora drag tecknas i Gamla Testa-
mentet, framstår såsom en tragisk personlighet, är en afgjord
sak; och äfven undertecknad har i en skrift*), hvari han fram-
höll den omisskänneliga likheten i lynne och karakter mellan
den förste konungen öfver Israels folk och Sveriges förste arf-
konung, långt före detta med varmt deltagande dröjt vid detta
imponerande diadem af sorg, som krönte den af Samuels vådliga
hand smordes panna. Också hafva de poeter, som hos olika
nationer och på skilda tider upptagit Sauls öden och undergång
till behandling, utan tvekan gripit till den dramatiska formen
såsom den mest ändamålsenliga — för att icke säga enda —

hvilken dervid kunde komma i fråga. Det kunde således tyc-

kas, som om herr Anders Törneroos, eller huru han nu må sig
kalla, icke hade någon orsak hvarken att ångra eller urskulda
sig, om han gjort, hvad både sakens egen beskaffenhet och an-
dras exempel manade honom till. Och likväl har han gjort illa
i att lyssna till denna mångdubbla maning.

Hvarför? Jo derför. att, lika tragisk som Sauls natur vi-
sar sig vara, lika odramatiskt är obestridligen herr Tuokko's
skaldiska lynne; och just kontrasten mellan dessa till samverkan
tvungna motsatser är det, hvaraf hela stycket sönderbrytes till
idel fragmenter.

Otillräcklig utbildning till hvilket yrke som helst kan ge-
nom öfvervägande naturanlag mer eller mindre godtgöras. Att
denna allmänna regel eger sin tillämpning till och med på ut-
öfningen af den dramatiska poesin, bevisas på ett förvånande
sätt äfven hos oss af Alexis Stenvalls exempel. Men likaså
kan väl ett medfödt deficit på fallenhet för ett visst slag af
skaldekonst åtminstone till någon grad upphjelpas genom ihär-
dig uppmärksamhet på sådant, som blott genom allvarligt stu-
dium inhemtas och lärer oss, hvad vi böra göra och isynnerhet,

*) „Erik den XIV såsom dramatisk karakter", se sidan 1 i tredje
bandet af Cygnsei samlade arbeten.
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hvad vi böra undvika i det hänseende, hvarom i hvarje olika
fall fråga är.

Om den Nemesis, hvarom de gamla folkens fantasi dik-
tat, ännu öfverlefver desse diktare sjelfve, så är det väl såsom
hämnarinna af föraktet för de åt nationerna erbjudna bildnings-
medlen hon bland annat för nu lefvande slägten uppenbarar
sig. Med en ifver, hvars liflighet skulle förtjent ett förnuftigare
föremål att brinna för, har man på vissa håll i detta land dels
stormat emot, dels undergräft bemödandet att här grundlägga
en teater, ämnad ej blott att tillfredsställa stundens behof att
se den sceniska konsten representera och återspegla äfven nå-
gonting ädlare och högre än råhetens och okunnighetens brist
på omdöme och oförmåga till själslyftning: utan ock att förbe-
reda besagda konsts utveckling ifrån en exotisk planta till sjelf-
ständig fosterländsk blomning. Äfven i Tuokko's dramatiserade
försök bestraffas med hård hand denna vår protest mot tillfälle
att se och lära känna åtminstone hvad som lättast kan undvi-
kas bland de stötestenar, med hvilka teaterns tilja hotar alla.
Hur lätt skulle det ej för honom t. ex. varit att inse vådan af
att midt under en konversation mellan en hop personer låta
någon bland dessa utsträcka alnslångt ett privilegium, som åt-
minstone i det högre dramat alltid är äfventyrligt, äfven då det
med högsta möjliga moderation och knapphändighet begagnas:
rättigheten att länge och väl mumla „för sig sjelf, medan man
hos icke-åhörarene förutsätter den belefvenheten att ge sig till
tåls, tills att äfven deras tur att prata månde komma. Det är
isynnerhet den olycksfödde Doeg, hvilken visserligen mer än nå-
gon bland de öfrige behöfver både fördölja och lätta sitt arga
hjertas innehåll, som oförsvarligt stör sällskapets målro genom
vidlyftiga förtroliga meddelanden med sig sjelf.

Men äfven der dialogen icke afsigtligt förbannas till ohör-
bara röster, sätter den ej sällan genom sin långtrådighet och
brist på energisk diktion sjelfve deltagarene i samtalet uti för-
lägenhet att bryta emot en bland den humana höflighetens främ-
sta reglor: den, som förbjuder åhöraren att somna bort, me-
dan en annan tagit i anspråk hans hörselorganer. Och jag kän-
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ner sannerligen ingen skådespelaretrupp, som jag tilltrodde för-
måga att hålla ett publikum vaket under de utförligaste bland
dessa expektorationer, ifall det ej genom sjelfva språkets välljud
och stundom äfven genom de uttryckta känslornas vackra stäm-
ning hindrades från att försjunka i drömmar, som vore allt an-
nat än vakna.

IV.

Till det ur ifrågavarande dramatiska dikt redan hemtade
beviset derpå, att erbjudna bildningsmedel icke ostraffadt få
åsidosättas, kan och bör ännu ett annat från samma stycke
taget läggas. Det gifves sannolikt icke något enda folk bland
de civiliserade, der man såsom här, ehuru lefvande i den gröf-
sta okunnighet om största delen af en national-literatur, som
sannerligen icke genom sitt omfång gör fädrens land allt för
mycket trängre för deras afkomlingar, likväl icke anar till den
ödsliga tomhet i hufvud och hjerta, hvartill man sig dymedels
fördömt. Det skulle icke så litet fägna mig, om man med stolt-
het tillbakavisade detta påstående såsom en ohemul smädelse
mot land och folk, hvilken haft sin grumliga källa i okunnighet,
illvilja och mera dylikt. I en sådan högdragen tillrättavisning,
förutsatt att den vore allvarligt menad och stödde sig på åt-
minstone medtetandet, att man något så när känner till Ståls
Sägner, sett „Regina von Emmeritz" uppföras på scenen med

mera, låge i alla fall en, om också ofrivillig bekännelse, att na-
tionen i sin helhet och således äfven individerna ändock hafva
vissa förbindelser mot sina skalder etc. att uppfylla och före-
bråelser att göra sig, ifall de dem alls icke eller endast skralt
uppfyllt.

Med all respekt för dessa förutsedda invändningar måste
jag dock vidblifva min sats om allmänhetens likgiltiga okunnig-
het beträffande också relativt vigtiga alster af vår litteratur:
och jag kunde derpå anföra bevis, som skulle synas desto otro-

ligare, ju sannare de äro. Jag åtnöjer mig likväl vid detta
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tillfälle och sannolikt äfven för alla kommande att påpeka en-
dast den omständighet, som omedelbart föranledt nedskrifvandet
af dessa reflexioner.

Johan Jakob Nervänder är ett namn, för hvilken man hy-
ser traditionel respekt, såsom betecknande en af de
intelligenta krafter, detta land någonsin framfödt. Till de flestes
öron har också kanske hunnit, att Nervänder författat en skrift,
benämnd „Jephtas bok". Men om man vidare spörjer angående
den närmare beskaffenheten af denna bok, befarar jag, att fler-
talet af den finska bildningens målsmän, som undergått sin ut-
vecklingsprocess under senaste tvänne decennier, kommit att
lemna hela den boken utanför och ovidrörd af detta andeliga
smältningsarbete. Och det är stor skada redan i allmänhet;
men särskildt derför, att genom frånvaron af läsarens bekant-
skap med den boken ett väl behöfligt stöd är undanryckt den
åsigt, jag nu går att uttala, och som jag anser icke oförtjent af
ett allvarligt begrundande.

Medan Nervänder i sin ungdom ännu laborerade med lös-
ningen af sitt mest maktpåliggande lefnadsproblem: det, som
skulle visa hans ande den rättaste vägen, hvilken han borde
bryta åt sig inom vetandets verld, förde honom hans undrans-
värda divinationsförmåga äfven till orientaliska studier, af hvilka
han då, liksom också sedermera, trodde, att betydliga frukter
stode att skörda för finsk intelligens. Sjelf stannade han huf-
vudsakligast vid hebreerncs poesi, som på hans själ utöfvade en
förunderlig dragningskraft, hvilken fick sitt varaktiga uttryck i
„Jephtas bok", hvari Nervänder poetiskt behandlade legenden
om den väldige israelitiska domarens dotter och hennes dystra
slut. Detta ämne var till sin grund och väsende i hög grad
tragiskt: och likväl leddes Nervänder med finaste takt att ar-
beta detsamma i en form, som erbjöd både hans skaldiska indi-
vidualitet och hans uppfattning af lämpligaste sättet att behandla
detta ämne större fördelar, än ett försök åt det dramatiska
hållet lofvade honom. I stället för att låta skilda akter utgöra
råmärken för den poetiska framställningen, fördelades denna på
flera smärre stycken, motsvarande hvad man nu för tiden kal-
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lar romanser eller kanske rättare sagdt ballader, i hvilka den
tragiska tonarten genomklingar den episka berättelsen eller ly-
riska utgjutelsen, som dels omvexla med, dels sammansmälta i
hvarandra.

Det hade varit ett i allo tacknämligt försök, ifall förfat-
taren till „Saul" hade föresatt sig att lösa sin uppgift i samma
form, hvari Nervänder bearbetade sin. Jag vågar väl ej påstå,
att den förre i sådant fall skulle lyckats fullt ut lika väl som
den sistnämnde: ty i ~Jephtas bok" anträffas äkta perlor af
oförgänglig skönhet, såsom t. ex. sången om Jordanfloden. Men
att ~Saul" i sådan omklädnad i alla fall hade tagit sig långt
bättre ut än i sin nuvarande sönderbrustna rustning, tager jag
för alldeles afgjordt. Måhända hade det då varit tänkbart, att
man kunnat finna på någon möjlig plats till och med för den i en
israelits mun af gamla stammen allt för fabulösa islossningshisto-
rien, hvarmed läsarens fantasi introduceras i — Palaestina.

Men ehuru det varit meningen att åt ~Saul" gifva en dra-
matisk sammanhållning, sönderfaller det såsom ett helt menade
stycket ofta nog, såväl i ett som annat afseende — såsom re-
dan ofvanför påpekades — i idel fragmenter. Utom det att de
såsom egentliga monologer uppgifna talöfningarne stundom ge-
nom sina fruktansvärda dimensioner — se t. ex. den i början
af femte akten — spränga kontinuiteten, visa sig äfven de de-
lar, som vilja gälla såsom dialog, ej sällan såsom en serie af
monologer. Och hvad som än värre är, hufvudfiguren i stycket
eger icke i sitt väsende någon sammanhållande centralkraft, utan
kastas än hit än dit, ej ens af sitt eget retliga och hållnings-
lösa lynnes nycker, utan i följd af den nesligaste yttre inflytelse,
utöfvad genom en — Doeg.

Af denne edomit, hvilken i Samuels första bok omtalas
såsom ett städse beredvilligt verktyg för Sauls blodiga nycker
och infall, en prototyp för alla tiders despot-handtlangare, som
~ej känna annat än tjensten", har här gjorts ej blott den arme
konungens, utan på sätt och vis hela tragedins onda genius.
Det är denna eländiga figur, som, egande med Shakespeares
Jago ingenting annat gemensamt än det arga hjertat, ehuru vis-
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serligen långt begripligare orsaker till sitt inbitna hat, leder sin
herre och konung till allt ondt på ett sätt, som låter denne
viljelöst nedhalka från höjden af vår medkänsla till djupet af
vår medömkan, för att icke säga förakt. Författaren hade lik-
väl af Börjesons sätt att framställa förhållandet mellan Erik
XIV och Göran Pehrson kunnat inhemta, huruledes det icke är
omöjligt att tänka sig en ingalunda jernfast, af lidelser beherr-
skad despotkaraktär af alla krafter spjernande emot en ondsint,
men ganska stålsatt viljas öfvertag. Om herr Tuokko menade,
att han skulle bortflytta obehaget öfver Sauls onda dåd på den,
som illvilligt ingifvit eller underblåst dessa, så misstog han sig
högeligen. Tvärtom har han på skuldebördan af de elaka hand-
lingarne hopat den af en, hjelten och herrskaren alldeles ovär-
dig svagsinthet. Och det deltagande för Doeg sjelf, som upp-
väcktes i början, då man ser honom med sturskaste mod trotsa
sina många illviljare, försvagas efterhand allt mer och mer och
återuppväckes ingalunda genom den nästan komiska katastrof,
hvarmed han midt i en besvärjelsescen får lof att umgälda både
sina egna och sin herres synder.

Att hjelten i tragedin visar sig i detalj — om jag så får
uttrycka mig — såsom en osjelfstäuclig stackare, gör det för
honom redan mer än vådligt att hålla sig uppe på den tragiska
koturnen. Långt värre är ändock, att intet allmänt giltigt, fast
mål för hans viljas sträfvanden gifver åt hela hans väsende, så
ombytligt det än för öfrigt må vara, „en kärna af enhet", för
att åter begagna ett redan förr, i ofvannämnda skrift af mig
brukadt uttryck. Med ett ord, Tuokko har ansett umbärligt
för sin Saul, hvad den estetiska vetenskapen kallar pathos, och
som ingen tragisk hjelte, den obeslutsammaste bland dem alla,
Hamlet, ej ens undantagen, kan undvara, så redobogen att upp-
offra allt annat han än må framställas vara.

Huru denna uppgift, hvad Saul beträffar, kunde på ett sätt
lösas, visade J. G. Fischer ungefär vid samma tid, då Törne-
roos begynte utkasta planen till sin tragedi. Ar 1862 utkom
nämligen i Stuttgart ~Saul, ein Drama", af besagde poet, hvari
hufvudsakligen i enlighet med Volneys skeptiska uppfattning,
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men ändock i betydligt förädlad gestalt, profeten Samuel fram-
ställes såsom en inkarnation af den judiska teokratins hierarki-
ska princip och Saul såsom hans motkämpe nära nog i proto-

protestantisk anda. Redan vid första påseende syntes mig Fi-
schers uppfattning och framställning af både konflikter och de
kämpande personligheterna såsom en förflyttning på israelitisk
grund af den romerska hierarkins strid på lif och död med de
store Hohenstaufferne, framför allt den härlige kejsar Fredrik
den andre. Också har samma poet sedermera fortsatt denna sin
bataljmålning genom att låta nämnde höga hjeitegestalt framstå
för egen räkning i striden.

Man må döma, huru man behagar om den anakronistiska
tendensen i Fischers drama: visst är åtminstone, att han lyckats
bereda det hela en sammanhållande kraft, som ej tillåter detal-
jerna att på må få splittrade från hvarandra framstå, allt som
det passar eller icke passar sig. Man ser i detta liksom i skå-
despelets öfriga beskaffenhet, att poeten fått utveckla sig och
lefva i en bildningsatmosfer, der kulturens sakförare icke upp-
fatta såsom sin bestämmelse att undanrycka medlen för scenens
fortbestånd, och der man blyges att vilja räknas bland de bil-
dades antal, då man ej är i besittning ens af en nödtoftig kän-
nedom om sitt lands literatur. Måhända vore det vågadt, om
man påstod, att Törneroos skulle, född och uppfödd i Schillers
födelsebygd, utbildat sig till en oklanderlig dramatisk poet; men
hvad jag är viss om, är det, att om han egnat sin talang åt
dramat, skulle det under de förutsatta förhållandena varit för
honom den lättaste sak i verlden ait undvika de flesta bland
de misstag, jag nu haft den sorgen att påpeka i hans ~Saul".

Det sannolikare är val ändock, att han, lyssnande till ma-
ningen af sin vackra förmåga att försmälta språkets alla hård-
heter till välljud och af sin milda lyriska känslostämning, försökt
sin poetiska lycka på skaldiska områden, der framgången redan
på haifva vägen gick hans sträfvanden till mötes.
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Det har i alla tider varit en egenhet i mitt författarskap,
att, då jag gripit till pennan, det nästan utan undantag skett
för att dermed försvara andra. Försök till sjelfförsvar har der-
emot så sällan egt rum, att jag nästan vore frestad tillskrifva
denna uraktlåtenhet tätheten och häftigheten af de anfall, för
hvilka jag i S3rnnerhet under tidigare perioder varit utsatt. Men
i en sådan förmodan skulle jag sannolikt mycket misstaga mig.
Mina motståndare hafva ju vanligtvis uppträdt med den känsla
af öfverlägsenhet, som utestänger alla betänkligheter från grann-
lagenhetens sida. Jag måste likväl medgifva, att jag mer än
tillbörligt hängifvit mig åt en illusion hvad den literära kritiken
i vårt land beträffar. Jag hoppades nämligen, att densamma små-
ningom skulle bortlägga sina öfvermodigt utmanande gester och
sin dristighet att utgifva lösa hugskott för fullgiltiga bevis.
Gerna må i alla fall erkännas, att den literära kritiken rätt ofta
nu för tiden visar sig såsom en föga värdig ättling af den hård-
händte gisselsvängaren, som för en menniskoålder sedan härstä-
des blodade literaturens fält.

Någon gång händer det sig likväl att den gamla arten
sticker så bjert fram, att endast tiden och rummet skiljer den
nya företeelsen från den föregående. Sådant är äfven fallet med
de lika drakoniska som — lakoniska — försök att literärt

*) Från 1872. Se för öfrigt anmärkningen till denna sida.
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tillintetgöra undertecknad, åt hvilka, till min icke ringa förvå-
ning, Helsingfors Dagblad funnit lämpligt att gifva så mycket
rum i sina spalter, som för en —■ blodfläck var behöfligt.

Upphofsmannen till denna fula fläck är en person, hvilken,
troligen för att antyda öfvermåttet af sin lärdom, icke anser
någonting mindre än den andra bokstafven i det grekiska alfa-
betet förslå till att låta oss ana, hvem som egentligen gömmer
sig bakom den bokstafven. Till en början tillåter jag mig att
uttrycka min förundran deröfver, att en hjelte, som mattar dö-
dande hugg mot känd person, anser sig saklöst kunna göra
detta maskerad och gömd bakom den der främmande bokstaf-
ven. Så föga jag kan rekommendera i allo till efterföljd ho-
nom, hvilken gifvit personen med den grekiska bokstafven till
signatur anledning att blotta den grymhet, hvartill han nu mera
tyckes ha arbetat upp sig emot mig, ställer jag likväl det är-
liga mod, hvarmed herr Bergbom står invid sina ord, omätligt
öfver denna småsluga försigtighet, som krupit bakom den der
bokstafven, då han riktar sitt anfall.

Endast tvänne ställen erbjuda i den afhandling, mot hvil-
ken herrn bakom den grekiska bokstafven egentligen polemiserar,
tillfälle att vända stöten emot mig; och båda dessa tillfällen be-
gagnas så nitiskt, som hade de blifvit framkallade i afsigt att
tjena till underlag för besagde herres ändamål. Det hade blif-
vit anmärkt bland nycket annat, att vissa skäl förefunnits att
på vår scen gifva två af mig längesedan författade större dra-
matiska stycken. Men dem båda expedierar herrn bakom den
grekiska bokstafven nästan exempellöst kategoriskt med en helt
liten parentes.

Denna parentes innehåller de stora, lif och död afgörande
fyra orden: „såsom bekant dramatiskt omöjliga".

Jag anser det vara min menskliga rätt att fråga: hvarige-
nom är denna dräpande omöjlighet så bekant? Hvems auktori-
tet har så öfvertygat samtid och efterverld om denna dramatiska
omöjlighet, att intet tvifvel om domslutets ofelbarhet uppstått
eller kan uppstå? Och hvad menas då egentligen med parente-
sens dramatiska omöjlighet? förutsatt att orden verkligen be-
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teckna någon mening. Menas dermed styckenas nuvarande längd,
så är väl anmärkningen ända till platthet riktig. Men lika lätt
fattlig är äfven, att i dessa fall, liksom så ofta annars i dylika,
förkortningar kunna verkställas så långt man finner behöfligt,
om fråga skulle på allvar uppstå angående scenens fordringar i
detta hänseende. På allvar, säger jag. Ty jag vill minnas, att
tider hafva funnits, då det berott på ett ord af mig att åt mina
stycken bereda scenens ära. Jag uttalade då aldrig det ordet.
Och att döma efter det sätt, hvarpå den der grekiske herrn be-
handlar besagda stycken, måste man väl tro, att ingen utom
jag nu mera vet, att sådana tider funnits. Såsom sagdt: jag
vet verkeligen ej, hvad vår grek menar med sin dramatiska
omöjlighet. Men hvad jag deremot mycket bestämdt erinrar
mig, är det, att en qväll för flere år tillbaka inträdde hos mig
en ung man, hvilken jag anser hafva egt en känsla, en medfödd
takt för scenens fordringar i högre grad än någon annan här
född person, endast Stenvall möjligen undantagen. Den unge
mannen utbredde för mig ett vidlyftigt manuskript af lösa blad,
hvilka förenades af titeln: ~Daniel Hjort". Och styckets för-
fattare bad att få uppläsa för mig sitt knappt fulländade sorge-
spel, sägande med sitt egna sorgsna leende, att han dertill hade
desto större skäl, som hans „Daniel Hjort" aldrig skulle blifvit
af, ifall min Claes Fleming icke funnits, och att han derur hem-
tat en mängd vigtiga motiver.

Huru än detta må tydas, ligger deri svårligen en bekräf-
telse af vår greks lära om mitt dramatiska arbetes ~dramatiska
omöjlighet".

Någon tid efter det nämnda besöket begagnade jag mig
af herr P. Delands vistelse på orten till att af den erfarne
skådespelaren utbe mig råd angående de bearbetningar, som
borde med Claes Fleming företagas, ifall jag skulle vilja genom-
drifva dess uppförande på scenen. Efter någon tid gaf han
mig ett svar nästan lika lakoniskt som mannens bakom den
grekiska bokstafven parentes, men föga överensstämmande med

dennas dramamördande innehåll. Herr Deland sade nämligen:
bearbetningen är redan gjord; och då jag högeligen förundrad
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begärde förklaring öfver hans ord, tillade han: bearbetningen
heter „Daniel Hjort".

Vår grekiske herre har naturligtvis glömt, att jag skref
ett företal till „Daniel Hjort", då stycket särskildt utgafs. Han
vet således icke, att jag deri ej nämnde ett enda ord om dess
författares egen tanke angående Claes Flemings dramatiska möj-
lighet, åtminstone i förhållande till möjligheten af hans egen
dikt. Lika litet antydde jag något sådant, då jag hade lyckan
att föranleda då varande styresmannen för Sveriges första scen,
baron Stedingk, att öfverflytta ~Daniel Hjort" på denna. Nu
har jag, dertill drifven af herrns bakom den grekiska bokstaf-
ven spotska: ~såsom bekant dramatiska omöjligheter", omnämnt
saken i den förhoppning, att framtiden ej skall bekräfta man-
nens fruktansvärda anatem. Jag stöder denna förhoppning på
en erfarenhet, jag under några studier i mensklighetens kultur-
historia tror mig hafva vunnit. Jag har nämligen aldrig der
märkt, att sådana arbeten som Claes Flemings och hertig Jo-
hans vara eller icke vara i sista instansen afgjordes af namn-
löse herrars påståenden utan bevisning äfven, om de gömde sig
bakom sköldpaddsskalet af mer än en grekisk bokstaf.

Det är sorglustigt, att se den segerstolthet, hvarmed han
afgör ett tredje af mig författadt styckes undergång, åt hvilken
han ej ens unnar trösten, att åtminstone den varit tragisk.
Förunderligt är det att se honom, uppträdande såsom en stark
hämnare af den orättvisa, våra sceniska artister i gemen och en
bland sångerskorna isynnerhet hade fått uppbära, förglömma to-

talt den lärorika berättelsen om bagaren, som fick sota för en
smed. Herrn sjelf bakom den grekiska bokstafven kan ej vara
oskyldigare till denna ovänliga stormlöpning än författaren af
„Pygmalion". Den herrn hade varit i sin fulla rätt, om han
åtnöjt sig med att framhålla, att jag ingen rimlig anledning hade
att beklaga mig öfver den sceniska direktionens förhållande vid
uppförandet af nämnda stycke. Det var från oblida förhållan-
dens sida de svårigheter, dem direktionens välvilja ej förmådde
aflägsna, hopade sig emot Pygmalions första steg på vår scen.
Jag hade skrifvit hufvudrollen i stycket med ständig hänsyn
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dertill, att herr Frithiof Raa skulle benäget åtaga sig dess ut-
förande, hvartill han äfven förklarat sig beredvillig. Men när
stunden var inne att infria löftet, var herr Baa förhindrad att
det göra, hvadan hans roll måste öfverlemnas åt en annan, äf-
venledes af mig högt värderad skådespelare, men likväl ej fullt
lika lämplig att spela Pygmalion, som herr Raa skulle varit det.

Hvad åter Thisbes parti beträffar, så ansåg jag ifrån be-
gynnelsen fröken Wiberg dertill sjelfskrifven. Men af filantro-
piska motiver ock i den öfvertygelsen, att ett ungt fruntimmer,
som i flere års tid ansetts utbilda sig utomlands till teatersån-
gerska, icke kunde vara för all scen lika främmande som hon
var det för vår, anhöll jag hos direktionen om tillstånd för
henne att här debytera. Min anhållan bifölls; men min djerf-
het att, så oerfaren som jag måste anses vara i teatraliska an-
gelägenheter, våga blanda mig i dessa, bestraffades bland annat
genom att lemna ett stöd till för den hårdaste bland den gre-
kiske herrns anklagelser emot mig: den, att jag förorsakat vår
teater en betydande förlust. Den biträdande sångerskan erhöll
nämligen för de tvänne qvällar, hon uppträdde, hela 150 mark.
Det var visst bra mycket; men såsom motvigt emot denna för-
lust behagade man taga i beräkning, att åtminstone författaren
ej gjorde .anspråk på en enda penni i honorarium. Han hade
dessutom ej långt förut haft den lyckan att icke så alldeles
oväsendtligt bidraga dertill, att vår teater hugnades med ekono-
miska fördelar, mot hvilka den af vår Dagbladsgrek öfverkla-
gade förlusten nedsjunker till en försvinnande obetydlighet. Vår
grek borde ju dessutom känna sig mycket lugnad angående denna
smärtande förlust genom tanken derpå, att densamma till det
mesta förorsakades genom anskaffandet af hans landsmaninnors
klädningar, och att dessa ju — klädningarne menar jag — öfver-
lefde ~Pygmalions" ~objelpliga fall".

Jag hade ännu ej hunnit rätt besinna hela hårdheten af
grekens fruktansvärda dödsdom öfver mina större dramatiska
stycken, då jag träffades af det förfärliga slaget från samma
hand, som utan räddning fällde äfven „Pygmalicnu. Detta falls
ohjelplighet öfverraskade mig desto obehagligare, som jag dittills
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ej vetat annat, än att „Pygmalion" upphörde att gifvas efter den
andra representationen i följd af herr Österbergs fall utför sina
trappor, ehuru ej ens detta visade sig vara alldeles ohjelpligt.

Ifall det ligger sanning i Dagbladsgrekens påstående att
„P3'gmalion" „ohjelpligt fallit", måste det väl medgifvas, att den
i vår poesi återfödde gamle greken varit långt olyckligare än

hans Dagbladslandsman, som endast dräpt honom och andra.
Ty redan innan „Pygmalion" såg dagens ljus, väntades han af
flere missöden än Tristram Shandy före sin födelse. Knappt
hade nämligen ryktet derom spridt sig, att „en parodi af den
sköna Galatea", såsom man oförlikneligen qvickt uttryckte sig,
var i annalkande, innan man begynte betrakta ~Pygmalions" fram-
trädande såsom ett attentat mot denna skönhet och en person-
lig förolämpning mot hennes många tillbedjare. Hans fall var
således i vissa kretsar afgjordt långt innan Österbergs inträf-
fade. Och sedan detta fall var ohjelpligen beslutadt på för-
hand, måste äfven några skäl anskaffas, som underhjelpte och
rättfärdigade det redan afgjorda. Förgäfves redogjorde ~Huvuds-
tadsbladet" med klar insigt och bestämd öfvertygelse för (tPyg-
malions 11 art och beskaffenhet. Förhållandena voro då sådana,
att ju riktigare referentens mening visade sig, desto häftigare
motsägelser framkallades deraf, och bland dessa åtminstone en,
hvilken dess auktor nu mera omöjligen sjelf kunde underskrifva,
sedan han några hundra gånger hunnit sofva på saken. För
att motivera Pygmalions ohjelpliga fall ställde man på dess nå-
gra ~lyriska scener" fordringar, dem till och med väldiga trage-
dier icke alltid tillfredsställa; och med skäl hade ((Pygmalion 11

kunnat på sig tillämpa ett ord, som Racine lägger i en annan
grekisk hjeltes mun, då han säger sig förtjena:

Ni cet excés d'honneur, ni cette indignité.

Gerna medger jag, att vårt land är mig skyldig platt in-
tet; ty det har liberalt erbjudit mig alla de medel till bildning,
som stått till dess disposition. Och bortkastadt vore dessutom
nu mera hvarje försök att uppmuntra mig till ett förbättradt
författarskap. Men jag känner mig likväl djupt kränkt af detta
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segerjubel öfver ett bemödandes „ohjelpliga fall", som åsyftat
ingenting annat än att ådagalägga, huruledes vi här i vår ytter-
sta vrå af den civiliserade verlden förmå sentera det gudasköna
i Pygmalionsmyten, ehuru vi kunna le rätt godt åt qvickheterna
i den öfverdådiga parodin af densamma.

Men man borde ej förgäta, att till ((Pygmalion 11, sådan
han uppträdde på scenen, medverkade utom författaren äfven
en annan. Det var kompositören. Till honom står Finland
i en skuld, som nu mera ej kan gäldas. När August Tavast-
stjerna först fäste allmänhetens uppmärksamhet vid sig, röjde
sig hos honom ovanliga anlag ej blott till en af Europas bril-
jantaste sångare utan ock till en tondiktare af hög betydelse.
Men den tiden visste man här ännu icke, att sådana anlag ej
blott förtjente, utan måste uppodlas, uppodlas helt annorlunda
än i Finland var möjligt. Det gick således med dessa anlag,
såsom det hade gått med oräkneliga anlag före hans. I brist
på utveckling stannade de under det mål, dit de bordt och kun-
nat nalkas i ett land, der man förstod att umgås med slika rara
klenoder. Och oaktadt allt har han under de svåraste yttre
förhållanden arbetat såsom kompositör med en ihärdighet och
entusiasm för konsten, hvaröfver man häpnar. Och åt honom,
som så väl behöfde uppmuntran och som deraf ännu kunde lif—-
vas, utkastar man bjertlöst kallt underrättelsen, att hans andes
vackra verk „hjelplöst fallit".

Vår publik har i dessa dagar med ädel känsla beredt den
frikostigaste upprättelse åt en ung musikalisk personlighet, hvil-
ken man ansett vara förorättad. Månne ej samma känsla kunde
räcka till att värna mot ohemula, af ingenting föranledda utfall
en af de rikast begåfvade bland Finlands så få kompositörer?



Om det dramatiska arbetet „l natten". Interiör
i en akt af Gabriel Lagus.

(Från 1877).

I den tiden, då man här bv*gde på luftslott, ämnade att
småningom stadga sig till ett värdigt hemvist åt scenens konst
i detta land, öfverbevisade de skriftlärde oss om öfverflödighe-
ten af dylika, gammal sed trotsande företag bland annat med
den notisen, att Shakespeare och hans samtida skrefvo sina
odödliga dramer för teatrar, hvilka om möjligt öfverträffade våra
~Talia-tempel" i ömklighet. Sanningen af denna arkitektoniska
knopp medgafs; men med den anmärkningen, att, om scenernas
dålighet vore nog att framkalla ypperliga dramatiska produkter,
skulle detta lands teatrar längesedan framkallat skapelser, som
stälde Shakespeares, Marioves etc. i skuggan.

Denna öfvertygelse vederlade likväl ej hos oss den menin-
gen, att ett ädelt hem för den sceniska konsten kunde väcka
skaldernes håg att söka göra vackra skådespel hemmastadda i
de nya salarnes glans. Åtminstone hade man rätt att hoppas,
att den dramatiska konstens trashankar skulle besinna sig, in-
nan de med så bristande högtidskläder vågade gästa på tiljor,
ej ämnade att emottaga spår af sådan outplånlighet.

Och med glädje kan den vunna erfarenheten erkänna, att
Finlands första, konsten fullt värdiga teater gifvit impuls åt
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åt framträdandet af mer än ett stycke, som mätt efter ideelt
mått kan anses mera värdt än de råa massor, af hvilka templet
formats.

Dessa stycken, som gifvit teatern i Helsingfors rättighet att
existera, hafva efter hand mer och mer glesnat. Och man hel-
sar äfven derför med desto större glädje de tecken, som bevisa,
att den dramatiska lifskraften ännu icke dött ut i våra skalders
hjertan. Författaren till det lilla skådespel, hvars titel skrifvits
ofvan dessa rader, är den, som mest seglifvadt fasthållit känslan
af pligten mot vår inhemska scen. Och han förtjenar derför ej
blott välvilja, utan ock rättvisa.

Och han har genom dessa långvariga kraftyttringar så
uttömt sitt kurage, att han ej ens vågar utsätta sitt namn
på sitt sista åt scenen hembjudna stycke. Den som högsta
auktoritet i teaterfrågor erkända areopag, ~Opris" benämnd,
måste känna sig upplyftad af medvetandet att injaga en sådan
skräck.

~I natten*' har likväl från intet håll blifvit emottaget med
hårdhandskar. Och teaterstycken, hvilka mer än någon sort af
poesi äro utsatta för vådor, äro i behof af välvilja. Men de
kunna icke heller umbära rättvisa. Framför allt är det äfven
för diktarne af vigt, att icke sådant räknas hos dem såsom fel,
hvilket de med skäl anse som sin bästa förtjenst. Måhända har
detta missöde till en viss grad drabbat ~I natten".

De personer, som i stycket uppträda, äro af det hårda slag,
åt hvilka lifvet i bokstaflig mening gett en strand, men föga an-
nat. Men å andra sidan hafva de visst det omätliga hafvet,
Sibiriens grufvor o. s. v. Då skalden stält sig på en så trång
mark, erfordras mycket koncentration dels för att han ej må
trötta genom att för länge dröja på en så tarflig lokal, dels ock
för att han ej skall låta locka sig till vågade utftykter af de
hägrande perspektiven utåt

Hvad vårt stycke specielt angår, hafva massor af qval-
mig åskluft så hopat sig kring de handlande personerna, att en
långt utspunnen dylik situation vore rent af pinsam; och man
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känner sig derför på ett välgörande sätt lättad, då en helsosam
explosion raskt gör luften klar.

Ehuru stycket ej är vidlyftigare än ämnets beskaffenhet
erfordrar, vore det obilligt, om man klagade öfver brist på håll-
ning och färg hos de handlande och lidande figurerna. Sjelfva
den situation, hvari de dväljes, är en produkt af de äldres ka-
raktärer, och utan allt slöseri med ord förstår det, som säges,

att göra de olika lynnena väl igenkänneliga.
Jag förmodar, att författaren med full beräkning lemnat

en särdeles vigtig hithörande omständighet i en halfdager, mera
lämpad för aning än visshet. Att den så gladt anlagde Ana-
nias och den dystre Sylvester i intet hänseende ifrån begynnel-
sen varit ämnade att mötas på samma jordremsa, som blifvit
för dem så vådligt trång, inses lätt. Men poeten har ej funnit
för godt att taga steget fullt ut och säga, att han låtit ödena
föra ihop representanter för olika folk, hvilka, ehuru tagna om
bord på samma galeja, påstås icke kunna må rätt väl utan att
knuffa hvarandra i putten. Att den ursprungligen så glade
Ananias, som är så vänlig och munter, att, när han vill slå till
en rival, han råkar klappa en helt annan person för pannan,
är af en helt annan sort än den djupt inbundne, sig sjelf och
andra binnikemaskartadt plågande Sylvester, är omisskänneligt.
Men huruvida denne har en tillräcklig portion tschudiskt sjelf-
medvetande i sig, må en finare kännare än jag afgöra. Men
att Ananias vidlåtes af en god dosis vikingalynne, tror jag mig
deremot begripa.

Den rättighet, den dramatiska poesin medgifver att belasta
styckets bärare med skuld, har här rikeligen blifvit begagnad.
Men å andra sidan har skyldigheten, att låta ett försonande
afskedsljus på dem falla, ovanligt vackert äfven gjort sig gäl-
lande.

Jag åtnöjer mig att härpå åberopa blott ett bevis.
Anton, familjens yngsta planta och foster af både hat och

kärlek, visar anlag att åt hvartdera hållet gå långt. Men det är
dock kärleken, som får öfvermakten. Pilten har i kyrkan hört,
att femtio rubel utlofvas åt den, som tillrättaskaffar en från Si-
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birien förrymd fånge. Lusten att åtkomma detta frihetsmör-
dande salarium år redan en svår frestelse för Anton; och frestel-
sen ökas, då hans despotiske fader ålägger honom att åt läns-
man yppa den förrymdes tillhåll. Och likväl återkommer gos-
sen med oförrättadt ärende. Hvarför? Jo, de tårar han sett i
moderns ögon, då han fick uppdraget, och minnet af, att han
varit stygg mot denna sin mor, hejda honom. Och den hårde
fadern säger, att sonen gjort rätt, och pilten erfar en känsla
deraf, att bättre tider randas för dem alla. På detta vackra
sätt slutar stycket.

Individuelt går sålunda försoningen från hjerta till hjerta,
gäldande harmens och hatets skulder. Men det finnes i stycket
en situation, hvari de långvariga konflikternas gordiska knut
med ens af försoningen löses; och detta monument är af gri-
pande dramatisk effekt. Det gäller här på ena sidan frihet,
hafvets gränslöst öppna bana, Amerikas oåtkomliga asyler; å den
andra träldoms natt utan dag, hat utan frid, förbannelsen af Si-
biriens underjordiska skatter.

Det är en scen, som i liten stil påminner om Richard
den tredjes verldsberömda:

My kingdom for a horse!

Ehuru det ligger utanför planen för dessa rader, torde
jag dock böra nämna några ord om styckets mise-en-scéne.
Lokalen var ett skickligt utfördt porträtt af en nyländsk snygg
skärgårdsstuga. Likväl saknades, tror jag, de oundvikliga
festkantaterna, af hvilka alla dylika hemvist stereotypt illu-
streras.

Jag vet ej, om det var ett slags konstgrepp af herr
Hillberg att antyda det inbitna af den karaktär, han egde att
framställa, äfven derigenom, att han förtärde större delen af
de ord, han skulle uttala. Men detta artistiska experiment
kunde ej göra anspråk ens på nyhetens behag. Herr Lindberg
deremot behöll ej egoistiskt för sig, hvad som tillhörde alla.
Särdeles energisk var hans replik på Sylvesters hycklande före-
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bråelse, att han kommit för att störa friden i ett lyckligt hem.
Fru Skotte spelade äfven nu den resignerade, i lidandets och
försakelsens skola mognade qvinnans roll på ett sätt, som på-
minte om hennes mästerliga uppträdande i „Ett hem". Publi-
ken återsåg såsom nybegynnarinna i denna skola sin favorit
från operan „Wilhelm Tell".





Uppsatser rörande bildande konst

1842-1878.



Causeri från år 1842.
(Synodalniötet i Borgå. — Målaren Thelning).

Jag kallade Borgå antidiluviansk. Ni inser lätt, att jag
dermed icke kunde vilja påstå, att denna stad vore äldre än
Noak och hans hustru; — ja, knappt ens årsbarn med Sem,
Kam, Jafet och deras medvarelser i arken. Jag önskade endast
antyda, att den röjde ett mäkta antikt tycke. Sådant är verke-
ligen fallet. Föreställ Er endast, ifall Ni så behagar, att en
våldsam störtflod försatt en massa rörliga ting af olika dimen-
sioner och kalibrar i häftig bestörtning och villervalla. De
sträfva alla om hvarandra att klänga uppför branterne — förlåt
dem att de deri följa edert eget djerfva upptåg mot väggarne
— för att undgå den framrusande faran. Men se! På en gång
dämmes strömmen. De räddade stanna än här än der, hvar
helst de för tillfället råka befinna sig, sjelfva förvånade öfver
att ha undsluppit Faraos öde, men bärande tydliga märken ef-
ter den färg, som gifvit sagde konungs sista badkar sitt namn.
Så ungefär presentera sig de hus, af hvilka staden ej mindre
utgöres, än prydes. De hafva dessutom ett visst syskontycke
med sjelfva pyramiderna, i ty de „förvåna åskådaren och trottsa
förgängelsen". — Genom den häftiga påstörtningen hafva några
blifvit slungade ett stycke väg ifrån hvarandra. — Deraf för-
klaras de platsers uppkomst, som vilja betyda torg. Men ga-
torna visa sig (eller rättare fördölja sig) såsom med grofva fjäll
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öfverdragna jätteormar — ty för att vara ormar är deras längd
verkeligen ej obetydlig, — hvilka stelnat under sina sista kon-
vulsiviska slingringar, medan en mäktig hand krossat deras huf-
vuden med sjelfva Domkyrkan, dit de alla sökt kasta sig, men
som trygg och oåtkomlig åskådat på högsta kullen det oroliga
tumultet under sig. — Men längst bort rinner nedanom Borg-
backens igengrodda grafvar och Näsebackens öppna en sakt-
modig å, lik en lång tår utför tvänne af djup sorg fårade, fram-
trängande kinder. Så eller annorlunda, allt etter olika sätt att
betrakta, ter sig det yttre af den lokal, hvarpå jag velat gifva
min herres vidtomfattande öfverblick sin riktning.

Någon, böjd för förhastade slutsatser, kunde tro, att dö-
den uteslutande skulle öfver en sådan plats utsträcka en aldrig
frånvänd spira. Detta är likväl ingalunda förhållandet och var
det minst under de dagar, af hvars lif Ni måste hålla till godo
en flyktig biografi. Bestridas kan i alla fall icke, att den ven-
sterhändta gudens lie äfven då i mer än en riktning kastade
sin långa skugga öfver de framträdande föremålen.

Önskar min herre se en bild af sådan clair-obscur, så låt
ert öga för en stund stanna på halfva vägen emellan Helsing-
fors och Borgå. Den löper der, såsom annars mångenstädes,
öfver dälden emellan tvänne kullar, lik en uttorkad strömfåra.
Solen går långsamt bort bakom den sydvestra kullen att stöpa
allt sitt guld i hafvec. Det lider mot qvällen. Men äfven den
är härlig. Hur underbart målar sig ej mörkrets strid mot det
slocknande ljuset på nordens skönaste träd, på granarne, hvil-
kas massor rasta på sitt tåg mot den motsatta kullens höjd!
Kring dem, som hunnit längst, sväfvar liksom en genomskinlig
väf af solstrålar, medan de, som gjort halt lägre ned vid dalen,
omgjordade af dunkel, nästan svart grönska, bära tunga skuggor
på seniga armar. Dröj så länge ni kan vid denna anblick, min
herre. Ett mera dystert skådespel möter sällan edert öga nå-
gonstädes i nordens natur.

Ehuru min herre i sin nuvarande eminenta ställning kunde
få det infallet att anse sig såsom en Saulus inter prophetas,
borde presterskapets i Borgå stift sammanträde till synodalmöte
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ej för Er sakna allt intresse. Ni blefve i vidrigt fall sannolikt
ensam om er mening — och mer än någon borde ni hunnit
öfvertyga Er derom, att det ej är godt att lefva allena. Men
hvad helst Ni härom må tänka, lärer Ni ursäkta, att jag anser
en sådan folkförsamling som den ofvannämnda för en af de
mest vördnadsbjudande, som i vårt fädernesland kan samman-
träda.

Tänk Eder blott, min herre, tolkarne för de heligaste in-
tressen, de der lyfta till himlen mer än en half miljon men-
niskobjertan, klappande på vidt aflägsna trakter i städer och på
tygderna, i skogarnas ödemark och vid odlade tegar, tänk Er
dem församlade till endrägtigt, allvarligt rådslag. Tänk er dessa
själasörjare — såsom det gamla språkbruket skönt målande dem
benämner — sammanträdande för att meddela hvarandra skör-
den af sin rika, mångsidiga erfarenhet och för att med en själ
och ett bjerta se till, hvaraf församlingarna månde göras behof.
Fulla sexton år hade hunnit ftyta hän, sedan ett dylikt möte
senast egt rum. Och en half menniskoålder lemnar aldrig det
slägte, på hvars lifsvingar det ilat fram, tomhändt på — erfa-
renhet. Men rikare än annorstädes måste väl skördarne utfalla,
der skördarene äro män, satta att utsprida himlens utsäde på
jorden.

Redan det personliga sammanträffande med män, hvilkas
namn allena mången gång länge varit en kärt, gör hjertat godt.
Men innerligare gläder det sig ändå deråt att få trycka någon
allt ännu lika trofast hand, hvilken barndoms- och ungdomsvän-
skapen i längesedan flydda tider uti skolan eller vid universite-
tet lagt uti ens egen. Äfven detta är ju en bland de härliga-
ste frukterna af ett ungdomligt lif, tillbragdt uti akademiens he-
speridiska lunder, att ögat i dessas solsken oftast finner de vän-
ner, dem ej ens dödsens natt förmår göra för oss oigenkänne-
liga. Och sällan ter sig ju för oss efter långlig skilj smessa en
sådan väns ansigte, utan att för minnets blick framträder liksom
en hel personifikation af så mången tillsammans njuten glad
stund eller af delad smärta, hvilken äfven, sedd uti den gemen-
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samma hugkomstens månljus, med försonande, klara ögon skå-
dar på oss neder från det förflutnas fria rymnd.

Men detta allt, hur vigtigt det än må kännas för hvar
och en enskild, förflyktigas till en obetydlighet emot storheten
af ett finskt synodalmötes allmänna betydelse. Måhända finnas
ock nu mera få länder, der presterskapet eger att utföra en så
betydelsefull mission som uti vårt. Ty mer än mångenstädes
bibehåller det allt ännu sin ärofulla, sekelgamla ståndpunkt,
hvarpå det framträdt, såsom medlare mellan nationens lifsrot,
allmogen, och de på bildningens och kunskapens grenar sväf-
vande frukcerna. Denna medlande stam måste förblifva stark,
så länge den dricker sin lifskraft ur det innersta djupet af en
bland de med andeliga krafter rikast begåfvade nationer i verl-
den. Hur förhärdad, petrificerad vore ej den stenek, som icke
skulle känna sig genomträngd, från stoftet upplyftad af de saf-
ter, som välla ur denna klara, fastän likt jordens allra ädlaste
skatter undangömda källa. Det vore förmätenhet af den finska
presten, att icke erkänna, det han mer än en gång har att
tacka allmogens djupt rotade religiösa känsla långt mera för
den, hvilken allt varmare klappar i hans eget hjerta, ju längre
och innerligare han stått med sina åhörare i gemenskap, än desse
honom sjelf. Och ej mindre fåvitskt vore det, om de bildade
klasserna ville förneka, att de under århundraden haft att tacka
sin, genom presterskapets ur allmogens oförderfvade sköte oftast
utgångna medelklass' efterhand emottagna föryngring till ej ringa
del för de friska krafter, som ännu innebo desamma. Ty äfven
menskligheten på soltorkade branter delar lätt naturalstrens lott
att, länge utsatta för dagshettans oafbrutua brand, blifva saft-
lösa, förtvinande. Man har mången gång bittert beklagat sig
deröfver, att det finska folkets öde medels språken dragit ett
skärande råmärke mellan allmogen och dem, hvilka stundom
skulle blygas för att dertill räknas. Vi anse detta förhållande
emellertid för en lycka. Har obenägen man än må vara att
ensidigt hylla Rousseaus läror om det oundvikliga förderf, som
vore civilisationens arftynd, måste man likväl medgifva, att fre-
stelserna till ett tanke- och handlingssätt, som för allmogen
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skulle medföra ringa båtnad, öfver allt och kanske ej minst hos.
oss för de bildade klasserna icke äro så alldeles ringa. Det'
är således godt, att språkskilnaden betingar sig en destillering,
som annars vore otänkbar, af de förskämda elementerna, innan
do hinna sippra nedåt. Sådant utesluter emellertid ingalunda
en helsosam vexelverkan mellan de olika polerna, hvilka ömse-
sidigt attachera hvarandra. Denna vexelverkan måste blifva så
mycket, mera välgörande, så länge det finska presterskapet så-
som hittills utför sitt medlarevärf, böjande sitt hufvud djupt för
kunskap och bildning, men ännu djupare likväl för dessas in-
nersta rot och högsta fulländning: för det religiösa elementet i
menniskolifvet. En anmärkning tillåta vi oss ännu angående
ifrågavarande ämne, huru illa den än må låta i någras öron.
Skall något dera af de språk, som nu lefver såsom modersmål
på den finska nationens tunga, dö bort derpå, så vore det oän-
deligen sorgligare, ifall den qväll skulle öfver oss mörkna, då
ingen tunga mera böjer sig i hyddorna till något finskt ljud, än
om intet svenskt mera skulle förnimmas i våra salar. Ty un-
der erkännade af det myckna, som återströmmat till folket från
dem, hvilkas bildnings lifselement det svenska språket varit, tro>
vi likväl, att dessa nu mera hafva mera att hoppas af dem, för
hvilka detta är och förblir ett främmande, än dessa senare af
de förstnämnde.

Bland så många andra trängde sig äfven dessa betraktel-
ser på åskådarn vid anblicken af det i Borgå församlade pre-
sterskapet. Och när den ifrån en kristeligare tid än vår ärfda
härliga psalmen: veni sancte spiritus! vid sammankomstens öpp-
nande vackert uppstämdes, greps hvart enda hjerta djupt af
känslan deraf, att en vigtig stund var för handen.

Det till föremål för disputationsakten bestämda ämnet vär-

det allvarligaste, som gifvas kunde. Teserna afhandlade kyr-
kans lära: di Morte. Hufvudämnet för de öfriga diskussionerna
stod dermed i nära sammanhang; äfven det varierade på ett
tema ej allt för mycket yngre än menniskoslägtet sjelft: il faut
mourir, cher frére; oui, cher frére, il faut mourir! Det
angick nämligen organisationen af en enke- och pnpillkassa för
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framtiden, i hvarje mening af uttrycket. Ventilationen för sig
gick på vetenskapernas aflidna modersmål. Slutorationen af-
handlade de döda språkens studium. Min herre inser således
lätt, att anledningar till dödsbetraktelser för ingen del sakna-
des. Till detta allt kom, att samlingsrummet var detsamma,
der den i Finlands häfder evigt märkeliga första landtdagen hål-
lits. Om denna påminte äfven sorgligt den i rummet uppställda
stora täflan af Thelning. Ack! hädangången från de lefvandes
dagsljus var ju längesedan Han, som utgör dess ljuspunkt, Han,
hvilken står der med strålande blick, flytande ur ett hjerta,
hvilket, om dess känslor kunnat strömma ut öfver allt folk, ba-
dat detta i ett haf af sällhet. Bortgångna äro nära nog alla
de, som omgifva Honom — på duken. Förgångna, ofattliga nu
mera äro de känslor, som kämpade i dessas bröst, der de stodo
mellan en forntid, hvarom de blott visste bestämdt, att den var
förbi för alltid, och en framtid, hvarom de visste —• intet. Att
att uttrycka alla dessa känslor hade varit ett Herkules arbete,
värdigt en penselbeväpnad Shakespeare; — men Thelning de-
lade, tyvärr, hela den öfriga mensklighetens lott och var det
ej. Blicken, vändande sig bort från denna tafla af förgånget
lif, möttes på salens motsatta sida af en om möjligt än mera
vördnadsbjudande bild. Ty den framställde ej ett enda flyk-
tande tidsmoment blott; den var en i lekamlig gestalt framträ-
dande sammanfattning af nära ett århundradens vexlande skif-
ten. Silfverhårig satt der en Nestor biand det finska prester-
skapet, hvilken redan hade hunnit tillryggalägga fem decennier
vid den tiden, då scenerna för Thelnings tafla utvecklade sig.
Den, som skrifter dessa rader, erinrar sig endast halfdunkelt
de föremål, som skymtade förbi hans barnablick under 1817
års prestmöte i Borgå. Hvad förvandlingar har likväl det sen
den tiden framhvälfda fjerdedels seklet ej redan fått tid och
rum att framkasta! De, hvilka då voro män, som förde ordet
bland Zions väktare, äro på få undantag nära icke mera. De,
som då just mognat från ynglingaårens gyllene ålder, stå nu
med hvitnade bjessor, de der amogna till skörd'''. Ett hälft
sekel till — denna handvändning för den fort ilande tiden —
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och ingen minnes kanske mer, att äfven deras hjertan klappat
varmt en gång för det högsta, som kan sätta ett menniskohjerta'
i rörelse. Men hvad är det mer; det är ju menniskans goda
lott, att hon kan verka, medan dagen varar, hennes bättre, att
hon kan hoppas, hennes bästa, att hon kan — dö. Gud alls-
mäktig lefver, svarade den störste ibland konungar, då hans
älskande omgifning manade honom att mera hafva sitt lif spa-
radt undan farorna, emedan det vore oersätteligt. Denna korta
lära är den innehållsrikaste, som af menniskoläppar kan uttalas
öfver äfven den rikast begåfvade individs obetydlighet för na-
tionernas, för mensklighetens stora sak; men ingen vigt lyfter
den likväl bort från vågskålen, hvarpå korporationernas, stån-
dens betydelse för det hela mätes. — Väl var det ljuft att se
det ungdomliga lif, som närdt af de dubbla odödliga helsokäl-
lorna, religionens och kunskapernas, värmde äfven deras barm,
på hvilkas hufvuden årens snö fallit tung. Väl ljöd deras skämt
älskeligt, då de skildes med det gamla språket ~vi träffas icke
så unga mera". Men äfven om de aldrig mera träffas — väl
dem, ifall de, när de gå bort från sin lefnads dagsarbete till
det stora, sista verldsmötet, lemna det arfvet oförminskadt åt
sina efterkommande, hvilket de sjelfve af fromme fäder ärft.

Den gamle, hvarom jag nämnde, kunde, väl endast se, att
de forna plägsederna fortlefde; ty hans öron hade åldern nästan
igenlyckt, så att han föga dermed förmådde fatta, huruledes de
samma läror, hvilka i hans ungdom bekändes, ännu med lika
visshet erkändes såsom sanna. Hade han kunnat höra't, skulle
han kanske likväl märkt någon förändring, som en framskridande
tid fört ined sig. Forskningars rätt erkännes nu öppnare än
stundom annars varit öfligt i samma lärosalar. Den fromme Ja-
kob Bonsdorff skulle nu knappast blifvit såsom kättare bränn-
märkt, såsom det vederfors honom ännu vid 1817 års synodal-
möte. Men såsom lärans orubbliga grundval stäldes likväl ännu
städse den grund, som ovanskligt lagder är: det eviga ordet.
Ifrån dess bevisning egde nu, lika så litet som annars, någon
appell rum. Joh. von Mullers sats: tCDie Wahrheit ist in Gott,
uns bleibt das Forschen'" visade sig här såsom en — sanning.
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Man är från uråldriga tider van att vid begreppet om ett
synodalmöte fästa bibemärkelsen af split, oregerlig ordstrid och
tungomåls förbistring. I detta hänseende svarade mötet i Borgå

för ingen del emot begreppet. Dervid rådde en ädel anda af
frid, försonlighet och humanitet, sådan den väl höfdes en sam-
mankomst för andans män och som torde vara nog sällspord
äfven i andra länder, der man vant sig att hellre uppsöka civi-
lisationens hemnejder än i vårt undangömda fosterland. Det hela
tedde sig harmoniskt, såsom ett grandiost konststycke, men ri-
kare på inre mening, än som vanligt i ett sådant förekommer.

Till den upphöjda sinnesstämning, som inom församlingen
rådde, medverkade icke minst underrättelsen om den storartade
akt af rättvisa, som framträdde i landets regerings beslut att
medels frikostigt anslag ersätta de summor, hvilka frångått pre-
sterskapets enke- och pupillkassa genom användandet af inkom-
sterna från lediga pastorater till universitetets behof. Yttrin-
garne af ståndets tacksamhet inskränkte sig också ingalunda
endast till ord. Enhälligt beslöts att utom den nya afgiften
för ofvannämnda ändamål, äfven den forna så kallade enkehjel-
pen icke allenast skulle bibehållas, utan äfven förökas, på det
någon ersättning kunde beredas de nödstälda sterbhus, hvilka
nu mera icke äro i åtnjutande af det understöd, statens anslag
af 10,000 rubel banko assignationer senast förflutna år dem
tillskyndat. Då afgiften skulle bestämmas efter inkomsten, gaf
detta anledning till ett eget slags skryt — hvilket egde en egen-

skap, som ytterst sällan lärer tillkomma ett sådant. De flesta
sökte nämligen få sina inkomster uppskattade så högt som
möjligt, endast i den lofliga beräkningen att få betala desto mer.

Äfven min herre torde erkänna, att detta moraliska lyte
hos andeliga män i hög grad hade sin nobla sida. Min herre,
som från sin ståndpunkt vant sig att se de aflägsnare disparata
föremålen rinna tillsamman i blånande konturer, älskar troligen
ej att besväras med dessa och dylika detaljers framställning.
Kanske hafva de redan framhafda rönt missödet att ådraga sig
edert upplysta missnöje. Jag afstår således för att åtminstone
på något sätt vara i tillfälle att göra Eder till viljes från alla
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ytterligare tillägg. Men huru ogunstigt Ni än må behaga upp-
taga ofvanstående exposition, kan jag för min ringa del icke an-
nat än högeligen glädja mig deråt, att vårt gemensamma fäder-
nesland ännu stundom lemnar tillfälle till upptecknande af så-
dana specialiteter. För mig blefve det städse kärt att få in-
skrifva dem — om icke annorstädes, så åtminstone i hjertats
innersta minnesbok.

Postscriptum.

Jag måste befara, att min herre missförstått ett yttrande
angående målaren Thelning uti min senaste apostille. Detta
skulle smärta mig djupt, och till häfvande deraf är det min
skyldighet att ännu falla er besvärlig med några rader, åsyf-
tande rättelse af den missvisning, hvartill er uppfattningsförmå-
gas magnetnål möjligen blifvit förledd. Jag anhåller således, att
Ni icke måtte hänföra mig till de kompakta massorna af de
de frågvises stolta här, som, orubbeligt öfvertygade om att en-
samma tåga på den rätta stråten, med den friaste panna i verl-
den göra front emot konstnären, framdundrande med hög kom-
mandoton sitt: hvarför just detta! Sedan en sådan öfvergifvit
allt och följt endast konstens maning, som i djupet af hans själ
återklingade oändligt, då han en gång förnummit dess tjusande
bud: dit bort, dit bort! ljuder frågan lik en vansinuig hädelse
mot luftseglarn, hvars gondol störtar mot jorden, sedan högt öf-
ver denna den svällande ballongen sprungit, gifvande vika för
sin egen inre värme. Den frågan skorrar som i sjömannens öra,
der han midt på oceanen kämpar uppå sin bräckta köl i stor-
marnas famn, gastars hånskri: hvarför lemnade du hemlandets
tysta, lugna vik; hvarför stranden, som invid denna nedslagit
sin orubbeliga bopåle och som erbjöd dig ett så stadigt fotfäste?
Mindre än intet båtar ju frågan, kastad ned i vågen af den
kampandes ännu svallande barm. Hvad skulle den väl båta,
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sedan döden isbelagt böljan, och mången vinter öfver grafven
bredt det stela bårtäcket! Kanske skulle den i förra fallet lik-
väl möjligen hjelpa till att litet tidigare än annars göra barmen
hård under likgiltighetens, om ej förtvinans klämmande pantsar?
Kanske! Men i det senare, der den ej mera kan skära i ett
lyssnande öra, hvad blefve väl vinningen? Spörjarn skulle åt-
minstone fått lätta sitt hjerta, och detta är ju för en sådan
stundom vinning nog. Det lönar således måhända mödan att

fortfara med denna examen rigorosum. Den som en gång hun-

nit så långt att blifva till en sådan uppkallad, behöfver ju dess-
utom ej befara mera någon repuls — äfven om han intet svar
kan afgifva på de frågor många, hvilka kunna göras. Han slip-
per ju med skammen allena. Detta allt har visserligen den hårda
lotten att vara sanning. Men föga frestelse ligger ju uti att
följa en sådan sannings fana.

Måhända måste det likväl medgifväs, att Thelnings öde i
det hela var motsatsen till Almqvists tragiskt tecknade målares,
hvars anlag bestämde honom till stora ting, men hvars fatum
trampade honom med jernfot ned till det obetydliga. Men skulle
Ni, min herre, sett honom, den ensamme ånakoreten i den stora

staden, uti den lilla vindskammaren, der han tillbragte de sista

bittert ljufva stunderna af sitt tysta lif; hade Ni sett detta fint-
bildade, djuptfårade anlete, hvari tidens harf pressat ned så
månget sorgens frö; hade Ni hört honom tala med den vemo-
diga stämman om, huru förfelade alla hans taflor — äfven de,
på hvilka han satte det mesta värde — voro; då hade Ni ej
haft hjerta att gifva honom häri full rätt, och än mindre att
genomgå med honom en repetitionskurs angående den ofvan-
anförda iskalla frågan. Ni skulle ej haft den brutala ändarätt-
framhet, som erfordrats till att förbittra Thelnings veka, finkän-
sliga konstnärssinne. Och dock skulle Ni handlat lumpet, ifall
Ni afstått derifrån endast af ett nedlåtande medlidande. Talade
ingenting menskligt uti ert menniskobröst deremot, då hade Ni
verkeligen gjort bättre uti att följa er böjelse.

Af denna Thelnings sinnesstämning, så genomskinlig utaf
den mildaste grannlagenhet. bor i min själ ett minne, hvilket
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hör till dem, som ingen tid förmår förjaga, sedan de en gång
fäst sig dervid. Tillåt mig pröfva, om min herre delar samma
tycke. Pröfningen skall i alla fall icke bli lång. Det var en
söndagsmorgon och en dyrbar dag för husfadern uti den familj,
i hvars krets jag då tillfälligtvis uppehöll mig. Tidigt smög sig
Thelning till hans boning och lemnade der en vacker tafla, den
han sjelf ditburit. Den föreställde det härliga stället, hvarest
Kangasalas för ett hälft sekel sedan så högt beprisade helso-
källa är belägen. Orten var af flere skäl kär för dem, åt hvil-
ken målaren förärade sin vänskänk. På denna lokal rörde sig
flera gestalter, föreställande porträtt, af forna gemensamma vän-
ner. Allt påminte om en ljuf förgången tid, angenäm för de
båd a männerna äfven derför, att de hade att tacka den för
hvarandras första närmare bekantskap, hvilken oförmodadt en
menniskoålder senare förnyades.

Det sinne, som förvarar sådana minnen af den hängångne
mästarens milda apparition, kan svårligen förträa sig till att på
hans glömda graf såsom vård uppställa jernkorset, förgyldt med
det känslofulla kärnspråket: ct hvarför tillät Du din vilseledda
själ sträfva upp emot de vinkande idealerna, hvilka voro för
höga att nås utaf .Dig och som, med den lätta beröringen af
sina vingars fläkt, bröto kraften, den der kanske annars räckt
nogsamt till att draga, lika så väl som mången annan, oket af
hvardagens bestyr, och hvilka, utan att lyfta Dig till de högsta
rymnder, endast gjorde Dig till en aldrig hemmastadd främling
på jordens ödemark"'' ?

Kan min herre säga, om det är illa att uppoffra en spalt
af ttHelsingfors Tidningar" åt Thelnings förgätna minne? Jag
har ej lyckan att känna, huru högt min herre uppskattar vär-
det af sagde spalter; men det tror jag mig veta, att den inhem-
ska konstens historie hos oss är, om möjligt, än mera arm än
denna konst sjelf. Och fattigdomen saknar ju bland så många
andra prerogativer också det att förnämt få kasta ifrån sig äf-
ven det obetydligaste bidrag, framlagdt af välmeningen *).

*) Den tafla af Thelning, ~Landtdagstaflan" i Borgå, somför-
anledt ofvanstående rader, eger utom sitt egentliga värde, härfly-
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tände af dess föremåls historiska vigt och sjelfva utförandets obe-
stridliga förtjenst, ännu ett annat tillfälligt, som ej bör helt och
hållet förbises, då fråga härom väckts. Den gaf nämligen anled-
ning åt en af de ädlaste män, vårt land någonsin frambragt, att
fästa vid mästarn en uppmärksamhet, som tryggade den gamles
sista dagar åtminstone för ytterlig nöd. Behöfver jag nämna, att
denne man var densamme, till hvilken hela vårt land står i skuld
af oförgänglig tacksamhet, grefve Robert Henrik Rehbinder?



Något om konstens framtid i Finland.
(1850).

Den finska allmänheten begynner blifva nogräknad, man
kunde kanske säga anspråksfull i artistiskt hänseende. Och
detta måste erkännas såsom ett godt tecken för ögonblicket;
ett ännu bättre för framtiden. Armodet är och måste vara be-
låtet med litet; låta sig nöja, ja emottaga med tacksamhet äf-
ven det minsta tillskott, hvarmed det finner sina nedanom de
verkliga behofven stående anspråk tillfredsställda. Med den
den förmögne, den rike förhåller det sig dock annorlunda. När
han är modest, uppställer han den längst utsträckta möjligheten
att tillfredsställa verkliga eller inbillade behof såsom deras mått-
stock. Roar det honom ej att vara blygsam, göra hans anspråk
imaginära eröfringar bortom möjlighetens gränser. Till denna
förmögenhetens, rikedomens ståndpunkt har vår publik hastigt
svingat sig i frågan om konstverk. Dess sinnesstämning torde
ännu vara bfygsamhetens för ögonblicket. Åtskilligt tyckes dock
utlofva, att den för framtiden ej behöfver inskränka sig inom
detta trånga omfång. Rikedomens stolta känsla kan snart göra
sina rättigheter gällande. Se här ett och annat bland bevisen,
på hvilka dessa förhoppningar grunda sig. Det är jemnförelsen
mellan det, som nyss ännu var, och det, som nu är, samt fram-
för allt det, som komma skall,' hvilken lemnar bevisen.

För ej allt för många år sedan erbjöds tillfälle att inlösa
sex stycken målningar af Lauraeus. Dessa hörde till de bättre
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bland dem, den dittills vorcina utmärktaste finske konstnär ef-
terlemnat till ära för det fädernesland, som for honom gjort
nära nog mindre än intet. Stor var således sorgen hos de få,
hvilka redan den tiden intresserade sig för artistiska skapelser,
då det såg till en början ganska mörkt ut med möjligheten att
bereda dessa ädla barn af Lauraeus en liten plats i samma
land, som egt ingen, ej ens den minsta, sådan att lemna åt de-
ras snillrike upphofsman. Men universitetet, medvetet af sin
ädla bestämmelse att verka för allt, som kunde bidraga till Fin-
lands odling, och af sin skyldighet att bevara alla dess äro-
fulla minnen, tvekade ej att anskaffa medel till konstverkens
återeröfring åt det land, hvilket de genom sin extraktion till-
hörde samt att anvisa en fristad åt de dittills landsförvista, och
detta, ehuru dessa konstalster ej rymdes inom den egentliga
närmaste sferen af universitetets verkningskrets. Stor blef då
glädjen öfver, att ett sådant tillfälle kunnat begagnas — stor,
som bekymret hade varit, att detta skulle gå obegagnads ur
händerna, emedan ingen utväg tycktes förefinnas att gripa
derefter.

Huru annorlunda är det ej nu, huru mycket ljusare hafva
ej tiderna blifvit uti ifrågavarande hänseende, fastän ej ett de-
cennium ännu hunnit forma om Finlands åsigter öfver och utsig-
ter af tingen, sedan det höll på att spela en sådan artistisk
misére, som den, hvaraf det hotades vid omnämnda tillfälle. En
möjlighet yppar sig att inlösa icke mindre än nära tjugu taflor
af samma Lauraeus. Priset är ganska betydligt. Och likväl
tveka ej enskilde finske man att erbjuda sig till erläggande af
detta. Men Finland eger nu en konstförening, hvari alias in-

tressen för konsten funnit ett uttryck och tillfälle att medverka
till dennas odling och utveckling. Konstföreningen kan ej ut-
sätta sig för det lika rättvisa som odelade tadel, åt hvilket den
ofelbart skulle hemfalla, ifall den ej uppfyller sia oeftergiäiga
pligt att infria sin förbindelse till den bortgångne mästarens
minne, i det den tager vård om den dyrbara samlingen. Och
pligtens efterlefnad uraktlåtes ej. Konstföreningens exposition
prydes på en gång af ett större antal Lauraei produkter, än hela
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landet hittills af desamma inrymt. Och nu finner mången, att
en exposition, luxurierande af en sådan skatt, hvilken skulle
tyckts ännu för några år sedan alldeles omöjlig att anskaffa,
mången finner nu, säga vi, att den expositionen är obetydlig,
hvardaglig och icke svarande mot de billigaste fordringar man
på en sådan kunde göra. Kan ett väl mera slående bevis anfö-
ras derpå, att den artistiska välmågan ibland oss är mäktigt
tilltagande, att anspråk, som endast tillkomma rikedomen, hålla
på att utbilda sin höga sjelfkänsla? Vi känna oss lyckliga öf-
ver att kunna meddela allmänheten en underrättelse, hvilken
framom mycket annat berättigar till en sådan känsla och bör
gifva styrka, deråt.

I dessa dagar hafva till Helsingfors anländt trenne taflor,
rika på behag och skönhet, men framför allt på löften om en
ljus framtid. De äro målade af herr Ferdinand von Wrights
unga pensel. En bland dessa tillhör den genre, hvari artisten
försökt sig ifrån begynnelsen och hvari han uppnått ett mäster-
skap, i hvilken han uti Europa och således i hela vida verlden
ej torde hafva andra med sig jemförliga medtäflare än sina brö-
der Magnus och Wilhelm, men ingen öfverman. Hufvudföremå-
len på täflan äro således naturligtvis lefvande fåglar — hade
jag så när sagt: fåglar målade med en natur-sanning, som al-
drig blifvit öfverträffad, aldrig kan blifva det. Vi veta allt för
väl, att detta är mycket påstådt, men fasthålla vår tro derpå,
att det ändock ej är för mycket, tills man förmår framlägga
ögonskeniiga bevis på motsatsen. Men vi befara eller snarare
hoppas, att allt sken slocknat bort för vår blick, långt förr än
den skulle kunna af sådana framtedda bevis nedslås. Vid hit-
hörande omständigheter vilja vi dock icke söka uppehålla all-
mänhetens uppmärksamhet, anseende dem för alla tider afgjorda.
Hellre vända vi oss till en krets af betraktelser, öfverskådande
ett område, till hvilket herr Ferdinand von Wrights genius se-
nast utsträckt sin alstrande förmåga. De tvenne återstående
taflorna representera denna utvidgning af den unge mästarens
växande kraft. Den ena af dem framställer den fridfulla inte-
riören af en boning långt uppe i vårt lands ödebelägna inre.
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Men äfven i ett annat inre djup låter denna framställning åskå-
darens älskande blick tränga: det är i djupet af konstnärens
egen själ. Huru älskligt uppenbarar sig ej äfven på denna
tafla samma artistiskt humana sträfvande att frambesvärja lifvet
och betydelsen också i det skenbart obetydligaste, samma konst-
närs-kärlekens hängifvenhet åt de föremål, den vill tillegna sig
och åt hvilka den inviger ej blott utöfningen af sin talang, men
hela sitt väsende, som gemensamt tillhöra herr Ferdinand von
Wright och hans bröder! Den Kellgrenska lyrans: omnis in
hoc sum, tycker man sig läsa i hvart enda af deras penseldrag.
Om denna förnämhet, som leker en bagatelle med mängden
bland föremålen för dess egna framställningar, hafva dessa brö-
der ingen aning. De älska äfven de ringaste bland dessa, så-
som en flärdlös moder också sitt svagaste, med lyten behäftade
barn. De måla med färger, såsom Runeberg målar med ord:
han, för hvilken adeln i djupet af clen aktade tiggaren Arons
själ och i den så föga snillrike Sven Dufvas har lika hög be-
tydelse som i den storartade kung Fjalar, den genialiske von
Döbeln. — Vi vilja ej orda här om, huru mästerligt perspekti-
vets alla hjelpmedel, dagrarnes och skuggornas skiftning och
brytningar mot hvarandra blifvit begagnade vid frambringande af
detta konstverk; och lika litet om dess trohet och sanning
ända in i de allra minsta detaljer. Att medels orcl göra allt
detta åskådligt för den, hvars öga ej fått dröja sjelf vid
täflan, vore omöjligt; och öfverflödigt vore det, sedan den
en gång blifvit sedd. Dessa dess egenskaper falla ej i ögo-
nen: de springa deri och genom dem i minnet för att aldrig
mer ryckas derur. Ännu mindre begär man af oss, att vi skola
söka yfvas med framläggande af möjliga fel och brister, dem vi
kunnat lyckas uppjaga midt ibland de många förträfliga parti-
erna af detta den gryende talangens första lärospån i en för den-
samma ny riktning. Mindre än någonsin kunna vi vid detta
tillfälle förglömma vårt gamla, från Thorild lånade valspråk, att
ingen verkligen och sann artistisk skapelse göres för sina fels,
utan för sin merits skull. Och när skulle väl tadlet känna sin
udd brista, om ej då, när föremålet för detta vore en begynna-
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res skapelse, röjande i det hela företräden, till hvilka få mä-
stare på middagshöjden af deras bana förmått svinga sig opp?
Vi erkänna uppriktigt, att vår lust och fröjd, nu lika högt som
någonsin, om ej i än högre grad, endast är att erkänna och
uppmuntra genom rättvisligt beröm, ej att nedrycka konstnärs-
själens vingar i stoftet genom att hänga fast dervid ett häck-
lande tadels grofva vigter.

Ännu en återblick på den sista bland de taflor af herr
Ferdinand von Wright, om hvilka här varit frågan, skulle dock
verka såsom ofelbart motgift äfven på förgiftet af den bittraste
tadeisjuka. Vi ville se — nej rättare sagdt — aldrig se den,
hvars första tanke vore att upptäcka brister i ett sådant stycke.
Kärleken är ju blind, åtminstone för felen hos det älskade fö-
remålet. Och hvem skulle ej fatta innerlig kärlek till detta
stycke af vårt land, som herr von Wright med sin själs alla
krafter eröfrat åt sin konst? Täflan är ett försök i den genre,
hvari den nordiska konstnären borde hafva det afgjordaste
företräde framför sydländingen; den enda, hvari nordens natur
erbjuder åt konsten skördar, dem söderns deråt nekar. Det är
i teckningen af vinterlandskap. Och huru få äro likväl jemfö-
relsevis de målare, som försökt sig åt detta håll? Och huru
annorlunda än herr von Wright hafva ej äfven dessa få oftast
uppfattat sitt ämne, Men man må skåda t. ex. den förfärliga
scen, hvilken isar vandrarns blick vid hans första steg inom
Louvrens gallerier, täflan af Gros, på hvilken Napoleon vinter-
klädd stirrar ned öfver Eylaus blod-purprade snöfält. Men man
invänder kanske och ej utan skäl: det hemska, som karaktäri-
serar detta vinterlandskap, är snarare ett återsken af den trium-
ferande dödens iikbleka gloria an blott ett sådant af konstnä-
rens dystra uppfattning. Dock äfven om tanken uppsöker, ide
franske pärernas ex-palats och annorstädes den målares taflor,
som företrädesvis i södern tärde bort sitt nordiskt-melankoliska
lif med att flytta vyer från sitt vinterliga hem på duken; huru
fryser ej själen i en vid deras anblick! De göra ju samma
intryck derpå, som en bister verklig köld på den dervid ovanes
både lekamen och sinne: att sammankrympa dem. Men låtom
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oss deremot kasta blicken på uppfattningen och framställningen
af herr von Wrights vinterlandskap, och förnimma verkan deraf!
Der tycker man ju sig se snön skjuta blommor och känna den
dofta. För den målarn är vintern ej en styggelse: han fruktar
den ej såsom ett oundvikligt ondt, hvilket med resignation må-
ste emottagas. Han älskar den; han är förtjust deraf. För
honom är denna mjellhvita, fina, graciösa snömatta lika ljuflig
att kännas vid, som fräsandet af älskarinnans sidenklädning, då
hon med lätta fjät nalkas, förekommer hänförande för hennes
älskare. Och hvilket skärt rosenskimmer andas ej ur denna
snö, såsom ur kamelians kalk, ur flickans liljehvita kind. Det
är ej smink, ej färg en gång. Det är en flyktande rosenånga,
som tjust af snölindans behag sänkt sig ned till den och kon-
soliderat sig deröfver.

Äfven vid fulländandet af detta sitt verk har artisten sökt
begagna alla resurser, konsten erbjuder. Men han har gjort
det med en försynthet, den man nästan kunde kalla religös, in-
giften af farhågan att profanera naturens, för honom heliga när-
varelse. Ty hans umgänge med naturen är den troendes kult.
Han lyssnar andaktsfullt till dess anderöster och förnimmer dessa,
då de för andra förklinga såsom ljuden af ett bortdöende eko.
Naturen lefver för artisten såsom hon lefde för greken: men
idealiserad liksom för denne. Och i hög grad anmärkningsvärdt
är det, att samme målare, som med mikroskopisk noggranhet
porträtterat lynnet af hvarje gren, af äfven den minsta snö-
höljda qvist på de träd, han låter skjuta upp ur sin tafla, ej
kopierat det hela efter någon viss för handen varande terräng.
Han komponerar fritt efter gifna motiver, sammansmältande konst-
närligt de från flera håll uppfångade momenterna till ett helt,
som, ehuru idealiseradt, tyckes böra förefinnas någonstädes i
verkligheten, likasom man tror den hembygd, kärleken till hem-
met ännu i fjerran ställer fram för minnets blick, hafva sin
fullt motsvarande verklighet. Denna omständighet, att herr von
Wright kopierar med oöfverträffiig trohet blott detaljerna, men
ej det hela, bidrager till att rädda åt hans pensel en frihet och
raskhet, hvaröfver man öfverraskas desto mer, som dessa egen-
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skaper tyckas stå i strid emot eller åtminstone synas icke full-
komligt förenliga med den skrupulösa sanningen i det enskildta.

Men såväl de djerfva penseldragen, som de af sannings-
kärlekens samvete ledda, äro hos herr von Wright icke något
studeradt, något beräknadt. De äro endast ovilkorliga uttryck
för inspirationen, för snillets fina gehör, som omedvetet förer till
till hans själ de eviga ljuden från djupet och från skyarna.
Det målade träder fram såsom den jungfruliga vegetationen på
rik mark i urskogarnes famn, med en spontaneitet och en lef-
nadsfriskbet, som intet ccrationelt åkerbruk" och ännu mindre
något drifhus förmår framalstra. Förvänd genom det myckna
förkonstlade, hvilket i verlden går och gäller såsom skönt, för-
vånas man öfver, att det sköna kan vara så enkelt, som skön-
heten af herr von Wrights tafla är det. Och ur denna enkelhet
höjer sig något sublimt, som skulle förvåna än mer, ifall man
ej besinnade, att all hög sanning ändock är enkel. Och kanske
är det just denna sublima enkelhet, som främst så oemotståndligt
talar till en icke bortkontslad känsla. Det har blifvit mig be-
rättadt, att tårar af rörelse frambrustit ur ögon, som fästats
vid denna snöidyll; och berättelsen förekommer mig ej otrolig.
Sådan är det verkligt skönas rörande förmåga, äfven, då intet
egentligen sentimentalt element ingår deri. Jag känner en, som
då han för sista gången såg den italienska månen stirra ned på
katedralen i Milano, ej förmådde hindra, att nattens fläktar
fingo tillfälle att leka med en tår till. Och likväl stod der
blott en främling försänkt i beundran af en för honom främ-
mande, om än odödlig skönhet. Hvarför skulle då ej en ädel
känsla kunna tåras af sällhet, då den har för ögonen den Ijuf-
vaste bild deraf, huru vackert ändock ett litet stycke af vårt
land, det egna, kan vara der borta bak bergen, då det ses och
uppfattas med kärlekens varma solblick?

Men bakom bergen finnas ej blott ljufhet och behag. Der
finnes ju äfven folk. Också är en idyll, dess lokal vare då
Sicilien eller Savolaks, det förutan endast half och knappt nog
detta. Artisten har poetiskt fattat och uttryckt sådant. I en så
fridfull nejd, som hans taflas, måste friden bo: hafva sin bostad.
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Af en sådan mötes åskådaren redan på taflans förgrund, medan
der borta i fjerran endast ett färskt qvarlemnadt spår hviskar
tyst derom, att äfven den snöhöljda isen måste erbjuda sin för-
gängliga grund åt fjäten af vandringsmännen mot förgängelsen.
Men blott vestigia hominum röja sig derborta. De stigande
och — fallande sjelfva bryta ej, störa ej naturens heliga sab-
batstystnad. Invid oss framträda endast tre menskliga figurer;
men en hel liten verld af förnöjsamhet, frid och oskuld har i
dem liksom symboliska representanter. Se vänligen ner på den
lilla flickan, som höjer sin hand för ögonen för att kunna blicka
vänligen upp till solljuset, strålande öfver henne på en gång från
naturens himmel och himlen af den moderliga huldheten! Det
vore oändligt ljuft att i detta barn få betrakta en bland Suomis
goda genier, som med oskuldens tillit skådar in i ljuset af dess
framtida öden. Med gossen, som derborta ilar fram på sina
skidor, är förhållandet ett annat. Hans sak är ej att blott höja
hoppfulla eller bedjande blickar. Han bör såsom han det ock
görer, med egen kraft och konst bryta sig en bana öfver sin i
vinterlig dvala ännu slumrande hembygd.

Så har ock den unge konstnär, hvars verk framkallat dessa
rader, gjort det. Kanske omedvetet för honom sjelf, har hans
ande höjt sig till en vinge, hvilken burit den inhemska konsten
ett steg framåt. Men med berådt mod har den, som skrifvit
detta, tilldelat honom ett beröm, så stort, att, så länge man
i detta land haft aning om skön konst, ingen konstnär ännu
uppburit det i lika rikt mått. Jag vet nogsamt, att mången
skall finna det allt för ohejdadt; skall läsa deri ett otamdt ut-
brott af vilseledd entusiasm. Sådant bekymrar mig dock föga.
Jag tackar tvärtom Gud derför, att han ännu stundom låter en
slik fläkt af hänryckning genomila min själ. Och förgäfves skola
ej dessa ord vara talade. Så väl som någon fattar jag ordets
makt, der det bryter fram såsom uttryck af orubbelig öfverty-
gelse. Äfven inför dessas tanke, hvilka se idel öfverdrift i hvad
jag sagt till Ferdinand von Wrights lof, har han genom mitt
pris stigit omätligt.
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I detta land finnas tusende, som skulle våga vara de för-
sta att uttala ett kolossalt omotiveradt tadel. Men finnas väl
här lika många, hvilka, jemte mig, våga taga på sitt ansvar att
först framsäga ett motiveradt stort beröm utan vilkor, reserva-
tioner, biafsigter? Jag måste uppfylla denna mission, så länge
känslan deraf ännu ej slocknat hos mig. Äfven vid detta till-
fälle har jag uppfyllt den. — Då jag kastar en återblick på det
ofvansagda, genomilas min själ af en ofrivillig rysning, lik anin-
gens om det, som komma skall. Medvetenheten deraf, att det
blifvit mig här förunnadt att vara organ för ovanskliga tankar,
föras på vågorna af denna rysning. När det hunnit konstateras,
att Finland verkligen eger en skön konst, och denna således
skall få sin historia, uppsöker hon äfven det här sagda, medan
hon letar efter bevis derpå, att redan vid denna tid Finland var
moget att besitta det, som utgjort och evigt skall utgöra blom-
man af ett folks civilisation; ty det visste séntera konstens höga
värde och gifva den ära. Ifall blott fäderneslandet skördar den
ära, som tillkommer det, hvad är det mer, om de instrumenter,
hvilka först angifvit tonerna, af hvilka dess barm begynte lifvas,
brustit eller brutits.

Likgiltigt är det deremot ej, hurulunda samma fädernes-
land uppfattar sin ställning till de konstnärer, som inför efter-
verlden skola representera graden af den förmåga, det röjt att
i verk och gerning åskådliggöra sin kärlek till konsten. Minst
likgiltigt är det i alla fall, då på denna ställning beror, om
landets konstnärliga kraft koncentrerad i någon viss personlig-
het, skall kunna utsträcka sina vingar till hela deras vidd, eller
om de måste förslappade sjunka neder, utan tillfälle att pröfva
all dem inneboende styrka. Men åtminstone i afseende på herr
von Wright är nu mera den frågan så afgjord, att den knappt
förtjenar upptagas till diskussion. Lika väl som någonstädes
fattar man äfven här, att snillet är en allt för dyrbar och säll-
synt gäst för att, då det en gång skänkt ett land äran af sitt
besök, endast röna utmärkelsen att visas på porten eller göm-
mas bort i stugans mörkaste vrå. Man vet för väl, att den
bastanta verkligheten af allt Kaliforniens gull, stapladt på mas-
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san af Altais och Urals, icke skulle förmå frambefalla ens en
sådan tafla, som herr Ferdinand von Wrights vinterlandskap.
Det är ju slumpen af snillets uppenbarelse, som åstadkommer
sådant; och detta måste uppbäras ej blott af välviljans friska
luft, utan äfven af välvillig handling, der sådant är nödvändigt
till att förflytta det i sitt rätta element. Att sådana anlag som
herr von Wrights kunnat födas i djupet af en savolaksisk skog,
är kanske ej förunderligt. Men hvad som dock synes det nå-
got mer, är den omständigheten, att anlagen kunnat nästan
autoktoniskt utvecklas derstädes, så som redan skett. Men klart
är dock, att Finland ej eger rätt att med korslagda händer bida
på ytterligare mirakel. Det måste försätta den unga konstnären
i tillfälle att söka sin fulländning på orter i Europa, der vis-
serligen icke snillet hörer mera till hvardagliga ting än här,
men utvägarne att deraf bilda allt, hvartill det kan utbildas,
desto mera. Att Finland skall uppfylla sin skyldighet i detta
hänseende emot herr Ferdinand von Wright är lika säkert, som
att det hittills aldrig gjort det emot någon annan artist. Han
skall ej nödgas, såsom t. ex. vår utmärkte, redan fullmogne
konstnär, hvilken herr von Wright har så mycket att tacka för
sin utbildning till landskapsmålare, herr Rob. Wilh. Ekman, så
godt som landsförvist, kämpande med nöd och försakelse af alla
slag, tilltrotsa sig skicklighet och förmåga att göra sitt land
odödlig ära.



De första idéerna till en finsk konstakademi.
(1856).

Dessa idéer framställdes kort efter aKrimska" krigets
slut i nedanstående skrifvelse, adresserad till friherre Casimir
von Kothen:

Högvälborne herr baron, chef för kejserliga senatens eckle-
siastik expedition m. m.!

När vid utbrottet af det nu utkämpade fruktansvärda kri-
get jag uttalade mina bekymmer öfver det ömkeligen värn- och
vapenlösa tiilstånd, hvari vårt finska fädernesland sig befann
samt i sammanhang dermed framkastade den frågan, om det ej
vore någon möjlighet, att vår gamla ärofulla krigshär kunde
föryngrad återupprättas på sin mångbepröfvade indelningsfot:
huru öfverraskades jag icke, då jag förnam, att hela den dithö-
rande stora planen, fullrustad såsom en ny Minerva — skulle
poeterne säga — var färdig att springa fram ej blott från herr
barons hufvud, utan fast mera ur edert hjerta. Och ännu djerfvare
än sjelfva planen visade sig inom otroligt kort tid dess utfö-
rande, verkstäldt af upphofsmannens energiska hand och uppbu-
ret af finska folkets heroiska lyftning.

Storartad som den planen och liksom den stående på
gammaldags grund, men med perspektiv åt framtiden är äfven
en annan, hvilken har att tacka herr baron både för sin tanke
och sin fullbordan. När det finska riddarhuset framstår, vac-
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kert som konstnären föreställer sig det, och betydelsefullt som
fosterlandsvännen det önskar, då öppnar sig åt Finlands fram-
tid en portal, genom hvilken denna träder upp till sin rätta,
allt för länge stängda hedersplats.

En man, som ställt sig bland de få, de der anse sig böra
förslösa sitt lif på helt andra intressen än sina privata och ögon-
blickets, måste vara beredd uppå, att tid efter annan hemsökas
af besvärligheter, hvilkas djupa respekt hindrar dem att störa
egoistens omsorger om sitt eget bästa. Icke heller jag gör mig
samvete af att föröka dessa besvärligheters mängd, när helst min
tanke och förhoppning efterspana någon möjlighet att realisera
idéer, hvilka utförda kunde lända till vårt lands heder och båt-
nad. På grund af mångårig erfarenhet tror jag, att förordet
för en ädel, öfver hvardagens små sträfvanden upphöjd plan in-
genstädes kan vara säkrare icke allenast att senteras och be-
hjertas, utan också att frimodigt och oegennyttigt understödjas,
än då en sådan plan hemställes till herr barons ompröfning.
Det skall visserligen förorsaka herr baron icke så litet möda
att se sig utkorad till bärare af vårt lands vigtigaste och mest
maktpåliggande angelägenheter; men en man, hvars samhällsställ-
ning gör det för honom möjligt att utföra det allmännas sak,
kan ej underkasta sig ett besvär, som bättre skulle löna mödan:
ty det gäldas af samtidens höga aktning och framtidens ärofulla
minne.

Naturligt synes det mig dessutom, att, då jag vågar föra
de immateriela syftens talan, hvilka föranledt mig att nedskrifva
dessa rader, jag förnämligast måste söka stöd åt dem hos måls-
mannen för landets andeliga ärender, enär regeringens skyldig-
het i hennes förhållande till desamma lyckligtvis uppfattas så,
som jag fullt och fast hoppas, att den af herr baron blifvit
det. Och det tyckes verkeligen vara hög tid, att äfven andra
anspråk än den handgripliga materiens af staten något närmare
tages i betraktande, än under senast förflutna halfva sekel i all-
mänhet varit fallet.

Tacksamt erkännes visserligen af mig liksom af hvarje an-
nan tänkande menniska, att de vetenskapliga sträfvandena, så
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vidt de af universitetet kunnat representeras, blifvit med friko-
stig omsorg härstädes befordrade. Men det gifves dock en an-
nan sfer inom den menskliga bildningens område, hvars tillvaro
tyckes för styrelsen hafva förblifvit en djup hemlighet. Åtmin-
stone röja dess åtgärder intet spår af aning derom, att histo-
rien ännu aldrig känt något folk, som med anspråk att räknas
till de civiliserade, åtnöjt sig att lifnära sin själ och sin kropp
med lärdom och bröd allenast. Finska folket har det varit för-
behållet — så vidt på dess regering berott — att för första
gången i hela verldshistorien utföra beviset, huru man kan tro
sig hafva full rätt att räknas bland bildade nationer, utan att
staten anser sig förpligtad till allt för mycket större uppoffrin-
gar för konsten, än de naivaste nomadhorder i detta hänseende
underkasta sig.

Det är dock ljuft att hoppas, att en npphöjdare åsigt om
den förbindelse, hvari samhället står till mensklighetens ädlaste
makter, äfven i fråga om konsten nu mera skall göra sig i detta
land gällande. Redan de första orden uti de akademiska statu-
ternes första paragraf häntyda på en sådan förhoppning. De
ålägga nämligen, såsom bekant är, universitetet att befordra de
fria konsternas tillväxt inom fäderneslandet. Men då detta
vackra påbud icke hemtar styrka från medel, anslagna till dess
efterlefnad, måste det, ty värr, förblifva lika illusoriskt, som om
man skulle anbefalla en döfstum att med ifver slå sig på utöf-
ningen af vältaligheten och musiken. Ty svårligen lärer väl
någon på fullt allvar förmena, att det antydda stora ändamålet
kunde på ett såväl staten som konsten värdigt sätt uppnås ge-
nom ett anslag åt en lärare i musiken och ett annat åt en rit-
mästare, hvardera så knapt tilltagna, att en försvarligt skicklig
mästare i hvilket handtverk som helst ej gerna i hufvudstaden
skulle dermed låta sig nöja.

Och likväl, när man nämnt dessa tvänne fattigbevis, hvar-
med staten hugnat universitetet, har man tillika uppräknat huf-
vudsumman af allt, hvad denna tillgjort för att befordra kon-
sternas flor inom fäderneslandet. Ty den lega, som blifvit sti-
pulerad för lärare i sång vid de lägre lärdomsskolorna, vågar



439Om en finsk konstakademi (1856).

man knappt omtala af fruktan att synas drifva gäck med all-
varliga saker. En försvarlig vaktmästare skulle anse sig föro-
lämpad, ifall man ville föreslå honom att utbyta sina torftiga
vilkor emot dem, af hvilka de nyssnämnde representanterne ex
officio för konsten — vanligen de ende i hela landskapet —

äro i åtnjutande.
Det är mig ej obekant, att ett intendentkontor finnes in-

rättadt, ämnadt att åstadkomma projekter och ritningar, efter
hvilka allmänna byggnader skola utföras. Men så högeligen än
denna inrättning tyckes tala för omvårdnaden från regeringens
sida af åtminstone en konstart, torde dock äfvenledes den kunna
åberopas såsom bevis uppå, huru likgiltig man varit för anskaf-
fande af medlen, också då man sett sig tvungen att söka be-
främja ett oafvisligt ändamål, som tillfälligtvis stått i samman-
hang med artistiska uppgifter. Med af alla betänkligheter ogrum-
lad tro, som har något syskontycke med legendernas fromma
tro på stundande underverk, har man väntat att förefinna lämp-
liga utförare af de arkitektoniska planerna utan att öppna för
dessas verkställare några utvägar till inhemtandet af den allra
elementäraste undervisning i byggnadskonsten här hemma, att
icke ens tala om omöjligheten för dem att i främmande, uti ar-
tistiskt hänseende lyckligare lottade länder vinna den skicklig-
het, sakkännedom och erfarenhet, utan hvilka äfven de ypper-
sta naturanlag måste förtvina eller åtminstone stanna i växten
vida under det mått, hvartill gynsammare förhållanden kunde
dem utveckla. Vederbörandes förtröstan att ur och med intet
tillskapa de behöfliga verktygen har obestridligen haft sina na-
turliga följder. Förgäfves hafva finsk flit, samvetsgranhet och
medfödd förmåga sökt godtgöra, hvad omöjligheten för anlagens
utbildning vållat. Styrelsen har sett sig tvungen att från utlan-
det införskrifva en ledare för verket, af hvilken man ej ens kan
begära, att han, bortryckt från den ställning, hvarmed hans
föregående lif gjort honom förtrolig, och från de många väckel-
ser till framåtskridande och rastlös verksamhet, som uppstå ur
täflan med jemngoda eller öfverlägsna krafter, skall här ut-
tömma sina egna under herkuliska ansträngningar för syften
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mer eller mindre främmande för honom, liksom sjelfva det landy
dit han kallats att vegetera *). Och de subordinerade medhjel-
pare, hvilka äro ställde till hans disposition, nedslagne af kän-
slan att fåfängt spjerna mot en udd, som stinger deras konst-
närliga lif till döds, att vanmäktigt streta emot en ström, som
qväfver den talang, hvaraf de känna sig lifvade, kasta utan åter-
vändo längtande blickar hän till konsternas förlofvade land,
hvarifrån statens armod på intresse för konsten och deras eget
deraf härrörande armod på utvägar hotar att för evigt dem
utestänga. Då den af samhället företrädesvis hägnade och be-
fordrade konsten, arkitekturen, erbjuder endast så bekymmer-
samma utsigter åt dess adepter, tyckes man kunna taga för af-
gjordt, att alla öfriga fria konster nyttjat sin frihet blott till
att lefva det lif, som är förenligt med tomheten under luftpum-
pen. Sådant är också i mer än ett hänseende fallet. Så har
landet för närvarande ännu icke att uppvisa någon enda person,
som skulle egnat sig åt den offentliga scenen, vare sig i egen-
skap af sångare eller skådespelare. Åt andra håll hafva likväl
enskilda personer eller ock associationer mellan flera sådana
med berömvärdt nit sökt efter förmåga afhjelpa den stora brist,
hvilken staten ej värdigats anse såsom en sådan. Såsom ord-
förande för finska konstföreningens direktion har herr baron
sjelf varit i tillfälle att taga närmare kännedom om de bemö-
danden, denna haft osparade, men äfven om de svårigheter, af
hvilka hennes verksamhet hämmas och förlamas. Universitetet
har dessutom genom en lycklig slump, på hvars förnyade in-

*) Så öfverflödig en sådan påminnelse kan vara, ålägger mig
likväl min djupa aktning för arkitekten Engels minne den anmärk-
ningen, att ofvanstående ord nedskrefvos långt efter den utmärkte
mannens bortgång och under helt andra förhållanden, än de voro,
då hithörande angelägenheter leddes af hans sällsynta talang och
lika ovanliga samvetsgranhet. Men huru mycket än vårt land i
allmänhet och främst dess hufvudstad har att tacka honom för, led
dock äfven Engel och i följd deraf också Finland nog mycket af
det, som Hegel i den tiden, då han ännu kände sig fri derifrån, be-
tecknade med benämningen — Berlinismus.

(Förfs anm. år 1868;.
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träffande man väl ganska sällan har rätt att räkna, varit i till-
fälle att vid sig fästa en utmärkt musikus, som med den sanne
konstnärens aldrig tröttnande värma sköter sitt kall och deri
äfven uträttat mera, än någon annan artist i Finland hittills
åstadkommit i hvilken konstgenre som helst. Men det ligger i
sakens natur, att, då landet ej har att erbjuda äfven åt den yp-
perligaste tonkonstnär ens den torftigaste bergning, ytterst få
känna sig kallade eller åtminstone nog starke att uppoffra sig
åt ett yrke, hvars brödlöshet i det närmaste motsvarar immate-
rialiteten af den verld, hvari deras toner lefva. Då således de
musikaliska talangerna sakna både anledning och tillfälle att här-
städes qvarstanna längre tid, utan bortspolas efterhand jemte de
öfriga akademiska generationerna, måste följden blifva den, att,
såsom förhållandet äfven i dessa tider utvisar, ej ens en instru-
mentalqvartett kan, med bästa vilja, af herr Pacius inom univer-
sitetet åstadkommas.

Det redan anförda torde vara tillräckligt att ådagalägga
tvänne obestridliga omständigheter. Den ena: att anlag, håg
och lust för konstens utöfning ingalunda hos det finska folket
saknas; den andra: att det är och förblir en samvetspligt för
landets styrelse att mera verksamt än hittills befrämja konstens
framsteg och utveckling. Konsten är en finkänslig, förnäm
planta, som ej kan spira upp i en iskall atmosfer och i heta
ödemarker. Äfven på civilisationens höjder trifves hon ej väl,
ifall hon icke omhuldas af varma händer och ädel frikostighet.
Huru mycket mera måste detta dock ej vara fallet i vår undan-
gömda vrå af verlden, der hvarje lifsyttring har att kärapa med
större svårigheter, än söndagsbarnen bland verldens civiliserade
nationer ens kunna ana till. Man har ofta bittert förebrått Fin-
land att i flera företeelser af mensklig kultur icke hafva gjort
så rapida framsteg, som den patriotiska ifvern tänkt sig såsom
både nödigt och möjligt. I sådana beskyllningar har stundom
kanske legat någon orättvisa. Men utan all öfverdrift kan man
väl påstå, att de utvägar, som nu för tiden af staten öppnas
för finnarne att utveckla artistiska anlag, äro ojemförligt trängre
och knappare än för ett hälft århundrade tillbaka. Under de



Uppsatser rörande bildande konst (1842—1878).442

sista tiderna af Finlands förening med Sverige hade, framför
allt genom Gustaf den tredjes storartade omsorg om konsten,
förträffliga inrättningar till befordrande af dennas alla brancher
blifvit etablerade i Sverige; och det hade stått äfven för Fin-
land fritt att låta sina artistiska anlag i dessa konstskolor ut-
bildas. Men sinnet för konstens ädlare njutningar hade icke
hunnit ännu då i högre grad väckas och allmännare spridas i
detta land, der i sekel endast virtuositeten i krigets konst hade
visat sig nästan för hvar man oumbärlig Det erbjudna tillfäl-
let begagnades derför och i följd af tryckande medellöshet min-
dre, än önskligt hade varit. Men under ett fredslugn, långva-
rigare än det någonsin förr blifvit i Finlands historia spordt,
och sedan ett krig påmint oss ånyo derom, huru vanskliga de
materiela förmånerna dock kunna vara, har behofvet af ett mensk-
ligt njutet lif. och således äfven det dermed nära sammanhän-
gande behofvet af konstnjutning och af skicklighet att bereda
sig en sådan vaknat här med förut oanad liflighet hos de bil-
dade klasserna. Skulle väl staten allt fortfarande ej hafva öra
att förnimma uttrycket af nationens längtan i detta hänseende;
ej hjerta att fatta billigheten af en sådan längtan; ej hand att
befordra, så vidt på den kan bero, ett sträfvande, som borde
skänka äfven styrelsen en stor och ädel tillfredsställelse, så snart
det upphör att hos henne framkalla samvetsförebråelser?

Regeringens öfver detta land likgiltighet för konstens
förädlande intressen kännes desto mera förödmjukande, som man
ständigt är i tillfälle att erfara, med hvilken liberalitet dessa
intressen i allmänhet och den sceniska konstens isynnerhet uti
Rysslands hufvudstad erkännes såsom fullt berättigade att taga
i anspråk en upplyst styrelses hägnande omvårdnad. En hun-
dradedel af de summor, med hvilka endast teatrarne i S:t Pe-
tersburg understödjas, skulle förslå till att ur deras vanmakt
upphjelpa alla konster i Finland. Och huru hugneligt och äro-
fullt vore det ej att mot Vesterlandets smädelser få ställa det
hägn, hvarunder bildningens skönaste uttryck komme i tillfälle
att protestera mot råhet och barbari. Kejsar Alexanders rege-
ring utlofvar ju att bli en humanitetens, bildningens, fridens re-
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gering. Skulle väl det land, hvarest civilisationen slagit djupare
rötter än i något annat, hvaröfver Hans Majestät utsträcker sin
spira, icke erhålla tillfälle att höja sin andes vingar, färdiga att
lyfta denna upp till konstens helgedom? Vårt land är fattigt,
men så fattigt är det ändock ej, att det icke skulle kunna er-
bjuda de oundgängligen nödiga medlen för vinnandet af ifråga-
varande ändamål, allenast Finlands styrelse en dag vill äfven i
detta hänseende detsamma som Finlands folk.

Ett årligt anslag, hvilket blefve ansedt såsom den obetyd-
ligaste bland bagateller, ifall fråga vore om den minsta af
krigets detaljer, skulle sannolikt ej vara otillräckligt att nödtorf-
tigt fylla detta fridens ädlaste behof. Med tiotusen rubel silf-
ver kunde teaterskolor inrättas, skicklighet i måleri, skulptur,
arkitektur, musik befordras på flerahanda sätt. Att lappa och
skarfva än här än der tillfälligtvis upptäckta bristfälligheter bå-
tar föga. Det erfordras enhet i planen; och denna enhet må-
ste kombinera det, som vid första påseendet synes disparat.
Blott en allmän öfversigt af det helas alla delar kan af dessa
åstadkomma någonting helt.

Man vakte sig likväl för den otåligheten, som fordrar, att
frukterna kunna skördas redan i nästa ögonblick, sedan man
knappt hunnit utkasta ett groende frö. De stora sakerna i
menskligheten växa ej med drifhusplantornas förtviflade hastighet.

Hufvudsaken blir, att det beviljade statsanslaget öfverlem-
nas till sådane mäns disposition, hvilkas sakkännedom, medbor-
gerliga anseende och värma för konsten erbjuda garantier för
medlens användande på bästa möjliga sätt, och som handla så
i sitt anförtrodda värf, att de icke blott kunna stå till svars
inför kontrollerande myndigheter, utan ock göra reda och räken-
skap inför(hela sitt folk och all efterverld.

Ty om ett verk för alla tider är ju här fråga. Och hvil-
ket värdigare monument kunde väl vår Kejsare uppresa till evin-
nerligt minne af den första Eriksgata, han såsom vår Storfurste
anträdt ibland oss? Om något, vore ju detta monument ett fri-
dens tecken. Trofast har Finlands folk burit de krigsbördor
och trotsat de farligheter, för hvilka en gräns nu blifvit satt.
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Skall det ej kännas ljuft för Alexander den II:s ädla hjerta,
att beteckna denna gräns med ett minnesmärke, kring hvilket
alla sånggudinnor komma att hålla vakt? Redan såsom Stor-
furste lyssnade han med kärleksfull uppmärksamhet till den fin-
ska andens kraf. Och nu, då all makt ligger i hans hand att
göra, hvad godt och högsint är, skulle Han ej med glädje ut-
öfva makten till att låta full rättvisa vederfaras detsamma?
Saken talar ju redan oemotståndligt för sig sjelf. Och kunde
hon påräkna den lyckan, att hennes talan blefve med överty-
gelsens värma och fritt mod utförd inför thronen, vore det ju
att misströsta om det ädlas seger på våra fäders jord, om man
i detta fall betviflade dess segervinning *).

Anmärkning.

Då jag nu, tolf år efter det de blefvo nedskrifna, varit
föranlåten att genomgå ofvanstående rader, som andas den gla-
daste förtröstan, visar sig väl mången ljus förhoppning från den
tiden förbytt till en töcknig illussion. Och likväl vore detb lott
en ännu mera töckenhöljd glömska eller otacksamhet, som ville
förneka, att den friska fläkt, hvilken då upplifvade våra sinnen,
utkastade frön, lofvande de vackraste frukter äfven åt den in-
hemska konsten. Utan tillhjelp af denna fläkt hade vår slukande
Minotaurus, benämnd Helsingfors nya teater, svårligen förmått
finna en väg genom labyrinten af omöjligheter, hvilka ihärdigt
motsatte sig hans förvandling från myt till verklighet. Och det-.

*) Jag kan ej förmå mig att nedlägga pennan utan att påpeka
en omständighet, som, fastän den har sin rot inom en sfer nedan-
för den egentliga fria konsten, likväl förtjenar tagas med i beräk-
ning vid talet om henne.

Man inbillar sig fåfängt att ens kunna upphjelpa industrin
i något högre mening, utan att taga sin tillflykt till konsten. En
sådan förutsättning skulle ej falla någon med sundt förnuft begåf-
vad varelse in i de länder, der industrin redan blifvit en verklighet
och uppnått det högsta, vårt tidehvarf i den vägen förmått åstad-
komma. (Förffs anm.)
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samma gäller äfven om denna teaters orkester, hvars tragikomi-
ska öden väckt nästan ännu flera förhoppningar, än de hunnit
förstöra sådana.

De män, hvilka ädelmodigt hjelpte till att bryta dessa nya
banor åt vår kultur, rådde ingalunda för de elliptiska bugter, vä-
garne råkade gifva sig. Heder och tack nu och i all framtid
vare således desse några få, hvilka ej blott ville, utau kunde,
der vi andra stodo, förbidande med vanmaktens rena afsigter
en lycklig konjunktur.



Om Porthans monument.
(„Åbo Underrättelser" såsom skyddspatron emot helgerån).

(1861).

Om någonting hade förtjent att behandlas lugnt, värdigt,
ädelt, så var det väl frågan om uppresandet af ett monument
åt Henrik Gabriel Porthan. Ty på sådan behandling har ju
giltigaste anspråk hvarje företag, om hvars utförande en hel
nation förenar sig, och som, vida upphöjdt öfver ögonblic-
kets lidelser och vädervexlingar, har sin djupa rot i det förflutna
och är ämnadt att göra front emot alla kommande tiders om-
kastningar. Men äfven denna till sin natur så lugna och all-
varliga fråga håller man på att göra till en brännande, som
flammande upp ur passionens masugn hotar att förvandla ett
verk, hvaraf en upplyftande, försonande verkan med allt skäl
kunde förväntas, till tummelplats för brödratvister och inbördes
kif mellan dem, hvilka dock hade ett stort behof af att slå sina
hufvuden tillsamman i helt annan afsigt än att bryta sönder
skallarne på hvarandra. I ett af sina kämpaqväden sjunger
Pindarus om mytiska hjeltar, som i vredesmod grepo till stenen
på deras faders graf för att dermed krossa sina motståndare.
Så lifligt intresse, uÅbo Underrättelser" än röjt för myter af
allehanda slag, förekommer det dock nästan oväntadt, att bla-
det följer detta heroiska föredöme, åtminstone i en stund, då
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aÅbo Underrättelser" gifva sig sken af att nedgräfva sin fot så
djupt i historiens mark, att de i denna fasta position tro sig
kunna värna finska historiens fader mot helgerånares rysligt
tillämnade stämplingar. Men från ett sådant blads sida som
tt Åbo Underrättelser" bör ingenting öfverraska nu mera, ej ens
dess väldiga försök att vederlägga en nyligen uttalad förmodan,
ehuru till denna ingalunda saknades anledning. Man menade
nämligen: Åbos publicistiska organ har under senare tider varit
så nitiskt sysselsatt med att åt de lefvande uppstapla minnes-
märken medels materialer, de der i följd af en töcknig väder-
lek öfver allt erbjödo sig åt sådane, som hafva sinne för dy-
lika ämnens handhafvaude, att föga hopp återstode om bla-
dets medverkan vid ett företag, endast åsyftande att hedra en
hädangångens förtjenst. — Lemnande ett ögonblick å sido dessa
rudimaterier, med hvilka det så nära införlifvat sig, griper det
likväl helt plötsligt efter ett tills vidare ännu blott ideelt monu-
ment; begagnar Porthans blifvande ärestod till ett kastvapen,
som skall frambära sårande anfall mot män, förutan hvilka
t( Åbo Underrättelser" ej ens i drömmen kommit att tänka på en
sådan minnesvård, vare sig i Åbo eller på någon annan punkt
af Finlands jord.

Det kännes obeskrifligt motbjudande att nedstiga till pole-
mik mot en försvarare af historiens rättigheter, då denna fram-
träder i aÅbo Underrättelsers" rustning. Men vigten af den
sak, som tjenat till utgångspunkt för anfallet, höjer dock den
yrvakne angriparen, äfven om hans vetande, bevisningskraft och
sans endast äro en Pythias, upp till en punkt, der bristen på
skäl tyckes undanskymd af de stora ordens vidt fladdrande ståt.
När man svingar sig så högt i applikatyren, att man ej mera
har försyn att nedvräka beskyllningar om egennytta, om små-
sinne, ja om helgerån mot hvar och en, som vågar hysa en från
orakelförkunnarens afvikande mening i en sak, som gäller allt
folk, då tvingar ännu sakens egen höghet de angripne att äfven
taga i betraktande det otidiga tillskottet, hvilket förhäfver sig
såsom sakens egentlige exponent och målsman. Sjelfva t( Abo
Underrättelser", som i de flesta fall har skäl att känna sig så
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säker om att inte antastas bakom de förskansningar, från hvilka
de vid alla möjliga tillfällen kasta ut sina skandaldoftande in-
sinuationer, borde dock förstå, att det värnet ej mera förslår,
då de våga sig ut på historiens öppna fält. Den aflägsnaste
skymt af publicistisk takt hade dessutom bort varna aAbo Un-
derrättelser11 för vådan att genom hejdlösa, obefogade angrepp
kompromettera försvaret af en sak, hvilket hvar man annars
gerna skulle erkänt såsom högeligen befogadt från deras sida.

Hvilka äro då de föremål, som genom sin egennytta, små-
sinthet och tillärnadt helgerån nedkallat på sina hufvuden aÅbo
Underrättelsers" anatem? Främst naturligtvis universitetets kon-
sistorium, hvars förbrytelse består deri, att det medels frikostigt
anslag till en byst af Porthan i marmor, hvilken skulle af bild-
huggaren Sjöstrand utföras i Mimenen, gjorde det för denne
möjligt att under närmare ett års tid derstädes idka studier,
till båtnad för sitt blifvande stora verk, innan han ännu hade
fått uppbära en enda styfver genom allmänt sammanskott. Vi-
dare deri, att konsistorium akademikum vid en öfverläggning,
som föregick dess anhållan på högvederbörlig ort att för Porthans-
statyn få använda omkring 2,000 rubel silfver, resonemangsvis
uttalade den önskan, att samma minnesvård måtte uppresas
på terassen belägen emellan biblioteket, universitetshuset och
kyrkan. Ty icke öfverensstämmande med sanna förhållandet är

ttÅbo Underrättelsers" påstående derom, att konsistorium upp-
ställt såsom oeftergifligt vilkor för sin gåfva stödens placering
på det stället eller något annat inom hufvudstaden. Men det
skulle ändå hafva låtit allt för terroristiskt, om man ropat ve
och förbannelse redan deröfver, att en sådan korporation som
konsistorium akademikum tillät sig knysta en from önskan an-
gående en fråga, vid hvars afgörande åtminstone ett votum ej
borde anses öfverstiga dess befogenhet. Derför fann målsman-
nen för den historiska rättigheten det beqvämare att låta san-
ningen en smula sitta emellan; ty ur denna klämma framgick
det der fruktansvärda vilkoret, och det himmelskriande ropet
om helgerån behöfde ej mera hållas tiilbaka.
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Anklagelsen drabbar vidare hufvudstadens befolkning i ge-
men. Men hvarför? Den frågan är ännu svårare att besvara
än den förra. Så vidt vi förmå inse, består dess skuld i detta
fall endast deri, att hufvudstadens innevånare genom sin ofta
visade nobla frikostighet, när det gällt syften, som ej med aln-
sticka kunna utmätas eller med viktualievigt uppvägas, gifvit
grundad anledning åt dem, som önskade, att det Porthanska
monumentet icke skulle förbytas till ett nytt minnesmärke af
företag, hvilka stannat i halfva växten, att förtroendefullt ännu
en gång vända sig till samma generösa sinnesstämning, hvilken i
senare tid låtit intet ädelt verk här falla i brist på understöd
och deltagande.

Oaktadt de många insinuationerna åt flerahanda håll nam-
nes i den historiska deklamationsöfningen uttryckligen endast ett
namn. Den person, som deraf betecknas, förklarade sig i sitt
åklagade andragande inför Finska literatursällskapet den 1 Maj,
att han vore villig som skyldig att påtaga sig hela skulden för
den projekterade placeringen af Porthans staty ej i Åbo, såsom
först varit ämnadt, utan i Helsingfors. Sällskapet var dock ädel-
modigt nog att, med undantag af en enda ampert protesterande
ledamot, förklara sig redoboget att solidariskt dela bördan af
detta dryga ansvar. Detta förfarande från sällskapets sida för-
minskar dock ingalunda likgiltigheten af ttÅbo Underrättelsers"
anatem öfver honom, ehuru han visserligen icke anade, att han
skulle tillråda ett helgerån, då han, misströstande om att någon-
sin få se det ärofulla verket upprest i Åbo, beslöt att vädja
till hufvudstadsboernas liberalitet i afseende å dess fullbordan.
Mot honom kuDna ct Åbo Underrättelser" aldrig tillräckligt skärpa
sin näpst. De hafva till deras stränga förfarande så mycket
större skäl, som enligt all sannolikhet förutan honom Porthans-
monumentet aldrig skulle kommit att gifva den ringaste anled-
ning till split och tvedrägt, hvarken i afseende å den blifvande
platsen eller någonting annat. Huru lätt hade det ej varit för
hela landets gemensamma ansträngningar att kasta ned en enkel
sten på Porthans problematiska graf, såsom det ursprungliga
förslaget yrkade! Och hvem skulle väl fått det infallet att
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vältra den stenen bort ifrån dess plats, i fall blott dödgräfvarne
i Åbo afhöllos från att ånyo föröfva ett helgerån mot den-
samma? Men man vågade uttala den öfvertygelsen, att det var
föga värdigt, att ett helt folk sättes i rörelse för åstadkom-
mande af en så ringa ting som en simpel sten, då det ville ära
sin Porthans oförgängliga minne. Och idén, en gång uttalad,
upptogs af varma sinnen och hjertan; och beslutet att uppresa
åt Porthan ett monument, oförgängligt såsom hans minne, växte:
högt, innan ännu en enda fyrk var tecknad för realiserandet af
planen.

Men hvarför väntade man ej, tills c( Åbo Underrättelser"
hunnit få det småsinta och egennyttiga infallet, att det var ej'
med en grafsten, utan med ett storartadt monument, Åbo borde
prydas? Väl skulle den väntan sannolikt blifvit nästan lika
ångvarig som hågkomsten af Porthan hos vår efterverld; men
man hade dock undsluppit det vidriga spektaklet att se aÅbo.
Underrättelser" åbäka sig nu såsom skyddspatron emot helge-
rån. Och äfven om man sedermera hade låtit aÅbo Underrät-
telser" råda, skulle ännu i denna stund ingenting vara gjordt,
som kunnat draga deras spanande blick från de sferer, åt hvilka
de äro kallade att närmast skänka sitt intresse, till det histo-
riska fältet, der de äro vida mera främmande än Saulus inter
prophetas. Ifall allt hade berott endast af ct Abo Underrättel-
ser", : stode man utan tvifvel ännu i denna stund inom ett sta-
dium, der nödvändigheten att Öppna korrespondens med någon
utländsk, för våra finska förhållanden fullkomligt främmande
skulptör småningom begynte göra sig gällande. ctÅbo Under-
rättelser" skulle väl varit de siste, som drifna af småsinta och
egennyttiga beräkningar utsatt sig för ansvaret att till landet in-
kalla eh ung artist, åt hvilken ryktet ännu ej hunnit bana väg,
på det han här blefve liksom acklimatiserad i nationens lifsluft
och lärande sig att sentera dennas uppfattning af sina minnen,
gjorde sig värdig att koncipiera i sin själ ett finskt nationelt
framtidsverk. I känslan af sin frihet från all skuld äfven i
detta hänseende är ingen så berättigad som aÅbo Underrättelser"
att beskylla för tilltänkt helgerån den, hvars förberedande åt-
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gärder med flera år påskyndat möjligheten af det fasaväckande
dådet.

Till styrka för aÅbo Underrättelsers" öfvertygelse om de-
ras motståndares egennytta och småsinthet tillåta vi oss ännu
vidfoga några för desse dräpande bevis. För någon tid sedan
hade en fest församlat studentkåren. Den akademiska ungdo-
men önskade, att bland andra minnen äfven Porthans måtte för
de församlade återkallas, uppdrog detta värf åt en person, hvil-
ken aÅbo Underrättelser" ännu då icke hunnit stämpla såsom
helgerånare af samma minne. I sammanhang med hvad för öf-
rigt angående ämnet yttrades, uttalades det hoppet, att studen-
terne hvar och en på sitt håll eller helst gemensamt på artistisk
väg skulle söka upplifva intresset för Porthans-monumentet, hvil-
ket nu, då fullbordans timme kunde vara hardt nära för handen,
tycktes i följd af brist på medel hotadt med förqväfning, innan
det hunnit skåda dagens ljus. Derefter tillades följande om
högsta grad af småsinne och egennytta vitnande ord: a Man
skall invända, att företaget, för hvilket I nitälsken, är alldeles
improduktivt. Lätt kunnen I medgifva, att åtminstone från an-
märkarenes synpunkt betraktadt, det så är. Och I kunnen i edra
medgifvanden gå ännu längre. Om de platser, på hvilka Attilas
hästhof hade trampat, sades det med bäfvan: på dem växer al-
drig något grässtrå mer. Med ännu större sanning kan det på-
stås om den plats, hvarpå en ärestod hade blifvit upprest, att
hvarken närvarande eller kommende slägten kunna inberga nå-
got boskapsfoder under kolossens tunga fot. Men lagrar kunna
likväl i det stället uppspira ur den stenbundna marken. Ur det
samma monumentet kan en högljudd maning utgå, som i tusen
hjertan, klappande slägte efter slägte, liftar håg, lust och deraf
ammade krafter att fullfölja de verk, hvilka påbegyntes af män-
ner, som i sin oåtkomliga rustning af marmor eller brons under
hvarje tid påminna den försvinnande generationen derom, att
de lefvat för alla tider".

Fräckare än medels dessa ord kan egennyttan och småsin-
net svårligen söka vinna proselyter åt sina helgerånande stämp-
lingar.
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Så vidt det angått aÅbo Underrättelsers" personliga in-
vektiver, hafva vi medgifvit allt, hvad bladet kunnat rimligtvis
begära och kanske ännu mer. Men invektiverna pryda denna
gång dess spalter ej blott för det goda behags skull, bladet van-
ligen i dylikt finner. Sedan det i hast bildat sig till historiker,
begagnas besagde prydnader hufvudsakligast såsom groft artilleri
vid försvaret af den sak, till hvars riddare det slagit sig. Of-
vanför erkändes redan, att detta försvar i och för sig sjelft var
väl befogadt. Men ju beredvilligare man är till detta medgif-
vande, desto mera måste man beklaga, att det ej fallit i något
mindre otympliga händer. Af en historiker, som först i går
blifvit det, kan man väl ej begära, att han icke skall låta hi-
storiska bockar i mängd komma sig till last; men hvad man har
rätt att foi-dra är det, att han ej måtte begagna dessa såsom
vädurar, huggande i vädret uti en fejd, der dylika stridsmaski-
ner icke äro på sin plats.

För aÅbo Underrättelser" gäller såsom hufvudfråga i vårt
tvistemål den: bör och skall ej Porthansmonumentet uppresas i
Åbo? Vår fråga deremot lyder helt enkelt så: skall Porthans
ärestod på obestämd tid degraderas till ett halfgjordt arbete?
Ju mindre man är böjd att bestrida befogenheten af den först-
nämnda frågan, desto mera måste man förvånas öfver häftighe-
ten, hvarmed den senare blifvit af aÅbo Underrättelser" uppta-
gen. Endast hos en historikus från gårdagen kan det deremot
väcka förundran, att omständigheterna föranledt en revision an-
gående monumentets uppställningsort. Den, som upphäfver sig
till ätt föra historiens talan, borde ej vara alldeles okunnig
derom, att långt större modifikationer äro någonting ganska van-
ligt, när det gäller gången och utvecklingen af planer, som ej
diktatoriskt blifvit ofvanifrån utkastade, utan af folken tagits i
egna händer. Äfven den ifrågavarande saken har ju redan för
flera år tillbaka undergått en förändring, mot hvilken den se-
nast till tals komna nedsjunker till en obetydlighet. Såsom äf-
ven ofvanför antyddes, gälde det ursprungliga projektet endast
en grafsten. Från denna till ett kolossalt monument var steget
onekligen större än från Åbo till Helsingfors. Men då detta
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uttogs, åtnöjde man sig att i mjugg skaka hufvudet öfver fan-
tastiska, omöjliga etc. planer. (.Abo Underrättelsers11 histori-
ker hade på den tiden ännu ej gripit i sin skarpt tillspetsade
griffel.

Att Åbo ursprungligen ansågs kunna föreslås såsom upp-
ställningsort för monumentet, dertill bidrogo flerahanda motiver.
Främst af alla gaf väl utan tvifvel pieteten mot det gamla Åbos
historiska betydelse för vårt land styrka åt denna åsigt Der-
näst medverkade dertill den önskan att ej äfven genom olikhe-
ten i lokaler göra öfvergången från grafstenen till ett fristående
monument allt för abrupt. Också åt sämjan med goda vänner,
hvilka, adderande sin tillgifvenhet för sin hembygd till deras hi-
storiska pietet, kommit till en summa, som förvissade dem derom,
att endast de voro i besittning af patriotismens hela rikedom,
måste medgifvanden göras från divergerande meningars sida.
Men det hvarken kan eller bör dock förnekas, att äfven mindre
ideella momenter ingingo i dithörande kalkyler. Det ansågs
nämligen för rent af omöjligt, att Åbo skulle betrakta den för-
sta ärestod, Finland företog sig att uppresa, endast såsom en
tribut åt våra minnens enkesäte, utan att det sjelft behöfde bi-
draga till verkets utförande med någonting stort annat än en
tvist om rätta platsen för monumentets uppställande — natur-

ligtvis inom stadens territorium — en tvist, som dessutom icke
ledde ens till denna sekundära frågas åtgörande. Då histori-
kern i aÅbo Underrättelser 11 djerfves försäkra: aatt Åbo skulle
taga någon framstående verksam del i utförandet, har man ej
kunnat ana11, kan denna försäkran endast förklaras genom de
mänga rupturer, som i senare tider egt rum mellan gamla vän-
ner. Skulle redaktionen för aÅbo Underrättelser 11 ännu lefva
på intimare fot med bokhandlaren Lillja, vore denne bättre än
någon i tillfälle att underrätta bemälda redaktion derom, att fler-
faldiga uppmaningar, förfrågningar med mera bland annat hos
honom blifvit i ämnet gjorda. Och i fall mot all förmodan herr
Lilljas minne i denna fråga sveke honom, är man i tillfälle att
uppfriska detta genom att t. ex. erinra om dag, datum, timme
och till med minuter, då en lång öfverläggning angående detta
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ämne med honom för sig gick på däcket af en ångbåt, som låg
vid vestra stranden af södra hamnen i Helsingfors. Under detta
colloquium familiare, som egde rum, innan den allmänna sub-
skriptionen tagit sin början, ventilerades ganska grundligt den
frågan, huruvida ett frikostigare bidrag för monumentets utfö-
rande kunde från Åbo påräknas, emedan hoppet om företagets
framgång uti icke ringa grad ansågs derpå bero. Herr Lillja
försäkrade då, att en artikel af interlokutören, införd i t(Åbo
Underrättelser", skulle verksamt bidraga till det önskade resul-
tatet. Är det väl uteblifvandet af denna artikel, som så men-
ligt inverkat på historikerns i c( Åbo Underrättelser" försvagade
minnesförmåga ?

Då man med torna händer stod inför ett stort, ja i vårt
land oerhördt företag, var det väl förlåtligt, att man sökte för-
vissa sig om medel för dess utförande främst från den stads
sida, som skulle skörda broderlotten af äran, det fullän-
dade verket komme att gjuta öfver land och rike. Men det
var likväl ingalunda endast på ett materielt understöd från
Auras strand, man bygde sina förhoppningar. Vida högre upp-
skattades den liftande inverkan både nära och fjerran, som för-
väntades af ett varmt i verk och gerning sig uppenbarande in-
tresse, som der skulle upplyfta och förena sinnen och bjertan
ofvan, hvardagens spridda bestyr. De materiella uppoffringar,
företaget kunde pålägga Åbo, voro ju dessutom jemförelsevis så
obetydliga, att de icke ansågos kunna verka afskräckande och
förlamande. Utkastandet af en vanlig skonert på böljorna tog
ju i anspråk åtminstone lika stora, som det oförgängliga verket
kräfde.

Att Åbo likväl hittills för dess utförande gjort mindre än
det minsta, man af det haft skäl förvänta, ligger inför öppen
dag och kan med siffrors ovederläggliga bevisning konstateras.
Men oförsvarlig är i alla fall deras insinuation, hvilka söka väcka
ond blod genom påståendet, att man velat liksom pliktfälla Åbo
för dess uteblifna, kraftigare medverkan, då man föreslagit mo-
numentets placering inom det nuvarande sätet för Finlands uni-
versitet. Såsom redan mer än en gång blifvit. antydt, är det
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blott önskan att bringa det till existens på någotdera af de
tvänne ställen, hvilka härvid kunna komma ifråga, som motive-
rat förslaget. Men endast de, hvilka ingen föreställning hafva
om de pligter, grannlagenheten ålägger, kunna af andra fordra
den ytterlighet i grannlagenhet, som ej skulle vågat ens påpeka,
att man missräknat sig icke så litet, då man till någon väsendt-
lig del bygde planens realisation på ett varmare deltagande för
denna i Åbo.

Man skall vara en historiker af t,_Åbo Underrättelsers"
halt för att ens under berusningen af den bistraste harm från
frågan om monumentets uppställning i hufvudstaden låta sina
tankar förlöpa sig till avanliga auktioner" och bortstegringen af
en nationel ärestod åt hvilken obskyr ort som helst på den
grund, att denna händelsevis råkat stanna för högsta budet.
Föremålen måste visa sig ganska skumma för den själs blick, som
ej förmår inse, att Helsingfors kommit i beräkning efter det
såsom omöjligt ansedda Åbo, ej med afseende blott på de sum-
mor, det redan försträckt åt företaget och de, som af det ännu
för samma ändamål kunde förväntas. Äfven om dessa summor
stege till tiofaldt högre belopp, skulle ej ens dess egenskap af
landets hulvudstad räckt till att framkalla ett förslag till förän-
dring af monumentets uppställning. Må det tillåtas oss här en
gång för alla uttala det rätta förhållandet så bestämdt, att hvar-
ken nu eller i en framtid försöket att bortslingra eller nedvräka
detsamma, någonsin skall lyckas. Det är endast och allenast
derför, att Helsingfors utom sina öfriga företräden eger äfven
den oskattbara lyckan att vara universitetsstad, man fästat en
afgörande vigt vid sannolikheten af dess frikostighet också uti
ifrågavarande fall. — Hade det varit aÅbo Underrättelsers" histo-
rikus gifvet att fatta denna enkla sats, skulle han till synnerlig
båtnad både för sig sjelf och det publicistiska värfvet insparat
största delen af sina deklamatoriska tirader. Men — omnia
non possunt omnes. Till ledning af hans omdöme, ifall det fun-
nit lämpligt att låta sig ledas, hade eljes en sats, som uttala-
des vid Finska literatursällskapets sammanträde, varit temmeli-
gen tjenlig. Den yrkade nämligen: C! det är ej åt Porthans stoft,
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utan åt hans ande, finska folket bör uppresa ett monument".
Och hvar skulle väl denna ande fortlefva, om den ej eger en
fri- och verkstad inom den odödliga korporationen, som bär
namn af Finlands universitet?

Men man invänder: monumentet är ämnadt ej blott att
blicka mot framtiden, utan äfven att peka mot det förflutna.
Åbo är de finska historiska minnesmärkenas hufvudstad, alltså
o. s. v. — Ännu en gång: det der är ett resonnemang, som lå-
ter både tänka och höra sig. Men aÅbo Underrättelsers" histo-
riker kunde vara något försigtigare, då han förer till torgs Åbos
sedan i går uppvaknade entusiasm för dess minnens helgd. Den
stunden var en hög^t olycklig, då han kom att uppenbara sin
tro, toatt Porthan skulle vända sig i sin annars så fridfulla graf".
ltÅbo Underrättelsers" historikus skulle sannerligen göra under-
tecknad och flere andra historiska dilettanter den största tjenst,
ifall han behagade förtro oss sin hemlighet angående den så
fridfulla grafvens läge. Ty oaktadt alla spaningar och efter-
forskningar veta vi ännu i denna stund derom ingenting bestämdt.
Vi känna blott det, att, sedan man låtit det enkla märke, hvaraf
besagde graf ursprungligen betecknades, nedfalla, den deri hvi-
landes qvarlefvor tvungos att fridlöst vända sig under tillhjelp
af händer lika känslolösa som spadarne, med hvilka
föröfvades. Och vi hafva all anledning till den förmodan, att
det enda monument, hvarmed den af det gamla Åbos pietet häg-
nade grafven prydes, utgöres af någon bland de stenar, på hvilka
stadens för Porthans-monumentet nu svärmande befolkning länge
och väl utan några af historiska betänkligheter väckta samvets-
skrupler uppstigit från den sidan, som vettar åt det forna uni-
versitetshuset, till före detta kyrkogården omkring domkyrkan.

Gerna må medgifväs, att skulden för denna skandal drab-
bar aAbo Underrättelsers" historikus föga eller måhända alls
icke. Men det hade dock ej kunnat skada, om målsmannen för
Åbos historiska anspråk, innan han tillät sig utkasta anklagelsen
för helgerån mot dem, hvilka gjort sitt yttersta att åstadkomma
ett nationelt monument till Porthans ära, skulle förskaffat sig
någon kännedom om de öden, för hvilka Porthans graf haft att
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tacka Aurastadens pietet. Kanske skulle denna eftertänkliga
kunskap verkat något kalmerande på helgerån-beifraren. Vi
yttra dock detta endast såsom en supposition, men ingalunda
med visshet, att effekten icke lika lätt kunnat uteblifva.

Åbos ära är den att vara våra minnens stad. Hvarför
skulle den då ej unna åt Finlands framtidsstad, Helsingfors, lyc-
kan att uppträda i verkligheten såsom en lefnadsfrisk medlare
mellan det förgångna och det tillkommande? Minnena erhålla
sin verklighet ej blott i historien, utan äfven — och kanske
liffullast — i poesin.

Hvad som evigt lefva skall i dikten,
Måste gå i verkligheten under,

sjunger skalden. Till Auras strand dragés den finske diktarens
själ oemotståndligt hän, då han vill lefva ibland och upplifva
Finlands djupast gripande minnen. Det var ej vilja, utan kraf-
ter att förhärliga Åbos minnen i dikten, såsom vederbör, som
saknats äfven i den hand, hvilken nu nödgas tillbakavisa beskyll-
ningen för attentat mot helgden af Åbos historiska minnen.
Måtte beviset, att Åbo sjelf hållit dem i tillbörlig vördnad, blifva
för det lika lätt! t(Åbo Underrättelsers" kritiker kunde kanske
lemna upplysningar t. ex. angående de åtgärder, Åbo vidtagit
för att rädda undan dess långvariga gränslösa förnedring den
ädlaste minnesvård, vårt land har att uppvisa af både sina sorg-
liga och glada öden. Ej ens dess frikostiga, i allo hedervärda
omsorger om sin härliga domkyrka förslå att urskulda Aurasta-
den för den obarmhertiga likgiltigheten emot det slott, der her-
tig Johan och Claes Fleming herrskat och hvars golf Erik XIV
urhålkat med fångens tunga steg. Det vore dock en agitation,
värdig en stad, som förstår att uppskatta sina anors ära, om
man gjorde något för att bringa det slottet åter till heders.

Men dertill har Åbo mindre än någonsin nu tid. Såsom
sin mest trängande pligt känner det i denna stund skyldigheten
att beifra det hotande helgerånet och om möjligt afböja det. Vi
önska ej bättre, ehuru vi gerna hade sett, att Åbo något tidi-
gare skulle gripit sig an med lika ädel ifver; ty i sådant fall
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hade tanken på attentatet ej ens behöft uppstå. Hedern, som
Åbo för sin senfärdiga entusiasm skördar, skulle varit ännu mera
fläckfri, om ej en bismak af missunsamhet mot hufvudstaden
deri fått inmänga sig. Den välsignelsen åtföljer i alla fall sträf-
vandet för positiva syften, att äfven den skarpaste opposition
mot. några detaljer bidrager till att framdrifva verket i dess hel-
het. Om blott den påstötning, Åbos likgiltighet fått, gör full-
bordandet af Porthans-monumentet möjligt, må gerna öfvermåt-
tet af den styrka, som en uppretad sinnesstämning väckt, ur-
ladda sig i anfall mot dem, som framkallat kraftyttringen. Men
finska folket, till hvars afgörande i sista instans målet skall hän-
skjutas, tillhör det att fälla domen öfver de rivaliserande stä-
dernas anspråk. För vår ringa del underkasta vi oss pligtskyl-
digast majoritetens beslut, ehuru ingen öfvermakt förmår krossa
vår öfvertygelse, att universitetsstaden vore rätta orten för en
minnesvård, hvars högsta ändamål dock är att ständigt erinra
både samtidens och alla kommande tiders akademiska generatio-
ner om det, som en allvarlig, uppoffrande vilja förmår uträtta
för fosterlandets båtnad och äfven derom, att detta fosterland
vet att hedra dem, som af det gjort sig väl förtjente.

ttÅbo Underrättelsers" historikus ser profetiskt med en dy-
ster Jeremias-blick universitetets framtidshimmel betäckt med
åskdigra moln och hotar fruktansvärdt med den förkastelsedom,
som skall drabba helgerånarene genom en hämnande efterverld.
Men kanske faran ändock icke är alldeles så stor, som han
förespeglar. I synnerhet om efterverlden gåfve sig tid att bläddra
i uÅbo Underrättelsers" spalter, skulle väl dess dom utfalla nå-
got mildare. Ty den toge kanske i afräkning på helgerånarenes
skuld, att de rönt endast skam till tack för det lilla, deras kär-
lek till fäderneslandet kunnat uträtta.



Mellan tvänne porträtter, framställande Göran
Magnus Sprengtporten.

(1878).

uStilen, det är menniskan", påstår en af verldsliteraturens
stilvirtuoser, och påståendet kan kanske godkännas, ifall äfven
mästarene af kråkfötter få räknas bland stilister.

Mindre tvifvel; underkastad torde likväl den åsigten vara,
att porträttet är menniskan, åtminstone så vidt det gäller af-
sigten med ett sådant. Men då man, såsom jag i denna stund,
sitter mellan två eller rättare fyra porträtter, hvilka, ehuru högst
olika hvarandra, alla äro ämnade att återgifva samma personlig-
hets drag, så kunde man måhända ursäktas, om man finner det
något betänkligt att erkänna de fyra ändock vara endast ett.
Jag tillåter mig att anställa en liten mönstring.

Härvid möter oss först och främst en oval pastellmålning
från Gustaf den tredjes allra gladaste dagar och återgifvande
liffullt i blomman af sin ålder Savolaks-brigadens chef för hun-
dra år tillbaka. Uniformen är af flärdlösaste sort, intet guld
eller rödt tränger sig fram derpå, och sjelfva svärdsordens tec-
ken leker liksom en brudgums prydnad på det frimodiga, lugna
hjertat. Mot den klara pannan har hvarken inifrån eller utan-
före förbannelseropet förrädare ännu blifvit slungadt; om de
fina, vackra läpparne hafva några ursäkter att göra, äro dessa
åtminstone ej af riksvådlig natur.
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Men på andra sidan mötes blicken af en bild, förstorad
af vår inhemska konsts veteran B. Godenhjelm efter ett helt
litet miniatyrporträtt, måladt Gud vet hvar, dock säkerligen ej
af någon bland den tredje Gustafs glade mästare, om än gam-
mal vorden. Men gammalt har originalet hunnit bli. Äfven
här är håret hvitt såsom på ungdomstaflan, men ej genom pudrets
koketta konst, utan endast allt för naturligt. Tvärs öfver det
före detta unga hjertat slingrar sig nu ett bredt, blodrödt band,
som kunde berätta mycket, ifall det fasthållit med sin röda
skrift, hvad det tyst förnummit. Uniformen är naturligtvis myc-
ket präktig, men af den savolaksiska kostymen röjer sig nu mera
intet spår.

Jag bör väl ännu tillägga angående den förstnämnda täflan
den säkert för mången välkomna underrättelsen, att den för om-
kring hundra år sedan, då Sprengtporten Öfvergaf sin första äro-
fulla verkningskrets i vårt land, skänktes åt hans adjutant von
Fieandt, inom hvars familj det i så många hänseenden dyrbara
minnesmärket från generation till generation trofast bevarades,
tills att det i dessa dagar anförtroddes åt vården af en hand,
hvilken troddes kunna bereda det ett hägn af finska folket sjelft.

Jag kommer sannolikt ännu att omnämna ett litet verk af
den bildande konsten, hvilket ytterligare erindrar om Sprengtpor-
tens tro på dennas glömskan besegrande lifskraft. Redan här
bör dock hedersplatsen lemnas åt tvänne produkter af en helt
annan konst, som vår hjelte allt ifrån sin ungdom både ärade
och sjelf idkade långt mer än hos handlingens män vanligt är,
nämligen skrifkonsten. Det antyddes redan ofvanföre, att äfven
dessa arbeten äro porträtter, hvilkas uppgift är att återgifva lif
och tillvaro åt den personlighet, de beskrifva. De framstälda
dragen skilja sig likväl från hvarandra mer än de af penseln
återgifna. Men träffande vilja dock teckningarne i hvartdera
fallet vara.

Intrycken, som dessa hvarandra motsägande målningar hos
olika åskådare väcka, måste kännas ganska mångskiftande. Men
såsom på mig kunna de ej verka på någon annan.
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Det är samvetsförebråelse öfver min oförlåtligaste literära
underlåtenhetssynd, då jag erinras om att hafva underlåtit att

bearbeta ett ämne, som redan tidigt af mig med varmt intresse
omfattades, och till hvars behandling det rikaste material stod
till mitt förfogande. Men på andra sidan har jag blifvit stärkt
i min pessimistiskt optimistiska tro på individens umbärlighet.
Skall en sak ske, nog blir den utförd af två, om också icke af
den, som trott sig dertill företrädesvis kallad.

Det var ett enstaka minne, nyligen tillfälligtvis upplifvadt,
som föranledt mig att med dessa rader vidröra ämnen, med hvilka
jag kunnat och bordt fylla volymer. I den i November-häftet
för 1877 af Finsk- Tidskrift begynta uppsatsen om Mag-
nus Sprengtporten" (af K. K. Tigerstedt) omnämnes nämligen,
ehuru tveksamt, ett af de många ord, dem jag från den akade-
miska katedern, in futurum oblivionem, fordom framkastat.
Det var ett yttrande af Sprengtporten om ett af sina ungdoms-
förhållanden. Det giftes intet historiskt faktum, om hvars
sannfärdighet jag vore mera öfvertygad än att Sprengtporten
verkligen så utlåtit sig, som jag citerat. Men likväl tilläg-
ger jag sjelfva saken en ganska ringa bevisande kraft i den
syftning, han trodde sig kunna gifva deråt, i synnerhet i den si-
tuation och sinnesstämning, hvari Finlands fallne president —

in spe sig då befann.
Förhållandet var detta. Någon tid efter Borgå landtdag

— eller riksdag såsom Sprengtporten helst ville kalla denna po-
litiska tilldragelse — befann sig samme man, som omsider varit
lyftad till en politisk ställning, hvilken något så när motsvarade
den, han hade drömt om såsom sin lefnads högsta bestämmelse,
i en vaken verklighet, der nu mera få illussioner trängdes om
plats. Jag känner ingen personlighet i vårt lands historia, hvars
läge varit så förkrossande tragiskt som Sprengtportens, då han
efter sitt fall låg sjuk i Tavastehus, misströstande om sin egen
framtid och sannolikt räddande föga hopp om sitt patriotiska
storverks.

Bland de undransvärda drag, med hvilka Shakespeare teck-
nat sin Hamlets nordiska skaplynne, är det ej minst märkeligt,
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som slutar stycket. Horatio säger sig vara en gammal romare
och anser sig derför ej böra öfverlefva sin åt döden hemfallne
vän. Men denne beder sin romerska kund bevisa honom den
vänskapstjensten att blifva vid lif för att kunna förtälja den
osälle prinsens lefnadssaga. Så skeppsbruten än Sprengtporten
låg i Tavastehus, kände han likväl, då han ej mera fick fort-
sätta att göra sin lefnadssaga, behof att framställa, huru han
sjelf uppfattade dess förlopp. Stadens kyrkoherde, en intelligent
man, beredde den sjuke tillfälle att lätta sitt bittert sårade hjerta.

Det är hufvudsaken af detta refererade colloquium fa-
miliare, som här efter nära 70 års skriftligen meddelas.

Den nyss så mäktige, nu så åsidosatte statsmannen ön-
skade — naturligtvis sjelfmant — inviga sin gäst i mysterierna
af den väderilning i gunstens insjö, som så plötsligt kastat ho-
nom öfver bord. Sprengtportens ord föllo sig sålunda: a Jag
förlitade mig på kejsaren; Barclay litade på Araktschejeff. Kej-
saren var god; jag föll''.

Den störtades fina sätt att karaktärisera sin beskyddares
vankelmod, öfverraskar kanske ej så mycket; men desto mera
häpnar man deröfver, att en så dristig revolutionsman så lätt
låter bryta ned sin tro på framtiden af en kejsares godhet.
Men när man till närmare sjuttio år burit lifvets allt mera för-
tyngda börda, har man måhända rätt att låta efterverlden dela
med sig något af de bekymmer, för hvilka man ej ännu helt
och hållet dukat under.

Slitande sig lös från den tankegång, som senast hållit hans
sinne bundet vid den närvarande stunden, fördjupade han sig
plötsligt uti hågkomster af det förflutna och vändande sig till
prestmannen sporde han: tthvad menade ni om anledningen, som
förmådde mig att öfvergifva Finland ?" Interlokutören svarade:
ttJag var för ung ännu då att derom göra mig bestämd föreställ-
ning" — han var född 1763 — amen vid mognare ålder har jag
trott, att herr generalen redan vid den tiden hvälfde planer att
verkställa den förändring i vårt lands ställning, hvartill ni se-
dermera så väsendtligen bidragit". —

ct Ja, deri har ni rätt", ut-
brast Sprengtporten. „Önskan att befria Finland från Sverige
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uppstod hos mig ganska tidigt. Jag var den ende finne bland
trettio elever i kadettskolan och talte svenska ungefär såsom
nu". — Berättaren anmärkte härvid: Sprengtporten talade all-
deles såsom en infödd svensk. — aMen aldrig fick jag öppna
min mun, utan att en korus af afinntarm, finnpieksa!" haglade
emot mig. Och då var kampen mellan den ende och de 29
städse färdig".

I denna hotande gestalt ställde sig för den genom en ende
fälde ungdomsminnena af hans brottningar mot de tjugunio. Man
kan väl ej neka, att dylika handklappningar med ackompagne-
mang af grymtningar, såsom det skulle heta i irländsk öfversätt-
ning, måste gå igen ännu mera än vanligt försmädligt för en man,
som kanske begynner känna några dubier, huruvida han ej låtit
slika kalabaliker inverka allt för mycket bestämmande på de
stora historiska konflikter, åt hvilka han med hela sitt väsende
sökt gifva riktningen. Men utom en flägt af den ande, som lif-
var grundläggarene af stater, hvilka Hegel anser följas af en
aunsterblichen Ruf", framdrefs Sprengtporten till att utföra sin
historiska mission af åtskilliga yttre motiver, de der lemnade
djupare spår än de anti-fennomanska kadett-kindpustarne. Må-
hända är det mig förunnadt att i ett annat häfte påkalla de
förnämligaste bland dessa drifkrafter.
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En framtidsfråga för Finlands universitet *).

(Andragande till universitetets t. f. kansler år 1848).

Till eder excellens benägna bepröfvande utbeder jag mig
att få äran härmedels framställa några åsigter, hvilka, ifall de
skulle lyckas göra sig gällande, kunde bidraga till den finska
högskolans förkofran och båtnad. Befinnas de vara af sådan
beskaffenhet, vågar jag hoppas, att de skola ådraga sig äfven
Hans Kejserliga Höghet universitetets höge kanslers höggun-
stiga uppmärksamhet, egnad med upplystaste nit åt hvarje före-
mål, hvilket länder till universitetets sanna bästa.

I sjelfva benämningen: universitetet innehålles betydelsen
af en läroanstalt, hvilken omfattar och erbjuder alla de medel,
som förmå väcka, utveckla själ och sinne till odling, kunskap,
bildning. Det ligger således äfven i sakens natur, att, efter-
hand som bildningsmedlen ökas och utvidgas, de måste uppta-
gas i totaliteten af de krafter, dem universitetet eger till sin

*) Vid genomögnandet af mer eller mindre bortglömda papper
återfanns äVen konseptet till här meddelade uppsats, försedt med
följande anmärkning:

I anledning af Joh. Jac. Nervänders förslag till inrättandet af
en profession uti de moderna literaturerna begärdes afmig ett skrip-
tum i den syftning, som genomgår detta dokument, hvars öde jag
aldrig erfarit eller efterfrågat, sedan det år 1848 om sommarn in-
lemnades till högvederbörlig ort. (Förf:s anm. år 1868).
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disposition, samt användas och tillämpas i överensstämmelse
med den grad af utveckling, hvartill tidehvarfvet höjt sig. Deraf
följer äfven, att en sådan bildningsanstalt för ett land, hvilken
vid sin första inrättning i sig upptagit alla de elementer till
befordrande och uppnående af sitt ändamål, som den tiden
säkrast ledde dit, under en längre framskriden period måste
stanna mer eller mindre aflägsen från detta mål, ifall den för-
summar att sjelf följa med sin tid, det vill säga ej utvidgat
sig i samma riktning, hvari mensklighetens egen utveckling fram-
gått. Att förhållandet till en del tyckes vara ett sådant vid
det finska universitetet, skola nedanstående rader leda i bevis.

Såsom bekant är, hafva Europas universiteter uppstått un-
der medeltiden samt närmast utvecklat sig ur dennas kloster-
skolor. Den jemförelsevis trängre krets, inom hvilken mennisko-
anden under besagde period rörde sig, uppfylldes såväl till inne-
håll som form hufvudsakligast af det, som de såkallade gamla
språken och framför allt latinet egde att erbjuda till bildning
och undervisning; också kunde det då ej vara annorlunda.
Ännu långt efter universiteternas uppkomst fortfor sistnämnda
språk att vara det ej blott förnämsta, men snart sagdt enda ve-
hiklet för såväl religionslära som gudstjenst, såväl vitterhet som
vetenskap, såväl lagstiftning som lagskipning, såväl diplomati
som bildad konversation, med ett ord för allt, hvari mennisko-
själens odling röjde sig och borde sig röja. Romarspråket fort-
satte sålunda både i tid och i rum sin verldseröfring vida längre,
än romarsvärdet hade förmått göra det. Att de olika folkslags
tungomål, ur hvilka de moderna nationerna utvecklat sig, öfver-
väldigade af latinets högre makt, länge nödsakades ligga under
utan vård och odling kan väl synas hårdt och obilligt. Men
det andeligen starkares rätt kunde å andra sidan ej gifta vika
för annat än för en ännu högre rätt. Det kunde utträngas
endast då, när de lefvande språken genom den höga grad af
af utveckling, de vunnit såväl i formelt hänseende som i den
literatur, åt hvilken de småningom erbjudit en värdig omkläd-
nad, förmått segrande ådagalägga giltigheten af sina anspråk
uppå att herrska inom bildningens verld, ej blott jemte, men
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äfven öfver det omsider i hvarje hänseende döda tungomålet.
Länge hade väl striden varat; men allt sedan Luthers bibelöf-
versättning såg dagen, kunde dess slutliga utgång förutses. Den
är nu mera afgjord för alla tider. De språk, hvilkas utveckling
stannat i växten för närmare tjugu sekel sedan, kunna svårligen
inrymma hela omfånget af den utbildning, hvartill menniskoan-
den under tvåtusen år framskridit. Tanken och känslan, som
tvingas att söka sig rum inom dem, känna sig beträngda som
vandraren, då han med lutadt hufvud söker arbeta sig fram i
Roms katakomber; och den vishet, som ännu någon gång enligt
gammal häfd framträder i latinets styfva och tunga rustning, går
förbi mängden, visserligen helsad med stum förvåning och be-
undran, men förutan någon inverkan på en lefvande själ. Den
latinska messan, afsjungen i katolska katedraler för en försam-
ling, som andäktigt lyssnar till dess ljud, utan att fatta dess
mening, gifter en bild af den betydelse, romarspråket äfven i
bästa fall kan hafva för nutidens vetande och konst.

Härmed har jag för ingen del velat bestrida den omätliga
vigt, de gamla språken haft och alltid komina att hafva såsom
förberedande bildningsmedel. Århundradens erfarenhet har styrkt,
att de i detta hänseende af intet kunna ersättas eller göras
fullkomligt umbärliga. Deras aflägsnande såväl från lägre som
högre undervisningsanstalter skulle tvärtom, i stället för att be-
fordra bildningen, beröfva denna ett af hennes förnämsta stöd.
Min mening är endast den, att ifall den akademiska bildningen
inskränker sig uteslutande till de utvägar, studium af de döda
språken förmår erbjuda, denna måste förblifva ofullständig, ofull-
ändad. Ty lika litet som någon, hvilken behjelpligen känner
ett språks grammatik, kan anses vara mästare i det språket och
än mindre i dess literatur, kan man väl förmena, att någon fullt
svarat emot de fordringar, en nyare tid eger rätt att göra, ifall
hans själsutveckling afskurits och stannat vid det mått af ve-
tande, han lyckats mödosamt hopsamla ur språk och literaturer,
hvilka i en aflägsen tid varit de högsta uttrycken för den grad
af mognad, menniskoanden då uppnått. — I en sådan förutsätt-
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ning låge den bestämdaste förnekning af allt framåtskridande
inom vetandets verld.

Visserligen hade de sydeuropeiska folkslagens, framför allt
spaniorernes och italienarenes literatur redan vid den tid, då
det finska universitetet först stiftades, lyftat sig till hög fulländ-
ning, och sjelfva den snillrika drottning, i hvars namn stiftelsen
skedde, förvånade ej långt derefter verlden genom en undrans-
värd bekantskap äfven med dessa yttringar af den europeiska
civilisationen. Men kännedomen af dem betraktades i alla fall,
åtminstone här i norden, ännu såsom en förnäm lyx, hvartill
endast ytterst få kunde hafva och verkligen hade tillgång, och
den förvärfvades mest genom utländska resor till ort och ställe,
der den bäst inhemtades. Huru litet kunskapen i nyare språk
vid denna tid ansågs såsom oundgängligt vilkor för allmän bild-
ning, bevisas klarligen äfven deraf, att den finska högskolans
födelseår såg äfven den första latinska och svenska ordbok träda
fram i dagen; och ej förr än tolf år senare efterföljdes denna
af det första torftiga försöket till en svensk grammatik. Mer
än någonstädes i de länder, hvilka gjorde anspråk uppå att gälla
såsom civiliserade, tyckte man här, att de gamla språken inne-
slöto hela förrådet af det kunskapsmått, hvaraf under vanliga
förhållanden gjordes menniskan behof; och först om hösten 1684
förstärktes universitetets ordinariestat med anslaget för en fran-
sysk språkmästare.

Men om också på en tid, då latinet gällde och verkeligen
var hela den civiliserade verldens gemensamma modersmål, uni-
versitetet kunde anses tillbörligen svara emot alla billiga for-
dringar, man egde att ställa på ett lands högsta bildningsan-
stalt, äfven om de nyare språkens literatur ej ingick i summan
af det vetande, hvartill högskolan ville uppfostra den ungdom,
som dervid slutade sina läroår, torde detsamma svårligen nu
mera kunna yrkas. Å ena sidan hafva de döda språken allt
mer och mer stupat neder från de positioner, i hvilka de med
så mycken ära och kraft hållit sig fast i århundraden; å den
andra tränga de tungomål, i hvilka lifvets fullhet andas, med
städse stigande styrka in öfver allt på de öfvergifna platserna.
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Flera af de moderna nationerna hafva frambragt alster i mer
än ett hänseende jemngoda med de literaturers, hvilka företrä-
desvis pläga kallas klassiska, och till och med stundom öfver-
träffande dessa sistnämnda. Färdigheten att i tal och skrift
röra sig inom de latinska formernas monotona stereotyper för-
svinner dag från dag allt mer och betraktas oftast endast såsom
en antiqverad kuriositet, ett föremål för en under några timmar
läskad katederstolthet. Hvad som nu mera på latin författas
lemnas med ytterst få undantag på god tro åt — sitt värde.
Och mången tillåter sig förmena, att äfven kring de varmaste
tankar och känslor en liklukt utbreder sig, då dessa tvungits

att insnärja sig i det döda språkets stela famntag. Af hundra
torde knappt en frivilligt utvälja nu mera latinet till sitt lef-
vande hjertas tunga.

Men då förhållandet obestridligen är sådant, synes det
mer än någonsin nödvändigt att tillfälle öppnas för den stude-
rande ungdomen att hemta förnyad lifskraft ur den moderna
vitterhetens friska springkälla. I fall ej en sådan ersättning
lemnas för de allt mer och mer otillräckliga forna bildningsmed-
len, är det fara värdt, att i bästa fall en lucka, ett tomrum för
alltid komme att spärras opp i den till man mognande sam-
hällsledamoten3 sinne; eller måhända hårdnar deri en kantig
råhet, som fräter på sjelfva den bildning, han tidigare ensidigt
lyckats inberga. — Såsom jag redan ofvanför haft äran antyda,
är det ingalunda min mening, att yxen skall sättas till roten af
kunskapträdets gamla stam. Jag önskade blott, att nya friska
grenar måtte kunna derur skjuta fram till glädje och båtnad för
universitetet och det land, hvars bildnings heliga eld det eger
att hägna. Än mindre kan min tanke vara den, att något an-
nat slag af tvång än det, som ligger i sjelfva det lifligt kända
behofvet af den högsta möjliga intellektuela utveckling, skulle
härvid komma i fråga. Jag tviflar ej derpå, att ett uti ifråga-
varande afseende erbjudet tillfälle till väckelse af tidsenlig sann
bildning och humanitet skall på nutidens unga sinnen utöfva
samma tjusningskraft, hvilken i forna dagar dref fram förgångna
slägten till humaniora på de stigar, som då ansågos bäst leda
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till det ädla målet. Från tvänne akademiska lärostolar tolkas
t. ex. hufvudsakligast den hebraiska literaturen, hvilken oaktadt
sin stora betydelse och obestridliga vigt ej borde kunna betrak-
tas såsom ett bland de huvudsakligaste bildningsmedlen för den
moderna europeiska menskligheten. Månne ej en profession,
hvars föremål vore att meddela framför allt kännedom af de
lefvande språkens vitterhet, är af nödvändigheten och tidens
kraf på det högsta påkallad?

Tillägg till ofvanstående uppsats.

Såsom ett litet bidrag till den professions historik, om
hvars gagnelighet för universitetet närmast varit ordadt, med-
delas här utdrag ur en skrifvelse till hans excellens högskolans
t. f. kansler, så vidt densamma innehåller önskningar angående
sättet, huru den då mera inrättade tjensten måtte besättas för
första gången.

„Jag hade hoppats få äran uppvakta eders excellens sist-
liden sommar eller höst i Finland. Detta hopp slog felt, och
med det beröfvades jag äfven tillfället att personligen andraga
ett ärende, hvilken mundtligen lättare kunnat framställas, än det
medels dessa rader låter sig göra.

Universitetets herr rektor har låtit mig veta, att han un-
der eders excellens senaste vistelse i Helsingfors väckt fråga
derom, att jag, ifall eders excellens ej dervid såge något hin-
der, måtte, i enlighet med hvad som stundom varit brukligt, då
nya lärostolar blifvit först inrättade, utan ansökning och skyl-
dighet att speciminera, utnämnas till den profession i moderna
literaturen och estetiken, för hvilken man redan under flera år
ansett mig gunstbenäget destinerad. Professor Rein leddes vid
denna proposition af sin synnerliga välmening för den, som i
längre tid skött håna historiska lärarekall, äfvensom till någon
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del af kännedomen om de små *) kabaler och intriger, från
bvilkas sida min person åtnjutit den utmärkelsen att vara ett ej
sällan ihågkommet föremål.

Väl är det mig omöjligt att veta bestämdt, hvad afseende
eders excellens behagat fästa vid den af herr rektor uttalade
åsigten. Men å ena sidan det förtroende, redbarheten af hans ka-
rakter ingifver, och å den andra eders excellens' välvilja för
mig samt den derur härflytande önskan att omsider rädda mig
från den prekära ställning, hvari jag mig befinner, gifter likväl
anledning till den förmodan, att professor Reins tanke icke
saknat all vigt. Och för att intet dölja, hvad till denna sak
kan höra, måste jag tillägga: jag anser det ej osannolikt, att
min gamle vän och gynnare friherre Casimir von Kothen, hvil-
ken föresatt sig medels allt sitt inflytande befordra min framgång,
kunde med vanlig energi önska bjelpa mig fram genom besagde
genväg.

Det kan låta ej blott sällsamt, utan äfven otacksamt, att
jag, som kunde åtnjuta fördelen af den projekterade snabbare
framfarten, vågar andraga mina betänkligheter deremot. Men jag
anser mig likväl efter lugnaste betraktande af alla hithörande
omständigheter skyldig att framlägga de skäl, på hvilka samma be-
tänkligheter grunda sig. Och jag gör det med full förtröstan,
att eders excellens ej skall deri finna endast lösa poetiska fan-
tasier, af hvilka man stundom trott mig styras; utan den mogna

*) Det måste medgifväs, att predikatet små i detta fall röjer
en oförnöjsam sinnesstämning, som ej är belåten med litet. Hvad
jag redan, då detta skrefs, hunnit erfara i den vägen, hade kunnat-
kallas storartadt, om man tog i betraktande scenens obetydlighet,
hvarpå intrigens kraftyttringar nödgats förslösa sin styrka. Jag
åtnöjer mig vid detta tillfälle med att erinra endast om de sublima
ansträngningar, hvilka åsyftade att låta mig umgälda planen till
firandet af Henrik Gabriel Porfians hundraåriga åminnelse; äfven-
som den i en stil, som varit värd en långt vigtigare sak, utförda,
af största framgång krönta undermineringen, hvarigenom det vän-
liga förhållandet mellan österbottniska afdelningen och dess dåva-
rande kurator sprängdes. (Förfs anm. år 1868).
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eftertanken af en man, som mer än mången annan pröfvat lif-
vets prosa och af den blifvit pröfvad.

Hade af de nya akademiska statuterna blott en ny pro-
fession blifvit organiserad, skulle det sannolikt väcka mindre
larm i lägret, ifall densamma besattes, såsom fallet var, då Ar-
gelander, Gröt och andra utnämndes, utan föregående formali-
tet. Men då universitetets ordinarie lärarepersonal kommer
att ökas med åtskilliga nya professorer, kan det svårligen slå
felt, att ej mycket skrik skulle uppstå, ifall endast en ibland
desse genast blefve utnämnd. Man skulle då ropa ve öfver den
utvalde, som utestängt alla möjliga och dessutom alla omöjliga
kompetitorer; och det finnes ingen så klen magister, åt hvilken
man ej i sådant fall med nöje gåfve företräde framför den ut-
nämnde professorn. Öfver ett dylikt blindt alarm kan man vis-
serligen ganska lätt sätta sig, då man bjudit till att uppfylla
allan rättfärdighet. Men blott i detta fall vet åtminstone jag
med mig sjelf, att jag lugnt kunde göra mina öron döfva för det
ignobla skriket. Förenar sig deremot en enda semiton ur ett
ondt samvete i denna kör af kakofonier, åstadkomma de ge-
nomträngande rösterna en helt annan, föga behaglig impression.

Jag anhåller derför ödmjukast, att eders excellens måtte
låta saken gå sin gilla, sedvanliga gång. Förmår jag icke
åstadkomma några tryckta blad, hvilka — quand méme —

kunna genomgå äfven en mindre vänlig akademisk pröfning, ifall
någon sådan vore att befara, *) borde jag sjelf lika väl som
hvarje annan finna, att jag ej förtjenar bekläda en befattning,
hvilken så väsendtligen kunde bidraga till höjandet af den humana

*) Den presumptive opponenten ex officio ansåg väl sig sjelf
framför alla andra vuxen den ifrågavarande professionen. Men i
det officiela utlåtandet af några få rader, han sedermera afgaf an-
gående min disputation om: ~Erik XIV såsom dramatisk karakter",
visade han likväl den grannlagenheten att ej improbera mitt arbete.
Men, mer än den tiden var fallet, baxnar jag nu öfver min dumdri-
stighet att i oträngdt mål utsätta mig för repuls i så vådlig skrifning.

(Förfs anm. år 1868).
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bildningen i detta land. Och jag måste i sådant fall vara be-
redd uppå att stå mitt kast — huru än detta må utfalla.

Än en gång måste jag upprepa min ödmjuka bön, att eders
excellens i denna föga vanliga anhållan icke måtte se uttrycket
af otidig arrogans eller någonting dylikt, utan snarare en bekän-
nelse derom, att jag kännes vid min svaghet all."



En episod ur universitetslifvet i Helsingfors.

(Från de första tiderna af Gabriel Reins rektorat 1848—1858).

För några dagar sedan antyddes vid finska högskolans
f. d. rektors, Gabriel Reins graf (den 28 Juni 1867) de svårig-
heter, af hvilka han hade varit omhvärfd under utöfningen af
detta sitt embete. Såsom ett bland de många bevis på sannin-
gen af det sagda, hvilka kunde åberopas, öfverlemnas nedan-
stående rader åt offentligheten. De härröra ifrån de första ti-
derna af den nu bortgångnes rektorat och äro, såsom lätt in-
ses, ställda till den man, *) som under mer än ett fjerdedels
århundrade medelbart eller omedelbart haft högsta vården om
vårt lands högsta bildningsanstalt och för tillfället befann sig i
Finlands hufvudstad.

Frågan angick den „akademiska läseföreningens" vara
eller icke-vara: en inrättniag på den tiden helt ung och som
berättas fortlefva allt ännu, ehuru så få tecken till detta lif re-
dan länge sports, att man svårligen nu begriper, huru densamma
någonsin kunnat anses såsom riksvådlig; snarare måste det be-
faras, att både anfallet emot dess tillvaro och försvaret derför
kunde beles såsom en bland de många fortsättningarne af det
famösa lustspelet: „Mycket väsen för ingenting". Men på den
tiden togs saken å ömse sidor ganska allvarsamt.

*) Grefve Alexander Armfelt.



Episod ur universitetslifvet i Helsingfors. 477

Ofvanantydda skrifvelse lyder som följer:
„Eders excellens har mången gång behagat skänka mig

sin uppmärksamhet, då jag tagit mig friheten att mana godt för
någon person, den jag trott förtjena herr grefvens uppmuntran
och bistånd. Nu vågar jag hoppas, att eders excellens skall
tillåta mig förorda en god sak — huru förlorad den sannolikt
än är.

Enligt hvad jag af universitetets herr rektor äfvensom
från andra håll erfarit, sväfvar en inrättning, hvilken jag enligt
min fulla öfvertygelse anser vara ej blott oskadlig, utan i hög
grad gagnelig, ja oumbärlig, i fara att gå sin upplösning till
möte. Det är den akademiska läseföreningen. Jag kan desto
mindre synas partisk, då jag om densamma säger allt det goda,
hvaraf jag tror den förtjent, som jag ej haft den ringaste del i
dess plan och inrättning, emedan jag befann mig på några
hundra mils afstånd från Helsingfors, då den kom i gång, och
jag ej visste deraf, innan den redan hade trädt i verksamhet.
Sedermera har jag dock varit i tillfälle att derom taga närmare
kännedom och kan i följd af den erfarenhet, jag vunnit, på själ
och samvete intyga, att dess fortfarande bestånd ej bör i något
enda hänseende väcka den ringaste farhåga, utan tvärtom synas
önskeligt för alla, hvilka nitälska för universitetets sanna båt-
nad och bästa.

Redan för längre tid sedan — vid ett tillfälle, då univer-
sitetets herr vice kansler behagade yttra sina betänkligheter
angående läseföreningen — tog jag mig friheten uppmana honom
att när som helst behedra föreningens lokal med sitt besök för
att sålunda personligen förvissas om, huru fredligt och oförar-
geligt i hvarje hänseande der tillgick, samt dymedels vinna en
öfvertygelse, som kunde meddelas alla dem, af hvilka förenin-
gens existens beror. General Nordenstam mötte likväl denna
uppmaning med försäkran, att han ansåg grannlagenheten för-
bjuda honom att anställa en inspektion af detta slag. Men
huru högt jag än förstår respektera dessa motiver, kan jag ej
annat än beklaga, att herr generalen derigenom förhindrats att
taga närmare och på verkliga förhållanden grundad kännedom
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om en inrättning, som i motsatt fall nu kunde påräkna hans för-
ord och beskydd, men till hvars försvar en så svag röst som
min måste höja sig.

Det är mig verkligen icke gifvet att fatta, hvilka olägen-
heter läseföreningen förorsakat åtminstone hittills, då den lif*
väts af en så fridfärdig och stilla ande, ifall man ens kan tala
om en ande, der en sådan knappt visat sig annorlunda än i en
likgiltighet, hvilken varit i ögonen fallande. De i det hela få-
taliga tidningar, läseföreningen hållit, äro utan undantag endast
sådana, som officielt blifvit tillåtna hvem som helst att reqvi-
rera och hvilka till det mesta ligga öppna för hvar man på
stadens publika ställen. Den hufvudsakliga vinst, läseföreningen
lemnar, består också i tillfället, hon erbjuder att tillfredsställa
den i allmänhet nog svala nyfikenhet att inhemta kännedom om
verldens gång, hvilken råder ibland oss. Läseföreningen för-
hindrar sålunda den studerande ungdomen att stilla denna ny-
fikenhet på ställen, der vetandet ingalunda är det enda eller
mest betänkliga, som kan insupas. Sällan eller aldrig föranleda
dessutom de notiser, man inhemtat, till några debatter mellan
de läsande; och tystnaden förekommer snarare för djup, särdeles
sedan de få, utan undantag äldre akademici, såsom professo-
rerne Nervänder, Rein, undertecknad och andra antingen af
andra göromål eller — såsom, tyvärr, den förstnämnde — af
en högre makt än någon jordisk förhindras att, i likhet med
hvad förr stundom var fallet, inom läseföreningen äska ljud för
behandlingen af vetenskapliga ämnen. Endast vacker sång, af
pianot ackompagnerad, höres der någon gång; och jag hyser
det hopp, att äfven dramatiska representationer — med hvilka
jag, i öfvertygelse, att de skulle bidraga till den studerande
ungdomens bildning, föreslagit, att denna skulle göra försök —

kunde komma i gång, ifall ej föreningens lifstråd allt för tvärt
afklippes.

I allmänhet tillåter jag mig tro, att en förening, ingån-
gen inför öppen dag, och hvars minsta detaljer och förehafvan-
den ej blott kunna kontrolleras af universitetets hela härvarande
styrelse, utan såsom hvars ledare högskolans rektor sjelf fun-
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gerar, är oändligen att föredragas framför små obskyra knut-
konventiklar — om det är mig tillåtet att så beteckna de sam-
mankomster, till hvilka den studerande ungdomen, ifall läseföre-
ningen ej stode att räddas, skulle se sig liksom bortkastad,
särdeles på en ort, der så ytterst få bland densamma hafva till-
fälle till umgänge inom samhällslivets bildande kretsar.

Blefve emot all förmodan förhållandet beklagligtvis så för-
ändradt, att giltig anledning eller till och med blott farhåga
för missbruk kunde uppstå, är ju ingenting lättare i verlden
än att tillstänga föreningens dörrar, hvilka man snarare nu
borde Önska, att de oftare, än hittills visat sig vara fallet, skulle
öppnats.

Det är af min innerliga öfvertygelse om herr grefvens upp-
riktiga kärlek till vårt land och dess humana bildning samt om
eders excellens önskan att hägna och befordra hvarje inrättning,
som kunde hafva dennas stegrande till resultat, jag hemtat mod
att framställa de grunder, på hvilka läseföreningens anspråk att
af högskolans styrelse kraftigt hägnas hvilar. Huru än eders
excellens från de högre synpunkter, dit en på så obetydlig plats
stående man som jag kanske ej förmår höja sin blick, må be-
trakta saken, är jag likväl förvissad derom, att eders excellens
utan missnöje skall kasta en blick på dessa rader, i hvilka äf-
ven jag vågat uttala min, af allt personligt intresse oberoende
nitälskan för ljus och bildning i detta land, som utan sådana
lifselementer måste sjunka åter till ett barbari tusen gånger
mera nedslående och förödmjukande än det var, hvilket för ett

hälft årtusende tillbaka åtminstone egde urskogarne, der det
kunde urskulda och fördölja sin blygd".

Ofvanståeode förord eller rättare förbön åstadkom verkli-
gen mera. än de hotande tecknen ofvanom läseföreningens hori-
zont tycktes bebåda. Faran gick den gången förbi och har se-
dermera veterligen ej gjort sig den mödan att återvända.
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Såsom prof på den tidens tecken af annat slag må i
sammanhang med det sagda ännu följande kuriositeter räddas
ur glömskan.

Såsom vilkor för läseföreningens fortfarande existens hade
några, i det hela föga väsendtliga förändringar i hennes regle-
mente blifvit föreskrifna. Ej långt förut hemkommen med min-
nen, dem anblicken af de parlamentariska bruken i främmande
länder qvarlemnat, yrkade undertecknad med anledning af be-
sagde modifikationer, att läseföreningens bestyrelse, ehuru helt
nyligen utsedd, skulle underkastas nytt val. Mitt förslag, så
sällsamt det än förekom de flesta, gillades och likaså, att valet
skulle för sig gå på en dertill bestämd dag något senare. Då den
dagen kom, skänkte den mig glädjen att utvisa, huru rapida
framsteg den parlamentariska praktiken inom ganska kort tid
hade gjort uti samma förening, hvilken dittills förekommit mig
så föga qvick i sina rörelser. En sedermera äfven genom andra
bedrifter celeber man hade på förhand uppgjort och bland sina
adepter fördelat valsedlar, hvilka innehöllo samtliga namnen på
den dittills varande bestyreisens ledamöter med undantag af
dens, hvilken läseföreningen hufvudsakligast egde att tacka både
för besväret med det valet och tillfället att allt fortfarande få
njuta af sitt lifs dolce far niente.

Det bör tagas lör afgjordt, att manövern, som uteslöt
undertecknad från delaktighet i ledningen af läseföreningens
blifvande förhållanden, utgick endast från den ädelmodiga afsig-
ten att befria honom från allt ansvar för dennas kommande be-
drifter. Så helt och hållet kröntes detta beskedliga uppsåt än-
dock icke af framgång. I ofvanstående skrifvelse omnämnes
bemödandet att inom läseföreningen framkalla försök till sceni-
ska representationer. Det var ur dessa, i det hela så oförarg-
liga och intresse väckande experimenter, som den explosionen
plötsligen frambröt, hvilken ryckte Gabriel Reins rektors man-
tel från hans skuldror.



Dm ett oumbärligt tillägg till 1852 års akademiska
statuter *).

(Andragande till universitetets t. f. kansler år 1857).

I djupaste ödmjukhet anhåller jag att få framlägga några
bland de yttre omständigheter, hvilka tala för återställandet af
en profession i filosofin samt af benämningen filosofisk fakultet

*) I början af år 1857 kallades universitetets då varande vice
kansler till S:t Petersburg för att lemna nödiga upplysningar an-
gående några förändringar i 1852 års statuter, dem en vunnen erfa-
renhet visade vara önskvärda. Då författaren af nedanstående ra-
der, som blifvit anbefalld att vara friherre Munck följaktig till
Rysslands hufvudstad, ansåg ingen förändring af ifrågavarande be-
skaffenhet mera maktpåliggande än fyllandet af den djupa lucka,
utstrykningen af universitetetets båda filosofiska professioner samt af
den frejdade benämning, hvarmed en bland högskolans fakulteter
ända till 1852 varit behedrad, lemnat efter sig, vågade han till hans
excellens universitetets t. f. kanslers behjertande äfven skriftligen
iramlägga •de åsigter i ämnet, dem han mången gång förut haft
äran mundtligen uttala. Väl spordes till en början ingen yttre på-
följd af detta andragande. Men då författaren några år senare så-
som historisk-filologiska fakultetens decanus hade den lyckan att se
en af honom föreslagen petition i samma syftning vinna styrka ge-
nom såväl besagda fakultets som hela konsistorii akademici en-
hälliga bifall, uppbäfdes den bannlysning, hvilken under mer än ett
decennium hade jagat filosofins namn i landsflykt från J. V. Snell-
mans fädernejord. (Förf:s anm. år 1868).
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vid det finska universitetet. Jag säger med afsigt yttre om-
ständigheter: ty de inre hafva dels redan förut vid andra
tillfällen tillräckligt blifvit framhållna, dels ligga i så öppen
dag, att en vidlyftigare demonstration åt detta håll skulle i
obehöflighet täfla med bevisningen deraf, att ljuset i vissa fall
ej utan afsaknad kunde ryckas bort från den organiska na-
turen.

Den nyare historien vet knappt omtala ett folk, som ge-
nomgått hårdare pröfningar af alla slag än det finska. Dess
land har mångfaldiga gånger blifvit förhärjadt både af frost och
af eld; dess boningar hafva uppgått i rök; dess ädlaste hufvu-
den föllo ej sällan för bödelsvärd; dess bästa blod flöt i strida
strömmar på slagfälten. Men när allt, som af yttre våld kun-
nat åtkommas, blifvit det frånröfvadt, har det fordom dock al-
drig fallit någon dödlig in att genom maktspråk uttryckligen
inskränka det mått af kunskap och bildning, hvartill nationen
egde rättighet att sträfva. Det var det nittonde århundradet,
redan hunnet till sin middagshöjd, förbehållet att visa, hurule-
des finska folket, som endast genom sin civilisation kan hafva
någon betydelse på denna jord, kunde antastas äfven inom denna
sista asyl, dit dess ande under alla förluster och lidanden förr
fått draga sig tillbaka, och der det dittills förmenat sig vara
oåtkomligt; det förnuftiga vetandets helgedom. Och till smär-
tan öfver kränkningen af en bland nationens heligaste rättighe-
ter kom äfven den att icke sakna anledning till att befara, det
hennes öden leddes af makter, hos hvilka vår andes djupaste
sympatier och kraf ingen genklang funno.

Dessa omständigheter, de må då betraktas såsom inre el-
ler yttre, borde mana högt en ädel regent — för hvilken det
ej kan synas likgiltigt, om för lösa nyckers skull förspilles ett
ädelt, fastän ringa folks kärlek — att återgifva, icke såsom en
nådebevisning, utan såsom en gärd, hemburen åt rättvisan, oaf-
kortadt både till namn och innehåll det kunskapsmedel, som
snart i tretusen år gått från folk till folk öfver verlden, en al-
drig tröttnande bärare af högre civilisation.
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Sedan detta stora motiv utan förbehåll blifvit uttaladt,
kunde det tyckas nära nog en öfverloppsgerning att anföra de
sekundära förhållanden, som ådagalägga giltigheten af finska
folkets hopp, att det ej längre skall ensamt qvarstå bland alla
civiliserade nationer såsom det der gjort sig ovärdigt att höra
uttalas inom sina lärosalar filosofins namn. Åtlydande eders
excellens yttrade önskan tillåter jag mig likväl att ännu vid-
röra några hithörande fakta.

Man har trott, att det egentligen varit religiösa betänk-
ligheter, som föranledt Rysslands mäktige monark att bära hän-
der på det arma filosofiska vetandet i Finland. Denna uppgift
låter dock nästan fabelaktig. Det är nämligen ett fullt konsta-
teradt faktum, att den ~heliga" ryska synoden upplyst kejsar
Nikolai om oumbärligheten af den filosofiska disciplinens vid-
makthållande till den ortodoxa grekiska kyrkans båtnad, hva-
dan ännu i denna dag tvänne lärostolar vid S:t Petersburgs
andliga akademi betecknas med filosofiska benämningar. I
den Moskowska finnes plats inrymd åt en hel filosofisk fa-
kultet eller ~klass", hvari trenne professorer fungera. Och
hvad som erbjuder den allra närmaste analogi med förhål-
landena, sådana de borde vara vid det finska universitetet,
är det, att den filosofiska lärostolen vid universitetet i Dor-
pat förblef oantastad af det skäl, att den religiösa under-
visningen ansågs lida allt för vådligt afbräck, ifall den beröf-
vades det stöd, som en på filosofisk grund bygd kunskap kunde
deråt erbjuda. Blott den protestantiska kyrkan i Finland trod-
des kunna hjelpa sig fram förutan allt bistånd från ett sådant
vetande.

Otillbörligt vore det väl att vilja se ett uttryck af förakt
för besagda kyrka; ännu otillbörligare att misstänka en förföl-
jelse emot densamma i de åtgärder, genom hvilka den filosofiska
kunskapsgrenen konsiderationslöst bortskärs från de öfriga, hvil-
kas kultiverande tilläts vid landets högskola, den der tillika
framstår såsom högsta läroanstalten för religiösa ämnen. Men
inkonseqvent vore det kanske i alla fall att i ett land, der
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prestabildningen sålunda systematiskt blifvit ställd på förknapp-
ning, förundra sig eller klaga deröfver, att denna bildning ej
alltid förmår motsvara de rättmätiga fordringar, en intelligent
nation sådan som den finska i långlig tid vant sig att ställa
på sina själasörjares öfverlägsenhet i kunskap och bildning.



Skall studenthuset i längre tid endast existera såsom
luftslott.

Angående studenthusets förflyttning ur det torna intet till
en solid existens hafva man och man emellan olika meningar i
dagligt tal försökt sin styrka emot hvarandra; och slutligen har
man sett dessa meningar rycka fram äfven på publicitetens
vädjobana, rustade till kamp och strid. Redan sjelfva denna
tvists erisäppel, det blifvande residenset för landets intelligenta-
ste ungdoms intelligentaste idrotter, måste uti ej ringa grad taga
i anspråk stundens uppmärksamhet och intresse. Men, om möj-
ligt, ännu mera intresseväckande äro ändock sjelfva anlednin-
garne till åsigternas konflikt. Ty här stå emot hvarandra samma
eviga grundkrafter, som i alla tider slitits om herraväldet i
mensklighetens själ, och om rättigheten att bestämma riktningen
åt dennas verldsåskådning samt dermed sammanhängande sätt
att gå till väga i verlden. Å den ena sidan vill idealet göra
sina anspråk gällande; å den andra fordrar verkligheten perem-
toriskt gehör. Fantasin visar lust att på realitetens område
placera rymder, om hvilka förståndet, stående på sin kant, be-
visar klarligen. att de icke der just äro på sin rätta plats.
Hoppet, som föga pröfvat ännu af det timmeliga lifvets svårig-
heter, tycker, att erfarenheten, hvilken redan hunnit försöka
deraf för mycket, är högst tråkig, då den på ting, de der komma
skola, tilltror sig kunna tillämpa en surmulen vishet, grundad
på framfarna omständigheter.
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Vore dylika antipoder som fantasi och förstånd o. s. v.
bekanta för undertecknad endast genom främmande berättelser,
skulle han aldrig våga utlåta sig angående en process, hvari så
stridiga elementer söka tränga hvarandra från platsens besitt-
ning. Men då hela hans eget väsende i längre tid fått lof att
bestå en tummelplats åt besagda tvistande parter, anser han
sig hafva någon rätt att ställa sig midt emellan de om student-
husets blifvande form och innehåll kämpande makterna; och det
så mycket mer, som han tillfälligtvis dessutom kunde åberopa
några andra anledningar till en dylik inblandning. Han kan
för öfrigt ej lämpligare karakterisera sin ståndpunkt mellan de
krigförande än genom att citera en fras, som fordomdags väckte
hans synnerliga förtjusning såsom det högsta uttrycket af en
ogemen opartiskhet. I den tiden då lifve t uti de akademiska
~nationerna" hufvudsakligast uppehölls genom latinska dispu-
tationsöfningar, plägade en viss praeses, när han tvangs att
bryta sin tystnad för att upprätthålla den svigtande responden-
ten, börja sin oration i följande ordalag: recte qvidem tu ha-
bes, praestantissime domine opponens; sed etian recte habelt
dominus respondens! Och så menar äfven jag om både herr
C. G. E., hvilken i ~Helsingfors Tidningar" föreställer sig, att allt
hvad som kan tänkas behöfligt för ett studenthus i dess full-
komlighet, också bör uppenbara sig i verkligheten af ett dylikt
tabernakel; och om titulus Metropolitanus, eklärerande pappers-
lyktan" med sitt sunda förstånds ljus och läggande för öppen
dag nödvändigheten att låta omständigheternas hvardagliga före-
skrift och icke fantasins fria hägringar bygga huset. Ja, recte
habent hvardera af dessa byggmästare, på sitt sätt; men blott
så länge det gäller teorin. När fråga blir på allvar om pla-
nens realiserande på verklighetens skarpt begränsade mark, då
måste tyvärr den om ofantliga festsalar fantiserande inbillnings-
kraften maka åt sig och cedera bonis, medan förståndet, som
endast vill, hvad det kan, stannar i orubbadt bo; och man får
knappt neka dess triumferande sjelfbelåtenhet nöjet att en smula
skratta i skägget åt sin ur brädet slagne, vidt och bredt sväf-
vande antagonists reträtt och fördunstning.
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Anmärkningsvärdt är, att planen till studenthuset framgick
först ur nödvändighetens kraf, liksom den troligen kommer att
dervid stanna och deraf begränsas. Det hände sig nämligen
en qväll, då den studerande ungdomen af historisk-filologiska
fakulteten höll sitt veckomöte, att dystra budskap slogo ned
bland de församlade. Det hette: studentkåren i sin helhet vore
på tapeten att öka antalet af de tak-öfverhufvudlöse —- såsom
konsttermen för betecknande af de husvilles situation i den ti-
den lydde. Och dessas tal tycktes blifva legio. Försäkringen i
det gamla lagordet: beati possidentes gaf nu mera ingen säker-
het åt Helsingforsboerne att vid nästa flyttningsdag få qvar-
stanna i orubbadt bo. Mysteriöst, såsom uppmaningen till ett
kyrkorån eller en sammansvärjning, framsmög då för tiden till
den ene husvärden efter den andra inviten att vräka äfven hy-
resgäster, hvilka i åratal uppfyllt allt, hvad rimligen af dem
kunde begäras, och som ingenting annat begärde »jelfve än att
lemnas i fred. Premium, som för den föreslagna dislokationen
utjofvades, var vanligtvis 50 rubel silfver; stundom äfven något
mindre. Ett sådant pris var det, som nu sattes också på huf-
vudet af studenternas husfred. Väl hade de nyligen fått vid-
kännas en dylik förhöjning af den dittills erlagda hyressumman;
de egde dessutom lyckan att utbetala denna till en af de mot
sina hyresgäster liberalaste samt mot den studerande ungdomen
vänligast stämde huspatroner, hufvudstaden besitter. Men sedan
•öfverbjudningstrafiken upphört att anses såsom skandal, måste
det synas enfaldigt att icke finna, det femtio rubel verkligt
silfver, tillagda en annan summa, utvisade ett vackert framåt-
skridande, som ingen sann vän af nyttiga reformer egde rätt
att förakta och tillbakavisa. Huru luften, som omgaf de akade-
miska medborgarenes andeliga öfningar, blifvit inpregnerad med
idel humanitetspartiklar, ådagalades för öfrigt på det älskvär-
daste sätt. Det lemnades nämligen studenterne fritt att genom
erläggandet af det insinuerade hyrestillskottet förlänga ej blott
öfverbjudarens näsa, utan äfven sin egen existens under samma
tak, i hvars hägn han ej velat förunna dem bruket af eld och
vatten.
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Det var underrättelsen om denna humanitetens segervin-
ning å prix fixe öfver den, studenternes husliga ro undermine-
rande vandalismen, som hårdhändtare än vanligt lät dem ånyo
förstå, hvad de af andra anledningar rätt väl visste förut: att
universitetsstaden erbjöd dem ingen varaktig stad. Underteck-
nad var vid tillfället närvarande och af orsaker, hvilkas expo-
sition ej hörer hit, synnerligen stämd för att behjerta alla de-
ras nödställda belägenhet, som, när de minst äro derpå beredde,
nödgas förnimma ett i gröfre eller lenare ton uttaladt: ~ryck
och ränn för den och den. Den härd, hvarvid ni redan hunnit
så vänja er, att ni nästan begynt anse den såsom eder egen,
skall framdeles spraka ut sina gnistor på en annan". Och i
sådan sinnesstämning vågade han åter upptaga en plan, i minsta
möjliga stil framkastad redan för omkring tjugu år sedan, och
som då rönte utmärkelsen att göra det komplettaste fiasco, nå-
got arkitektoniskt projekt sedan tornets i Babel tider uthärdat.
I trots deraf, att hufvudstadens icke husegande befolkning tyck-
tes börja återgå till det längesedan öfvervunna stadium af no-
madtillståndet, ansåg han det löna mödan försöka, om ej tiden
hade här skridit så nära sin fullbordan, att studentkåren kunde
nedslå för egen räkning så säkra bopålar, att dess sammankom-
ster på dessa ej blefve störda af dylika hemsökelser som afto-
nens. Då förslaget med bifall emottogs, uttalades vidare föl-
jande åsigter: planen kunde så begränsas, att den ej behöfde
låna grundval och ritning af de famösa „chateaux enEspagne";
med utförande borde skyndas, så att alla de, af hvilkas bistånd
detta komme att bero, måtte fortfarande följa verkets gång
med det intresse, menniskorna egna åt ting, hvarom de med
egna ögon öfvertyga sig, att det blir någonting deraf. Den
ungdom, som af egen nöd lärt känna nödvändigheten att åt ef-
terkommande bereda en tryggare borg än dessa vanskliga bo-
städer, i hvilka den sjelf ingen säkerhet egde, tycktes dessutom
icke oförtjent att åtminstone i och genom några qvarliggande
representanter njuta fröjden af ett storverks fullbordan, om hvars
möjlighet man ännu för ett par decennier sedan icke skulle vå-
gat drömma annorstädes än på — Lappviken.
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Sedan dessa allmänna grundsatser tycktes gillade, beslöt
man att med varm förtröstan till fosterlandets ofta visade del-
tagande för sin högskolas angelägenheter vädja till dessa sym-

patier. De ungdomligast djerfvaste förhoppningarne fördristade
sig flyga ända så högt, att de talade om hela tiotusental rubel,
som under förloppet af ett år möjligen skulle skördas på dessa
känslors bördiga fält. Mången och bland dem äfven underteck-
nad befarade dock, att denna summa borde läggas till de räk-
ningar, som upptaga utgifterna för de nyssnämnda spanska
slotten. Men ett ädelt folks ädlaste känslor äro dock mer än
någonting annat i denna verld inkommensurabla storheter, vid
beräknande af hvilkas produkter den hvardagliga kalkylen lyck-
ligtvis ofta nog kommer till korta. Aldrig har likväl någon
menniska kännt större tillfredsställelse deröfver att hon fått rätt
i sina uträkningar, än jag öfver min missräkning. Finlands
män, qvinnor och barn hafva på vida mindre än ett år för det
ideala ändamålet, som betecknas med namnet: studenthuset,
sammanskjutit nära dubbelt så mycket, som sjelfva det dristi-
gaste hopp ej utan tvekan nämnde, när det för första gången
blef fråga om denna vänskänk. Med vördnadsfull tacksamhet
höjer sig väl mångens hjerta för denna sitt fattiga folks stor-
sinnade gifmildhet. Men andra utsträcka dock pockande sina
händer åt det, förmenande: „det är ett stort misstag, om du
inbiller dig så snart hafva sluppit oss, när du en gång bitit på
den kroken. Åtminstone ännu ett tiotal år får du väl lof att
lösa på pungremmarne för samma ändamål. Det tillkommer ej
dig att resonnera om sättet, huru vi på bästa vis må använda
dina fyrkar. Det der förstå vi oss bättre på än du. Maksa
pois plakkarista! Endast det är din sak".

I så uppriktiga ordalag formuleras visserligen icke upp-
maningen till en fortfarande obegränsad kontribution. Det vet
jag nog lika väl som någon annan. Men grundmeningen är dock
sådan, der man tillåter sig påstå, att finska folket oaktadt alla
sina ansträngningar, all sin slösande välvilja, ingalunda förmått
åstadkomma möjligheten af ett något så när menskligt student-
hus, utan endast tillstymmelsen till en liten — „sytningsstuga".
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Det enda, studenter här i verlden hittills byggt, har varit
— luftslott. Ej underligt således, att, då de nu en gång slå
sig på uppförandet äfven af andra konstruktioner, dessa få en
bismak af den fantastiska arkitektur, hvartill all ungdom har så
utmärkta anlag sig medfödda. I följd deraf har det ock händt,
att den primitiva afsigten med studenthuset hastigt blifvit bort-
trängd af en vida mer storartad plan, som elastiskt kan vidga
sig i oändlighet. Också hör man redan talas i analogi dermed
om ritningar, hvari kostnadsförslaget uppgår till den nätta sum-
man af etthundratjugutusen rnbel silfver, samt om en tafla, äm-
nad att pryda någon af de grandiosa salongerna och hvars pris
uppskattas till några tusen. Visserligen hafva dessa fantasier
uppspirat på utländsk botten; men taga de ur inhemsk mark
framspringande lika rask fart som hittills, så behöfva de väl ej
befara att bli särdeles långt efter.

Det är en glädje att tänka så: Finlands välvilja för företa-
get har ju mer än någonting annat gifvit vingar åt dessa fanta-
siers djerfva flygt bortom möjlighetens alla gränser. Men saken
har äfven sina bedröfligare sidor. Sönerne af Europas fattiga-
ste nation hade ej bordt så lätt förglömma, att landet i dess hel-
het och hvarje kommun särskildt, hvaraf denna helhet utgöres,
hafva äfven åtskilligt annat att tänka på och sörja för än de
pligter, som realiserandet af den akademiska ungdomens fria
fantasier ålägger desamma. Förklaras tributen till studenthuset
permanent under längre tid, blir den, och det ganska snart,
ej en glad börda att bära, utan ett ständigt besvär, hinder och
slutligen en förargelseklippa, mot hvilken allt deltagande, all
välvilja för företaget strandar. Man har ju redan sett, huru
veteranfrågan sprungit i fötterna på den tidigare i svang va-
rande, samt huru dessa båda frågor derefter korsat och förla-
mat hvarandras framgång. I en tid, då en stor mängd lokala
föreningar till befrämjande af välgörande ändamål idkeligen taga
i anspråk allmänhetens beredvillighet, och dessutom den ena upp-
maningen efter den andra söker väcka samma allmänhets delta-
gande för åtskilliga mer eller mindre maktpåliggande intressen
af vidsträcktare syftning, tyckes äfven den minst finhulliga grann-
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lagenhet förbjuda hvar man att förvandla sin af tillfällig anled-
ning framräckta insamlingshåf till en fattigbössa på ordinarie
stat och — utan botten. „Kom ej så snart dit tillbaka, der
du med välvilja blifvit emottagen", lärer ett klokt ordspråk fol-
ken. Samma råd kan väl med allt fog gifvas dem, hvilka in-
billa sig, att petitionen om byggnadshjelp för studenthuset evin-
nerligen skall mötas af lika vänliga och hulda blickar och hän-
der som i fjol.

Vid många bland de redan skänkta fyrkarne låda det tyng-
sta arbetes svettperlor. Sådana äro dock nästan för goda att
kastas bort såsom dekorationer för fantasistycken. Åtminstone
allmogen, som står på egen botten under sitt låga tak, har föga
begrepp derom, att, då den lemnar sin skärf till uppförandet
af ett studenthus, man dermed menar ett slott, ämnadt att slå
menskligheten med häpnad. Dess enfald ålägger respekt, liksom
dess gåfva tacksamhet. En vacker arkitektur utanpå och en
ändamålsenlig inredning innanför skall i alla fall göra student-
huset, äfven om det icke kan inlåta sig i täflan om priset med
verldens sju under, till ett värdigt uttryck för den kärlek, hvar-
med finska folket omhuldar sin högskola och till ett hemvist för
de studerandes andeliga och lekamliga trefnad. Och äfven det
borde ej uppskattas så allt för ringa, att de unge akademiske
medborgarene i och med detta ega en säker borg, der anbudet
om en förhöjning på hyran af femtio rubel ej kan när som helst
slå ned liksom en förhärjande bomb midt ibland dem.



Yotum angående bibehållandet af de akademiska
promotionerna *).

Jag skulle handla emot min öfvertygelse, således äfven
emot min pligt, ifall jag icke med min röst instämde i de her-
rar konsistorialers yttranden, hvilka talat för bibehållandet af
de offentliga akademiska promotionerna. Men jag gripes af
djupt vemod i denna stund, då jag betänker, huru svaga alla
våra röster dock äro. Och likväl är det mig ljuft att tro, att,
ifall vårt ord kunde nå ända upp till den högsta instans, der
detta ärende ytterst kan afgöras, det icke blefve utan all ver-
kan. Skulle det ej göra Hans Majestäts ädla, högsinnade, för
finska folket välgång varmt klappande hjerta ondt, om han för-
numme förslaget angående våra promotioners afskaffande, ifall
han derjemte hörde, att detta för sorgen böjda och af sorgerna
så ofta nedböjda finska folk endast med djupaste smärta kunde

•se sig beröfvadt ett af de få tillfällen, ja, nära nog det enda,
då det gemensamt känt bekymrens tyngder falla från sitt sinne
och med den lagerkrönta ungdomens ögon sett framtiden klädd

*) Detta votum nedskrefs i Februari månad år 1861 med an-
ledning af då väckt fråga om de solenna promotionernas afskaffande
vid universitetet; men det upplästes aldrig vid konsistorii akademici
sammanträden, hvadan det lika litet upptogs i protokollerna, som
det hittills blifvit någon meddeladt.

(Förf:s anm. år 1868).
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i hoppets dager; känt själ och hjerta upplyftas högt öfver hvar-
dagens små beräkningar, farhågor, förluster?

I promotionerna strålar ännu en poetisk återglans från
tider, mera poetiska än våra, åtminstone i de former, i hvilka
de klädde lifvets högtidsstunder. Hvarför skulle denna poetiska
strimma icke kunna få bibehålla en liten plats i den verld,
som förstår att åt prosan göra de vidsträcktaste eröfringar?

Man uppgifver sig hafva varseblifvit åtskilliga olägenheter,
dem de akademiska promotionerna medföra. Dessa varséblif-
vanden äro af temmeligen nytt datum. Under mer än tvåhundra
år af universitetets tillvaro förstod man ej att upptäcka dessa
olägenheter; åtminstone förspordes ingen klagan deröfver; allra-
minst något angrepp emot dessa folkfester, som hotade dem med
tillintetgörelse. Sällsammast af allt är att man först nu begynt
så ömt behjerta de kostnader, promotionerna förorsaka en eller
på sin höjd två gånger i promovendernes hela lefnadstid. Un-
der tidsåldrar, då detta land trycktes utan all jemförelse hår-
dare af armod och brist på det nödvändigaste, föll det ingen
in att gräma sig öfver kostnaderna, hvarmed de lagerkröntes
minnesrikaste hedersdag gäldades. Men nu, då miljoner kunna
användas på i materielt hänseende vinstgifvande experimenter,
lugnt som om man lekte med spelmarker, går det oss förskräck-
ligt bittert till sinnes, att studenten, som ifrån parnassens höj-
der kan väl dokumenterad ställa sin kosa, hvarthän han beha-
gar inom verklighetens sfär, får erlägga för äran af sin promo-
tion nästan lika mycket som den obetydligaste embetsman för
sin första fullmakt. Men promotionskostnaderna kunde ju i
ganska betydlig grad förminskas derigenom, att hufvudstadens
bildade befolkning, hvilken står i så mångfaldig förbindelse hos
universitetets ungdom för de bildande och förädlande nöjen,
denna åt allmänheten beredt, framdeles liksom vid senaste pro-
motion var fallet vänligen ville åtaga sig värdskapet vid balerna,
som, oumbärliga för högtidens prydnad, alltid kräfta de dryga-
ste utgifter. I ett sådant arrangement Iåge ju ingalunda någon
förödmjukelse för de unge gästerne, utan tvärtom ett upplyftande
vedermäle af de förhoppningar, med hvilka allmänheten helsar
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dem välkomna inom de verkningskretsar, dit de äro väntade;
och Finlands hufvudstad skulle sålunda, liksom så ofta äfven
annars, hedra sig sjelf i sin egenskap af värdig målsman för
alla sympatier, som vårt land egnar sina ideala intressen.

Men i det hela lärer ändock talet om de kostnader, pro-
motionerna förorsaka, icke vara så alldeles allvarligt menadt,
äfven om de skulle åberopas såsom ett bland huftudskälen för
nödvändigheten af dessa våra nationalhögtiders tillintetgörelse.
Andra motiver, långt kraftigare påyrkande denna förstöringspro-
cess, hafva dock blifvit åberopade, och dessa enligt all sannolik-
het på fullt allvar. De äro väl hemtade endast ifrån de tvänne
senaste promotionernas erfarenhet; men en eller annan torde
dock finnas, för hvilka denna gårdagens erfarenhet har en större
bevisningskraft än tvänne århundradens bevisning af motsat-
sen. Man glömmer dervid, att det ej gifves någon enda lifsytt-
ring, som icke kan bära inom sig möjligheten till någon spritt-
ning åt anormala håll. Äfven ur universitetets lif kunde åbero-
pas bevis — ehuru lyckligtvis allt mera sällsynta — för denna,
alla organismer och icke minst de högsta drabbande sats. Men
förhastadt vore det i alla fall, om man deraf ville draga den
slutsatsen, att de lämpligaste former för en högskolas lif endast
kunna röja sig såsom masker, tagna af dödsdvalan.

Det gifves ingen man, tillhörande detta universitet, hvil-
ken vore berättigad att åberopa en bittrare erfarenhet än just
jag af de obehagligheter, till hvilka promotionerna någon gång
kunna gifva anledning *). Då jag det oaktadt af hela min själ

*) Dessa och närmast efterföljande uttryck framkallades ge-
nom bittra minnen af den illvilliga mystifikation, som ej blott i
hvarje vrå inom vårt eget lands gränser, utan äfven långt bortom
dem sökte och ty värr allt för väl lyckades till en början gifva den
fiendtligaste tydning åt min improvisation vid en tillställning, hvar-
med promotionens festligheter år 1857 afslutades, och hvilken till-
ställning tycktes i mer än ett hänseende beräknad att förödmjuka
vårt skryt öfver de förädlande verkningar, den sjuhundra år förut
bland finska folket införda kristendomen utöfvat på dettas sinnelag.
Min lycka att med ord, utgångna från hjertats innersta kamrar,
hafva protesterat mot kränkningen af fädernelandets heder, kunde
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önskat medverka till promotionernas bibehållande, borde min me-
ning icke kunna stämplas såsom vore den af partiskhet för sa-
ken framdrifven. Och förlåtlig är kanske den Önskan, att jag
ej blefve den ende, som har nog makt öfver sin förorättade
känsla att icke af denna låta omdömet angående promotionernas
båtnad eller förderflighet bestämmas. Detta vore i många hän-
seenden önskligt; önskligast likväl derför, att den akademiska
ungdomen sålunda finge visshet derom, att studentkårens i dess
helhet under senare tider så berömvärda uppförande förmår små-
ningom utplåna det oangenäma intrycket af en eller annan in-
divids, genom tillfälliga omständigheter stimulerade, mindre väl
betänkta lifsparoxysmer.

Jag vill väl icke bestrida att på bottnen af den mening,
som yrkar på införandet af, hvad jag skulle kalla privata pro-
motioner jemte de offentliga, äfven uti historisk-filologiska och
fysisk-matematiska fakulteterna, kan ligga en grund, som af hu-
maniteten lånat ett visst sken. För min del kan jag det oak-
tadt icke instämma i detta sentimentala förslag, ehuru den bak-
port, som genom detsamma blefve öppnad, sannolikt komme att
i de allra flesta fall begagnas endast af sådane pretendenter,
öfver hvilkas uteblifvande vid de solenna promotionerna man
lättast skulle trösta sig. Min åsigt angående denna punkt be-
stämmes hufvudsakligast af farhågan, att tillfälliga öfvergående
sinnets stämningar för ögonblicket hos promotionernas vedersa-
kare kunde begagna enstaka resultater af den medgifna licensen
såsom anledning att demonstrera umbärligheten af dessa högsko-
lans största högtider, hvilka dock redan i sekel bestått, oaktadt

väl icke gäldas nog högt. Men icke vann denna heder mycket
derpå, att försvararens egen heder sköflades, medan den skandalösa
smädelsen strök kring land och rike med hålven för att till sitt
uppehälle insamla sitt nesliga honorarium! — För öfrigt får jag
snart anledning att i en annan skrift återkalla i mina landsmäns
minne några kapitel af denna smädelustans vanvettiga krönika.

(Förf. anm. år 1868).



496 Uppsatser rörande universitetsförhållanden (1848 — 1861).

alla de pröfningar och vanskligheter, af hvilka Finlands univer-
sitet tid efter annan varit hemsökt *).

*) Att äfven de, hvilka uppriktigast önskade se universitetets
rättighet till offentliga promotioner bibehållen, lika varmt som hvem
det vara må, behjertade otillständigbeten att genom dylika folkfester
röja glömska at finska folkets anledningar till sorg, derpå torde
följande omständighet kunna anföras såsom fullgiltigt bevis. Såväl
den, hvilken bort fungera såsom promotor, ifall promotion egt rum
våren 1868, som de blifvande promovenderne menade det anstå alla
att hänvisa tanken på en sådan högtidlighet till kommande bättre
tider. (Förfis anm. år 1868).
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En skuggsida af drottning Marie Antoinettes öde.
Bilder från tiden närmast före franska revolutionen.

(1843).

I.

Med undantag af Napoleon uppträder måhända i verlds-
tragedin, som den nyare historien diktat, ingen person väckande
ett djupare dramatiskt intresse än Marie Antoinette, hon, hvil-
ken måste falla först, för att Napoleons fall en gång kunde
blifva omätligt. Hon går under, hon störtar så, som endast
den kan störta, hvilken stått på en höjd lik hennes. Till hen-
nes fall sammansvärja sig de två oförgängliga tragiska fakto-
rerna: hennes öde och hennes skuld. Men detta öde är ej
lumpet, ej gnatigt; det suger sig icke vampyraktigt fast vid
hennes hjerta blott för att ilsket släcka sin torna törst efter
dess blod. Det är stort, det är mäktigare än det, för hvilket
Pelops' skuldbetyngda ätt faller ett försonande offer. Ty der
är det endast en enstaka slägt, som hopande bördan af sin egen
skuld på massan af sina fäders dignar derunder. Men det ödes
hand, hvaraf Marie Antoinette drabbas, ristar djupt sitt „åväymf'
på en grund kolossalare än Notre Dames murar. Likasom Herku-
les grep i jätten Antaeus, häftets och jordens son, och lyftande
honom från det moderliga skötet skakade hans lekamen hårdt,



500 Uppsatser af blandadt innehåll (1842— 1859).

så att de gamla lifsandarne måste söka bättre utrymme uti toma
rymden, så griper ock detta öde i sammanknuten hand jordklo-
tet och skakar dess grundvalar till dess, att hela folkslag och
deras furstar andtrutna tumla omkull, och tusenåra förhållanden
lossas ur sina fogningar. — Att i stunder af sådant jordskalf
stå högst är en ära, en utmärkelse, jemförlig med qvällsolens,
som strålar öfver verlden i fördubblad glans, ännu då dess yt-
tersta timma är närmast för handen. Millioner ting försjunka
jemte den i nattens famn; men mörkret är dock för de obe-
märkte egentligen till långt förr, än aftonen hann dem. Hvem
ser ej,, att qvällsolens fall är djupast just derför, att dess stånd-
punkt var den högsta.

Sådan visar sig äfven Marie Antoinettes tragiska under-
gång. Men det är — om vi så få uttrycka oss — en lycka
för det tragiska intresse, hon inger, att hon icke är utan all
skuld: ty annars skulle hennes öde drabba henne såsom en blo-
dig nyck, ett bistert infall af harmfulla makter. Det är hennes
tragiska lycka, att hon har icke så litet att försona. Men å
andra sidan är hennes lycka oändligen större deri, att hennes
skuld i det hela är så ringa, att det försoningsoffer, hennes
öde oblidkeligt utkräfver, skulle hafva varit nog att godtgöra
vida, vida mer — att det kan gälla såsom bot äfven för en
skuld, från hvilken hon sjelf känner sig fri. Hon gifver ko-
nungsligt sålunda långt mer, än man har rätt att af henne for-
dra. Och detta är det stora i hennes öde, hennes segervinning
ännu i undergången. — Vi våga hoppas, att en upprepning
af några bland Marie Antoinettes tidigare lefnadsomständigheter,
ehuru allmänt bekanta de sannolikt kunna förutsättas vara, icke
med missnöje skall upptagas.

Marie Antoinette Josephe Johanne af Lothringen, erkeher-
tiginna af Österrike föddes den 2 November 1755 i Wien. Hen-
nes moder var Maria Theresia, den ädlaste, fläckfriaste furstinna,
som någonsin burit en spira, den enda dittills, på hvars guld-
rena rykte äfven den mest hädiska ilska ej ett ögonblick vågat
andas ut en giftig imma. Marie Antoinettes vagga stod så högt,
att ingen mensklig storhet då för tiden kunde ställa den högre-
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Ty den stod vid foten af de tyskt-romerska cesarernes thron,
hvilken omgafs med en glans, hvarmed ej någon fördristade sig
täfla då för tiden, äfven om en eller annan täflade dermed
i makt och styrka. Maria Theresia hade i början visat sig
större än olyckan, som hotade denna thron. Nu hade hon re-
dan länge visat, att den härlighet, som uppbar henne, var en-
dast ett återsken af den, hvilken strålade ur hennes inre. Häg-
nad af en sådan moders omsorgsfulla blickar växte Marie An-
toinette upp och erkändes — ej blott derför, att hon var den
erkändt första — för den Ijufvaste, den älskeligaste jungfru i
en stad, verldsbekant för sina qvinnors älskvärdhet. Ännu icke
femtonårig såg hon arfvingen till Europas rikast lottade land
utsträcka sin hand för att fatta hennes. Och hon lade med
barnslig tillförsigt denna deri. Den till hennes afresa bestämda
dagen var en sorgedag ej blott i hennes moders kejsarborg; den
var en sådan äfven för den ringaste hydda i hennes moders
rike. Lemnande det, qvarlemnade hon der sin kärlek. Att
hon gjorde det för mycket, var hennes första olycka och en
bland de starkaste orsaker till dem alla, af hvilka hon omsider
hemsöktes.

Minst af allt tycktes likväl en sådan bebådas af det emot-
tagande, hon rönte vid sitt nya hemlands gränser, uti Strass-
burg. Oftast ridderligt hyllande skönhetens makt, såsom intet
annat folk det gjort, jublade fransmännerne högt emot henne,
såsom endast de det kunna. Kedan på förhand, då hon begaf
sig till Gompiégne för att der göra en mäktig fursteson fången,
var hela hennes färd ett fortsatt triumftåg. Det blef ett sådant
ännu mer, då hon åtföljd af honom styrde kosan till Versailles,
hvarest förmälningen för sig gick den 16 Maj 1770, då hela lan-
det stod skönt, som den sköna bruden, i sydligt yppig brud-
drägt. Det franska folket, hvilket i dessa de bistraste tider, i
hvilka det måhända dvalts, mer än någonsin behöfde glädje,
fröjdade sig såsom med ett enda hjerta åt det gryende hoppet
om bättre tider. Men detta hopp slog förfärligare felt än kan-
ske ännu något annat, hvilket dårat nationernas sinnen.
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Hotande förebud läto också icke länge vänta på sig. Re-
dan vid den fröjdefest, som Paris gaf till det nyssförmälda höga
parets ära, förvandlade sig de lusteldar, hvilka skulle erbjuda
uttryck åt den allmänna, högt stigande glädjen, till en förtä-
rande, förfärlig brand. Hundratals menniskor, hvilka trängt sig
lika nära dessa bländande signaler af dagens fröjd, som deras
känsla närmade sig hyllande till sjelfva dess än mera bländande
anledning, utkorades plötsligt till sorgliga brännoffer, dem en
hotfull tid, påminnande om helt annat än fröjd och gamman ut-
kräfde. Ännu fyratio år efter denna olycksdag trodde man sig
i lågorna, stigande ur den sorgeligt beryktade Schwartzenberg-
ska fröjdefesten — under oerhördt förändrade förhållanden —

framkallad af dylik anledning, se med elddrag målade samma
hemska järtecken, hvilka af en hel menniskoålder då redan
hunnit tydas med fasa. Men äfven redan midt under hvim-
let af nyfikenhetens, sorgens och harmens känslor, vildt tum-
lande om hvarandra, lyftade sig månget skakande hufvud. Ob-
serverande flaggorna på menniskolifvets tornspets, hvilka oroligt
gnisslade drifna af och an utaf hastigt skiftande vindkast, förut-
spådde man stormig vädervexling kring höjderna och i djupet.
Och den sorgliga tilldragelsen var ett förebud, som endast allt
för litet svek. Redan då begynte det öde blifva fullväxt, hvil-
ket Marie Antoinette hade gemensamt med den olyckligaste
bland alla sina företrädarinnor på Frankrikes thron, sin namne,
den undersköna konungsliga martyren Maria Stuart, det nämli-
gen, att sjelf stupande till oundviklig undergång draga med sig
i förderfvet allt, allt, som med vänskapens, tillgivenhetens eller
med än varmare känslor någonsin nalkades henne.

Men medan hat eller förbittring begynte gro och slå rot
i djupet, slog Marie Antoinettes hjerta ut i blomma, såsom de
flesta hjertan uti furstesalarne, såsom alla i hyddorna. Det
sextonåriga qvinnohjertat i södern begynner ju djupt känna samma
behof som det adertonåriga i norden: det behöfver, hvad det
evinnerligen behöft: kärlek. Men der Marie Antoinette hade
rätt till förhoppning att närmast af en sådan mötas, rörde den
sig ej. ■ Ludvig XVLdes massiva, tungrodda känsla behöfde tid
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för att genomträngas, att smältas af någon varmare, innerligare.

Den regerande konungens systrar: Adelaide, Victoire, Sophie
och Louise, af hvilka den sistnämnda yfdes i bigott andeligt
högmod öfver äran att räknas bland karmeliterklostrens utkorade
helgon, plågade henne alla med småaktiga anmärkningar öfver
dödssynder emot etikettens dekretaler, närande sålunda hos den
unga prinsessan lusten att trotsa, att öfverskrida gränser ännu
ömtåligare, betänkligare än dennas. Endast hertigen af Artois
— sedermera bedröfligt i mer än ett hänseende beryktad, så-
soro flykting nomadiserande med sin olycka till hvarje vrå af
Europa, såsom konung under namn af Carl X, och slutligen åter
såsom biltog ex-konung, utstött ur det sköna Frankrike — en-
dast han nalkades henne ridderlig, lättsinnig, intagande med en
hyllning, • under de förhållanden, i hvilka den sköna furstinnan
dvaldes, dubbelt tjusande, och dubbelt olycksbringande. Be-
hofvet att öppna sitt hjerta band Marie Antoinette vid prin-
sessan af Savoyen, Lamballe, högt beundrad för sin skön-
het och än högre beklagad för sitt slut, allt för rysligt för att
kunna kallas endast tragiskt, hvarmed hon hemsöktes, för det
att hon ej kunde förmås att svärja hat emot det fallna konun-
gahuset, emedan „detta hat ej fanns i hennes hjerta" — såsom
de sista ord, hvilka gingo öfver hennes bleknande läppar, hvi-
skade. Den rysliga morgon hann ännu gry för Marie Antoi-
nette, då dessa ögon, vid hvilkas tjusande leende Versailles'
salar hade ljusnat fordom, stirrade brustna mot henne genom
Tempeltornets galler ur ett hnfvud, lyftadt på en pik af kanni-
baler, hvilka röto, att de bnro: „la tete Lamballe" till thro-
nens fot.

Den andra väninnan, i hvars barm hon nedlade bördan af
sin glädje och sin sorg, var grefvinnan Jules Polignac, hvilken
med nära band fastade drottningen vid den slägt, denna hennes
förtrogna tillhörde. Marie Antoinette undslapp att se denna
ädla ätts djupa förnedring, mindre åsamkad genom hopade
olyckor än genom den lumpnaste konspiration, först emot Frank-
rikes kejsare och sedermera emot Frankrikes folk. Men sanno-
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likt hade också denna förnedring, sedd med hennes ögon, tett
sig uti ett helt annat sken.

Ej långt efter, sedan Marie Antoinette hade först tjusats
af den sorgliga lyckan att hälsas såsom gemål åt Frankrikes
thron-arfvinge, emottog detta land såsom sin gäst med jubel
den utan all jemförelse ridderligaste, snillrikaste furste, på hvil-
ken Europa då begynte fästa sina blickar och grunda sina för-
hoppningar: Sveriges Gustaf. Måhända såg dock ingen honom
med så hög glädje som Marie Antoinette. Han rycktes bort
från betygelserna deraf endast genom det glada sorgebudet,
hvilket kallade honom på sin faders ledigvordna thron. Men
sjelf qvarlemnande ett dyrbart minne i Frankrikes kungaslott,
medtog han äfven ett derifrån, som manade hans vänskap att
draga sitt ridderliga svärd till försvar för Tuilleriernes. ytterligt
beträngde innevånare. Det är allmänt bekant, att detta konung
Gustafs tillämnade äfventyraretåg mot Frankrikes folk närmast
väpnade hans egna undersåtare med nidingsvapnet lömskt riktadt
mot hans ädla hjerta.

Ännu en gång drog från samma land en yngling för att
invigas åt det olycksöde, till hvilket hvar och en tycktes hem-
fallen, som närmade sig Marie Antoinette med varmare känslor,
ifall de ej voro hatets. Det var en skön representant af det
skönaste riddarehus i Europa: grefve Axel von Fersen. Han
infann sig med ett bröst, utanpå prydt af Cincinnatus-orden,
hvilken han nyss förut hade tillkämpat sig i Nordamerikas vild-
marker, och med alla de hänförande känslor inom detsamma,
som mäktigast måste tjusa ett sådant hjerta, som Marie Antoi-
nettes. Axel von Fersen stod inför drottningen, kringgjuten af
hela den hälft fantastiska, hälft historiska ära, som då för tiden
skimrade kring Washingtons främste vapenbröder och den nya

verldens förkämpar. Och det var kanske denna gång ej smä-
delsen allena, som hviskade eller ropade, att de rörelser, hvilka
vid hans eldblick flammade upp i hennes hjerta, voro allt för
glödande för att tillhöra endast vänskapen. — Länge dröjde
straffets lyftade arm att drabba den härlige brottslingen. Dess
lag träffade honom slutligen desto förfärligare. När ett fjerde-
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dels sekel redan gått hän, och Axel von Fersen, såsom Sveri-
ges förste man nedanom thronen, anförde likbegängelsen af dess
hastigt bortryckte kronprins, var det sin egen han derjemte be-
gick. Äfven nu möttes han af flammande känslor och blickar,
men dessa voro af helt annan art än de, vid hvilka han solat
sig fordom. Mot honom sträcktes nu helt andra famntag än
kejsardotterns veka armars. De slag, som mötte hans krossade
hjertas slag, voro helt andra än de, hvilka förnummos vid en
skön drottnings af brottslig salighet högt klappande barm.

Det behöfdes ej de anledningar, som den olyckliga drott-
ningen sålunda verkligen gaf, för att försätta i hädande verk-
samhet alla giftiga tungor vid ett hof, vant sedan långlig tid
att derstädes se allt det värsta och än mer, att tyda allt derhän.
Förgäfves omgaf Marie Antoinette sitt älsklingshemvist: Petit
Trianon med den vackraste girland, hvaraf ett fursteslott kan
smyckas; ty den bands af tolf boningar för fattiga familjer,
hvilka hon på sin bekostnad underhöll. Vid ett hof, der en
Dubarry — hvilken ej minst bidrog till de kränkningar, för
hvilka Marie Antoinette vid början af sin vistelse i Frankrike
var utsatt — kunde tillåta sig allt och fann öfverseende för allt,
räknade man prinsessan till mäkta svår förbrytelse, att, såsom
redan blifvit antydt, —. hon ej hembar hof-etikettens alla grund-
lagar en tillräcklig spansk vördnad. Hennes barndom hade
förflutit vid ett hof, der hennes lika patriarkaliska som högsin-
nade moder vant hela sin omgifning vid det mest okonstlade
och otvungna sätt att vara och bete sig, endast bundet och be-
gränsadt af sträng sedlighet. Måhända retade det tvång, hvari
Maria Theresias dotter plötsligt såg sig försatt, henne icke så
sällan till att allt för dristigt utvidga de stränga formernas grän-

ser, när frihet dertill omsider lemnades henne såsom drottning.
Med fasa förnam etikettens ceremoni-mästare och ceremoni-mä-
starinnor, med hånfull glädje hofkabalernas smädeliga organ er,
hurusom det förfärliga blifvit spordt, att Marie Antoinette, höljd
af sena nattens dunkel, hade smugit sig bort i en föga kunglig
fiacre till operabalen, uti hvars brokiga hvimmel hofceremonielets
stadgar strängare förbjödo henne att störta sig än om det varit
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afgrundens. Man ryste eller gladde sig ilsket, då det förljöds,
att drottningen, hänförd af den poetiska lockelse, som låg uti
det vågade företaget, hade, bortklippande det långa släpet af
en efterhängsen svit, under sydligt Jjufva månskensqvällar sväf-
vat omkring uti bosquéerna af Versailles' park, detta mäster-
stycke, framtrolladt af Lenötres skapande snille. Men bestört-
ningen eller skadeglädjen kände inga gränser mer, sedan det
konstaterat sig, att hon, sjelfva Hans allra kristligaste Majestäts,
kyrkans förstfödde sons gemål, drottningen af Frankrike och
Navarra uppträdt uppå sin privat-teater i Trianon uti lättsin-
niga subrettroler. Så skändeliga nidvisor, som t. ex. ~le lever
de I'Aurore", ansågos knappt tillräckliga att hämna mensklig-
heten för sålunda liden kränkning i dess oeftergifligaste fordrin-
gar att föregås med högtidliga exempel utaf samtidens furstin-
nor, när det gällde helgden af ett pedantiskt ceremoniväsende.

Men Marie Antoinette var af ödet bestämd att, redan in-
nan hon uppträdde uti sista akten af sitt lifs sorgespel, utföra
en hufvudrol uti ett stycke, hvilket den djerfvaste inbillning
svårligen kunde dikta mera fantastiskt, mera uppfyldt af de mest
vågade osannolikheter. Och dock äger det i hufvudsaken en
bedröflig sannings hela brutala verklighet, ehuru öfver en eller
annan detalj ovisshetens slöja ännu sväfvar oupplyftad, och san-
nolikt för alltid kommer att sväfva deröfver.

„Den dag skall en gång komma", förespådde Beaumar-
chais hädiskt, „då mitt stycke skall spelas under sjelfva Notre
Dames tempelhvalf". Den pjes, hvarom han förkunnade sådant,
var det nu mera verldsbekanta „Figaros bröllop". För de djerfva
häntydningars skull, stycket innehöll på åtskilliga förhållanden,
hvilkas antastande syntes betänkligt, ville den förståndige Lud-
vig XVI undanrycka detsamma från teatern och de tusendes
otålighet, som obekymrade derom, att dess verkningar skulle
falla neder öfver deras egna hufvuden, hungrade efter fröjden
att se sig sjelfve persiflerade, ehuru på spansk grund och bot-
ten. Man lyckades inbilla den godtrogne konungen, hvilken an-
såg en slik fräckhet omöjlig, att de betänkligaste ställen blifvit
bortskurna, och — utströk ändock icke en enda rad. Stycket
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gafs visserligen till en början icke uti Notre Dame, utan blygsamt
på Théåtre Francais 70 qvällar å rad, och hvarje lätt igenkän-
nelig allusion på för handen varande „ställningar och förhållan-
den" helsades, liksom en med hvarje dag kärare vorden vän
och bekant, med stegradt jubel.

Ehuru icke med lika högljudd fröjd, men likväl med ännu
oändligen lifligare intresse flög från mun till mun repetitionen af
det stycke, hvari Marie Antoinette, i begynnelsen utan sin vet-
skap, var så förtvifladt invecklad. Icke heller detta fräcka
stycke uppfördes inom Notre Dames heliga murar, men väl inom
konungaborgens, hvilken äfven bordt hafva någon rätt att ej
blifva öfver höfvan kränkt. Detta hemska upptåg var ett för-
spel till de många scener af visserligen mera blodig, men knappt
nog mera skändelig art, hvilkas skådeplats ej långt derefter till
samma ställen förflyttades. I hela denna intrig var otvifvelak-
ttgt — hur högt än smädelsen må yrka motsatsen deraf —

drottningen oskyldig. Men hade hon aldrig låtit någon annan
intrig komma sig till last, då skulle sannerligen ej ens den fräc-
kaste haft panna att låta henne äfven i denna uppträda på sådant
sätt, man nu antingen sjelf trodde sannt vara, eller åtminstone
ville göra troligt för andra. Att hon likväl, ehuru ej blott
skenbart, men verkligt oskyldig kunde göras till hufvudperson
deri, detta vederfors Marie Antoinette otvifvelaktigt för hennes
„synders skull". En Maria Theresia kunde, äfven om en verlds
gycklande konster och kabaler lutat sina hädiska hufvuden till-
samman, aldrig blifva föremål eller rof för ett sådant hopspin-
nande af de lömskaste insinuationer.

Den affär, hvars hufvudomständigheter vi nedanför gå att
framställa, är, såsom lätt inses, den åtminstone till namnet allt
för bekanta halsbands-historien. Dess betydelse är oändligen
större än den, som tillkommer blott ett vanligt lösryckt frag-
ment af någon hvardaglig chronique scandaleuse. Det finnes
utan tvifvel få omständigheter, hvilka så skarpt och så mångsi-
digt karaktärisera tiden kort före franska revolutionens utbrott
som just denna, och mer än mången annan bidrog den dessutom
att påskynda de allt söndersprängande explosionernas antänd-
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ning. — För att åskådligen framställa de rätta förhållandena i
denna besynnerliga tilldragelse, torde det vara nödvändigt' att
på förhand presentera ett par personligheter, på hvilkas lott
den tvetydiga äran föll att uppträda i de förnämsta birollerna
härvid. Vi skola derefter söka, så vidt görligt är, utreda det
sannolika, om också, såsom redan blifvit anmärkt, det full-
komligt vissa af saken torde hafva sjunkit hän, dit så mången
vida vigtigare historisk visshet före och äfven efter den ifråga-
varande tidpunkten försjunkit: i ovisshetens oförgängliga natt.

I medeltidens brokiga fastlagsspel saknas sällan en arm,
hälft ärlig djefvul, hvilken oupphörligt illa narrad och prejad
går ur spelet. Äfven uti ifrågavarande tragi-komiska komposi-
tion uppträder likaledes en dylik karaktär, belurad af lika öde.
Hvad som härvid gör likheten fullkomlig åt det hållet, är den
omständigheten, att intrigens narr har äran vara en andans man,
en hög prelat. Denne hjelte är den hjertans beskedliga kardi-
nalen Louis René Edouard Rohan-Guémené, härstammande från
en ädel historisk slägt, som vunnit sin ryktbarhet genom helt
andra bedrifter än dem, hvilka gjort dess nyssnämnde ättlings
minne så oförgätligt. Äfven han pryddes uti icke vanlig grad
af de vanliga förtjenster och fel, som tryckte stämpeln på då ti-
dens franska ädlingar. Han utmärkte sig äfven bland de ut-
märktaste genom intagande sätt att vara, genom kärlek till prakt
och nöjen samt thy åtföljande öfverdådigt slöseri. Att han blef
biskop i Strassburg, stor-aumonier af Frankrike, samt slutligen
kardinal, detta allt hindrade honom naturligtvis ej att nyttja
sin frihet åt det håll, som bäst öfverensstämde med hans lust
och böjelse. Hvad utdelningen af allmosorna beträffar, så lära
de ej alltid tillflutit personer, hvilka behöfde och förtjente dessa
bäst, utan sådana, dem kardinalen sjelf bäst behöfde. Sådant
var fallet åtminstone i början af hans på goda verk och ger-
ningar så öfverflödande bana. Vid slutet deraf blef han dere-
mot älskad såsom de olyckliges faderliga välgörare. ' Ty då
hade han genom personlig bekantskap med olyckan skördat en
erfarenhet, som skulle gjort honom värdig det embete, hvars
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rätta utöfning vidtog först, när han ej mera beklädde detsamma.
Men såsom sagdt — uti begynnelsen gjorde han åtskilligt illa,
ehuru han städse talade väl, i viss mening af ordet.

Denna hans talande tunga var det dock, som närmast in-
snärjde honom uti den intrig, hvarur han lösryckte sig endast
med sönderslitet hjerta och rykte. — Rohan hade i egenskap
af ambassadör 1772 afgått till Wien och uppträdde der öfver-
höljd af en prakt, härlighet och älskvärdhet, som till och med
fördunklade allt, livad han sjelf i denna väg tidigare ådagalagt.
Allt syntes då vara ganska godt. Både de, som sändt honom
och de, till hvilka ban blifvit sänd, tycktes allt efter olika lyn-
nen vara belåtna med eller förtjusta öfver honom. Men ack!
Det hände sig under tidernas lopp, att beställsamma tungor
hugnade Marie Antoinette, redan vorden drottning, med den upp-
lysuingeu, att kardinalen, hänförd af sin qvickhet, tillåtit sig
begabbande yttranden öfver hennes vördnadsvärda moder. Så-
dant kränkte naturligtvis den älskande kejsare-dottern djupt.
Rohans ogunst var afgjord för alla tider, och således äfven hans
olycka. Annars hade han ju ej varit fulländad fransysk hofman.

På denna lösa grund hvilar egentligen hela, den katastrof,
hvilken vi skola exponera, sedan vi först framhaft en ännu vida
betydelsefullare och märkligare karaktär än den betryckte kar-
dinalens. Denna personlighet, insnärjande äfven denna gång men-
niskor och ting uti nät hopspunna enligt hans vana i det för-
borgade, utöfvar på hithörande omständigheter ett förunderligt
inflytande, förklarligt blott genom det tidehvarfs mångfaldigt
brutna sinnesstämning, hvari han verkade såsom en oupplöst
motsägelse. Denne man, hvilken ständigt fasthöll så många
dunkla trådar i nattomhöljda händer, var ingen annan än siaren
från Palermo, Guiseppo Balsamo, den der sig kallade Alessan-
dro grefve af — Cagliostro.

För oss nu lefvande är detta namn vordet endast ett ljud,
betecknande en meteor, förrunnen i tidens omätliga dunkelblå.
Men dock har den tiden funnits, då deras tal var ringa, som
icke antingen med hemsk bestörtning eller harm hörde det nam-
net uttalas. Och få voro väl äfven de, hvilka icke åtminstone
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i början kände sig i hans grannskap gripne uti sitt innersta vä-
sende, dragne till honom af oemotståndlig demonisk tjusnings-
kraft. Hvart enda barn kunde kanske nu för tiden vara nog
upplyst att veta, det hela denne Cagliostros hänförande makt
var uppstaplad på en vanskligt öfvertäckt afgrund af svek och
argan list, på menniskornas dårskap samt deras behof att låta
sig bedraga. Men detta visste på långt när ej alla under det
tidehvarf, som företrädesvis vördade sig sjelft såsom upplysnin-
gens. Visserligen är det godt, att åtminstone vi veta det; men
det är derjemte icke så litet — ledsamt. Onekligen är det
främst illusionernas oförgängliga slägt, som vidlådes af det ska-
brösa arffelet att vara — illusioner. Men det minst bekymmer-
samma härvid är likvisst ej den omständigheten, att sjelfva dess
fosterfäder, menniskorna, egentligen närmast stanna i sticket och
låta sig narra. Och ordspråket antyder ju smädligt, att det
icke är den narr, som narrar, hvilken har olyckan att vara den
— störste.

Mycket af det, som årtusenden aktat heligt, hade dödt
uti mensklighetens barm. Det utbredde sig en liklukt öfver jor-
den. Under detta dödsens armod vaknade en feberlik lust att
återfinna den förlorade vishetens sten, att ösa på nytt nr lif-
sens källa, att besvärja fram de hädangångnes andar för att
dymedels vinna någon visshet angående de förfärliga frågor,
dem lifvet evigt ställer till döden, eller fastmera döden till lif-
vet. Giuseppe Balsamo jemte hans tjusande följeslagarinna Lo-
renza Feliciani lofvade, än såsom marchese Pellegrini, än såsom
grefvo af Cagliostro, än såsom arfvinge af Enochs och Elias' vis-
het, än såsom magier, än åter såsom egyptisk storkofta att rikt
tillfredställa alla, alla behof. Ur hans lefnads-elexir skulle man
dricka evig ungdom och skönhet; ur fantastiska mysterier hemta
ljus; ur grafvens natt visshet om — lifvet. Hvad rådde han
väl derför, att hans vishet ej kunde göra menskligheten vis.
Sådant har ju ej lyckats ens för dem, som haft allvarligare me-
ning dermed. Cagliostro gjorde dock mången lycklig åtminstone
för en stund, ehuru genom bedräglig villa. Och äfven detta
har ju ej lyckats alla, som uppträdt med större anspråk derpå
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att kring sig gjuta sällhet. Och äfven om hans lifs-elexir icke
hade båtat någon annan; så var den åtminstone för honom sjelf
en sådan, någon tid. Ty han jemte sin Feliciani lefde verkli-
gen deraf, ehuru ej evigt, utom i ryktets dombok. Han har
visserligen felat i mångahanda måtto. Men så skänkte honom
ock den påfliga inqvisitionen frikostigt tillfälle att, först under
Engelsborgens fängelsehvalf, samt sedermera under S:t Leos,
vinna tid, rum och ro att öfvertänka, möjligen ångra sin öfver-
lägsna förmåga att vilseleda ett helt tidehvarf. Sådana ting
åstadkommas likväl ej af andra än starka andar, äfven om de
måste erkännas såsom onda. Skulle ej möjligen sanningskärle-
ken känna sin tunga något hämmad i farten att uttala förka-
stelsedomen öfver Cagliostro, ifall den besinnade, att han gäl-
dade sin tvetydiga utmärkelse med uppoffringen af sin lefnads
hela ro; att han utförde sina konster, lik equilibristen öfver en
städse lurande lifsfara; och att han var en bland de få, som
uti ett tidehvarf, förvandladt till en kyrkogård, der all tro på
någonting öfversinnligt låg jordadt, hos de rike och mäktige väckte
ånyo, ehuru visserligen på sitt eget sätt, tron uppå något an-
nat än det, som med bara händerna kunde antastas?

11.

Vid slutet af ofvanstående stycke tilläto vi oss ett försök
uti ett högst betänkligt yrke: andebesvärjarens. På vår vink
framskymtade åtminstone hälft igenkänneliga tvänne skuggor.
Den ena var — hvad den också egentligen skulle vara — in-
genting mer än skuggan af en andans man, kardinalen de Ro-
han; den andra ingen mindre än andebesvärjarn Cagliostros egen
skugga. Om man ock sanningen likmätigt måste medgifva, att
experimentet aflopp oändligen mindre konstrikt än de, hvilka
den sistnämnde sjelf anställde, innan han ännu haft lyckan göra
andeverldens personliga bekantskap, kan det väl icke heller ne-
kas, att vårt i betydlig mån egde en förtjenst, som Cagliostro i
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hög grad saknade: nämligen förtjensten af att vara ytterst
oskyldigt.

Oss åligger likväl den brydsamma nödvändigheten, att ännu
yttermera leda fram en hufvudfigurant uti det drama, hvaraf vi
lofvat en exposé, hvilken —- hvad egenskaper hon än må hafva
utvecklat i de mångskiftande förhållanden, i hvilka hon insnärjde
sig sjelf och andra, aldrig lät den motsägelsen komma sig till
last att uti någon enda af dem alla hafva utmärkt sig genom
— oskyldighet. Tvärtom. Hvar helst hennes hand eller per-
son var med i spelet, der kunde man äfven taga för afgjordt,
att .något ondt var begånget, eller något sådant var å färde.
Denna så ensidiga eller, om man så behagar, tvetydiga dam
var Jeanne de Luz de S:t Remy, hvilken omsider oförgängligt
inskref sig i ryktets verldshistoriska chronique scandaleuse un-
der namn af grefvinna de Lamotte. Men ej ens nöjd med
denna utmärkelse förtrodde hon åt madame Boulainvilliers, hvil-
ken tog den unga, mycket lofvande landtflickan under sina vin-
gars synnerliga skugga, att hennes fader förvarade troget, som
om det varit ett skrin med reliker, en skatt af familjepapper
bestyrkande dennes anspråk uppå att härstamma från konung
Henrik 11, och dymedels från den i blod på thronen afsomnade
ätten Valois. Född var hon i en nejd, der så mycket annat
flyktigt, med skimrande skum tjusande, berusande, förr och ef-
ter hennes tid uppspirat: på Champagnes hala kalkgrund.

Sedan berörda mademoiselle de Luz i sin första ungdom
uti åtskilliga sfärer, hvilka endast deri voro hvarandra lika,
att de samteliga kunde anses såsom lägre, pröfvat sin och an-
dras lycka, försattes hon ändteligen genom ofvannämnda fru
Boulainvilliers från allt hvad provins hette till den enda fläck på
jorden, hvilken den sjelf icke erkände såsom sådan: till städer-
nas stad, Paris. Nu stod hon i mer än ett hänseende vid sina
önskningars mål och beslöt fullt och fast att icke stå der för-
gäfves.

Sitt första steg mot detta länge eftersökta mål: prakt och
härlighet tog hon med och vid herr de Eamottes hand. Denne
herre, med hvilken hon för ombytes skull knöt sig tillsamman
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medels äktenskapsbandet, var garde du corps hos Monsieur *).

Ledd såväl af egen böjelse som af pligtskyldig eftergifvenhet
för sin konsterfarna maka befordrade herr de Lamotte dennas
alla afsigter, om hvilka man ingalunda sagt för mycket, ifall
man yrkar, att de icke heller nu mer än annars alla voro de
renaste.

Lyftad det oaktadt småningom till menniskolifvets högre
regioner, vände hon sig i en betryckt stund till den redan af
oss, väl eller illa kände stor-aumonieren af Frankrike, kardinal
de Rohan med anhållan om lämpligt understöd. En pension
blef naturligtvis ej förnekad en så förtjenstfull persom som hen-
nes. Men det ena förtroendet var ju det andra värdt. Det
blef ej länge en hemlighet för madame de Lamotte, att den
ädle kardinalens hufvud vida mindre upplyftades af sin röda
hatt, än hans skuldror nedtyngdes af svartaste förtviflan öfver
drottningens fortfarande ogunst. Men midt ur denna natt af sorg
framtindrade ett klart ljus för den känslofulla förtrogna. Hon
beslöt att låta sig deraf ledas i schakterna af det dunkla skatt-
gräfveri, som utgjorde den andra eller kanske nu mera den för-
sta bland hennes hufvudpassioner. Beslut och handling voro
äfven denna gång ett hos qvinnan.

Hon föregaf sig ega fritt tillträde hos drottningen och trö-
stade kardinalen ömt med försäkran derom, att hon, grefvinnan
de Lamotte, tid efter annan låtit försonande ord undfalla sig,
hvilka balsamiskt trängde sig till herrskarinnans öron och små-

ningom till hennes hjerta kanske. Ett vingadt hopp sprang
härvid opp äfven i den betryckte kardinalens barm. Det vå-
gade redan hviska halfhögt om stundande bättre tider. Och
huru skulle ej en så rättrogen prelat som vår kardinal sätta

*) Med denna hederstitel helsades par préférence franska ko-
nungens äldste broder, då för tiden allmänt älskad under namn utaf
hertig af Provence, sedermera icke allt för illa känd såsom konung
Ludvig, den adertonde i konungalängden, ehuru visserligen stundom
begabbad genom den bittra — på hans skiftande öden syltande
— ordleken: deux fois neuf, hvilket uttydes två gånger ny eller två
gånger nio — allt hur man behagar.
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tro till en sådan förutsägelse. Tecken från höjden läto icke
heller helt och hållet förgäfves vänta på sig. De bestyrkte,
hvad han så gerna ville tro. De antydde, att islossningstiden,
att solbelysta aprildagar för drottningens vrede voro hardt nära
för handen. Hvem var då lycklig, om ej den arme kardinal de
Rohan, lifvad af sådan vårlig förkänsla, var det! Han höll ju
i sina af fröjd darrande händer ett handbref från Marie Antoi-
nette, uppfyldt med det, som var mera värdt än alla de allmo-
sor, han under hela sin embetsförvaltningstid utdelat. Ty på
dess sidor flödade rika försäkringar om återvändande ynnest.
Kardinalens fröjd nådde sin zenit, då den goda Lamotte yp-
pade att tillfälle för honom att visa sin tacksamhet mot drott-
ningen och göra sig denna särdeles förbunden flammade upp på
hans ljusnande horizont. Trängande utgifter gjorde, hette det,
ett förskott af en lumpen summa, belöpande sig endast till
120,000 livrés nödvändigt. Äfven om kardinalen varit tvungen
dyka fram med denna spottpenning utur Atlantiska oceanens
djupaste djup, huru skulle han väl ett ögonblick kunnat tveka
att förvandla sin kardinalshatt till en dykaretratt för en dylik
operation. Men ehuru hans affärer, genom kanske icke alltid
särdeles oundgängliga allmosors utdelande, blifvit något delabre-
rade, behöfde han lyckligtvis icke underkasta sig en så betänk-
lig ansträngning. Han utbetalade således på stället den begärda
summan med större glädje, än sannolikt någon gåfva från hans
händer blifvit emottagen. Han hade ju sålunda haft lyckan be-
visa drottningen en vänskapstjenst, som ej var så lätt att för-
glömma — huru lätt den ock kunde återgäldas.

Ett moln, som ej vill fly, hvilar likväl ännu blytungt öf-
ver den hoppfulle mannens lefnadshimmel. Och huru kunde väl
denna fullt ljusna, så länge drottningens anlete ej strålade af
huldhet och nåd emot honom, då det vardt honom förunnadt att
att vid någon cour läska sig af dess atmosfer! Visserligen bjöd
madame de Lamotte till att, så vidt det i hennes förmåga stod,
trösta honom. Men ack! Hennes förmåga härutinnan förslog
alls icke. Drifven af tviflets onda genier lade han bördan af
sina bekymmer på sin gamle vän Cagliostros hjerta, hvilken då
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för tiden inskärpte hos det otrogna Paris tron på sina univer-
salmedel. Han, som visste bjelp för allting, borde ju äfveni
detta kritiska fall finna på något räddningsmedel. Redan i Strass-
burg hade, kardinalen låtit upptaga sig bland undergörarens
adepter. Han hade obrottsligt blifvit trogen, hvad än verlden
vågade påstå om den store mästarens kolossala charlataneri.
Hvi skulle då ej denne vilja hjelpa? Att han icke skulle kunna
det? — tvifvel derom lät ej kardinalen komma sig till last.

Grefvinnan de Lamotte, bland hvars vackra fel svartsju-
kan äfven annars icke intog något betydande rum, kunde natur-
ligtvis minst i detta fall harmas öfver bristande förtroende hos
sin vän kardinalen. Hvad denne trodde sig göra af fritt val,
gjorde han likväl endast förd af sin förtrognas omsorgsfulla led-
band. Hon hade förutsett saken och vunnit Cagliostro, aldrig
svår att vinna, när det gällde icke en tom intrig, utan en så-
dan, hvarpå någonting stod att — vinna. Han lyckades ej al-
lenast lugna kardinalen, utan till och med upptända hos honom
en ännu högre ifver att genom hvilka medel som helst göra sig
drottningen förbunden. Äfven nu undandrog sig ej den älsk-
värda grefvinnan att förskaffa honom det tillfälle, hvarefter hans
hjerta trådde. Och denna gång gick det till i större stil än nå-
gonsin förut.

Prologen var slutad. Den första akten af halsbandshisto-
riens egentliga drama vidtager.

Ho är väl den, som icke vet, att på jordens rund finnes
en punkt, der allt, hvad helst naturen någonsin förmått fram-
bringa, nedsättes till ett lumpet fuskverk allenast, ifall man vå-
gar jemföra det med de mästerligaste bland mästerstycken, hvilka
förvåna åskådaren såsom produkter af den fyndigaste mennisko-
fyndighet, den klyftigaste uppfinningsförmåga och framför allt ge-
nom den finaste såväl inneborna som utstuderade smak, röjande
sig ej allenast i hvarje enskild detaljs mikrokosmos, men ännu
vida mer uti den helgjutna fulländning, som sprider sin strål-
glans öfver det hela! Ho är väl den vanlottade, i dunkel födda
och uppfostrade, den der förnummit intet derom, att till mensk-
lighetens förnöjelse framträdt en oas, der hvarje juvel, fängslad
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af konstnärens mästarehand i behörig infattning, oändligen öf-
verstrålar alla daggperlor, darrande i blommornas kalkar, dessa
må nu smidas i guld af söderns eller nordens morgonsol och
skalderna må om dem göra så mycket väsende, de någonsin
gitta! Nej. Så missbytt af sitt öde är väl ingen, att han ej
skulle på sina fem fingrar kunna utreda, att ett veridsherr-
skande Paris finnes till, hvarest tusentals konsterfarna demokra-
tiska händer, barrikaderande sig bakom atelierer, verkstäder
och butiker, vridit spiran liksom ur andras så ock ur naturens
monarkiska hand. Ville man förmätet jemföra hvilken bijouteri-
boutique som helst i Paris äfven med den yppigaste rosengård
i sjelfva Arnos dal, måste ju jemförelsens resultater utfalla un-
gefär såsom vid den, Eugéne Sue anställer mellan den stackars
enformiga, endast solbelysta verlden och en salong, skimrande i
dagen af balens tusen sinom tusen lampors glans. Hur plebe-
jisk, hur roturier, för att icke säga bondaktig måste icke den
konstlösa rosengården ta sig ut emot den bländande butiken.

Att i en stad, der allt är galanteri, finhet, smak, förmå
framställa en galanteriprodukt, som företrädesvis fängslar blic-
ken, som kommer en att förbise, att förgäta allt annat, måste
synas svårt, ja nästan lika omöjligt, som det blefve äfven för
den briljantaste stjerna att en hel afton uteslutande vid sig fä-
sta uppmärksamheten, då den åtföljd af en milliard kamrater
en vacker afton, beväpnad med sin teaterkikare anställer mån-
skensbetraktelser öfver allt det kuriösa, en lycklig jord vid den
tiden kan framte. Men se! Detta mirakel lyckades likväl en
enda gång. Den afundsvärde trollkarlen, som mäktade gå i
land med så stora ting, var hofjuveleraren Böhmer. Han hade
lyckats skapa en halsked — i Vallhall klingar kedens namn
mer skönt — hvilken var nog anspråksfull att fordra lyllning
såsom utan like uti förträfflighet. Såsom ett återfall af blyg-
samhet kunde det kanske anses, att högst densamma det oak-
tadt nedsatt sitt pris till en småsak, simpla 1,600,000 livrés.
Den tog dock sin skada igen på annat sätt. Ty i känslan af
sitt värde förbehöll den sig den förmätna lotten att endast om-
famna en skön drottnings bländande hals. Det var en täflan i
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bländningsförmåga, som sålunda skulle anställas. Marie Antoi-
nette utkorades naturligtvis såsom den enda berättigade till så-
dan täflan.

Det hände således en vacker dag år 1778, att besagde
hofjuvelerare uppträdde i Versailles salar med sin klenod, hvil-
ken darrade i blyg glans, såsom andra klenoder före den dar-
rat, trädande för första gången upp på hofvets hala trappor,
bortom hvars slut så mången, mången redan hade fallit än på
ett, än på ett annat sätt, än i följd af ogunst, än i följd af
dess allt för häftiga motsats. Men det var af ödet bestämdt,
att denna klenods olycka skulle afgöras, emot vanligheten, redan
innan dess lycka blifvit gjord. Tiderna begynte taga en allvar-
sam uppsyn. Således var det förbi med äfven denna leksaks
rätta stund, Den förvisades från hofvet — också emot vanlig-
heten — beundrad, med en ren, en icke oskärad glans; men
ack! likväl förskjuten. Dock m:r Böhmer, äfven han invigd i
den hofmannavishet, hvilken lärde, att hvad icke lyckas i dag,
kan måhända med bättre framgång frestas i morgon, lät ej mo-
det falla oaktadt sin oväntade motgång i hoflifvets labyrinter.
Ar förgingo likväl, innan han vågade förnya försöket. Tåligt,
såsom det egnar och anstår också en hofjuvelerare, sög han
emellertid på ramarne af sitt hopp — ifall vi skulle våga be-
gagna ett så ramt uttryck. Men det visade sig, att samma
olyckliga stjerna, som spridde sitt hemska sken öfver monseig-
neur de Rohans kardinalshatt, äfven stirrade emot den anspråks-
löse herr Böhmers horoskop. Hans undergifna tålamod kröntes
ej af välförtjent belöning: ett nytt nedslående bevis derpå, att
förtjensten någon gång fick obelönad bära bördan af sitt värde
åtminstone från den fransyska konungaborgen.

Den oförtrutne nedlade nämligen ånyo sitt halssmycke för
drottningens fötter år 1781, förvissad att det, upptaget till nå-

der, skulle förflyttas till högre platser, som bättre anstod en
sådan notabilitet bland hofprydnader. Men det höga, verkligen
konungsliga svaret, hvarmed Marie Antoinette mötte hans under-
dåniga anhållan och som med stolt glädje hos hvarenda frans-
man bordt drifva blodet till hjertat, ljöd förunderligt, obegrip-
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ligt som en svårlöst charad i den förbryllade hofjuvelerarens
öron. Drottningen lät nämligen förljuda: „att Frankrikes flotta
bättre behöfde ett präktigt skepp än dess drottning ett präktigt
halssmycke". Huru skulle herr Böhmer fatta en sådan antites?
Han var ju endast menniska, han också. Hvad under då, att
hans förstånd stod stilla vid detta tillfälle, liksom en likprocession
stannar, då en olycksbådande hare sprungit tvärs öfver vägen,
der denna skall tåga fram!

Äfven vi skulle väl åtminstone helt litet dela den förvå-
ning, som slog herr Böhmer vid den för praktens tjusningskraft
icke alldeles otillgängliga drottningens repartie, ifall vi ej vore
i tillfälle att skåda öfver Frankrikes ställning till verlden vid
den tiden, då svaret afgafs. Att deremot hofjuvelerarn, bländad
af och bunden vid den härlighet, som närmast omgaf hans per-
son, icke hade ögon för någon annan glans, förvånar oss der-
emot mindre, än motsatsen skulle göra det, ifall denna kunnat
inträffa. Men ingenting kan väl hindra oss göra det, som herr
Böhmer fann så föga förenligt med sina intressen, då vi kasta
en dristig blick öfver en verld, der det förunderliga blef spordt,
att ett ljus begynte gå opp, der ljuset vanligen går neder —

längst bort i fjerran vester.
Det berättas, att, när Columbus stadd i en nöd, ofantlig

som hans mod och hans förhoppningar det varit, ändteligen
närmade sig dessas och hans aningars så länge eftersökta mål,
det berättas, att milda fläktar då flögo långt mot honom, bä-
rande från San Salvadors strand försäkringar derom, att det
nya, det räddande landet icke mera var oändligt aflägset. De
gåfvo denna försäkran åt den store, olycklige mannen uti säll-
samma blomsterdofter, liksom vackra, milda händer bjuda sina
blomsterhåfvor åt en älskad furste, till hvars möte de sträckas.
Äter blåste nya friska vindar från samma stränder, men nu
buro de helsningar af helt annan art. De hviskade ej ett vän-
ligt välkommen, de ropade ett hårdt farväl!

Närmare trenne sekel hade ilat hän, sedan den gamla
verlden med Columbus tagit första steget på den nya verldens
jord. De vilda djuren liksom de icke stort mindre vilda india-
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nerne, mot hvilka ungefär samma folkrätt som mot de först-
nämnde efterlefdes, hade småningom nödgats gifva med sig. De
hade. fått dela med menniskor, flyktiga, trotsiga som de sjelfve,
sina skogars uråldriga arfvedel, i hvars besittning ingen, så långt
tidens minne kunde gå tillbaka, dittills kränkt dem. Amerikas
orskogar hade småningom ljusnat framför allt vid fackelskenet,
som visade vägen åt biltoge puritaner från Skottlands klippor
eller åt betr\*ckte katoliker från Albions stormiga stränder, eller
ock åt män från det undangömda Finlands och Sveriges dalar.
Såsom den, hvilken räddande sig ur sin för mordbrand fallande
hydda, flyende bergar de penater, som skyddande stått på dess
härd, så hade ock en William Penn, en Walter Raleigh, en lord
Baltimore och tusentals deras onämnde likar gömt uti vilda klyf-
tor, som upptagit dem, sitt obrutna mannamod, sin obstinata
kraft att säga nej till det mesta, hvaråt andra sade ja, sin is-
kalla fanatism att stå och falla för sin öfvertygelse och sin okuf-
veliga lust att högt uttala densamma. Men de, hvilka af men-
niskomakt icke kunde fällas, föllo småningom för tidens. Dock,
emedan de hade så litet annat att lemna i arf åt sina efter-
kommande, blef det för dessa så mycket lättare att bevara sitt
från fäderne ärfda sinnelag. Småningom mildrades likväl detta.
Århundradens vingslag nötte bort det allt för skarpt framstic-
kande kantiga lynnet och lemnade qvar endast den blanka, oåt-
komliga känslan af menniskovärde, bakom hvilken de drogo sig
liksom inom en ringmur, när någon visade böjelse att träda den
för nära. Ej långt före den tidpunkt, hvarom nu är fråga, hade
fransmännen, närgångna som vanligt, fått pröfva, att den omät-
liga ocean, som skilde denna Englands längst bort utkastade
jägarekedja, ej förmått bringa till afsvalning, än mindre släcka
den förbittring, som mer än kanalens vallgraf derborta i hem-
länderna söndrade Bretonernes på hvardera sidan om densamma
kastade afkomlingar från hvarandra. Men kort derpå begynte
nya stormilar kasta om väderhanarne på amerikanarenes jägar-
hyddor. Det blåste slutligen stick i stäf mot den stolta drake,
hvarpå moderlandet seglade sjelft. De spränglärde puritanernes
efterkommande hade småningom glömt bort det fjerde mosaiska
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budets eviga lag. Det är bekant, att det var vid den största
te-tillställning, hvartill tvänne verldar någonsin blifvit inbjudna,,
som förbittringen öfvergick till uttryck, mot hvilka de dittills
begagnade ord och visor förlorade all deras energiska betydelse.
Ty först sedan omätliga massor af nämnda krydda, med brin-
nande ifver blifvit kastade i det brusande hafssvalget, tecknade-
de amerikanska afkomlingarne sina emancipations-dokumenter
från fadersväldet föga varligt på engelsmännernes icke fullt fa-
derligt sinnade bröst.

Det var gemensamt hat mot desse, hvilket först ref ned
skiljemuren, som rest sig dittills emellan fransmännen och ame-
rikanarene. Gemensamma sympatier, strömmande från olika håO
för ögonblicket mot samma mål, kastade ut vänskapsband, i hvilka
amerikanarne fattade tag, så länge de trodde sig behöfva led-
band, hvarvid de kunde hålla sig uppe, tills de voro starka
nog att gå sin bana på egen hand. Ty såsom det egnar och
anstår förståndige köpmän i dessa nejder af verlden, voro de-
icke enfaldige nog att honorera skulder, som egde inga andra
anspråk än hederns. För en enda länk i detta nog vanskliga
vänskapsband gjordes enhälligt undantag. Detta skedde till för-
mån för den man, hvilken tvänne verldar skiftesvis jublande
helsat såsom befriare ; men som vid andra tillfällen åter blifvit
begabbad och begrinad under olika benämningar liksom under
olika förevändningar. Till amerikanarenes ära måste dock med-
gifväs, att de uti sitt förhållande till fången i Olmiitz, revolutio-
nernas storceremoni-mästare, frihetens Don Quixote, Cromwell
— Lafayette, eller under hvad titel, man helst ville igenkänna
honom, varit orubbeligen konseqvente. Samma folk, hvilket al-
drig skytt att trampa de från sina fäders grafvar bortkastade
indianernes gudar under fötterna, har städse dyrkat Lafayette åt-
minstone såsom en halfgud. En hel menniskoålder hade redan
förgått sedan den tid, då han med svärdet lika nitiskt som med
ordet kämpat för den nya verldens unga sak, då han lika myc-
ket haft sina egodelar som sitt blod osparade för dess sjelfstän-
di-ghet. Då erinrade sig amerikanarene ännu, att samme Lafa-
yette, som ej lyckades mera bereda sig plats bland sitt eget
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fäderneslands representanter, icke så litet bidragit dertill, att
en amerikansk kongress någonsin kunnat församla sig i Wa-
shington. Dess president inbjöd honom på hela statens vägnar;
och Lafaytte hörsammade glad kallelsen. Ty han hade hunnit
samla rik erfarenhet äfven af annat än tacksamhet. Han emot-
togs såsom hela statens dyrbara gäst. Denna, hopflikad af fem-
tio olika folk, kände sig åter en gång som en. Det var kär-
leken, som nu gjorde underverket. Hatet hade femtio år förut
framkallat samma fenomen. Lafayette delade andra gudars lycka
deri, att allt, hvarpå hans öga hvilade med välbehag, blef hans.
Han tycktes kunna, om han det velat, åtminstone för ögonblic-
ket med sin blick allena eröfra det fria Amerika, allt ifrån de
oceanlika kanadiska sjöarna intill den kust, der jätteormen bland
verldens floder slingrar sig i hafvet. Men han var deri olik de
fleste andra jordens gudar, att menniskornas hjertan tillhörde
honom alla, der han dyrkades.

Men långt förr än Frankrikes son Lafayette gjorde så-
dana streck i de allt på det klokaste beräknande amerikanare-
nes räkningar, redan på den tiden, då han vid Washingtons
sida gaf namn, betecknande segrar åt den nya verldens dittills
framför allt i sådant hänseende namnfattiga skogar, vann en
infödd amerikanare visserligen oblodigare, men nästan icke min-
dre förvånande segrar på den gamla verldens grund. Denne
fridens hjelte midt i en af krigets lågor glödande verld var
Franklin. Och hans segrar frågar man kanske? Kan hans
djerfhet att ryeka blixten från himlen gälla som sådan. Må-
hända äfven det. Mera häpnade likväl Europa öfver de bedrif-
ter, dem han utförde i Frankrikes kungaslott. Han uppträdde
ju der i sin enkla, republikanska drägt och med sina lika enkla
seder, utan att begabbas, ja till och med helsad med vördnad
af då tidens yppersta mästare i konsten att förhåna. Detta var
redan mycket. Och likväl uträttade han ännu större ting.

Den lugne republikanaren hänförde den flegmatiske abso-
lute konungen af Frankrike till lindrigast sagdt dåraktig hetsig-
het, i det Ludvig först bland alla sträckte sin monarkiska hand
till förbund med ett folk, som gjort sig skyldig till dödsynden,
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hvilken då för första gången betecknades med det målande nam-
net — insurrection. Än mera! Franklin förmådde den för-
siktige ministern Vergennes, hvilken städse för hvarje ja, han
uttalade, hade nej i bakhåll, att förleda det på transmarinska
besittningar icke alldeles utblottade Frankrike att åtminstone
medelbarligen gripa till vapen emot sig sjelft, då det höjde
dessa till försvar för Englands trotsiga kolonister. Om någon-
ting tycktes strida mot Frankrikes intressen, var det en så-
dan strid.

Men det franska folket hade likväl äfven andra intressen
än de antydda att förfäkta; och de ryckte åt sig all makt för
ögonblicket. Det var hatet mot England, som hunnit under ett
hälft årtusendes strider växa till jätte. Det behöfdes en ocean
af blod för att dränka denne på oräkneliga slagfält grånade ve-
teran. Frankrike hade hämndens oeftergifliga intressen att vårda
varmt. Nederlagen under sjuåriga kriget, blödande som ur fri-
ska sår i hvarje fransmans hjerta, ropade efter segrar eller åt-
minstone efter sådana nederlag, hvilkas arfvingar icke voro van-
ära och skam. Det uppväxande slägtet af Frankrikes filosofer
utaf alla åldrar och kön — ty till den kategorin hörde verke-
ligen ej blott män, utan äfven qvinnor och barn — längtade
efter fritt spelrum för verkliggörande af sina teorier. Och i
det omäteliga Amerika hade de i mer än en mening en ny verld
framför sig. Till allt detta kom något, som visserligen ej var
det oviktigaste af allt. De fransyska damerna trånade med skäl
efter det endast allt för länge saknade tillfället att med sitt
uppmuntrande bifall belöna de ännu outförda bedrifterna. — Ej
under således, att det amerikansk-fransyska kriget blef nästan
mer nationelt i Frankrike, än det var det i sjelfva Amerika.
Åtminstone hade ingen fejd uti förstnämnda land sedan flera se-
kel tillbaka flätat till den grad tillsamman alla sinnen som
denna. Fransmännerne härutinnan alltid sig lika glömde såväl
sitt himmelskriande finansiella som allt annat betryck, öfverrö-
stadt af jublet öfver segerbuden, jagande hvarandra. Och ehuru
det ej gick så lätt, som man i början föreställt sig, att störta
den engelska leoparden i hafvets djup, äfven då snart sagdt
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hela den civiliserade verlden sammangaddade sig till ett jägar-
förbund i sådant ändamål; och fastän sjelfve sjöhjelten de Grasse
föll i sin öfvermans, den denna gång lycklige spelaren Rodneys
blodiga händer, jemte sitt väldiga amiralskepp: „Ville de Pa-
ris", föll likväl icke modet hos besättningen å denna örlogs-
mans namne på kontinenten: Frankrikes hufvudstad. Mycket
var förloradt, men äran ej. Och större tröst än denna behöfde
icke fransmännen då, mer än annars. Tvärtom rustade man sig
med jätteansträngning att under skygd af flytande klippor an-
gripa de bergfastare dubbla klipporna: hjelten George Augustus
Elliot och det Gibraltar, han försvarade.

Äfven drottningen Marie Antoinette, ehuru väl hon liksom
sin, åtminstone af henne så högt älskade broder kejsar Joseph,
ogillade krigets orsak, hänfördes dock af den allmänna entu-

siasmen till att glädja sig åt dess resultater. Denna hennes
entusiasm förklarar ock det svar, hon gaf den häpnande herr
Böhmer. Han hade valt en olycklig stund för sina spekulatio-
ner med sitt. juvelsmycke midt i en tid, då alla makter tänkte
på ingenting annat än att rycka från hvarandras kronor de ri-
kaste perlor i Europa, i Asien, i Amerika. Dock saknades ej
personer, hvilka voro begåfvade med både tid och lust till dri-
stigare kombinationer än sjelfve den tålmodige juvelerarns. Ett
utmärkt rum bland sådana spekulanter intog fru grefvinnan de
Lamotte, som nu en stund varit bortskymd af ännu vigtigare
förhållanden än de, i hvilka hon helst rörde sig. Men härefter
skola vi ej mera göra oss skyldige till oartigheten att lemna
den ädla damen ur sigte.

Hon ansträngde sig att öfvertyga kardinal de Rohan, att
•drottningens vägran endast var låtsad, att hon tvärtom brann af
lust till besittningen af det olycksbringande smycket. De La-
motte talade ej länge för döfva öron. Och äfven, om de hade
varit det, skulle de öppnats vid anblicken af den talisman, hon
fann godt att framte för den öfverbeviste kardinalen. Det var
en ny skrift af drottningens hand, hvari försäkrades, att Marie
Antoinette småningom skulle ur sin privatkassa återgälda det
förskott, till hvars erläggande hon berättigade de Rohan. Den
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öfversälle mannen förbisåg i sin förtjusning, att biljetten var
undertecknad: Marie Antoinette de France, ehuru det väl
i något lugnare ögonblick sannolikt icke skulle undgått honom,
att drottningen vid sina underskrifter aldrig begagnade tillägget:
de France. Köpet afslutades till alla kontrahenters tillfreds-
ställelse, och när qvällen framskred den 1 Februari 1785, skred
på Versailles gator en gestalt dunklare än den. Figuren till-
hörde ingen mindre högvigtig person än kardinalen de Rohan,
bärande säll öfver välfulländadt värf sin skatt, underpanten för
stundande dagars lycka och gunst, till grefvinnan de Lamottes
hotel. Ett temmeligen anspråkslöst härberge väntade honom der-
städes, ehuru äfven det icke saknade sina ljusa sidor. Han
undanträngdes nämligen i en alkov, genom hvars glasfönster han
trodde sig varsna en gammal bekant från hofvet, en drottningens
kammartjenare. Hans förmodan fick ny styrka genom denna
persons första helsning: de la part de la reine. I hans för-
trogna händer öfverantvardade nu madame Lamotte det etui,
som gömde ädelstenarne, hvilka de Rohan utvalt till hörnste-
nar, på hvilka hans förhoppningar mera idogt än någonsin förut
begynte uppbygga ett lyckans hednatempel, i hvars allra heligaste
strålade bilden af drottningens återvändande ynnest.

111.

Vår första oeftergifliga skyldighet är väl den att befria
hans eminens kardinalen de Rohan från den sällsamma konklav,
hvari han till hälften med, till hälften mot sin vilja låtit inspärra
sig, visserligen ej i hopp att se en påfve stiga stolt derur, men
likväl ej utan andra förhoppningar, som lågo honom vida mer
ömt om hjertat. Han väntade nämligen med full tillförsigt, att,
när pingstdagen vore inne, han hänryckt skulle förnimma det
af drottningen burna smycket med hundratals glänsande tungor
tala om en ny löfhyddohögtid för hans bortvissnade lycka. Men
hans förhoppningar slogo, ty värr, äfven denna gång felt. För-
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gäfves yppade madame de Lamotte för honom, huru som mö-
tande svårigheter att på bestämd tid uppfylla förbindelserna i
afseende å liqviden, förmådde drottningen att ånyo taga kardi-
nalens bepröfvade beredvillighet i anspråk. Detta förtroende
medförde nu mera ringa tröst. Ty det hade väl sina ljusa si-
dor ; men saknade icke heller sina mörka. Kardinalens visser-
ligen betydliga tillgångar voro redan så medtagna, att han var
tvungen vända sig med anhållan om bistånd till en viss herr
S:t James, som innehade någon befattning vid kongl. finansvä-
sendet och ansågs hafva skött sina egna affärer vida bättre, än
statens blifvit det.

Enligt den senare bland de tvänne uppgifter, den ädla,
Marie Antoinette varmt tillgifna madame Campan angående
ifrågavarande intrig lemnat, var sagde herr S:t James den för-
ste, hvilken hos drottningen väckte någon aning om hvad som
förehades. Sannolikt voro likväl hans underrättelser nog för-
blommerade och obestämda. Det vissa är åtminstone, att Ma-
rie Antoinette ingen vigt fastade dervid. Kringsnärjd af en om-
gifning, deri smädelsen hörde till ordningen för dagen såväl
som för natten, hade hon hunnit vänja sig ifrån att lägga hvarje
vindpust, som tasslade förbi hennes öron från det hållet, särde-
les tungt på sinnet. Dock äfven sträfvare röster än den goda
madame Campans hafva låtit förnimma sig härom. Till dessa
höra monsieur Georgel, kardinal de Rohans vicarius. Lika till—-
gifven denne sin patron som bemälde kammarfru sin olyckliga
furstinna, men mörk i hågen ser han gerna föremålen genom
svärtade glas. Också lemnar det halfdunkel, som onekeligen
sveper sitt töcken öfver dessa, ett fritt spelrum för sväVande
skuggor. Men ho kan betaga oss vår rätt till tvifvel om arg-

hetens sannfärdighet? Herr Georgel ser nämligen uti hela sa-
ken endast en ond machination af drottningen, åsyftande att in-
snärja den hatade kardinalen i ett spindelnät, hvari han skulle
blifva fasthängande. Han förmenar, att Marie Antoinette vid
detta garns spinnande understöddes af en bland sina mest niti-
ske anhängare, sedermera äfven bemärkt såsom den utbrytande
revolutionens bittraste motståndare. Denne man, hvilken såsom
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ambassadör vid höften i S:t Petersburg och Stockholm redan
tidigare förskaffat sig ett slags reputation genom redobogenhet
för all intrig, var baron de Breteuil. I hans karaktär ligger
väl ingen vederläggning mot misstanken om en försåtlig stämp-
ling; men — vi tro det gerna — uti Marie Antoinettes före-
finnes en sådan desto mer. Huru förfärligt vore det också icke
att nödgas tro, det uti en drottnings hjerta en ilsken hämnd-
lystnad skulle dväljas under långa år, lurande endast på till-
fälle att bereda en i det hela menlös undersåtes ofärd! Och
denne undersåte var ju dessutom en man, hvars oförlåtligaste
fel blifvit föranledda endast af öfverdrifven ifver att vara henne
till behag. Ur hela den syndaflod af smädelse, som velat för-
dränka Marie Antoinettes rykte, dykar knappt någon skarpare,
gröfre förargelseklippa fram än denna. En ädel furstinna kan
möjligen nedlåta sig att harmas öfver, kan kanske till och med
känna hat emot en kardinal de Rohan, — men att fälla ho-
nom i garn af en långtrådig intrig, sådant är och förblir —

omöjligt.
Ett stort bevis derför, att det ingalunda låg i drottnin-

gens planer att sålunda fånga kardinalen ligger, tyckes det, uti
den fortfarande köld och tillbakasättande stränghet, hvarmed hon
höll den orolige prelaten på afstånd, så ofta han vid hofvet
sökte nalkas henne. Hade hon verkeligen hyst så fiendtliga af-
sigter, som man tillskrifver henne, skulle det ju kostat henne
endast ett nedlåtande ord att locka honom till att pantsätta sin
eviga salighet, om det gällt ett så hårdt prof. Nu vek deremot
hans timmeliga allt mera fjerran ifrån honom, då ingen förän-
dring kunde spörjas äfven vid hans mest devota uppmärksamhet.
Sommaren 1785 ljusnade allt mer och mer; men drottningens
anlete följde platt icke detta vackra exempel. Och allt dystrare
voro de misstankar, som fingo makt öfver kardinalens själ. För
att med ett enda slag fullkomligen skingra hela denna mörka
här, uttänkte omsider madame de Lamotte i samråd med sina
förtrogne en plan så demonisk, att äfven, om den blifvit hop-
spunnen i afgrundens rådkammare, den svårligen kunnat utstu-
deras mera snärjande. Till utförande deraf bestämdes en af
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dessa olyckliga, dem en af Europas nu lefvande störste skalder
målar, med rosor i lockarne, med leende kring läpparne, men
blödande ur sår, slagna på det stället, hvarest också ett hjerta
en gång klappat. Hennes namn var Oliva; hennes hemvist det
i tusen hänseenden beryktade, förtrollade slott, hvilket sin upp-
byggare, kardinal Richelieu till ära först gjorde sig kändt un-
der namn af Palais Cardinal och sedermera, invigdt af sin
egarinna, Anna af Österrike åt onda makter, under den profa-
nerande benämningen Palais Boyal. Att Oliva var skön, så-
dant bevisas mer än tillräckligt af den rol, hon utsågs att spela;
att hon ej var god i ordets ädlare mening, derför är just samma
utmärkelse ett nytt ojäfaktigt bevis. Också byggdes hela intri-
gen på hennes öfverraskande likhet med sin drottning och på
hennes vana att ljuga känslor, hvilka det döda hjertat längese-
dan icke mera känt.

Hon inbjöds till Versailles till något, hvaruti hon egde en
viss vana: ett hemligt möte. Men den gången var hon ämnad
icke att såsom annars föreställa sin egen person, utan någonting
oändligen mera värdt än den, nämligen drottningens. I den
dunkla nattens stund skulle hon skugglik sjelf midt ibland par-
kens skuggor vänta någon, som nalkades, tillhviska denne några
på förhand bestämda ord samt såsom bevis på ynnest räcka ho-
nom en ros — eller såsom Georgel tror sig veta, ett etui, inne-

hållande sitt facsimile, drottningens sköna porträtt. Hvem var
då den sälle, som väntades till rosenfesten? Det kunde väl ej
gerna vara någon annan än den lycklige, osalige kardinalen. —

Var ej all den smälek, som sedermera drabbade honom, ett väl-
förtjent straff för brottet att ett ögonblick hafva trott på en så-
dan lycka?

Man borde väl egentligan vara fransman för att fullt kunna
föreställa sig, hvad de Rohan kände i den stunden, då han bort-
bar i sitt bröst hela himlen af den visshet, hvilken han trodde
ingen nu mera kunna betaga honom. Men hvem är den, på hvil-
ken aldrig under hans lif en enda huld solblick fallit, som för-
mått honom tro, att sjelfva hans lif, jemnfördt dermed, ej vore
mera värdt än ett solgrand emot ett konungarike? Ocb den,
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hvars barm om ock blott en enda gång öppnat sig för en sådan
blick, kan väl vid minnet deraf känna en aning hos sig vakna
om de känslor, som uppfyllde kardinal de Rohans. ■— Men om
den menniskolycka, som bygger sina sommarvillor på sådana
stunders flyende luftdrag, i allmänhet är för vansklig, för illu-
sorisk att kunna sägas ens vara byggd på lösan sand, huru
mycket mera var det ej fallet med en lycka, så tillkonstlad, så
i mer än ett hänseende bedräglig som denna, hvaraf de Rohan
trodde sig vara i åtnjutande.

De personer, hvilka benäget åtagit sig att uppfostra honom
med så bitter erfarenhet, förmente sig emellertid grunda sin väl-
färd på mera pålitligt fotfäste. Medan de slöto den kedja af
bedrägeri och illistighet, hvarmed de allt trängre insnärjde kar-
dinalen, upplöste de länkarne af den ked, hvaraf de först vridit
snaran. Den ena af dess ädelstenar efter den andra vandrade
förnämt från en hufvudstad till en annan för att på egen hand,
ehuru under omsorgsfulla händers ledning, göra sin lycka. De
hvilka förenade uti Paris tillvunnit sig ett så högt pris, sökte
nu hvar för sig att i London tillvinna sig ett ännu högre. De-
ras patroner och patronessor, för hvilka alla den deltagande
grefvinnan de Lamotte stod i spetsen, beredde sig att, så fort
det sig göra lät, ådagalägga sin affektion för de öfvergifne
derigenom, att de sjelfve längtade efter återseendets sällhet. De
önskade med görligaste första tillfälle begifva sig till Englands
hufvudstad, sedan Frankrikes nu mera hotade endast med fara
och skandal, för hvilken de hade sina grundade skäl att begynna
blifva mera finkänslige än vanligt. Men huru högt än dessa be-
tänkligheter uppmanade dem att öfvergifva sistnämnde valplats
för deras illbragder, ålade dem likväl deras till full mognad ännu
icke hunna planer att uppskjuta lustresan från Calais' till Do-
vres strand, Och det visade sig äfven nu, att den ledare af
krigsoperationer, som förlorar tiden, förlorade allt.

Vi kunna icke uppehålla oss vid detaljerna derom, hurule-
des drottningen småningom erhöll full visshet angående den in-
trig, hvari hon sjelf blifvit förnedrad till hufvudperson. Att
hennes förtrytelse var ofantlig såsom de medspelandes skändlig-
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het, behöfver knappt antydas. Hennes beteende efter upptäck-
ten lemnar dessutom endast allt för starka bevis derpå, att Ma-
rie Antoinette lätt hänföra sig hejdlöst af sin uppbrusande sin-
nesstämning. Äfven den minst kringskådande för- och efter-
tanke hade hos henne bordt inskärpa nödvändigheten att öfver-
hölja det i djupt dunkel af illslug beräkning insvepta spelet i
en, om möjligt, ännu djupare natt af glömska och tystnad. Nu
satte man likväl tvärtom alla krafter, som kunde begagnas, i
hetsig rörelse för att dymedels åstadkomma så himmelsskriande
rumor som möjligt. Och sådant skedde bland ett folk, der hvarje
skandal, icke lik den homeridiska krigsgudens härskri, höjde sig
allenast såsom ur tio tusentals lungor, utan såsom ur millioners.
Hvarje nation, på hvars harm man i århundraden tryckt tystna-
dens insegel, är förfärlig, när detta omsider br3*tes helt och hål-
let. Men ropen från djupet af oceanens stormuppfyllda barm ljuda
milda och försonliga, likt vestanfläkten i en dikt, jemförda med
rytandet, som tränger fram ur ett sådant folks hjerta som det
franska, när timmen slagit, då det slutligen tror sig ega rätt
att äska ljud. Ty om hos fransmännen handla betyder det-
samma som lefva, betyder också tala: andas. Herrarne de
Breteuil och Vermont, åt hvilken sistnämnde Marie Antoinette
redan i Wien skänkte sitt fulla förtroende, medan han såsom
ett slags guvernör eller egentligen föreläsare var anställd hos
den unga prinsessan, drabbar is3*nnerhet ansvaret för att af vis-
serligen varm, men än mera blind tillgifvenhet för drottningen
hafva vilseledt henne härutinnan. I stället för att söka mildra
hennes förbittring, andades de fast mera i den högt flammande
lågan äfven pusten af sin egen, så att Marie Antoinette i dess
qvalm och hetta förlorade den lugna blick, som annars bordt
visa, hvad hennes frid tillhörde. Den plan, som framdrefs af
sådan hetta, kunde ej vara ädel. Hvad under då, att den frukt,
den bar, ej kunde blifva god. Kardinalen de Rohan skulle stör-
tas under massan af inbytande skandal. Men man tog ej i be-
räkning, att det härvid kunde gå, såsom man befarar, att fallet
blifver med vår tids Paris i följd af den myckna dy, den arte-

siska brunnen producerar ur dess innersta grund. Man miss-



530 Uppsatser af blandadt innehåll (1842—1859).

tänker ju, att, äfven om med vattnet, som derur upphemtas, åtskil-
ligt kunde blifva rentvaget, det likväl under tidernas lopp torde
sig så illa åtbära, att hela härligheten blefve störtad i en af-
grund af grus, till hvars bortspolande ingen reningsprocess i verl-
den skulle förslå. Att man likväl icke i Marie Antoinettes ti-
der lät leda sig på rätt väg af den målande bild, vi nu tagit
oss friheten framställa, kan visserligen synas mer än förlåtligt.
Men att man så föga rättade sig efter många för handen va-
rande, endast allt för häftigt på lifvet trängande omständigheter,
torde dock vara mindre ursäktligt. Också underläto ej följderna
att visa sig med samma trotsighet, som man dem framkallat.

Den förderfliga rötmånaden 1785 hade inbrutit och bekräf-
tade sitt urgamla vanrj*kte såsom föga gynnsam för förnuftiga
handlingar. Den 15 Augusti framgick brännhet öfver Frankri-
kes himmel. Det var Marie Himmelsfärdsdag. Hofvet i Ver-
sailles, stundom åtminstone i utvärtes måtto särdeles gudfruk-
tigt, hade endrägtigt församlat sig uti allsköns prakt till ödmjuk,
högtidlig kyrkogång. Den fromme kardinal de Rohan kunde
väl ej vid ett sådant tillfälle saknas. Han infann sig i full em-
betsskrud: korrock med purpurmantel och den lilla kappan, öf-
ver hvilken tronade den röda kardinalshatten, hvarifrån nedföllo
sidensnören, som uppburo rika toffsar, fladrande för vinddragen
ur de vidt öppnade döbattangerna uti de härliga salarne. Men
ack! De violetta strumporna trängdes den gången af ganska
trånga skor. Hopp och bek3*mmer hvälfde sig tumultuariskt om
hvarandra inom den höge prelatens barm. Det visade sig, ty
värr, äfven då, såsom så ofta annars, att det var bekymren,
hvilka hade full bördsrätt till sin gamla arfvejord, menniskans
hjerta. Åtminstone för den arma kardinalen var färden till Ver-
sailles ingen himmelsfärd. Han drabbades endast allt för snart

med den grymmaste visshet härom.
Ett guldbevingadt bud, ifall vi få nyttja denna djerfva lik-

nelse om en herre, som, ehuru nedböjd under bördan utaf ett
Peru af styf guldbrokad, med lätta fjät sväfvade fram, nalkades.
Det hviskade, att konungen önskade träffa kardinelen i sitt en-
skilda kabinett. Var denna utmärkelse ett förebud af ytterlig
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gunst eller dess motsatts. I helgon alla, finnes ibland Eder in-
tet, som låter en skymt af aning härom nedsjunka i eder trogne
tillbedjare kardinal de Rohans själ! Nej! Han anropar Er
förgäfves. I aren som grafven. I häften ingen tunga.

Men den, som denna gång hade tunga på skaft, för att be-
gagna ett populärt uttryck, var en man, som annars, ifall det
icke gällde särdeles hårdt på, rörde denna långsamt, afbrutet,
nästan sväfvande på målet. Det var Frankrikes konung, Lud-
vig XVI. Äfven han, för hvilken kardinalen så ofta glömt bort
hela helgonskaran, drottningen sjelf, löste nu, mera än på länge
varit fallet, när det angått honom, sin tungas alla band. Kar-
dinalen öfverhopades med förebråelser för det, som han räk-
nade såsom ypperst bland sina goda verk och gerningar: för
halsbandshistorien. Om någonsin nöden tvungit en varelse,
hvars huvudbeståndsdel tungan varit, i band, så skedde detta
nu med den annars mångordkunnige kardinalen. Han var lik-
som fallen från skyarne. Hvad han sade, lät såsom gåtor.
Detta brukade visserligen ej vanligtvis räknas som oförlåtligt
fel. Men hans eminens' enigmer voro denna enda gång behäf-
tade med det enda fel, som då för tiden ansågs för oförlåtligt
i Faris: dumhetens. Hvad han tvangs skrifva, var det ej min-
dre. Allt, allt var förloradt: ty äfven den ära, kardinalen ef-
tertraktat, strök sin kos. Hans spel var till den grad förloradt,
att äfven konsepterne — en oerhörd företeelse inom det hofvet
— borttappades. Och åtminstone till en del gällde äfven om honom
det, som den käcke marskalken de Brissac ungefär vid samma
tid menade om sig sjelf. Begabbad, nämligen af hofrnän, hvilka
lika mycket begåfvade med de talanger, dem den gamle krigarn
icke egde, som saknande de egenskaper, om hvilka han med
skäl skröt, uppmanades han att hafva „du courage", hvar-
till Brissac genmälte: jag eger alla möjliga slag af mod, undan-
tagande: le courage de la honte.

Kardinalen bortfördes från konungens kabinett, i hela sin
härlighet, åtföljd af det församlade hofvets harm eller hån, så-
som — fånge, Snart återhemtade han likväl så mycket pré-
sence d'esprit, att han fann medel tillsända sin ofvannämnde



532 Uppsatser af blandadt innehåll (1842—'1859).

vikarie Georgel en biljett, hvari han ålade denne att förstöra
hela sin korrespondens. Och i den rök, hvari denna dyrbara
kollektion, sannolikt gömmande i sitt förtrogna sköte så mån-
gen varm bjertats utgjutelse af olika slag, uppgick, försvann äf-
ven för eviga tider vissheten om flere detaljer angående den sak,
som vållat kardinalens ofärd, hvarefter en af ädelt kunskapsbe-
gär lifvad efterverld med skäl hungrar. Och än mindre stod en
sådan visshet att vinna för den domstol, som på hög befallning
genast lade sin hand öfver den skandalösa affären.

Som en stormil flög ryktet om alla dessa förunderliga ting
genom det häpnande Europa. Men största sensation, det djupast
gripande intresse för eller emot deltagarene deri väckte natur-
ligtvis saken i kardinalens närmaste omgifning. Och denna var
sannerligen ej den trängsta krets, som slöt sig kring en en-
skild man i någon verldsdel. Med närmare eller fjermare band
var kardinal de Rohan fästad vid allt, hvari Frankrikes ära el-
ler blygd under sekel varit personifieradt. Sjelfve den så kallade
store Condés — han, som icke stort mer än tjuguårig vid Ro-
croi inskref med spanskt blod sitt namn i häfdernas eviga min-
nesbok och sedermera vid mognare år lika oförgängligt inristade
sin vanära på den afvoga sköld, han mot sitt fädernesland bu-
rit — sjelfve denne Condés ättling, Louis Josephe, hade varit
förmäld med en prinsessa af de Rohan-Soubise, ehuru hon re-
dan 1760 aflidit. Nästan hela Frankrikes högre adel ansåg sig
förnärmad i en Rohans person. Frankrikes högre presterskap
hade redan, såsom till största delen hörande till landets första
familjer, af detta skäl anledning till bittert missnöje. Dertill
kom hos prelaterne intressen om möjligt ännu oeftergifligare än
de nämnda: nämligen kyrkans eller rättare sagdt det klerikala
stånds-intresset. Till råga på kardinalens egna missöden träffa-
des han äfven af en åskvigg från det eviga Rom. Den såväl
utaf personlig som hierarkisk fåfänga uppblåste Angelo Braschi,
såsom påfve genom nedslående missöden sorgligt beryktad under
namn af Pius VI, braskade häftigt åstad, i det han lät förkunna
kardinalen suspension på ett hälft år, emedan denne hänskjutit
sin sak till verldslig domstols pröfning. Mindre stötar hade väl
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kunnat förslå att ifrån illusionernas luftslott nedstörta ett ef-
ter verldslig ynnest trånande sinne.

Men den af sin olycka nederböjde kardinalen var likväl
ej den ende, som djupt kände sin förnedring. Betecknade väl
den sorgdrägt, hvari massan af hans högborne anförvandter
ställde sig i haie på parlamentsledamöternes väg, när desse tå-
gade till sitt palats för att fälla dom i saken, endast deltagande
för den olycklige kardinalens öde? Eller var den ej lika myc-
ket ett uttryck af harmfull sorg öfver att nödgas bönfallande
sänka sig till foten af den ,/noblesse de la robe", hvilken mag-
naterne dittills knappt ansett värdig att af deras fot beröras?
Den käcka madame de Lamotte var likväl den, hvilken lika li-
tet nu som annars tappade kuraget. Förgäfves var monseig-
neur de Rohan nog oridderlig att skjuta hela skulden på henne
ensam. Äfven sedan hon i Bar-sur-Aube blifvit tagen i fäng-
sligt förvar, förlorade hon ej jemte friheten sitt hufvud. Oför-
färad, såsom det anstod en Frans den förstes afkomling, svängde
hon sitt enda vapen — tungan. Hon sökte från sin sida vältra
hela ansvaret på den oskuldsfulle Cagliostro. Men att denne,
van att mana fram sjelfva hin onde med dess stammoder, skulle
så lätt låta bortblanda sig ens af sjelfva grefvinnan de Lamotte,
sådant kunde man knappt hoppas. Också skedde det ej. Först
när hon blifvit konfronterad med mademoiselle Oliva och mon-
sieur Villette — så hette nämligen den person, hvari kardinalen
trodde sig igenkänna sin gamle kund från hofvet, drottningens
kammartjenare samt författaren till de föregifna brefven från
Marie Antoinette — först då vardt grefvinnan insnärjd i de garn,
dem hennes uppfinningsförmåga dittills så idogt spunnit åt andra.
Hon utnämndes till ständig ledamot af sopqvastames samfund,
till att brännmärkas äfven i yttre måtto och till lifstidsfängelse
vid Saltpetersjuderiet.

För bättre köp undslapp naturligtvis kardinal de Rohan.
Man har framsmugit häntydningar på bestickning af parlamentets
inflytelserikaste ledamöter. Men sådana medel voro sannolikt
öfverflödiga. Tacksamt på eget sätt derför, att denna högsta
domstol, upphärven under Ludvig XV:des sista tider, af hans
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sonason vid dess äntrade till regeringen blifvit återställd, anda-
des sagde korporation idel hat och förbittring emot sin välgö-
rare och dess hus. Den äfven sedermera genom sitt fortsatta,
dels hemliga, dels offentliga krig mot hofvet samt omsider ge-
nom den till vansinnighet gränsande ånger, hvarmed han satte
sig emot strömmen, hvars alla dammar han hjelpt till att upp-
rifva, bekante d'Espréménil begagnade redan detta tillfälle att
komma i stort rop. Fåfängt ansträngde de Breteuil och flere
andra alla krafter för att få de Rohan fälld. Allt var förgäf-
ves. Kardinalens parti jublade högt öfver sin seger, då denne
frikändes. Drottningen emottog domen så, som den verkligen
åtminstone till en del var ämnad: såsom en djup kränkning för
henne. Det hjelpte föga, att kardinalen tvangs nedlägga sin
befattning såsom stor-aumonier samt förvistes från den atmos-
fer, som dittills för honom varit lifvets: från hofvets. Han lem-
nade qvar ett svårsmält arf, ytterlig förbittring hos de fleste,
bland hvilka konungahuset hade bort kunna påräkna under de
svåra tider, som stundade ett stöd, som var så högeligen af nö-
den. Smädelsen fann rikeligen olja gjuten öfver sin dunkla låga
genom de memoirer, dem madame Lamotte, undsluppen sopqva-
sten, hade komponerat i England. Fcjrgäfves uppköptes nästan
alla exemplar utaf denna hemska sammangyttring af sanning och
dikt. Ett enda qvarblef och uppstod, en ny Fenix ur askan, i
föryngrad upplaga, med begärelse slukad af de tusental, som
med passion älskade detta slag af belles-lettres.

Att en Nemesis vid sidan af en försoning går fram äfven
på jorden mellan menniskornas öden, utvisade redan tiden. Åt-
minstone trodde man sig skåda en sådan gengång af dessa uti
den vändning, hufvudfiguranternes i detta drama lif omsider tog.
— Man hade hunnit till den fatala Augusti månad 1791. Då
skållade vilda rop, ömsom frampressade af förtviflan, ömsom af
vilddjursglädje, från tredje våningen utaf ett hus i London. Det
enda. man ur detta förvirrade tumult kunde urskilja, var att de-
moniskt-bakanaliska orgier firades deruppe. När morgonen in-
bröt, stötte vandrarene der nedanför på en sönderkrossad qvinno-
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kropp. I denna hade den sista ättlingens af det skuldbelastade
huset Valois anda fridlöst gästat.

Lifvet hade deremot förbehållet kardinalen de Rohan ännu
mången bitter pröfning. Men när han tillräckligt pröfvat verl-
den och denna honom, sökte han hvila för sitt matta hufvud,
hvari alla hans ungdoms och mannaålders vanskliga planer små-
ningom somnat bort. Han fann ändtligen ro på sina, bortom
fäderneslandets gränser belägna gods, de enda, dem revolutio-
nens stormar ej hunnit bortsopa än. Fullärd i olyckans skola,
lefde han i Tyskland endast för att göra andra lyckliga och dog
försonad med den mensklighet, som försonat sig med honom.
Han afled i Ettenheim den 16 Februari 1802.

Men den tilldragelse, hvars hufvuddrag vi här sökt teckna,
ansågs redan, då den timade, såsom en bland de betänkligaste
symptomer till inbrytande förstöring. Redan då yttrade Frank-
rikes onda genius, han, som städse i korta orakelspråk bebådade
de närvarande förhållandenas fall, redan då yttrade Talleyrand
till Chamfort derom: je ne serais nullement surpris, qu7il
renversät le throne.

Och den nyaste verldshistorien innehåller utläggningen af
dessa profetiska ord.

Men vår afsigt har ej varit att skrifva denna, utan endast.
att lemna en uppsats ~i vexlande ämnen" för ~Joukahainen",



Miniaturbilder från 1808 årö krig.
i.

Yid krigets utbrott.

Krigets forssar bröto på en gång fram från flera håll öf-
ver Finlands uti isens svepduk höljda dalar. Europa hade re-
dan många månader vetat, att så skulle ske, men den, hvars land
det gälde nu, hvars krona det gälde kort derefter, hade föga
gjort för att med makt aftärja den fara, han i tanklös hals-
starrighet dragit öfver sitt folk, som älskade honom och det han
älskade sjelf.

Känslan af, att stor nöd var för handen, hade dock på
en gång satt alla fibrer i den annars så stela finska hären i
verksamhet, hade gifvit denna den energiska spänstighet, som i
stunder af stor, öfverhängande fara öppnar finnens för de yttre
förhållandena hälft tillslutna ögon och låter honom lugnt och klart
öfverse det hela af sin ögonblickliga ställning.

De annars så styfva lederna af den indelta armén hade
hastigt satt sig i rörelse. Öfver allt såg man bistra män lem-
nande hus och hem samt allt hvad der fanns kärt. Från sina
mörka, låga kojor, hvilka de dock älskade, emedan de voro de-
ras egna, sträfvade de fram alla åt samma håll, såsom skarorna
en helgdagsmorgon draga till Guds hus, beläget i midten af de-
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ras hembygd. Sinnesstämningen var densamma som vid dylika
tillfällen: högtiglig, allvarlig, blickande framåt. Men derjemte
såg nu ögat tillbaka, allt jemt tillbaka till dem, från hvilka
kämparne tagit afsked och som, blickande genom tårar efter de
borttagande, vinkade i aftonens skymning till sina lefvande
värn en sista helsning — ja väl en sista, måhäda i ordets bitt-
raste, djupaste betydelse, ty det var ju ej till lifvets högtids-
stunder, men till dödens folket nu drog ut. Då de qvarblifne
ej mera kunde skönjas, tindrade ännu på långt håll från stugor-
nas fönstergluggar skenet från den sprakande fredliga brasan på
härden och de tusen eldsstjernor från skorstenen, fallande ner
öfver halmtaken, liksom förebilder af det eldregn, som kriget
skulle gjuta ner vida omkring på den hittills så lugna hembyg-
den. Hög och låg delade samma känslor, och under bittra tå-
rar lyssnade man på herrgårdarne i qvällens tystnad för att
uppfånga det sista ljudet af de bjellror, som täljde de finske
officerarnes bortfärd från älskadt hem.

Då krigarskarorna drogo förbi kyrkogårdens fridlysta mark,
detta väntande andra hem, togo de för andra gången afsked ej
blott af fädernas tysta boningar, utan ock af dem, som de dit-

tills hoppats skulle skänka dem i tiden sin eviga frid. Nu hop-
pades de det icke mera. Deras grafvar skulle öppnas af svär-
det måhända på fjerran ort; måhända icke ens i den älskade
fädernejorden.

Vandrarenes gångstigar hade småningam hunnit till den
stora stråkvägen liksom bäckarne till strömmen. Gamla vänner
hade med högtidlig glädje kännt igen hvarandra i klarheten af
den sig mer och mer morgnande februaridagen. Trofasta långa
handslag betygade återseendets belåtenhet i den betydelsefulla
stunden. Ord vexlades föga, och tystnaden stördes knappt af
annat än det knarrande ljudet af de vandrandes steg på den
trampade snön. Hvar och en var för sig och sina känslor nog.
Äfven det lättsinnigaste sinne, om ett sådant der någorstädes
fanns, hade tillräckligt i sitt inre att rufva öfver för att behöfva
söka väckelse hos andra samt nog allvar i denna stund för att
icke qväfta alia utbrott af högljudda betraktelser. Få funnos
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— äfven bland dem, som redan dragit ut i det förra kriget —

hvilka icke i djupet af sin själ kände, att de ej anträdt i sitt
lif en betydelsefullare vandring. Nu tågade männerne icke
mera som i början, den ene efter den andra efter gammal finsk
sed, utan i sig allt mera ökade hopar.

Och framåt gick det med snabba steg på den välkända
stråten. De flesta hade mer än en gång vandrat den till samma
mötesplats som nu, ehuru endast till krigslifvets oblodiga lekar.

Ej många år hade förgått, sedan de der samlat sig omkring
sin unge konung och hans härliga gemål. Äfven nu stodo dessa
lefvande för deras sinne.

Småningom växte hoparne på alla vägar, hvilka ledde till
Tavastehus, till allt större massor. Dessa igenomflötos af mera
lif, när de upptogo skaror af landsmän, som redan flerestädes
drabbat till samman med fienden. Mycket visste de förtälja,
som ökade farhågorna, men i allmänhet steg modet högre opp i
männernas barm, då det hördes bestämdt, att leken var börjad.
Och som alla strömmars vågor gjuta sig i det skumbetäckta haf-
vet, så strömmade äfven de skyndande männerne alla till de
snöhöljda, vida fält, som omgåfvo staden.

Dit ilade äfven den provisoriske öfverbefälhafvaren. Sjuttio
vintrars snö låg tung på hans hjessa och böjde den mot jorden,
men stundens storm hade brutit opp isen, som fängslade hans
sinnes liflighet. Han greps med makt af ögonblickets stora be-
tydelse, men ryste tillbaka, då han betänkte sin egen stora be-
tydelse i ett sådant ögonblick. Att någonting här borde göras
snart — snart såsom ögonblicket flyr, det kände han mer än
väl. Men att just han var den, som skulle bryta den väg åt
stundens händelser, hvarpå de skulle gå hän till framtiden, just
detta kom honom att förtvifla. Ej var det dock framtidens dom,
som förfärade honom. Så långt tilläto ej de kringhvärfvande
bekymren honom att se. Också var den, som hvarken kunde
ses eller höras, icke vitnesgill i det härvarandes stora angelä-
genhet. Men desto ojäfaktigare var sjelfva detta närvarandes
domsrätt. För sig, sin egen fysiska person fruktade han intet.
Några fot af sin jord kunde Finland umbära hvar som helst för
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hans fallna lekamen, huru mången bland vän eller fiende än
kunde störta tillsamman på denna mark. Att hans mot djupet
stupande lefnadssol kunde under tidens tumult brådstörtas ned
och sjunka i blod, den saken oroade honom föga. Hans snart
sekellånga lefnadsdag hade redan räknat nog många timmar, goda
och onda om hvarandra, för att han skulle vara smulgråt med
några färre eller flera yttermera. Sjelf hade han tidigt sett dö-
den ansigte mot ansigte och trotsigt utan att blinka och ofta i
striden betraktat vänner, som förbleknat allt mera, ehuru allt
deras blod flyttat sig från deras inre till ytan. Nej, döden
fruktade han icke.

Och dock var hans själ full af dödelig bäfvan. Hvad fruk-
tade då den, för hvilken döden hade intet förfärande?

Han, som fiendens af ryktet förstorade makt ej förskräckt,
förskräcktes för vidden af sin egen. Det var ju han, som skulle
besluta och handla afgörande för alla. På hans vink skulle tu-
sen rusa fram till seger kanske — men säkert många, många
till undergång. Huru kunde han våga stå till ansvar för grå-
tande mödrar, S3*skon, brudar och andra vänner till de stupade,
han, som haft makt och nyndighet att besluta, men också att und-
vika det slag, hvarpå hans fäderneslands öde kunde bero? Hvad
var väl de hemska fiendernas åsyn mot dessas? Var han väl
en gud, att han på eget bevåg skulle våga försöka rädda fäder-
neslandet? Hvad skulle kungen tänka om en så sjelfrådig un-
dersåte? Hvad skulle ej Klingspor kunna insinuera på högve-
derbörlig ort, sedan han hunnit anlända!

~Ack, vore han redan här!" så tycktes den gamle Klerc-
kers tankar gå. ~Men lemnas ej detta tillfälle att handla för
egen räkning åt mig af ett blidt öde, kanske af försynen?
Skall jag vänta, tills den stackaren kommer och troligen kontra-
manderar hela min plan att agera käckt på denna punkt, der
det vore så ytterst maktpåliggande? Men då faller ock hela
ansvaret på honom, det må då bära eller bryta. Ja, så är det
bäst; Men skall jag då icke lyssna till hela den församlade
härens röst, hvilken som en man begär att föras till strid emot
den öfverlägsne fienden? Detta är ju ett godt tecken i alla
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hänseenden. Visst är det så. Väl hafva på långt när icke
alla af dem ännu luktat fiendtlig krutrök — men så krutsprängda
än många bland fienderna äro, hafva de visst icke heller varit
med hvar och en, då krutet uppfanns. Ha, ha! Och mina gos-

sars kulor, som så ofta bitit på björnar och vargar, skola väl
bita på dessa, som hvarken äro så väl gödde och försedde som
sådana. Nog är det så, och det vore riktigt synd att låta ett
sådant tillfälle gå sig ur händerna att känna dessa moskoviter
på pulsen. Ett dristigt slägte är det, det kan ej nekas. Att
tränga så der i en sådan årstid midt i fiendens land! De tyc-
kas ha den skamlösheten att räkna på vår klenmodighet åtmin-
stone; kanske ock på annat. De tro, att de nu hafva Lewen-
hauptar och Buddenbrockar framför sig som fordom. Det skola,

de icke inbilla sig för intet. Vi skola lära dem quid juris.
Min far var prelat, och från fädernehuset har jag ännu i behåll
litet latin, det enda arf jag derifrån fått. Jo, ett ärligt namn
har jag derifrån också och detta vill jag taga med mig i graf-
ven, som snart nog lärer öppnas. Men det betyder heller in-
tet, bara svenskmannaära icke kommer på skam. Här måste
någonting göras, som sagdt är. Vore ändå den satans enögde
stuten här! Hvem i Guds namn kan säga mig bestämdt, hvad
nu borde ske?"

Så vexlade ebb och flod i den gamles sinne, han, som skulle
råda för allt. Hans oförsvagade mod. hans af hedern genom-
trängda sinne, hans insigt deraf, att ett stort, åtgörande tidsmo-
ment var för handen, detta manade honom att sjelf våga allt
för att möjligen vinna så godt som allt. Tidiga barnaårs samt

mannaålderns intryck kämpade okufveligt, understödda af med-
född tveksamhet och obeständighet i lynnet, emot hans ädlare
jag. De första äfven som lifligaste intryck, hans sinne bevarade,
voro de af Levvenhaupts och Buddenbrocks blodiga slut, hvarmed
den förre gäldade förmätenheten af att hafva åtagit sig ett
värf, hvilket hans skuldror voro för klena att bära; den senare
åter sin sannolika skuld. Samtidens omdöme, hårdare än
sjelfva dödsdomen, genljöd från den tiden ännu i den gamle
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Klerckers öron, der han stod utanför Tavastehus med den fin-
ska hären församlad omkring sig. — — — —

11.

En fiendes lärdom på Lappo slagfält.

Klämtningen från tidens malmdigra tornur hade med
hemska slag bådat, att brandåret 1808 var inne. I södern sli-
pades redan det svärd, som var ämnadt att sticka sin spets
djupt i det franska verldsväldets hjerta. Stärkt af handslaget
uti Tilsit utsträckte Alexander i norden den hand, hvilken Na-
poleon erkänt såsom sin egens enda jemnlika i makt och styrka
för att derpå fästa såsom juvelsmyckad ring de glittrande sjöar-
nes fattiga land. Med förvägen djerfhet ryckte från östern
härskaror midt i skötet af dess snöhöljda dalar, dem svedan
af århundradens blodiga brand gjort ömtåliga för sådan påkän-
ning. Men det nittonde seklets civilisation utbredde äfven kring
de föremål, som lågo närmast dem. öfver hvilka krigets flammor
slogo ut, oftast sina skyddande brandsegel. Och när svärdet
föll tillbaka i slidan, nedsänkte dess udd deri äfven förbittrin-
gens blodiga hjerta. Fredligt öppnade sig då hyddornas dörr,
och, lemnande den hårde krigarn med den bortskrapade snön
utanför, framsteg fienden såsom menniska blott till menniskorna
inom densamma, helsad af gästvänliga händer.

Sålunda trädde äfven uti en sådan fridens boning, belägen
i någon af Finlands små uppstäder en yngling, från hvars rust-
ning fiendens färger och utmärkelsetecken glänste, medan ur
hans öga gick en stråle af vänlig godhet. Han var skön och
midt i lägrens vilda tummel hade han redan tidigt iklädt sig
denna ridderliga hållning, som är ett osvikligt testimonium
vitae, hvilket en genomgången kurs i lifvets, erfarenhetens all-
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varliga högskola öfverlemnar åt det ädla sinnet, och som så
himmelsvidt skiljer sig från dessa konvulsiviska vrickningar, dem
kastbollen för hvardagens munväder uti salongernas qvafva luft,
i nejder, öfver hvilkas sällskapslif en ädlare bildning ännu icke
andas sin upphöjande fläkt, någon gång så sällsamt vidrigt för-
stått tillegna sig. Men en fläkt af flet öfverdåd, som stundom
leker på ytan af krigarens väsende, sedan han mer än en gång
kastat sitt lif till insats för att få spela en stund om vin-
sten af( soldatäran, bröt likväl då och då hejdlöst ut på de
yttre kanterna af den kämpes lynne, vi försökt att ställa för
läsarens blick. Han kom nu från lederna af den här, som på
och omkring Eylaus kyrkogård anställt den största begrafnings-
fest, hvartill den nyare tiden ännu dittills någonsin varit vitne,
och som för första gången nedtryckt ljudet af den krigsbasun,
som från Napoleons bulletiner burit segerrop oändligt kring rym-
den. Det var samma här, som så förstört den store slagtnings-
vinnarens vägar, att han behöfde flera månader nu än dagar an-
nars att bryta sig igenom till sitt djerft ställda mål. Ej under
då, att ynglingen, som vid den härlige, ridderligt ädle hjelten

Kamenskis sida tillkämpat sig rätt att stiga upp till sådana
minnens höjd, nedblickade stundom med öfvermodig stolthet på
det nu angripna landets glesa krigareskaror, om hvilka han
blott visste, att de under tjugu år af fred ej känt till någon
annan rök än den, som hvirflade upp på deras bostäders svedje-
länder.

Lugn och allvarlig den ena stunden, blandade sig den nä-
sta redan nära nog tygellös öfverdådighet i hans veka mildhet.
Lekande med barnen i den familj, han besökte, gjorde det då
honom nöje, att döljande sig bakom dörrar och andra skym-
mande föremål för de små, som jagade efter honom, när han
omsider af de sökande upptäcktes, huka sig ner, ropande, att
han härmade den ängsligt undan för faran vikande finska hären.
Han visste ej ännu, hvad han sedermera nogsamt lärde, att det
ej var bäfvan, utan tung förtviflan öfver sin förares nesliga dåd,
denna här släpade med sig. Med harmfull blick följde husfa-
dern dessa hånande konstgrepp och, då hans gäst ändteligen
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framträdt, gick han emot honom, spörjande strängt, hvar han
lärt sig känna den Vågandes fäderneslands krigare från en så-
dan sida, tilläggande, att han sjelf mer än en gång fordom sett
dem manligen stå, der andra med mindre ära vikit.

Inom ett ögonblick stod den tillsporde förvandlad från
yster yngling åter till man. Med en nästan omärkbar rörelse
med ena handen bortfläktade han en framtindrande tår, som äm-
nade sig på ett fält, dit den ej fick synbart ledas: en krigares
anlete. Med den andre tryckte han manligt sin förlåtande
värds. Genom hans själ bäfvade någonting dylikt, som „den
varubeprisande Ontrus" kände vid minnet af sitt hemlands flods,
Dvinas isiga stränder, då ljuf som en honung saknaden flöt ge-
nom hans ådror. Men den tappres ärriga barm gömde likväl
ännu högre minnen.

Våren kom. Mot den till norden återvändande solen vände
sig den finska hären, helsande glad de redan halfsläckta för-
hoppningar, hvilka den tändt ånyo. Väl krossades dessa emot
Sveaborgs klippor. Men på Siikajokis isiga pantsarskjorta in-
skrefvos de glänsande med egnes och fiendens blod. Segerbud,
i början knappt trodda, begynte höras i luften. Förnyade, gåfvo
de trovärdighet åt de föregångna och möjlighet åt kommande.
Finland, stäldt öfver branten af det vidaste svalg, som någonsin
sönderrifvit dess öden, kände i sitt innersta slitningen af lof-
vande hopp — men ändå äfven af farhåga, hvilken hotade med
hvad, som då tycktes undergång. Dess fatum lät från hårda
metallsträngar ljuda sina „chants de crépuscule". Bådade de
en ljusnande morgon eller mörknande qväll? Svaret på frågan
hvilade ännu på framtidens orörliga tunga.

Ynglingen, om hvilken vi talat, gick med solen uppåt nor-
den så högt, att menniskoöden i stort aldrig förr lika långt
borta blifvit afgjorda vid dess midnattliga domstol. Han hade
mer än en gång pröfvat deras kraft, dem verldens beundran hel-
sade såsom de tappraste bland tappra. Han hade stått ansigte
mot ansigte mot de lejonhjertade, björnhöfdade kejsargardena,
hvilka trodde sig sjelfva vara utan like, och hvilkas tro ingen
förmådde vederlägga. Med hvarje ny dags nyvunna erfarenhet
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steg nu hans förvåning att se bland dessa små skaror, framru-
sande så godt som till envigskamp, ett djerft mod, föga efter-
gifvande det, som röjdes under hans forna fälttåg af de be-
prisades tättslutna massor, ledda till anfall af härförare, upp-
höjda öfver all jemförelse. Och likväl hade ej ett enda ande-
tag af ryktet för honom förkunnat förr ett enda namn af dem
alla, som nu hastigt gjorde sig så igenkänliga, att de aldrig be-
höfde befara att förgätas mera. Så hög växte hans aktning, att
han ehuru fiende uti sina ädlaste stunder beklagade, det så-
dane män voro dömde att låta sig släpas baklänges af den elän-
digaste, svagaste hand, som någonsin haft fräckheten att gripa
efter den i sådana tider blytunga marskalksstafven. Äfven han
måste erkänna den nidbilds förvånande sanning, hvarpå sagde
hjelte föreställdes kraftigt sporra en — kräfta. Men kräftryt-
taren var blott finska härens öfverbefälhafvare, ej finne.

Öfver den smala flodbädden öfver Lappos å hade emeller-
tid blodforsen, upprörd af drufhaglens smattrande fall, strömmat.
Och ej utan skäl utropade hjelten Adlercreutz, hvars hjertas
högsta fröjd det städse var att med lika ifver förkunna andras
beröm, som andra älska att höra sitt eget, att Björneborgarne
derunder störtat emot fienden med en oförvägenhet, sådan denne
„kanske aldrig förr erfarit och hvilken den säkert aldrig skulle
glömma". Djupare än hos den unge krigare, hvarom fråga va-
vit, inpreglades hos ingen deraf minnet, — ifall de fallne icke
bevara ett minne af jordens blodiga strider. Mycket hade han
hunnit lära sig på den korta tid, sedan vi först gjorde hans be-
kantskap. Ett ringa bidrag till detta vetande utgjordes af några
kraftuttryck på de bildades språk i det omkämpade landet.

Då återvände han en stormig höstqväll till samma hydda,
dit vi infört honom först. Allt var der i det närmaste som förr
i yttre hänseende. I menniskornas inre endast hade bekymrens
vårdkase allt oroligare flammat opp, lysande vägen åt de stun-
dande tidernas ovisshet. Men han var ej ens till det yttre
mera den han varit. Den höga gestalten stapplade nu framlu-
tad och sönderskjuten. Ögats eld låg hälft förbrunnen till aska.
Hjertats glada mod likaså. Äfven på hans tunga tycktes det
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tigande landet, i hvars ödemarker han kämpat mot en fiendtlig
natur och fiendtliga menniskor, hafva lagt sina fjättrande band.
Talets flod, förr så djerft frambrytande, låg nu liksom fördämd.
Han satt tyst såsom den äkta finnen i hyddan, då han först in-
trädt, tyst såsom tallen i öde skogen, sedan „yxorna dånat vid
roten". Förgäfves sökte barnen, som ej förmådde fatta den för-
vandling, deras ännu ej långt förut så glada vän undergått, locka
honom till lek. Blott ett af smärta snart nedtrampadt leende
tittade för ett ögonblick, liksom förvånadt att der se sig sjelft,
öfver hans hastigt föråldrade anlete. Då bröt, ammadt af stri-
diga känslor, ett hårdt lekande ord öfver hans värds läppar.
Mellan bittert löje och glad stolthet frågade denne, om ej hans
gäst ens gittade visa ännu en gång, huru finska hären gömde
sig undan för honom. I ögonblicket sprang den tillfrågade opp
och glömmande svedan af sina sår reste han sig åter i hela sin
jättelängd och ropade brutet: „tusan djeflar finska armén, tusan
djeflar Björneborgs regemente!" Derefter sjönk han åter till-
baka i sin stol och sin tystnad.

Det berättas, att han aldrig mera lekte sin lek om den
för så käckt begabbade fiendens feghet. Också gafs honom der-
till icke lång tid. Aldrig mer fullt läkt till själ och kropp, föll
han snart i nya strider. — Frågar någons nyfikenhet efter den
tappres namn? Vi kunna ej tillfredsställa denna. Men vi göra
hvad vi kunna, då vi bedja en stilla bön för den i stridernas
högskola tidigt utlärdes eviga ro.



Min företa Romreaa.
(1851).

I.

I allmänhet.

„Komm mit mir nach Rom,
die Stadt der Städte!"

((Alla vägar föra till Rom 11, och likväl äro de vägarna få,
som ledt oss finnar till den eviga staden. Också är den färden
oss så likgiltig, att vi i allmänhet ej ens i tanken haft lust att
underkasta oss dess mödor, då andra, som ej skytt att i verk-
ligheten bära dessa, erbjudit sig att beledsaga oss fram. Man
skall kanske tveka att motsäga detta påstående, ifall man erin-
rar sig, att samma hand, som nu nedskrifver det med kyligaste
lugn, fordom i en stund af de varmaste illusioner skref en upp-
maning till sina landsmän, hvari han anhöll att få fästa deras
uppmärksamhet vid „några ögonkast kring Europa", ämnade att
återspegla de syner, som redan hade tett sig och än vidare
skulle te sig för vandraren. Uppmaningen författades i och hem-
sändes från Bologna, hvarifrån kosan skulle sträckas till samma
Rom, vi nu gå att i andanom uppsöka. Likgiltighetens iskalla,
ljudlösa veto var det enda svar, som följde derpå. Det vänli-
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gaste, klangfullaste skulle likväl omöjligen förtjent en lifligare
tacksamhet. Jag utbeder mig att få förklara meningen med
detta uttryck, vitnande om någonting mer än om tröstlös re-
signation.

Då Finlands bildade allmänhet medels tystnadens slående
vältalighet tillkännagivit, att den ej ville hafva sina ögonmärken
fastade på Europa den tiden, befriade den författaren från en
skyldighet, nära nog den allra odiösaste, som kan trycka en så-
dan. Finns det väl för en kännande varelse någon brydsam-
mare funktion än den att tro sig förbunden ex officio att för-
bytas i en observerande maskin: en termometer, som bör notera
till punkt och pricka hvarje vexling i mensklighetens värme-
och köldgrader; en barometer för tryckningen af samhällslivets
alla förhållanden; en reflexionsspegel, som så troget som möjligt
afkopierar alla mer eller mindre framstickande tilldragelser på
närmast liggande torg, gator och gränder? Jag har dessutom
aldrig utan innerlig horrör kunnat åskåda någon af dessa det
publicistiska väsendets dagakarlar, som hafva på sitt samvete
att fylla det alnsdjupa svalget af omättliga följetongsspalter.
Odrägligt kylande, som isblock af vreda nordanvindar vräkta
emot blommiga stränder, ställa de sig på vakt inom mennisko-
lifvets varma lustgårdar. De spekulera på hvarje anlete, hvarje
muskelspel, såsom snikna judar på börsspelets alla vädervexlin-
gar. Den entusiasm, som på ögonblickets mäktiga vingar lyfter
hän ditt hjertas ädlaste känslor, den har för dessa oåtkomliga
kalkylatorer ingen annan betydelse än att erbjuda vinsten af
intressanta situationer, hvilka kunna begagnas vid vederbörligt
dekorationsmåleri. Din själs innerligaste utgjutelse är för dem
blott en psykologisk kuriositet, som ej saknar behaget af att
vara temmeligen pikant. När du lefver ditt fullaste lif, åtnöja
de sig med att dissekera. Och mannens kraft liksom qvinnans
skönhet väcka hos dem endast underliga funderingar, snarlika
dessa, som uppstå hos en materialistiskt stämd nybegynnande
anatom. O, när jag besinnar, att mitt fäderneslands humana lik-
giltighet frisade mig från nödtvånget att försänka mig i en så-
dan afgrund af mikroskopisk observation, när hon tillät mig att
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otvunget hängifva mig åt en reflexionslös, på en gång egoistisk
och ytterst oegennyttig njutande åskådning af de rika, liffulla
fenomener, i hvilkas luft jag i så många år fick andas uti fjer-
ran länder — när jag det rätteligen besinnar, måste jag ju tack-
samt erkänna, att ingen moderlig huldhet kunnat skänka mig
mera godt än denna skenbart styfmoderliga förkastelse af min
andes erbjudna håfvor. Hvilket skulle bevisas.

Denna stora ovärderliga lycka bar dock en olägenhet
med sig i släptåg; och olägenheten låter just i detta ögonblick
förnimma säg ganska kännbar. Då nämligen utgifvaren af denna
kalender *) önskat fylla några tomrum på sin fjärils vingar med
hugkomster från mina färder i södra Europa och jag af sådan
anledning varit föranlåten att befalla upp ett eller annat bland
dessa minnen, befinnas de, ty värr, i ett så förlegadt och urblekt
tillstånd, att föga doft och färger nu mera låta uppfånga sig,
som kunde berättiga dem att framträda under skuggan af vår-
symbolens vingar. Ack, beskaffenheten af dessa reseminnen kan
förliknas vid allt, som förgängligt sväfvat öfver jorden, t. ex.
vid lagerkransen, som en magister den tiden, då han ännu var
i besittning af lockar eller åtminstone af det vehikel, hvaraf så-
dana kunna åstadkommas, emottagit och på hvars matta guld
han, mogen att skörda jubelkransen, kastar en slocknande kär-
leksblick; ■— eller vid ett blad, prydnaden för en lummig, sym-
patisk lind eller lönn, på hvilket en kärleksvarm tärna i som-
marqväliens ljufhet inristade med en guldnål, fästad närmast
hennes hjerta, tecken, omöjliga att tydas af någon annan än
henne sjelf — och som en annan qväll, en kulig, höstlig kastas
af stormen till hennes fot, då hon, stödd af en annan älskares
arm, vandrar öfver ställen, dädan hon gerna skulle jaga bort
hvarje minne af den der symbolikens betydelse, såsom hon re-
dan trängt det ur sitt hjerta; — eller vid det illa medfarna
konseptet till ett forntida kärleksbref, som vi upptäckt bland
andra dammiga manuskripter och hvars adress vi nu mera ej förmå
så noga erinra oss.

*) Uppsatsen ingick i kalendern „Fjäriln".
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Då man vet sig obegränsadt fri från skyldigheten att för
någon dödlig redogöra för inre eller yttre varseblifvanden, för-
anledda af vexlande nejder, folkslag, förhållanden, huru skulle
det väl falla en in, att medan alla sensationer ännu l<fligast
blomma i ens själ, befordra deras förvissning genom att medels
stela tecken fästa dem vid det lika stela pappret — såsom andra
blommor, brutna lösa ifrån sin rot och ryckta bort ur jorden,
som gaf dem must och från den sol, som gaf dem färg och lif,
uppklistras i likrummet af ett herbarium, eller såsom en fjäril,
hvilken ur samma blommor sög sin fröjd och gamman, pålas fast
i ett sällskap af skarabéer till straff för det, att han var så
vacker eller syntes entomologen så märkvärdig? Men om man
försummat att hålla bouppteckning angående allt det, man öfver-
lefvat, hvar skall man, sedan det, som bör beskrifvas, redan
förvandlats till ett fordom, till en gammal historie, taga detal-
jerna om tid och stund, ort och rum, om färgskiftningar, om
ljudvågor, utan hvilket allt hvarje beskrifning, äfven om den
temmeligen noggrannt afkopierade hufvudsakerna, saknar ögon-
blickets ungdomliga friskhet, det pulserande lifvets natursanning?
För den försumlige resanden genom Italien återstår dock en ut-
väg att reda sig ur den geografiska cul-de-sac, dit hans likgil-
tighet inledt honom, och lyfta sig upp ur det kronologiska va-
cuum, hvari han försänkts af sin tröghet. Har han ur sitt torf-
tiga resebibliotek genom alla skiften blott räddat den enda nöd-
vändiga skriften: böckernas bok —då kan han ännu förflytta
sig på fast och pålitlig grund, liksom hade hans själ aldrig rönt
någon omvexling af tiderna och hans fot aldrig en sådan af
olika länders stoft. Om han sjelf uraktlåtit att föra protokoll
öfver dagar och orter, hafva deremot andra funnits, som i detta
hänseende haft all möda ospard.

Hvilken är då denna allra förträffligaste bok, hvilka dessa
deltagande personer, som så tjenstaktigt oombedda påtaga sig
den börda, den resande sjelf ej behagat bära, frågar den bland
italienska förhållanden mindre hemmastadde med en nyfikenhet,
kryddad af förvåning.
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Och svaret lyder: jo, det är en bok, illustrerad af de
otäckaste prydnader, man någonsin kan skåda och som likväl
kostat mer än det präktigaste planschverk, som en konungslig
tyx framkallat i dagen; en bok, innehållande autografer, skrifna
af händer, dem man önskadt svedda i Blåkullas offerlågor, och
hvilkas anteckningar man dock förvarat trognare än minnena af
sin ungdoms kärlek; en bok, hvari man fasthållit underpanten
för sin personliga frihet, sin menskliga rättighet att skåda da-
gens ljus, att inandas himlens friska luft; en bok, hvars tillfäl-
liga åsidosättande äfven under de allra oförargligaste tider och
förhållanden kunde ådraga vandraren de befängdaste missöden
— hvarpå den, som skrifver detta, kunde citera sin egen erfa-
renhet såsom lefvands bevis och exempel. Denna lifvets bok
uti den heliga faderns stat är naturligtvis icke Lifvets bok för
kristenheten. Den är endast ett vederbörligt — pass, sedan
det fullristadt med kommentarier af alla möjliga former och fa-
coner, blifvit försedt med ett appendix af en diger lunta för
kommande anteckningar, som säger jag följt en i lust, men icke,
såsom redan antyddes, i den värsta nöd, omsider upphöjts till
värdet af den pålitligaste krönika, den säkraste hjelpreda att
„vérifier les datesu, då man ur ett svigtande minne vill reka-
pitulera, hvad man uti Italien upplefvat. Stödd på denna offi-
cielt-autentika källa, behöfver jag åtminstone ej befara att göra
mig saker till kronologiska oordningar vid det, som jag utbe-
der mig att nu få anföra.

11.

Om Livorno.

Ingenting är bestämdare än målet för en Romresa; in-
genting deremot flyttbarare än utgångspunkten för en sådan. Hur
trång vår verld än annars må vara, hafva isynnerhet vi nord-
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boer i detta hänseende ett vidt och fritt fält för oss. Ju när-
mare polen vi nedslagit våra bopålar, desto vidlyftigare anlopp
måste eller kunna vi taga, då vi från den lefvande, glödande
naturens jättemausolé önska förflytta oss till S:t Peters. Åt
godtycket lemnas härvid ett nästan gränslöst spelrum vid valet
af begränsning. En sådan är dock lika nödvändig som den är

svår att uppdraga. Vi begagna vårt fria val till att antaga Li-
vornos fria hamn såsom vår första Romresas första station. Or-
sakerna, som bestämma detta val, äro flera.

Om jag hade ställt så till, att jag befann mig i Livorno,
skedde detta ingalunda för att njuta af nöjet att existera der,
men tvärtom af det att så fort som möjligt komma derifrån.
Livorno visade sig ej för mig såsom en landgång, på hvilken
man stiger öfver till ett önskadt mål, utan snarare såsom en
brygga, hvarifrån man går till sjöss för att hinna detta. I Li-
vorno känner man ingalunda en försmak af Rom och knappt
nog en sådan ens af Italien. En främling, som vill beskrifva
sin färd till den eviga staden och som ej kan besvära sig sjelf
och andra med att börja från början, det vill säga sina egna
hemknutar, gör således kanske icke illa, då han öppnar sin be-
skrifningsbana med och på denna italienska utmark. På sådant
sätt tyckes han i alla fall komma från främmande land till det,
der han vill kolonisera sin själ — för ögonblicket.

Så lätt det är att bevisa, huruledes Livorno icke visar
en skymt af italiensk karakter, så svårt vore det att bestämma,
hvilket lands skaplynne det egentligen afspeglar. Allmännelig-
hetens, den flacka kosmopolitismens mångsidighet röjes vid för-
sta och sista blick derpå. Vill man nödvändigt uppsöka en bild
i smått af det, som Livorno är i stort, torde man göra bäst
uti att med tanken försätta sig till Finlands hufvudstad, sådan
den visar sig från slutet af Juni månad till sista dagarne af
Augusti. Skilnaden är likväl icke så obetydlig; denna fram-
sticker bland annat deri, att det finska elementet tyckes göra
sig vida mer gällande i Livorno, än fallet vanligen lär vara i
Helsingfors under besagde tidrymd. Så tyckte jag åtminstone
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den 30 Januari 1845, dagen för min ankomst till den gamla
Portus Herculis.

Jag är skyldig lemna bevis härpå och med nöje skyndar
jag att meddela dessa.

För att komma ombord på ångfartyget ttVirgiliori, som skulle
föra mig till Civita Vecchia och låg för ankar långt ut i ham-
nen, bad jag tvänne raska gossar, hvilka väntande på tillfälle att
förtjena något, lågo i sin båt, att taga mig i båten. De voro
genast lika villiga som skyldiga, och med modiga tag bar det
kort derefter af öfver högtupprörda, skummande vågor. Medan
vi krånglade oss fram på smala hafsspångar emellan en skog af
mäster, från hvilka alla möjliga nationsflaggor sträckte längtande
armar utåt det fria hafvet, sporde jag mina kompagnoner på ef-
terföljande sätt: „I skarpsinnige jordens och hafvets afskum, I
den fria hamnens sistfödde, öfverdådige bytingar, sägen mig på
samvete, hvilket är den allra vackraste, den allra förträffligaste
af alla dessa hafshästar, som så vresigt rycka på sin groVa
grimma?" Och utan att ett ögonblick tveka pekade en af dessa
för poetiskt smekande talesätt öppna ungdomar på ett skepp»
förbi hvilket vi just nu hade hunnit. Hvem målar min glada
förvåning, då jag, vändande blicken tillbaka åt det anvista hållet,
läste på det utpekade fartygets akterspegel ordet: „Vänska-
pen" jemte namnet på en af mitt aflägsna fäderneslands städer.

tänkte jag i mitt sinne och begynte dervid allvarli-
gen begrunda, huruvida mitt så urbana tilltal möjligen kunnat
röja mig såsom landsman åt den vackra seglarn. Men jag
fann dock snart, att dessa grubblerier voro allt för finska för
att passa ens i Livornos frihamn och efter kort betänketid
fortsatte jag min examen, i det jag önskade få upplysning om,
hvilket skepp ynglingarne dernäst gåfvo företräde framför alla
andra. Då kastade mina följeslagare sina blickar åt alla håll
och tycktes försänkta i de djupsinnigaste betraktelser. Svaret
satte råga på min patriotiska fröjd äfvensom på min bestörtning,
ty det lydde: Ltnog finnes här många ypperliga farkoster, men
den der tager dock lofven af dem alla"'''. Och när jag dechiffre-
rade namnet på detta skepp, primum inter paria, mot hvilket
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vi nu styrde, läste jag: „Onni". — Hvarifrån det hade utgått,
behöfver jag ej tillägga och knappt ens det, att såsom genom

tl den varubeprisande Ontrusri saknaden flöt honungsljuf genom
mina ådror och jagade segersäll bort all den isiga köld, som
min andra landsman, nordanvinden, ur haf och himmel deri gju-
tit. Våren mig helsade vänliga från mitt hemland sända sym-
boler, sade jag sakta för mig sjelf, men dock så varmt, att jag
nästan hoppades, att min helsning, oaktadt all motvind, skulle
tränga upp till sitt aflägsna mål. Göres det väl menniskan behof
af någonting bättre än vänskapen, hvilken man tryggt kan
lemna efter sig, och lyckan, som man möter på det håll, dit
man styr kosan! Hvad är väl sjelfva Caesarlyckan, seglande
på bräcklig köl, mot denna hjertats lycka!

Jag behöfde ganska väl pantsaret af denna finska fröjd,
ty då jag med i hufvudsaken — den att slippa från Livorno —

oförrättadt ärende återvände till stranden, möttes jag der af ett
så lifligt finskt bekymmer, att jag, oaktadt den nautiskt stolta
glädje, jag nyss hade erfarit, nästan var färdig att med den
gråtmilde fader Eneas utropa: Quis jam locus, quee regio
in terris nostri non plena laboris?

Anledningen till detta klassiska utrop var följande. Kring
en gammal sjöman hade en grupp, som ständigt fick förstärk-
ning, slutit sin rund.

Gubben var ganska mångordkunnig, och det visade sig se-
dermera, att han bland andra språk äfven talade svenska —

en skicklighet, som jag ej väntade mig att finna hos någon an-
nan italienare än kardinal Mezzofanti och hvaraf jag likväl
redan förut hade öfverraskats hos prins Louis Lucien Bonaparte.
Gubbens berättelse följdes med icke vanligt deltagande af hans
auditorium och att döma efter några ord, som jag i hastigheten
häraf kunde uppsnappa, tycktes historietten påkalla ett större
intresse än jag kunnat föreställa mig. När jag omsider lyckats
tränga mig fram, erfor jag sakens sammanhang. Polyglotten för-
täljde nämligen, såsom det tycktes med all en skeppares trovär-
dighet, huruledes ett finskt fartyg, hvilket han menade sist hafva
gått från Sardinien, några dagar förut lidit skeppsbrott mot
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kusten söder om Livorno; huru hela besättningen hade blifvit
ett rof för vågorna med undantag af en stackars gosse, hvilken
nu beröfvad allt och utan att känna ett ord italienska nyss ar-
betat sig fram hit upp.

Berättelsen pryddes under sydländsk liflighet med drama-
tiska detaljer oah förfelade ej sin verkan. En bland åhörarena
greps dock naturligtvis deraf mera än de andra alla. I första
ifvern inbillade han sig icke vara någonting stort mindre än ett
redskap i förs3*nens hand, kastadt till Livornos strand för att
bistå en annan vida mer hjelpbehöfvande och värnlös än han
sjelf var det. Sedan alla upplysningar, som ur skeppsbrottmå-
laren kunde uppfiskas, blifvit fångade, skjmdade han sig till sven-
ska konsuln, hvilken bar en finsk slägts namn — han hette
Westzynthius — och hos hvilken med anledning deraf ett mera
finskt sinnelag kunde förväntas än hos dem, som ex officio
voro förpligtade att derstädes taga sig an de finska ärenderna
och menniskorna. Men hvad vändning denna affär sedermera
tog, hörer ej hit att vidare exponera. Af det redan sagda torde
dock klarligen framlysa, att man i Livorno den 30 Januari 1845
sysselsatte sig ganska mycket med de finska sakerna.

Rent italienska förhållanden togo deremot desto mindre
uppmärksamheten i anspråk. Detta tycktes en högst oväntad
anomali emot hvad vanligen eger rum uti Italien. Der hinner
man ju sällan till den obetydligaste köping utan att genast upp-
vaktas af tjenstvilliga andar, redobogna att bereda en närmare
bekantskap med ortens inhemska märkvärdigheter: kyrkor och
de konsthärligheter, dessa vanligen innesluta; med fornlemnin-
gar, punkter, från hvilka naturskönheten bäst springer fram i da-
gen och mera dylikt. Af sådana nationela märkvärdigheter, of-
tast produkter af ett bättre och rikare fordom, men dock före-
mål för stundens glädje och stolthet, hade Livorno intet att er-
bjuda, och man försökte icke ens att hyckla anbud derom. Icke
så som om Livorno hade saknat söner, hvilka med närgången
näsvishet prisade deras födelsestads tlschene Rariteten-". Men
dessa voro af den art, att de snarare täcktes utmärka Livorno
sjelf såsom en främling i Italien än såsom äkta autochtonisk på
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"detta stycke himmel nederfallet till jorden11
— ifall vi skulle

våga begå helgerånet att utsträcka till hela landet — hvari de
nordeuropeiska barbarernas skoraakarkonstsinne älskar helst att
se symbolen af en stöfvel — ett uttryck, hvarmed neapolitanarn
tycker om att utmåla sin fosterbygds paradisiska nejder. Ty
hvad hade väl Livornos ciceroner att bjuda på? Jo, på cimi-
tiero degli inglesi (protestanternes begrafningsplats); på judar-
nes synagoga; på de grekiska kristnes kyrka; allt föremål för
nyfikenheten, dem man föga skulle väntat att anträffa bland ett
folk, hvars religiösa känsla oftast i intoleransen funnit och fin-
ner sitt rikaste näringsämne. Men om ock dessa omständighe-
ter, betraktade ur inskränkt italiensk synpunkt, väcka endast
förvåning, erbjuda de, sedda från en allmänt mensklig sida, ett
djupare intresse. Livorno är en frihamn; dess allt i allom är
handeln. Och all handel i stort är företrädesvis kosmopolitisk.
Dess friska natur älskar att pröfva sin styrka med att bryta
ned skrankor, som resa sig i dess väg, skulle ock dessa fram-
träda i form af skiljomurar, uppresta af intoleransens brutala
armar. Detta är så visst, att redan i aflägsna tider, då hela Italien
trognare än i våra dagar bildade queue åt den mot all tankefrihet
protesterande påfven, den statskloka venetianska regeringen öpp-
nade den första kyrka åt protestanterna mot tankens tvång.

Att handeln utgör Livornos lifselement tyckes alldeles na-
turligt. Om någon stad är denna dertill liksom predestinerad:
ty, ifall man skall sätta tro till krönikorna, så räddades Livorno
från sin långvariga obetydlighet derigenom, att det sjelft af kloka
spekulanter behandlades såsom — bytesvara. Det berättas näm-
ligen, att den akonungslige köpmannenll Cosmo I tillbytte sig
denna plats, hvars vigt han insåg, från genuesarene, dess dåva-
rande herrar, emot Sarzana. Men hvad som förekommer oua-
turligare är den brist på hygglighet och humanitet, som fram-
sticker hos befolkningen i Livorno såsom den skarpaste kontrast
emot det italienska folklynnet i allmänhet och den så vänlige,
milde, älskvärde toskanarens isynnerhet. Det erkännes lätt, att
hamnbuselefvernet ingenstädes just visar sig såsom den bästa
plantskola för ett bildadt umgängessätt; men man kan likväl ej
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undgå att anmärka, hurusom läromästare uti umgänget med menni-
skor, dem hela det öfriga Europa sändt och sänder till Livorno,
derstädes funnit nästan allt för läraktiga elever. Der röjer sig
ej blott en råhet, utan äfven ett okynne, hvilket sällan eller al-
drig torde så oskönt uppenbara sig annorstädes uti Italien, och
som man kunde påstå vara oförenligt med italienarens anborna
takt och känsla för det passande.

Såsom förklaring på det jag härmed velat antyda, må föl-
jande lilla historiett här få sin plats. Ungefär ett år efter nu
beskrifna tillfälle befann jag mig åter händelsevis i Livorno.
Det var en söndagsqväll, och folkmassorna bodde högtiden till
prydnad ännu talrikare än vanligt på alla gator och gränder.
Genom dem sökte jag mig väg i sena qvällen till jernvägsstatio-
nen för att begifva mig till Pisa. Dessa aflägsna trakter voro
mig föga bekanta, men så mycket visste jag dock, att målet ej
mera var fjerran. Då jag frågade en af hoparne, som kanton-
nerade på en liten öppen plats, huruvida stråten, jag följde, var
den rätta, anmälde sig genast flera hyrkuskar såsom benägna
att beledsaga mig till stationen. Menande, att jag kunde hjelpa
mig fram dem förutan, upprepade jag blott min fråga. Då följde
svaret med vanlig sydländsk omständlighet. Man utpekade en
riktning, hvilken betydligt divergerade från den, jag hittills följt;
men det föll mig i alla fall icke in att befara en missvisning.
Ur denna säkerhetsdvala uppväcktes jag först, då jag, hunnen
ett stycke fram på den deklinerande stråten, hörde ett hånskratt
uppstämmas i korus af mina vägvisare. Nu anade jag oråd och
kom snart underfund dermed, att man i stället för att vilja be-
fordra min framgång roat sig med att aflägsna mig ifrån målet
för mina sträfvanden och möjligheten att den qvällen rädda mig
undan alla Livornesiska qvickheter. Med något dylikt specimen
i folknöje som det nyssbeskrifna har jag aldrig hvarken förr
eller senare varit besvärad i Italien. Och likväl genomsträfvade
jag detta från Domo d7Ossola till Syrakusa; klef upp på berg,
der man berättade mig, att mördare väntade vandraren, och för-
djupade mig i dalar, der sirensånger kunnat locka honom på
afvägar. Det hände väl stundom, att man under hvarjehanda



Min första Romresa (1851). 557

ömhetsbetygelser i största förtroende en smula bestal mig, att
man kanske funderade på, huru man kunde beqvämast lurpassa
lifvet ifrån mig. Men detta allt skedde med maner, med ett
visst galanteri, som lemnade efter sig ett vänligare intryck än
det oskyldiga upptåget i Livorno.

Lika litet tåla dess innevånare någon jemförelse med sina
öfriga landsmän i konsten att vara förargade med smak. Det
gifves ingenting grandiosare än utbrottet af italienarns harm, när
han finner för godt att omsider låta denna skrida till eruption.
Vi hetlefrade nordboer tro i allmänhet, att den hetsige italie-
naren vida mindre än vi kan beherrska sin vrede, och vi in-
billa oss derjemte, att dessa vresighetens explosioner äro känne-
tecken på manlig duglighet och kraft. Men i båda hänseenden
misstaga vi oss icke så litet. Att icke förmå styra sin af arg-
het öfversvallande känsla är ett lika stort bevis på svaghet som
hvilken annan bristande styreiseförmåga som helst. Den större
harmonin uti italienarens kropps- och sinnesdisposition gifver
honom oftast makt att, när han så behagar, röja sin styrka ge-

nom herraväldet öfver ögonblickets själsrörelser, och han lemnar
åt nordbon företrädet att ådagalägga sin genom att duka under
för dessa och att hejdlöst af dem hänföras. Också är det huf-
vudsakligast medvetandet af ett sådant företräde, som berättigat
oss att hos italienarn se idel arglistig slughet, då han, beherr-
skande främst sig sjelf, genom intellektuel öfverlägsenhet herr-
skar öfver sin omgifning, eller då värnlösa gubbar från Vatika-
nen utöfvat ett allsmäktigt herravälde öfver själarna ännu långt
efter den tid, sedan det pantsarklädda kapitolinska herrskare-
väldet öfver jordens själ och lekamen redan hade hunnit ramla.

Man skulle likväl göra livornesaren på det högsta orätt,
ifall man trodde, att hans raseri icke kunde bryta fram i lika
obegränsad frihet som en tokig vargs eller en galen nordisk
berserks. Men medan utbrottet af den äkta italienarns vrede bibe-
håller ännu under höjden af sin vildaste tygellöshet någonting
storartadt, präktigt, imponerande — någonting, som påminner
om utbrotten af hans landsmän Vesuvius och Etnas jordskakande,
städer förstörande harm, erbjuder livornesarns raseri blott en
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bedröflig grotesk, nordiskt bister anblick, på hvars framträdande
Skönhetssinnet förlorat allt inflytande och som ej lemnar rum
för någon njutning åt detsamma.

Såsom hade jag alldeles oförmodadt haft nöjet förnya en
gammal ungdomsbekantskap öfverraskades jag dessutom af att
finna i Livorno spår till en vrångsinthet, hvilken yttrade sig på
ett sätt, hvarmed vi här oppe i norden äro synnerligen förtro-
liga. Hvem känner ej denna gnatiga, surmulna, otympliga be-
lefvenhet, hvari vi stundom sätta vår ära, då det gäller att be-
möta menniskor, som gjort oss ingenting för när, men dem vi
sjelfva förnärmat genom vår dumhet eller skamlöshet eller ge-
nom båda tillika? Hafva vi af de förolämpade ingenting att
hoppas eller befara, så stirra vi på dem med en blick, för hvil-
ken intet annat epitet tyckes passande än det, som Homerus
gifver åt den sköna Helena. När vi möta dem, känner sig vår
hatt lika oförmögen att lemna vårt hufvud, som en peruk är det
att med egna krafter höja sig från sin stock. Vi täfla i deras
sällskap segrande med den inbitnaste petschärä uti tigandets
vältalighet. Vi skulle genom vår stolta emancipation ifrån det
sociala lifvets alla fordringar väcka den djupaste högaktning hos:
hvarje sannt bildad eskimo, ifall ej äfven hos honom nyare tids
falska upplysning redan förgiftat det råa naturtillståndets höga
enfald. Huru upphöjda känna vi oss ej t. ex. öfver dessa sken->
heliga, hycklande fransoser, som, delade genom politiska och
sociala åsigter, bekämpa hvarandra offentligen på allt upptänk-
ligt sätt och på lif och död, men som likväl, när de råkas un-
der samma gästvänliga tak, bemöta hvarandra såsom europeiskt
hyfsade menniskor egnar och anstår, icke låtande stålrustningen
af sin medborgerliga vrede förbyta sig i en lumpen pajazzoko-
stym, hvilken fördränker de första elementerna af den bildning,
man har rättighet att fordra af folk, som från urskogarnas frihet
gått vilse under sällskapslivets ok!

Under par timmars tid var jag händelsevis i tillfälle att
njuta af en livornesares umgänge, hvilken röjde de ädlaste an-
lag att gå långt åt nyss antydda håll, ifall ödet hade unnat ho-
nom lyckan att utveckla dessa under annan himmel än Italiens
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och på en en annan jord än Toskanas. Kort efter min ankomst
till Livorno hade denna kund, som plötsligt förvandlades till min
oskiljaktige följeslagare, fört mig till det ångfartyg, hvarom of-
vanför var fråga och om hvars afresa jag ville underrätta mig.
Jag trodde då ännu, att tiden var dyrbarare och knappare till-
skuren, än den sedermera visade sig vara, och ville således ej
förlora ett ögonblick deraf genom att köpslaga med de karonider,
som till hundratal erbjödo sig att föra mig öfver från den jord,
jag önskade lemna. Det ungefärliga priset för sådana öfverfar-
ter var mig dessutom på förhand bekant, och jag var villig att,
de qvicka rörelserna till ära, fördubbla eller tredubbla detta,
ifall så skulle påfordras. Ända till dess liqviden skulle gå för
sig, kom min hamnbuse med mig förträffligt öfverens. Men i den
afgörande stunden brast vänskapsbandet oss emellan under bitt-
raste brytning. Han fordrade åtminstone fem gånger så mycket,
som honom egentligen borde tillkomma, och det ej med inta-
gande och frimodig fräckhet, utan med den buttra animositet,
som utmärker en man af facket, hvilken inbillar sig känna sin
sak i grund. Då jag med lugnaste mod protesterade mot hans
improviserade tariff, kristalliserade sig hans min till allt mera
sur och tvär. Hvad jag bjöd, nekade han att emottaga; hvad
han fordrade, nekade jag att gifva. Ingen möjlighet till förlik-
ning, till fusion af våra olikartade åsigter och påståenden vi-
sade sig. Jag begaf mig omsider bort från hamnen; han följde
mig. Jag uppsökte ångfartygskontoret för att derstädes lösa en
biljett. Han ledsagade mig troget dit. Då vädjade jag till kom-
missionärerne för biljettförsäljningen, utnämnande demtill skilje-
domare uti ärendet och förklarande mig villig att underkasta
mig deras utslag. Desse jurymän funno hamnbusens anspråk så
skamlösa, man någonsin kunde af en sådan förvänta, men de
vågade dock ej stöta sig med denne folkets man genom att väcka
hos honom tanken på möjligheten att veta hut. Sedan dessa
transaktioner gått för sig utan att leda till något resultat, fort-
satte jag vandringen för att uppsöka de olika ställen, der mitt
pass borde viseras. Min skugga höll sig allt lika trofast vid
min sida. Han tycktes vänta, att min långmodighet omsider
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skulle förslappas och att jag, bringad till förtviflan, slutligen
måtte antingen underkasta mig på nåd och onåd hans påståen-
den eller genom att förifra mig gifva honom anledning till nya
anspråk. Men om hans uträkning var sådan, så — missräk-
nade han sig. Jag fortfor händelsevis att vara, såsom jag va-
rit, helt lugn som ett godt samvete.

Då begynte han göra mig uppmärksam derpå, att hans
tid gick förlorad och att jag vore honom skyldig ersättning, för
att han hållit mig så länge sällskap. Jag förklarade mig vara
mycket, smickrad af denna utmärkelse, men tillika att jag inga-
lunda varit nog oblyg att önska mig en sådan. Då föll ändtli-
gen hans mod. Han begynte kapitulera sjelf. Ungefär en paoli
afsprutades på den summa, han ursprungligen begärt och hvar-
vid han så segt hållit sig fast. Då skreds genast till liqvid,
och han emottog det afprutade såsom drickspenningar för sitt
välförhållande, i det han ändock till slut låtit den finska en-
visheten triumfera öfver den judiskt-livornesiska. Men han skilj-
des efter detta förtroliga umgänge ifrån mig med en uppsyn,
som ej lofvade någonting godt för framtiden. Jag vågade knappt
hoppas, att han skulle erkänt vår bekantskap, ifall jag haft det
nöjet att ännu en gång förnya densamma. Så äkta hyperboreisk
såg han ut.

En bekant, för hvilken jag sedermera omtalade, huru oslipp-
ligt denne siamesiske broder växte fast vid min sida och som
väl kände ställningar och förhållanden i Livorno, sade ganska
torrt: tt det var er lycka, att han ej stack dolken i er 11. — Det
måste verkligen erkännas såsom en lycka, genmälte jag, tilläg-
gande likväl upplysningsvis, att det ej var en månskens prome-
nad vi gjorde tillsamman, utan att middagssolen lyste öfver vårt
förbund. Äfven uti Italien hafva dock dolkarne stundom en viss
skygghet att glänsa i sällskap med middagssolens strålar.

De finska sympatierna, analogierna med vissa oss väl bekanta
karaktärsdrag, hvilka röjde sig i Livorno, kunde locka den tän-
kande läsaren till allehanda grubbel. För att erbjuda en väg-
ledning åt detta torde det derför höra till saken att framkasta
en hypotes, hvilken kanske kunde bidraga att lösa gåtorna.
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Såsom bekant är, hafva några mycket lärda antiqvarier tagit för
afgjordt, att vi finnar ega att vörda Israels tio stammar såsom
våra förfäder. Ifall denna mening skulle hvila på säker grund
är det ock i och med detsamma afgjordt, att vi böra erkänna
åtminstone en tredjedel af Livornos befolkning såsom våra små-
kusiner, ty till detta antal uppgår judafolkets ättlingar derstä-
des. Denna omständighet förklarar måhända äfven till en del
hvadan det kommer, att de bildade konsternaråkat ut för en så
utomordentligt steril jordmån i denna frihamn. Ett folk. som ibland
denna sina yppersta dogmer uppställer en näfrätt, fiendtlig mot allt
hvad bild heter, kan, så länge det fasthåller sin renlärighet,
icke gerna vara nog ogudaktigt att vinnlägga sig om belätens
bildande*). Så öfvermäktigt är likväl det italienska elementet
äfven i Livorno, att också der, åtminstone en konst älskas och
idkas med passion: det är den teatraliska. Dennas tempel är
derstädes liksom i hvarje italiensk stad af någon betydenhet
magnifikt. Också kunna vi icke utan obillighet begära, att våra
möjliga stanfförvadter i Livorno skulle endast för att icke för-
neka sina något aflägsna och i alla fall problematiska slägtför-
bindelser åtnöja sig med en så fabulöst blygsam helgedom, upp-
rest åt Melpomenes, Talias och Euterpes d3Trkan som den af
mången lifligt prekoniserade, hvilken nödtorftigt skyler den tea-
traliska konstens prestationer i Finlands hufvudstad. Karnava-
len var dessutom nu inne; och den förbyter hela Italien till en
omätlig lokal för teatraliska representationer af alla möjliga
slag. Hvar enda menniska anser sig på den tiden nästan för-
pliktad att efter omständigheterna uppträda såsom aktör i det
folkskådespel, nationen improviseiar för sitt nöjes skull. Men
det är dock främst de egentliga teatrarna, hvilka sinsemellan
täfla om att åstadkomma det förträffligaste, präktigaste, oerhör-
daste och det förut aldrig sedda. Inga kostnader sparas för
att uppnå detta obestämda, sig städse aflägsnande mål. Man
öfverbjuder hvarandra vid de auktioner, på hvilka alla ambula-
toriska talanger gå, och dem hvarje teaterdirektion vill locka

Jfr V Mose boken 4 kap. 16 och följande verser.
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och tubba till sin disposition. Tiden närmast före karnavalen
utgör de arma, ytterst tarfligt honorerade konstnärernes söte-
brödsdagar. Men sjelfva karnavalsveckorna och framför allt
den sista, då rolighets- och njutningsbegäret stegrats till sin
höjd, äro för desse den svåraste pröfvotid.

Överansträngningen under det eviga spelandet och sjun-
gandet kännes väl mindre halsbrytande för folk, som spelar och
sjuger con amore och af hjertans grund. Men andra klippor
finnas, mot hvilka den sjungande skaran oändligen lätt kan
stranda och göra skeppsbrott. Dessa uppresa sig under skep-
nad af de hörande, dömande massorna. Den italienska publi-
ken så lättretlig, så hastig att öppna sina sinnen för ögonblic-
kets alla intryck, visar stundom nästan ett tigerlynne under pe-
rioden af karnavalens dityrambiska njutningsrus.

Jag hade nyss förut varit vitne till några utbrott af detta
lynne, hvilka lemnat ett outplånligt oangenämt intryck i mitt
sinne. Det var andra dag jul 1844, utgångspunkten för vene-
tianarnes vidt beryktade karnavalshärligheter. Såsom vanligt,
öppnades vid detta tillfälle den gigantiska teatern Fenice, hvil-
ken hela det öfriga året hålles tillsluten. Den representation
af 11, hvarmed detta skedde, var i flera hänseenden en
af de märkvärdigaste jag någonsin öfvervarat, men jag vill fäst-
hålla endast den synpunkten, som gifvit anledning till min di-
gression. Såsom prrima donna hade man användt en sånger-

ska, hvilken jag någon tid förut sett uppträda på la Scala i
Milano med synnerlig framgång och som derstädes helsades med
iifligaste bevågenhet. Annorlunda gick det deremot till i den
fenix bland teatrar, på hvars bål hon nu var ämnad att sve-
das. Knappt hade hon med den försagdhet, hvarmed den verk-
liga konstnärn, äfven den mest bepröfvade och säkraste på sin
sak, alltid framträder isynnerhet för en publik, som är honom
främmande, slagit några driller, innan ett doft knöt spordes från
spridda håll. Detta bidrog naturligtvis föga till att ingifva henne
sjelfförtroende och att ställa hennes talang i ljusaste dager.
Hon hade kanske ej lyckats alldeles väl i begynnelsen, men
misslyckades afgjordt under fortsättningen af den förtviflade
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striden emot publikens ogunst. Hvarje ton, hon försökte att
rulla ned ifrån scenen, flöt såsom olja öfver det eldiga missnö-
jet. Detta fogade ihop allt flera elementer och sammanväxte
omsider till den kompaktaste massa, hvarunder den arma arti-
stens röst totalt förqväfdes. En lavin af hvisslingar sönder-
bröt hvarje ton redan, innan den förmått höja sig ur hennes
barm, som arbetade under den odrägliga bördan såsom en blås-
bälg. Hon gjorde det komplettaste fiasko, man i mannaminne
kunde erinra sig. När hon omsider under öfvermenskliga an-
strängningar släpat sig fram till den härliga duetten mellan
Norma och Adalgisa, som tyckes böra ega nog tjusningsmakt
att tämja till och med vilda djur, rosslade hennes sång nästan
som en döendes sista suck. Hela hennes varelse framtedde den
jemmerligaste anblick. Det var som hade man blifvit dömd till
att åskåda en arm syndares rådbråkning. ,

t
Och likväl tycktes

bland dem alla, som sutto i denna smakens högsta domstol in-
gen skymt af barmhertighet röja sig i något italienskt hjerta.
Endast några sentimentala tyskar sågo ut såsom hade de ropat
det fornromerska: habet! uti sitt sinne. Ty att låta det komma
till ljud var ganska vådligt vid ett tillfälle, då försöket att
sjunga ut rönte så ringa uppmuntran. Slutligen kom slag i sa-
ken ifrån högre regioner. Jag menar med detta uttryck icke
de kejserligt-kungliga österrikiska auktoriteterna, ehuvuväl en
krona var med i spelet. Besagde auktoriteter sågo tvärtom med
den mest upphöjda liberalitet de moderna venetianarenes dispo-
sition att behandla en stackars sångerskas ansträngningar, hvil-
ken bjöd till att göra dem i lag, med samma allvar, som deras
statsinqvisitoriska förfäder skulle handterat den nattomhöljda an-
gifvelsen emot någon statsförbrytare. Det var ljuskronan, som
verkade reagerande emot tumultet, hvilket i sinnena kände inga
gränser mer och i det yttre inga andra än den ofantliga salens.
Öfver detta ofantliga kaos af hånskratt och förbannelser, hviss-
lingar, stampningar och krumbugter störtade sig plötsligt en
natt af skuggor, hvilka på den uppretade publiken gjorde nästan
samma verkan, som om hela verldens redan saligt afsomnade
sångerskors hamnar hade sväfvat fram från grifterna för att bi-
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stå sin halfdöda efterträdarinna i hennes nöd. I ett ögonlick
inträffade nästan total förmörkelse i den gasupplysning, som dit-
tills spridt sitt fridfulla sken öfver den stormupprörda hopen.
Det plötsliga utbrottet af en vulkanisk härjningsflamma hade ej
kunnat föranleda en större sensation än denna oskyldiga eklips.
Dä man snart förmärkte, att den ej hade betydelsen af ett jär-
tecken, öfverväldigade allmänheten likväl sin bestörtning. Men
hånet bröt sig nu genom den djupa skymningen en annan rikt-
ning, än det hittills hade följt. En hviskning, smygande ifrån
man till man genom teatersalongen, förtrodde åt den för begab-
belse stämda mängden, att kronans gasupplysning utbjudits på
österrikisk entreprenad: ej underligt att upplysningen utfallit
derefter. Hvad, som ännu kunde återstå af den olycksfödda
prima donnan, var emellertid räddadt. Ehuruväl hon framslä-
pade sitt hårdtangripna hektiska sångarlif ända till styckets
slut, var dock hennes artistiska carriére i lagunernas stad för
alla tider ruinerad. Men hon hade i alla fall den utvägen att i
någon rivaliserande stad arbeta sig upp, en ny fenix, ur sin
sångaräras glödande aska till en ny härlighet. Värre var det
men den feniciska teaterdirektionen, hvilken inbillat sig, att den
i och med eröfringen af sin donna hade gjort en lysande kupp
af vinning och ära. Den hade visserligen lyckats åstadkomma
någonting oerhördt; men endast ett oerhördt — fiasko.

Följande dagen läste man i de venetianska tidningarna,
att vid gårdagens representation allt förlorade sin glans, med
undantag af Fitzjames. Denna glanspunkt, omöjlig att förmörka,
var en nymf utflugen fråt 1 den lätta sfär, dädan i långlig tid de ypper-
sta dansmästarinnor och dansmästare utsparkat förtjusning åt en
hänryekt verld. Jag hade mer än en gång haft lyckan se henne
kämpa med ögon, armar etc., men framför allt fötterna en strid,
icke utan ära, mot de famösaste medtäflarinnor, uppå den rätta
valplatsen för hennes orkestika idrotter: stora operan i Paris.
På Fenices tiljor sväfvade hon såsom en verklig fenix, utan ri-
valer — åtminstone i dansen. Den tigervilda publiken vardt
tam som ett lamm, då hon med friaste mod utsträckte mot den,
ksom en talismin, sin tåspets. Den 30 januari 1845 om qväl-
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len hade ett djerft entrechat flyttat henne öfver hela Italien
från lagunernas fria hamn till Livornos. Hon var ännu den-
samma som förr. Det stycke gas, som skulle betyda hennes
klädnad, återspeglade vid hvarje rörelse en hel sublunarisk olymp
af idel gratier. Men hon hade nu råkat ut för rivaler af an-
nan art än dem, hon varit van att bekämpa förr. Kring henne
sväfvade varelser, lätta som gycklande irrbloss, eldiga såsom det
fosforescerande skenet på vågorna, hvilka dansa kring Siciliens
stränder. När de hejdlöst störtade sig 1 fandangons, i bolerons
trollringar, tycktes elektriska gnistor spritta ur hvarenda tå- och
fingerspets. De dansade som halftämda vildar, fångade på Sö-
derhafsöarna, som lössläppta elementarandar. Och om än Fitz-
james framstod ibland dem oöfverträffad i behag och konst, slogs
hon dock ur brädet af dessa trollsländors eld, energi och sjelfs-
våldiga, allt trotsande entusiasm. För första gången uti mitt
lif fick jag den qvällen begrepp om hvad en sydländsk dans
vill hafva att säga.

111.

I hamnen och på landsvägen.

Ångfartyget uVirgilio11 måste omsider ut, om det ville eller
icke. Icke sjömannaerfarenhet, icke klokhetens beräkningar fingo
nu mera tagas till råds. Den romerska karnavalen störtade med
stora steg mot sin ändalykt. Lusten att dessförinnan hinna
fram dref oss derför till sjöss oemotståndligt, såsom gången af
ett fatum drifver en hän mot det förelagda målet. Passagera-
rene på 11 voro temmeligen allmänt till mods ungefär
såsom en här, hvilken bereder sig att med stormande hand er-
öfra ett fäste, gånge hur det vill. Vi ville innan kort se det
inre af Rom eller ock förgås.
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Utsigterna att åtminstone realisera detta dilemmas senare
vilkor tycktes lofvande nog. Slutet af Januari och början af
Februari månader är den sämst valda tid för sjöfart på Medel-
hafvet. När den för 11 afresa utsatta stunden var inne,
for stormen vildt rytande öfver häftet och upprörde detta ända
till dess djupaste grund, liksom den der jätteräfsan, om hvilken
Kalevala sjunger. Men stormens mening syntes för ingen del
vara densamma, som den af moderlig sorg förda räfsans. Icke
till lif ville han kalla upp det, som häftet slukat, utan tvärtom
kasta ned mot djupet allt, som från lifvets höjder kunde
ryckas.

Vår Virgilio, olik deri sin skaldiska namne, som ledde
Dante under hans underjordiska promenader i aDivina Comme-
dia11, ville i det längsta undvika äfventyret att nedersänka sig
sjelf och dem han bar till submarinska upptäcktsresor. Öfver
ett helt dygn hade han uppskjutit sin afresa. Men ehuru ovä-
dret, i stället för att stillas, tillväxte i samma progression som
vår otålighet, måste ((Virgilio 11 omsider foga sig uti sitt och
vårt öde. Dess herr kapten nödgades befalla: --sätt maskinen i
gång!11 Det var således ute med vår ((Galgenfrist 11, såsom nå-
gon, icke ämnad att drunkna, kunnat uttrycka sig.

Min afsigt är ej att skrifva en sjöroman. Detaljerna af
väder och vind, af sjö och våg hafva således i och för sig sjelfva
för mig ingen betydelse. Endast ställda i sammanhang med
menskliga förhållanden kunna de denna gång vinna en sådan.
— Då vi trängde oss fram genom det icke särdeles välberyk-
tade utloppet af Livornos hamn, behöfde vi lyckligtvis ej låna
ledning af det monument från förgångna tider, hvilket sjelf trot-
sande förstöringen så ofta kastat en graffacklas dystra sken öfver
annat, som vigts åt undergången. Denna fyrbåk, som för fem
och ett hälft sekel sedan upprestes på en klippa af de vidtfa-
rande, hafbeherrskande, stridbara Pisanarene, stirrade nu ned
på oss med skumma, sitt ljus beröfvade blickar. Först när
mörkret tränger på, återfå dessa en förunderlig glans. Tolf
dubbla argandska lampor gjuta en flod af ljus vidt omkring öf-
ver den ödsliga rymden. Då dess stund att lysa var kommen,
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nådde strålarna oss icke mer. Men i den stunden påminte oss
väldiga skuggor om en förbrunnen glans, mäktigare än alla
verldens argandska lampor förmå åstadkomma: herrskareväl-
dets, uppburen af menniskosnillets och menniskokraftens stora
makter.

Vi ilade nu förbi Elbas klipphällar. Kolossala töcken-
massor, med hvilka vädrets ilningar lekte, bytte i hvarje ögon-
blick om gestalt, lyftades mot höjden och störtades genast der-
efter åter mot de vid branterna lurande afgrunderna. Den väl-
dige verldseröfrande hjelten stod dock ej mera på dessa klip-
por, med armarna korsade öfver det breda bröstet, och hvälf-
vande derinom planer att ensam besegra samma land på några
dagar, mot hvilket Europa länge hade fåfängt stridt, då han
ännu för det landet drog sitt svärd. Det hade väl lönat mödan
att trotsa en ännu vildare storm, än den vi uthärdade, för att
se honom, smidd på sin klippa, skaka på bojorna och känna i
sin eldsjäl kraften vakna på nytt att af dessa gjuta ledband åt
folk och furstar ånyo.

Medan jag, hållande mig med stor möda fast vid en re-
ling, stod försänkt i mörker och ännu nattsvartare bekymmer
deröfver, att Napoleon ej mera var inackorderad på Elbas furst-
liga tukthus, stapplade till min sida en tysk jesuitlärling, som
färdades till Rom för att fullända sin kurs. Hans bekymmer
voro af en helt annan art än de, som oroat mig sist. Denne
Loyalas son gjorde mig uppmärksam derpå, att vår galeja var
ett gammalt odugligt vrak, som knakade jemmerligen i alla sina
fogningar; och att dessa ofelbart innan kort skulle upphöra att
göra skäl för namnet, emedan de, ifall stormen fortfor på samma
vis som hittills, snart icke mera komme att foga någonting till-
samman. Anmärkningarna hade verkligen sin riktighet. Ång-
fartyget 11 liksom skalden, som deråt gifvit namnet,
hörde redan till en förgången tid och lefde hufvudsakligast på
gammal fides; men de heroiska betraktelser, jag nyss förut haft
anledning anställa öfver en gigants olycksöde, hade kommit mig
att glömma stundens „petites miséres". Och det var sannerligen
icke för att enligt godkända exempel sjungande i mörkret
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glömma ögonblickets farhågor, som jag — emedan vi båda gjorde
anspråk uppå att vara lärda män.— citerade min favoritvers
ur Homerus:

„Se, Patroklos är ock fallen, som dock större var än du!"

Pekande på Elbas hällar, hvilka allt mera drunknade un-
dan våra blickar i mörker och böljorna, beledsagade jag denna
klassiska situation med korta kommentarier angående olämplig-
heten att vid åsynen af dylika minnesmärken af världshistoriska
katastrofer grufva sig öfver våra egna små missöden, som dess-
utom voro till den grad ohistoriska, att de ännu icke händt
och möjligen icke ens skulle inträffa. När jag höll denna mo-
raliskt-politiska föreläsning för jesuiternes adept, kunde jag omöj-
ligen föreställa mig, att jag par dagar derefter skulle af mitt
samvete tvingas inför honom göra „acte de contrition". Och
ikväl hade ödet så beslutat.

Ödet hade deremot icke bestämt, att den natten skulle
vara ((Virgilios 11 sista och Elbas farvatten dess Panteon. Om
den gällde detsamma, som salig prosten C—n menade om sig
sjelf, när någon sade sig vid ett visst kritiskt tillfälle hafva
trott, (tatt fan skulle taga herr prosten 11. aMin tid var ännu
icke kommen 11, genmälde den gudfruktige gubben. Enligt hvad
jag sedermera hörde berättas, kom dock ((Virgilios 11 stund ej
långt derefter. Den led svårt haveri; och då funno vederbö-
rande omsider för godt att till dess skröpliga lekamens upp-
hjelpande vidtaga åtgärder, dem man, om också blott för att
bibehålla ett sken af anständighet, kunnat kosta derpå, innan
jesuiteleven behöfde befara, att hans halfttända lärdomsljus skulle
släckas i hundra famnar djupt vatten.

När morgonen rann opp, blek och kulen, visade den ett
haf, ännu häftigare upprördt, än vi dittills hade sett det. Stor-
men hade kanske icke tilltagit i våldsamhet, men det ringa
skygd mot denna, som dittills kastats åt oss, såsom allmosa, af
det nog aflägsna Corsikas klippstränder, försvagades med hvarje
steg, vi togo mot söder. Sardinien hade kunnat erbjuda oss
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samma nödhjelp, om ej Italien böjt sig allt mera undan emot
sydost, livadan hafvet låg öfver oss öppet ända ifrån kusterna
af Tunis. Ställningen syntes så betänklig, att 11 insigts-
fulle och erfarne kapten ansåg sig böra söka hamn, eburuväl
icke ens eu tredjedel af vägen till Civita vecchia mera återstod.
Farväl vårt hopp att illustrera med vår närvaro åtminstone de
tre sista dagarna af den romerska karnavaleu! Detta farväl
togs under mångfaldiga skiftningar af känsior, ända ifrån den
högröda, purpurfärgade harmens och förtviflans till den bleka,
indifferenta resignationens. Sorg öfver felslagna förhoppningar
föll likväl mer eller mindre djupt i hvarje sinne, jemte det emot
hamnens botten sjunkande ankartåget.

Hamnen, der vi sökte oss en tillflykt, hörde jag för för-
sta gången nämnas i samma ögonblick, den för oss öppnade sin
famn; och jag förmodar, att jag nedskrifver ett för ganska få
finska läsare bekant namn i och med — San Stefano. Skulle
frågan vara om den närbelägna holmen Monte Cristo, vore väl
förhållandet ett helt annat. At denna arma, getnärande klippa
har ju ett snille skänkt den kosmopolitiska klangen af en un-

derbart romantisk guldö.

Liksom för att ropa efter denna holme, som vågat sig en-
som ut på vida hafvet mellan Italien och Corsika, sträcker sig
en landtunga ifrån sydvestligaste kanten af Toskana, hvarvid
den bindes af tvänne helt smala band. Tungspetsen hvässes
mot söder till kap Argentaro; i norr kröker sig tungan till San
Stefanos hamn, som erbjöd sitt hägn åt 11 och virgilia-
narene. Dessa voro, såsom redan blifvit antydt, icke synnerli-
gen väl till mods, och högst intressant var det att förnimma, i
hvilka olika yttringar lynnet hos de likväl, i det hela, lika
stämda individerna bröt sig fram för att gifva sig luft. Trenne
aristokratiskt-seigneurialt sinnade män, raska till sin natur och
vana att med penningens allmakt Öfverväldiga alla svårigheter,
hade hastigt fattat sitt beslut att trotsigt öfvervinna äfven den,
hvilken lagt sig hämmande i vägen för vårt romartåg. De hade
upptäckt på sina vägkartor, att helt nära kusten en stråt öfver
Orbetello, Montalto o. s. v. förde till Civita vecchia. Kunde
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man endast uppnå denna allmänna stråkväg, var man sauverad,
ehuruväl räddningen komme att kosta nog dyrt, och afgiften för
den ännu icke tillryggalagda återstoden af vår tillärnade sjöfart,
såsom på förhand gäldad, ohjelpligen var förlorad. I första if-
vern nppgjordes stora planer att anskaffa hästar och någon bond-
vagn, i brist på bättre, för att ofördröjligen genom att vända
ryggen åt San Stefano visa sitt förakt för detta eländiga näste,
såsom man något förnämt och kanske litet orättvist täcktes ut-
trycka sig. Sedan de förberedande åtgärderna energiskt blifvit
vidtagna samt krönta med hopp om framgång, sågos herrarne
med qvicka gester afhandla stundens questions urgentes på
sluttningen af en trång berggata, som ledde upp till köpingens
högre regioner. Talen höllos så högljudt, som ämnens vigt och
intresse föreskrefvo; man behöfde således icke ohöfviskt lyssna
för att upptäcka debattens andemening. Hufvudfrågan var den
att finna en fjerde man, hugad att dela partiets äfventyr och
framför allt dess — depenser. Längtande att hinna fram till
mina närmaste önskningars mål och derjemte att få genomströfva
nejder, tt dit sällan någon länder11, framträdde jag dristeligen till
dessa herrar och män, med hvilka jag dittills icke haft äran
stå i någon kommunikation, och anhöll om att blifva upptagen
såsom quartus intervéniens. Man såg benäget i min person re-
presentanten af fjerdedelen uti den insats, som de hotande kost-
naderna gjorde nödvändig; tt allt annat sågs förbi! 11 Man an-
tog således mitt anbud under smickrande miner och talesätt.

Utförandet af de tre herrarnes stora landstigningsplaner
svarade likväl på långt när icke emot deras stora gester. Dels
mötte anskaffandet af ett någorlunda drägligt ekipage vida större
svårigheter, än man i första hettan hade föreställt sig, dels och
kufvudsakligast hade också denna hetta betydligt lagt sig. Af-
kylningen föranleddes af omständigheter, som voro kuriösa nog.

I den stund vi kastade ankar uti San Stefanos hamn, låg
der redan förut ett ångskepp, hvilket sålunda undflytt de stor-
mar, 11 senast hade trotsat så tappert. Fartyget var
fransyskt och ett bland dem, hvilka underhålla kommunikatio-
nen emellan Marseille och sydliga Italien. Knappt hade vi hunnit
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i land, innan man på alla tecken märkte, att fransosen redde sig
till att taga en alldeles motsatt rigtning. Han skulle ut till
sjöss. Då uppstod ett doft sorl bland 11 ex-passage-
rare, hvars väder stimulerade småningom den under askan glim-
mande vredens glöd till himmelshög flamma. Det var som om
en länge planerad sammansvärjning bland en skeppsbesättning
omsider hade brutit ut i eld och lågor. Med okunnighetens
och oblyghetens förenade styrka angrepo vi, hvar och en på sitt
håll — i våra sinnen, — vår kaptens feghet, oskicklighet, likgiltig-
het för våra sträfvanden och vårt bästa. Hvad behöfdes det
något större bevis på alla dessa hans fel och brott än det, att
han roar sig med att krypa bak stenen just i samma ögonblick,
då folk, som något bättre förstår sin sak, lägger ut? Några
bland de näsvisaste af tumultuanterne hade icke försyn att fram-
bära våra gemensamma gravamina till kaptenen, föremålet för
för desamma. Med detta storartade lugn, som präktigt utmärker
den mångbepröfvade verkliga sjömannen, upptog han demonstra-
tionerna. Han svor en dyr ed uppå att lägga ut, äfven han,
ifall fransosen icke blåst till reträtt inom förloppet af tvänne
timmar. Inträffade detta återtåg ej, och han således emot sitt
bättre vetande var nödsakad att begynna den hufvudlösa färden,
tvådde han sina händer uti allt det vatten, stormen nu upprörde
i hela Medelhafvet. Ifall han något begrep af sitt yrke, skulle
„Virgilios" sällskap icke undslippa med handtvagning endast.
Sitt bästa ville han i alla fall göra. Han äfventyrade ju dervid
mest. — Äfven vi andra äfventyrade dervid dock något, t. ex.
lif och lefverne, för att icke omnämna det, hvarmed lifvet för
tillfället kunde uppehållas, hvilket ej förtjente att tänkas på, då
genom en så radikal kur, som den förestående, för lifvet snano-
likt blefve tillräckligt sörjdt. Det var i sanning en smula både
ömkligt och löjligt att sätta hela sin timmeliga välfärd på spel
endast för nöjet att ett ögonblick efterapa fransosen. Hvad som
dessutom för hans friska korpus möjligen var helsosamt eller
åtminstone drägligt, kunde lätt för „Virgilios'- bräckliga lekamen
föra till fjälls eller rättare sagdt, den här gången, till motsatsen
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deraf. Men det var ju ej första gången, menniskorna riskerade
åtskilligt för glädjen att likna fransosen. Det blef dervid, att
vi skulle begifva oss ut i hans kölvatten. Med spännande otå-
lighet äfbidade man de tvänne timmarnes förlopp.

De hunn.o ej förlöpa, innan det visade sig, att, så obe-
tänksamt än vår kaptens löfte ljöd, han likväl vid dess afgif-
vande ådagalagt vida mer sakkännedom och beräkning af rätta
förhållandet, än någon af oss i vår stora ifver att mästra ho-
nom kunnat ana. Icke halfannan timme var förgången, då det
fransyska fartyget åter ganska beskedligt sökte hamn och blyg-
samt deri kastade ankar. Ingenting kunde verka mera lugnande
på sinnena än denna händelse. Vår lilla koloni uti San Stefano
var sammansatt af menniskor, tillhörande 7 ä 10 särskilda nar
tioner. Men bland oss alla fanns dock ingen, som icke hade
så djup respekt för fransosens kurage, att han ej tyckte sig
utan att förlora ett grand af sin krigsära, kunna hålla sig på
mattan, der sjelfva fransmannen blifvit slagen från fältet. Man
täflade derför om att betyga sin aktning för den nyss förut så
styft missfirmade chefen på ~Virgilio". De modestaste bland
oss voro så slagna af blygsel, att de utan alla expektorationer
drogo sig undan för att etablera sig, så godt det ville låta sig
göra, i vårt nya läger. Om den stormodiga expeditionen till
lands var nu mera ingen fråga.

Två hela dygn tillbragte vi nu i denna undangömda vrå
af verlden, hvars starka klipparmar, liksom symboliskt, krossade
det vida häftets vågor, innan de hunno fram till vår fot, och
dess gny och brusning, förrän de med hela sin styrka slogo
vårt öra. Liksom ej längesedan Toskanas milde, menniskovän-
lige hertig, hvilken stundens stormar äfvenledes kastade till
denna sista utpost af lians land, hade också vi kunnat lefva
nöjda i San Stefano, ifall vi icke, liksom han ■— sans cornpa-
raison likvisst — behagat förelägga oss högre syften än det
att uti idyllisk ro tillbringa våra dagar skiljda från verldstumul-
tet. Men det var oss icke nog att vara de jörste i San Ste-
fano, emedan vår håg lekte med den längtan, att vi måtte re-
gera med de andra i — Rom. Hvarför hade ej Caesars am-
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bition fallit på vår lott! Vi skulle då känt oss lyckliga. Att
det likväl fanns någon ibland oss, hvilken det roade att spela
furste, emedan han sålunda på sitt sätt ville göra lycka, skall
jag längre fram hafva äran omförmäla.

Vår vistelse i San Stefano erbjöd dock ett intresse af
bättre och högre art än den tillfälliga möjligheten till herde-
lycka, på hvilken jag nu syftar. Man tröttnar stundom vid sa-
longernas expositioner, der bildningen och rikedomen, der kon-
sten och naturen, begäret att behaga och förmågan dertill fram-
ställa sina skimrande, någon gång tjusande taflor. Man trött-
nar till och med vid galleriernas ännu härligare, konstrikare,
behagfullare expositioner, dem geniet snyckat med sin skapare-
förmågas högtidsgestalter. Allt detta kan blifva enformigt i
längden, såsom härligheten af en brännhet solskensdag. Men
hvad man ej tröttnar vid att se är det, huru folken lefva och
hafva sin rörelse; detta lif må då återspegla sig i den strand-
lösa oceanen af hundratusendes folkskockning, eller i den trångt
begränsade kretsen af en ringa församling. Oaktadt båda dessa
speglars skenbara entonighet finnes dock inom dem djup nog för
en oändlig mångfald. Hafvet i storm eller stiltje, utsigten öf-
ver din hemb3*gds dalar och fjellar, den härjande flamman i
närmaste skog eller den fridfulla förkolnande elden i hemmets
härd tyckas ju ock enformiga vid första blick, och likväl dröjer
blicken med glädje eller undran, med sorg eller bäfvan vid dem
länge. Så är det äfven med folkets lif. Har du ögon att se,
nog förtjenar det lifvet att skärskådas.

Ingen väntade sig att i det fattiga San Stafano finna ari-
stokratiska samlingar af måhrekonstens och skulpturens mäster-
verk. Ännu mindre kunde man hoppas att derstädes skulle er-
bjuda sig njutningen af artistiskt ordnade tableaux vivants.
Och likväl hände det sig, att jag der öfverraskades af ett mi-
miskt-plastiskt skådespel, som åstadkom en så omätlig, så out-

plånligt djup effekt, att äfven, om jag finge se en planet brista
i stycken för mina ögon, jag ej tror, att denna katastrof kunde
verka en väldigare skakning än den artistiska representation,
naturen sjelf gaf sig mödan arrangera invid San Stefanos hamn.
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Sjelfva Michel-Angelos beundransvärda och så högt beundrade
framställningar af syndafloden, ja, till och med af den yttersta

domen, uti Sixtinska kapellet, förekommer endast såsom en ny-
begynnares svaga försök i jemförelse med den kolossala konst-
produktionen i San Stefano. Arma jätte, hufvudet högre än
allt annat folk inom de bildande konsternas verld, hvarför för-
unnades det dig icke, att den 2 Februari 1845 kl. 5 på e. m.
blicka ned till San Stefanos strand? Då hade det kunnat blifva
af dig någonting helt annat, än det blef!

Såsom i den öfriga kristenheten var det söndag i San
Stefano besagde datum. Men dagen hade för vår hamn bety-
delsen af en dubbel högtid. Tvänne väldiga ångfartyg hade ju
funnit skygd deri. Deras passagerare sökte som bäst i San
Stefauo ersättning för det Rom, som gått dem ur händerna.
Skulle då San Stefano ej se högtidligt ut? Och visst hade det
också påtagit sig en sådan uppsyn. Högtidsminer, högtidsdräg-
ter — ingenting sparades. Hela befolkningen hade rusat ut
från sina boningar, liksom det varit synd att den dagen hafva
tak öfver hufvudet. Il dolce far niente, alltid ett italienskt
folknöje, var i dag en pligt. Desto nöjdare sågo menniskorna
ut i den fria luften och i känslan af att uppfylla sin skyldighet.
Men den fröjden tog en ända med förskräckelse.

Jag hade vandrat ensam uppe på höjderna, som på
djerfva trappsteg oafbrutet stiga mot skyn, ända från stranden,
och i hvilkas lägre regioner menniskorna byggt sina bon. Det
var en på en gång storartad och ljuflig syn, som från dessa
höjder tedde sig: der borta i fjerran det stormupprörda Tyrr-
henska hafvet, öfver hvilket hvita böljor seglade liksom jättesva-
nor; och här närmare den liffulla, i rika färger lysande men-
niskofloden, som rann emot samma haf, lik ett guldbestråladt
vattenfall flytande från bergen. Snart fann jag dock, att det ej
var godt för mig att lefva allena och skyndade med snabba steg

till menniskohvimlet åter. I samma ögonblick, jag hann till San
Stefanos öppna plats, hvars nordliga kant tvärbrant stupar mot

hamnen, varsnade jag en oroligare, häftigare rörelse bland den
på torget böljande mängden. Dä påskyndade jag min fart för
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att kunna följa med den till stranden ilande strömmen och möt-
tes snart af en anblick, hvars like i dramatiskt gripande kraft
jag aldrig skådat och hvars minne skuggorna af den längsta
lefnadsafton icke skulle förmå undanskymma. Ur vattnet upp-
stego en mängd gestalter, liksom från grafvens natt till dagens
ljus. Hvarje deras rörelse, hvarje ställning betecknade en strid
mellan lifvet och döden, en strid, hvilken dödsångesten visade
såsom mindre afgjord till lifvets förmån, än den i verkligheten
var. Med denna ångests vilda kraft starkare än sjelfva kärle-
kens lindade sig sköna armar kring ynglingars hals: det bort-
domnande lifvet tycktes bafva koncentrerat hela sin återstående
makt i detta famntag. Liksom nattsvarta töcken kring en mån-
belyst sky flöto här de rika upplösta lockarna kring dödsbleka an-
leten; der andra varelser, tyngda mot jorden, stapplande, stöd-
jande sig mot vänfasta skuldror. Hvad lif i denna scen, ehuru
de flesta skådespelarene deri, ännu trodde sig fåfängt spjerna
mot döden! Hvilken natur i denna tableau, improviserad af
slumpen! Hvilken effekt, utan att nå^on sådan var beräknad!
Med hvilket omätligt deltagande följdes ej utvecklingen af det
pågående dramat, som ej spelades och sågs, men npplefdes så-
väl af aktörerne deri, som af åskådarne! Också fanns det väl,
med undantag af mig och ett par främlingar, som händelsevis
äfven ställt sig på skådeplatsen, knappt någon, som ej hade
på ett eller annat sätt en nära andel i detta skådespel, hvars
alla aktiva deltagare tyckts ämnade att genom sin undergång
förvandla detta till ett sorgespel på fullaste allvar. Upprännin-
gen till stycket var följande. Sexton flickor, eliten af San Ste-
fanos ungdomliga blomsterkrans, hade jemte vänner och väns
vänner fått det infallet att begifva sig åstad för att an-
ställa en mönstring på de i hamnen liggande ångfartygen.
En ganska stor båt begagnades till denna expedition, som
till en början kröntes af all önskelig framgång. Hvad som
skulle göras var allaredan gjordt; båten hade hunnit med sin
dyrbara, älskliga last helt nära stranden, då den gjorde det,
som kanske en eller annan af dess finkänsliga besättning icke
hade varit obenägen att göra — under mindre hårdhändta och
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vådliga förhållanden, det förstås. Ty farkosten råkade ut för
en svekfull stötesten, svigtade först ett ögonblick och kantrade
sedan jemmerligen öfverända. Och de ljufvaste blomster, på
hvilka aftonsolen lyste i San Stefano, vattnades nu på en fason,
som hotade att för alltid utsläcka deras ögons milda brand jemte
deras känslors ömma lågor. Aldrig har dock den ymnigaste, på
morgonfriska blommor fallande dagg låtit dessa skimra uti här-
ligare dager än den, hvari dödsens, från djupet sig uppresande
skuggor ställde San Stefanos sexton blomstrande tärnor. I lif-
vets högsta fullhet hade de väl icke synts så intagande och in-
tressanta som nu, räddade från undergångens närmaste gran-
skap. Denna räddning hade för öfrigt icke varit så allt för svår
att verkställa; och i det hela farhågan större än sjelfva faran,
åtminstone för de flesta. Men också vid detta tillfälle visade
sig en stämning hos menniskorna, som så ofta äfven annars
uppenbarar sig. Massorna liksom individerna känna ett djupt
behof af att tro sig lida stora, omätliga förluster. Måhända rö-
jer sig i denna instinkt allra starkast känslan af mensklighetens
tillkonstlade bestämmelse att se idel jemmerdalar på den jord,
der den bor på hyra med obestämd uppsägningstermin. Det
vissa är: äfven nu ville San Stefanos befolkning, ehuru lätt den
kunnat öfvertyga sig derom, att den ej behöfde sörja något för-
loradt offer, likväl på länge icke beröfva sig njutningen att klaga
öfver inbillade förluster. Detta tragiska karaktärsdrag frappe-
rade mig desto mer, som dess framträdande bekräftade en dylik
observation, hvilken några månader förut i stort hade trängt sig
på mig vid Rhönes stränder i Geneve.

Medan oron väldeligen flämtade i menniskornas sinnen,
hade oron i naturen något lagt sig. Chefen på „Virgilio", be-
sluten att vid följande dags gryning åter försöka sin lycka till
sjöss, pålade derför alla, hvilka af honom berodde, att före kl. 7
på qvällen infinna sig ombord, så kärt det för dem var att icke
lemnas qvar på landtbacken. Äfven om en eller annan haft lust att
vederqvicka och lugna San Stefanos halfdrunknade flickors högt
flämtande bröst, fogade sig dock de flesta bland oss temmeligen
lugnt i nödvändigheten att lyda ordres. En underkastade sig
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dock det oundvikliga med så synbar missbelåtenhet, att denna
påkallade de öfriges uppmärksamhet oeh gaf anledning till skämt-
samma förfrågningar angående orsaken dertill, att mannen med
så tungt hjerta sade det obetydliga San Stefano farväl. Och
han var nog oridderlig att icke längre lemna sitt sällskap i okun-
nighet derom. Hvad han förtäljde, hade visserligen sin scabrösa
sida; men emedan det skarpt — kanske allt för skarpt — ka-
raktäriserar vissa italienska förhållanden, anser jag mig nästan
skyldig att trotsa betänkligheterna, hvilka göra invändningar emot
nedskrifvandet af denna karaktäristik.

Mannen qvaestionis var hemma från Rom; ung ännu, ehuru
njutningsbegäret påtagligen i förtid härjat samma ansigte, som det
i vissa ögonblick upplifvade med nästan dämonisk eld. Uti så-
dana ögonhlick gjöt sig en hög purpurrodnad i hans kinders
försänkningar, som liknade dessa närmast invid vulkanernas
öppnade krater, genom hvilka den underjordiska elden med det
första kommer att söka sig nya utvägar. I hans klädedrägt
glänste för öfrigt dessa bjerta färger, hvarmed i södern skå-
despelare och sångare af andra ordningen tycka om att illu-
strera sina personer. Jemte åtskilliga andra af „Virgilios",
till landstrykare emot sin vilja förbytta passagerare hade vår
romare kort efter ankomsten till San Stefano begifvit sig på
upptäcktsfärder i köpingens högre belägna regioner. I ett hus
deroppe firades händelsevis bröllop; och det äfventyrliga säll-
skapet lät utan svårighet förmå sig att deltaga i denna rolighet.
För att gifta sig mera anseende, hade man kommit öfverens om
att inför det ärade och undrande folket låta romaren passera
för en — principe, en furste. På sin improviserade svits
gemensamma konto spelade han rolen af hela lagets „Woblthä-
ter". Hvarken vin eller andra kräsligheter, som i hastigheten
kunde åstadkommas, blefvo sparade. Signorerna svängde sig i
muntra valser omkring med bygdens af utmärkelsen högst smick-
rade tärnor. Höjden af ära var dock den att få tråda en
dans med Hans Härlighet, il principe sjelf. Han sparade
dock denna ynnestbevisning hufvudsakligast för den vackra bru-
dens egen person. Att hon, så underdånig all mensklig öfver-
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het, som alla loyala toskanskor äro, ej heller visade sig otack-
sam mot den ära, som skedde hennes ringa hus, spordes nu,
då den afdankade fursten, notens volens, låg för ankar på
Virgilio.

För att förklara den för finska läsare oförklarliga omstän-
digheten, att dessa främlingar vid ett bröllop kunde spela icke
allenast herrar, utan äfven fingo betala fiolerna, vill jag tillägga
följande, grundadt på min egen erfarenhet i ämnet. Uti ofvan-
beskrifna tillställningar hade jag ej deltagit, men då jag följande
morgon gick förbi bröllopshuset inbjöds äfven jag att stiga in;
och det- skedde. Meningen var dock ingalunda, att jag skulle
emottaga någon välfägnad, utan tvärtom var det gästen, som
skulle på sin bekostnad traktera husets fränder och kunder.
Dermed gick så till: brudens syster, en liten flicka af omkring
12 år, dresserades af sina längre försigkomna anförvandter att

bedja mig bestå åt hela laget först vin och sedan annan förtä-
ring, som specificerades till namn och beskaffenhet. Då jag för
kuriositetens skull icke kunde underlåta att sålunda bidraga till
det aktningsvärda värdsfolkets och dess gästers vältrefnad, läto
vi oss samtliga det erbjudna väl smaka. När allt var lyckligen
undangjordt, uppgjordes räkningen, jemförelsevis drygt nog, un-
gefär som hade vi tagit till bästa på ett värdshus. De, som
haft godheten bjuda mig på kalaset, skördade sålunda dubbel vinst.
Min vinning bestod deremot endast i ett nog eget tillskott af
kännedom om lefnadssättet i San Stefanos bygder, en temmeligen
god frukost och ett utmärkt hyggligt och humant bemötande. Med
en så ringa ting hade deremot il principe icke låtit sig nöja.
Han hade icke aktat för rof, att af bruden, hvars lefnads hög-
sta högtidsdag han förhärligat med sin närvaro, begära ett ömt
— rendez-vous. Sannolikt var det vördnaden för hans furstliga
dygder, som gjorde det för henne omöjligt att gifva honom ett
nekande svar. Rent materiela hinder — om moraliska kunde
det herrskapet emellan ingen fråga bli ■— motsatte sig likväl
hans furstliga lycka sjelfva bröllopsqvällen. Den utlofvade herde-
stunden uppsköts derför till följande qväll kl. 7, samma fatala
stund, då enligt den virgilianska kaptenens ojäfaktiga herrebud
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både principi och öfrigt sämre folk fingo lof att skaffa sina sö-
ner på galejan.

Med temmeligen odeladt nöje åhördes den ignobla bekän-
nelsen om den ännu ignoblare tillställningen. Och likväl före-
kom mig hela saken rysvärd. Det kan väl vara lustigt nog att
i „Figaros bröllop" o. s. v. se dylikt ofog passera öfver scenen.
Men då det uppföres på verklighetens allvarliga skådeplats, kan
man ej låta bli att tänka sig slutscenen i „Don Juan" såsom
det enda lämpliga slutet på en sådan rolighet. Äfven jag hade
någon gång vid tanken på Toskanas jemförelsevis lyckliga ställ-
ning framför de öfriga italienska staternas, instämt i det entu-
siastiska utrop, med hvilket den högsinte Alfieri, seende tillbaka
från Apeninernas spets på det vackra landet, han lemnade,
sade sitt farväl deråt:

Deh! che non é tutto Toscana il mondo!
Jag hade sannolikt förhastat mig i och genom denna förening

med den store skalden. Kanske förhastade jag mig nu åter lika
mycket, då jag uti ifrågavarande fall betydligt justerade protokol-
let, sedan jag gjort bekantskap med vår romares epitalamiska idyll.
Orubblig är dock hos mig den tro: ~det finnes någonting mur-
ket i staten" — för att tala med Hamlet — der familjelifvets,
der äktenskapets heliga hand, äfven i aflägsna bygder äro så
sköra, som de visade sig vara i San Stefano.

Jag anhåller att få ledsaga läsaren till vår Romresas sista
situation. På tankens allt afstånd förkortande vingar svinga vi
oss öfver hafvet, som sammanbinder San Stefano med Civita vec-
chia. Icke heller der förunna vi oss någon rast eller ro. Det
är farhågan att trötta läsaren, som ej tillåter oss att dröja.
För att vinna tid, förflytta vi oss midt på den ödsliga romerska
kampagnan, hvaröfver historien skridit med så tunga steg, att
lifvet i dess sköte tyckes hafva förlorat all alstrande kraft.
TNullum sine nomine saxum heter det om denna verldshisto-
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riska slätt. Men vi kunna ej gifva oss tid att dechiffrera en
enda bland dessa tallösa minnesmärkens inskrifter.

Det led mot midnatt. Oroligt klappade hjertat vid hop-
pet, att vi redan med nästa morgonväkt skulle hinna omsider
fram till det mål, dit vår längtan, våra tankar tusen sinom tu-

sen gånger gått allt sedan barndomsdagar. Vi skulle åtminstone
känna, att vi voro i Rom, äfven vi, om också det djupa mör-

kret icke tillät oss att se vår lycka. Men det gick långsamt
framåt. Det starka regn, som de senaste tider fallit, hade sku-
rit djupa strömfåror åt sig längs vägarna; och de förfärliga
tyngder, hvarmed man belastat taket på vår arma omnibus,
skulle med allt för stor framgång pröfvat krafterna också hos
vida mer snabblöpande springare än de voro, med hvilka man
senast hade hugnat oss. Ty vi måste bära ej allenast våra egna
bördor, utan äfven mången annans derjemte.

Förhållandet härmed var följande. Vid vår ankomst till
Civita vecchia var deras tal legio, som ofördröjeligen ville ila
till Rom, för att få deltaga åtminstone i sista karnavalsdagens
enorma fröjder. De, hvilka kände bästa sättet att uti Italien
åstadkomma ferm expedition, fingo ock sin vilja först fram. In-
födingarne hade vid denna kapplöpning naturligtvis ett afgjordt
företräde framför oss främlingar. Lika naturligt är det, att, när
det gäller att tränga sig fram, en finne måste blifva den siste
eller på sin höjd hinna näst före denne olycklige. Det för-
smädligaste af allt var, att flera, för att hastigare svänga sig
undan, ilade helt lätt ekiperade bort, lemnande åt sina efter-
kommande bestyret att släpa fram allt det, hvarmed de vingel-
fotade föregångarene icke behagade belasta sig med för egen
räkning. Det var systemet af statsskulden, satt in praxi.

De vanliga ekipagerna, som stodo till diligence-expeditio-
nernas bruk, förslogo på långt när icke till att inrymma alla
dem, hvilka önskade vara med om det stora romartåget. Deraf
hände sig, att man framdrog ett slags trojansk häst, i dagligt
tal kallad omnibus, hvilken kasserad kanske för ett decennium
sedan, derefter hade hvilat tryggt i sina mödors minne. Nu
måste denna aktningsvärda invalid åter fram i tjenstgöring; och
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deri inpackades det öfverblefna caput mortuum af sällskapet.
Den qvarlemnade trossen jemte våra egna effekter uppstaplades
nästan skyhögt på den svigtande ryggen af det liderlika åkdo-
net. Dessa detaljer äro oundgängligen nödvändiga för att fatta
den slutkatastrof, till hvilken vi skynda. Endast derför har
jag tillåtit mig att dermed besvära. Vi återgå nu till den punkt
af romerska kampagnan, på hvilken vi redan hade ställt oss.

Då vi lemnade den närmaste stationen, sluttade vägen icke
obetydligt åt den romerska sidan. Detta var ett lokalförhål-
lande, som fullkomligt öfverensstämde med våra sex quadrupeda
lokomotivers böjelse och dragningskraft. Deras mytiska broder,
den trojanska hästen, rullade fram genom sin egen tyngd. Allt
gick således en tid bortåt fullkomligt efter önskan. När mar-
ken sedermera blef slätare, inträffade väl detsamma äfven med
framåtskridandet: ännu gingo vi dock mera framåt än bakut. Saken
tog likväl snart en alldeles omvänd ordning. En för den öken,
genom hvilken vi foro, icke obetydlig backe ställde sig i vår
väg; och genast tycktes vår trossbetyngda omnibus, som en-
dast allt för väl hade gjort skäl för sitt namn, sätta oöfvervin-

neliga hinder för stormlöpningen emot detta obstakel. När vi
småningom en efter annan kröpo derur, sågo vi oaktadt det.
täta mörker, som omgaf oss, ett ömkeligt spektakel. Postiljo-
ner, spannridare och körsvenner, hvilkas trupp fick betydlig suc-
curs från några andra ekipager, som farit närmast framför oss
och äfvenledes stannat, täflade nu med otrolig ifver att gifva luft
åt de ofilantropiska känslor, genom hvilka romarenes behandling af
sina oskäligare likar så styggt utmärkes. Det var ett piskande
och slående såsom om Hannibal och icke vi varit ante portas
och som det gällde att afvärja ett anfall mot hus och hem. Men
ingen enda af dessa pisksvängande hjeltar tänkte på att gripa
ett tag i hjulen, hvilka sjunkit in djnpt uti den förderfvade vä-
gen, eller att på något annat sätt hjelpa det omåttligt tyngda
åkdonet, med handkraft, till rätta.

Vid min sida stod en baron U. von S., hemma från Öster-
sjöprovinserna och tycktes med samma grämelse som jag be-
trakta de romares på en gång så tafatta och så brutala väsende.
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Han hade en gång på ett par dygn deltagit i en lustfärd från
Reval till Helsingfors och under denna exkursion förvärfvat en
så grundlig kännedom af det finska folklynnet, som genom en
sådan kan vinnas. Men emedan likväl ingen fanns till hands,
hvilken ens så väl såsom han kunde fatta min mening, vände
jag mig till honom, sägande: kunde vi ej få hit hälften
så många finska karlar som de der slagsbultarne; det skulle bli
annat ljud i skällan! Ni borde se de gubbarne en vinternatt
bryta sig fram genom igenyrda tåg 11. — Och jag var i god fart
att fortsätta den påbegynta panegyriken, då jag lyckligtvis erinrade
mig, att mitt auditorium icke var det mest egnade att fatta så-
dana utgjutelser. Jag afbröt derför hastigt mitt extravagerande
tal och tillade endast belefvadt: t,_Ni, min baron, kan väl min-
dre än någon annan fullt sentera, hvad för en mannakraft bor
i en friboren finsk mans lemmar11. Men uppfylld af stor stolt-
het öfver lyckan att tillhöra en nation, hvars allmoge var den
mest härdade, jag någonsin sett, adresserade jag mig genast der-
efter till de romerska djurplågarene för att bispringa dem med
råd, hurulunda de borde gripa saken rätteligen an. De stirrade
på den objudna rådgifvaren med den der insipida minen, som
betyder: hvad angår det min herre? Och när jag ändock fort-
for med mina uppmaningar, fortforo äfven de att betrakta mig
med en isande likgiltighet, hvarmed ingenting annat kan jemfö-
ras än den, som samtidigt i mitt eget land såg ned på mitt
anbud att omtala hvad jag jag förnummit uti de länder, genom

hvilka jag drog. Och liksom den finska allmänheten vid det
illfället, tego äfven romarene. Då bröt till slut mitt finska
högmod, hvaraf jag uppblåstes, allt sedan jag skrutit öfver mina
landsmän för baron U. v. S., fram i ett af dessa smädeord,
hvilka de italienska lungorna med otrolig volubilitet rulla fram
liksom interjektioner, och dem man också derför snarast vänjer
sig vid att behandla såsom ens modersmål. Under en vresig
åtbörd ropade jag till det romerska packet: birbanti! Intet
svar i ord följde nu heller från dem, hvilka jag så djerft apo-
stroferat. Men deras isköld smalt i ett ögonblick hän uti en
glöpande källa af vrede, hvilken uppvällde ur hela deras vä-
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sende. Och ur de stora kolsvarta ögonen sprutade en diabolisk
eld liknande den, som folktron ser i kolsvarta natten stiga ur
missgerningsmännernes ro-beröfvade grafvar. I lågorna af dessa
ögon läste man klart, att de förolämpade bidade på tillfälle att
svara med — handling. Och tillfälle dertill lät ej länge vänta
på sig. Den gamla läran: whögmod går för fall", höll på att få
en förfärlig tillämpning på det finska högmodet, som hade för-
dristat, sig att pösa emot Romuli hybridättlingar.

Liksom hade den elektriska stöt, som spratt genom deras
plågares ådror äfven meddelat sig åt de plågade djuren, grepo
dessa sig nu an med sådan framgång, att vagnen på nytt kom
i en progressiv rörelse och hann kort derpå upp till höjden af
vår besvärsbacke. Vi stego åter i, såsom ingenting hade passe-
rat och fortsatte vår färd med god fart på den motsatta sidan.
Denna fröjd räckte dock ej länge. När vi åter framkommit till
en upphöjning, stannade tåget ånyo. Befarande att oss förestod
samma lek, vi nyss hade utlekt, lemnade jag åter min plats
och uppmanade olyckskamraterne att göra sammalunda och dy-
medels vårt fartyg lättare flott.

Men innan ännu någon hunnit följa mitt exempel, var om-
nibusen åter i rörelse och skred raskt uppåt höjden, som denna
gång ej var betydlig. Icke anande oråd, skyndade jag mig ej
särdeles att taga säte och stämma i det omnibusiska rådet, men
när jag redde mig dertill, uppsprungo vederbörande konduktö-
rer etc. med stor hastighet på sina platser och^satte genast

hästarne under yttersta ifver i fullt språng. Det lyckades vida
bättre, än man kunnat föreställa sig, då man tog till måttstock
den makliga tågordning, vi dittills vanligen »hade följt. Man
tycktes vilja anställa en kapplöpning med blixten; så djerft bar
det af. Fåfänga voro naturligtvis mina rop om, attgfarten
skulle stäfjas. Man hade ju blott lurat efter tillfälle att lemna
mig på landsvägen. Än fåfängare om möjligt voro mina försök
att upphinna de rastlöst bortilande. De tingo redan vid första
anlopp för stort försprång; och liksom hade de nyss förut så
plågade djuren haft medvetande deraf, att dejnu tjenade sina
plågares hämndbegär emot den, som tagit deras parti, tycktes
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de röja detta slag af tacksamhet, hvilket man kunde tro vara
endast menniskan värdigt mot dem, som menat bäst med henne.
En sådan aGeisf, som nu upplifvade dessa åkarekampar, hade
väl ingen förväntat af dem. Sanningen af denna supposition
må lemnas derhän. Det vissa var dock, att hästar, åkdon, säll-
skap hastigt dykade ned i mörkret, såsom hade de uppslukats
af hafvets dunkla djup. Och äfven för hörseln bortdog snart
bullret af den snabbt hädanrullande vagnen, liksom en ljusskymt,,
hvilken ett ögonblick tycktes visa vägen åt den vilsegående till-
baka till hemmet igen, oväntadt slocknar i töcken.

Och' ensam, öfvergifven stod jag nu kringhvärfd endast af
midnattens hånande gastar på den ödsliga grunden. Min ställ-
ning var verkligen något brydsammare än de, hvilka blott fär-
dats i det fridfulla land, der vandraren rörer sig tryggare till
lif och egendom än uti något annat bland jordens länder, d. v^

s. vårt, skulle förmå att riktigt fatta. Allt redbart mynt, jag
bar på mig, bestod i några silfverstycken, med hvilka man äf-
ven i bästa fall icke kunde hinna särdeles långt. Hvad jag för
öfrigtjegde i penningar och penningevärde, hade lemnats qvar i
vagnen, uti ett löst, ett ringa förvaringsställe, hvilket den för-
sta hugade spekulant, utan någon svårighet kunde taga i sia
oåtkomliga | omvårdnad, då egaren ej mera stod på vakt dervid.
Glada utsigter således för min ankomst till ett så alldeles främ-
mande ställe, som Rom ännu i den stunden var för mig. Men äfven
möjligheten för en sådan ankomst kunde synas nog problema-
tisk. Huru lätt kunde ej de inimicissimi, hvilka redan sörjt
derför, att jag icke fick följa med dem till resans mål, äfven
sörja för, att jag icke heller på något annat sätt skulle uppnå
detta. Obehaget af all efterräkning tycktes ju sålunda förebygd
på lämpligaste sätt. Hvar man vet dessutom, med hvilken stor

lätthet och talang dessa sista romare återgå till det handtverk,
hvarmed deras berömda förfäder begynte sin lysande bana: röf-
vare3*rket. I samma dagar, hvarom nu är fråga, omtalades en
ryslig gerning åt det hållet, begången i samma nejder, der jag.
nu dvaldes. En arm pilgrim, som från ett bland Tysklands ka-
tolska länder hade sträfvat till Rom, inträdde i en af kampag-
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nans enstaka hyddor sökande hjelp och gästvänlighet. Han fann
båda i grundligt mått. Man hjelpte honom från lifvets börda
och skänkte honom en grop till evigt härberge. Jag var sjelf i
tillfälle att någon tid derefter se den snart upptäckte baneman-
nen vid en folkfest, som satte hela Rom i rörelse. Det var vid
mördarens triumftåg uppför den nära till forum romanum och
capitolium belägna berggatan San Giovanni decollato, på hvars
höjd guillotinen blixtrade till hans möte. Det var en yngling,
som knappt hade lemnat gosseåldern ännu. Hur salig och för-
klarad såg han ej ut, då han nästan med en älskares hänryckning
kysste krucifixet eller med devotaste ömhetsbetygelser omfam-
nade den vördnadsbjudande patern, hvilken satt, omstrålad af
känslan, att han uppfyllde en helig religiös pligt, vid syndarens
sida på rackarkärran! Den omätliga mängden, som samman-
strömmat för att begapa mördaren, såg i honom ett halfförkla-
radt helgon. Sjelf tycktes han känna sig redan såsom ett helt.
Hur lätt är det ej för ett folk, som i mordet ser bland annat
äfven ett kanoniseringsmedel, att finna sig uti begåendet af
detta!

Men det ligger i menniskans natur att i ögonblick af stor
svårighet ej förlora tiden med att utsträcka gränserna för de
möjligheter, som kunna blifva en följd af den kritiska belägen-
heten. Hvad som låter käHna sig såsom närmast öfverhängande,
tager ock dess hela kraft och tanke närmast i anspråk. Och
närmast låg beslutet, att jag måste skaffa mig till Rom inom
några timmar, kosta hvad det kosta ville. Såsom närmaste obe-
haglighet spordes en jemförelsevis obetydlig sak. Natten var
mycket kall. Såsom en pust från dödens lungor, kändes stor-
men, som sopade den allt skygd beröfvade kampagnan; och det
så mycket mer, som ansträngningen att upphinna den bortilande
vagnen, lät mig dubbelt sakna derefter min mantel, hvilken jag
qvarlemnade, då jag nedsteg ur denna. Min helsa var dess-
utom illa angripen, allt sedan jag i Venedig haft en bostad,
der intet spår till värmeapparat förefanns, ehuru kölden steg
ända till fem grader och snön skimrade präktigt på Markus-
torget.
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Men, som sagdt, oväder, köld o. s. v. voro dock i det
stora hela en små sak. Hufvudfrågan lydde: huru skall man
hinna till den eviga staden, innan den förgängliga karnavalen tar
slut? Det vore ju bra försmädligt, om den skulle gå ens näsa
förbi, då man omsider hunnit så långt, att man nästan borde
kunna taga på Rom med händerna. Mitt beslut var hastigt
fattadt. Jag ansåg mig säkrast komma fram genom att gå till-
baka. Meningen med denna kräftgång var följande: i stället
för att fördjupa mig i alldeles obekanta öden och nejder,
som väntade mig åt den romerska sidan, ville jag återvända till
närmaste station, der man åtminstone hade sett mig och der
jag således ej behöfde befara att såsom lösdrifvare behandlas.
För ingenting ryste jag mer än för sådant missöde. Hade jag
råkat ut för det — adjö då med hela karnavalshärligheten!

Jag hade ej länge trampat den stig, vi nyss tillryggalagt,
innan ljud spordes från det håll, mot hvilket jag sträfvade.
Snart kunde jag urskilja, att det kom från raskt trafvande hä-
star. Att resande från Civita vecchia sidan ännu sent på nat-
ten skulle vara i rörelse, hade jag ej vågat hoppas; men då
jag märkte, att denna förutsättning varit ett misstag, ropade
jag i andanom käckt: Victoria! nu är jag sauverad. Mitt be-
slut var orubbeligt att ej släppa detta tillfälle att komma fram
ur händerna, af hvad beskaffenhet det än vara månde. — Det
var en diligens, hvilken ännu senare än vi hade begifvit sig
från Civita vecchia och som i sporrsträck ilade mot Rom. Så
snart mitt rop kunde höras, uppmanades de åkande att stanna.
De bjödo blott till att föröka farten. Jag försökte att ställa
mig i deras väg. Men de röjde obarmhertig lust att fara fram
och öfver mig, såsom malicen påstår, att Tullia gjorde med sa-
lig Servius Tullius. Jag måste vika. Men knappt hade vagnen

hunnit förbi, innan jag sprang med ena foten i fotsteget, som
lemnats nedfäldt bakom ekipaget. Med handen grep jag i dess
dörrnyckel, fast besluten att ej lossa tag, innan man afhuggit
min arm. Och nu bar det af med fröjd. Aldrig tyckte jag
mig hafva färdats så präktigt.
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Under rask fart hade vi hunnit ett godt stycke, då farten
tvärt afstannade. Om orsaken dertill upplystes jag snart. På
sluttningen af en betydligare backe än någon af dem, för hvilka
vi dittills hade råkat ut, myrlade mitt f. d. ressällskap åter om-
kring sin eländiga omnibus, som nu mera tycktes hafva uttömt
alla sina krafter och ej mera slapp ur fläcken.

Resenärerna omgåfvo mig genast under vänliga förfrågnin-
gar angående mina senaste öden. Men med gränslös förbittring
och förakt afbröt jag alla explikationer, i det jag endast gen-
mälde: Jag känner djupt, att i detta, möjligen hedervärda säll-
skap finnes ingen enda landsman till mig; annars hade det
skurkstreck, hvari ni deltagit, då ni låtit det ske, omöjligen fått
passera. Man hade ej tid att inlåta sig i hvad man plägar
kalla hedersaffärer, den gången. Mitt öfvermåttan fräcka tal
blef derför onäpst. Kanske mildrades också missnöjet deröfver
genom öfvertygelsen, att man icke förhållit sig så alldeles kam-
ratlikt emot mig. Såsom jag sedermera förnam, hade man dock
icke burit sig fullt så oädelt åt, som jag hade anledning tro.
Tvänne tyskar, i enlighet med nationens sätt att handla, hade
gällt skrikande upphöjt sin stämma till min förmån. En ung

fransman, som satt vid konduktörens sida, försökte till och med
att i öfvereusstämmelse med sitt nationela lynne gripa i tyg-
larna, den här gången dock emot vanligheten i afsigt att hejda
farten. Dessa försök hade dock varit fruktlösa och kunde ej
ens inför min harm gälla såsom „circonstances atténuantes",
emedan de voro mig obekanta. Kända skulle de sannolikt af-
böjt den lifsfara, hvari mitt desperata sinne försänkte mig.

För att slippa att hafva någonting att skaffa med det för
mig nu mera vidriga sällskapet, steg jag upp i den obefolkade
omnibusen, med hvilken jag ansåg det vara ett verkligt nöje
att förnya bekantskap, och det enda föremål i hela omgifnin-
gen, som oförargeligt sjelf, ej hos mig väckte förargelse. Dess
ställning var dock ytterst kinkig.

I sin nöd att komma åter i gång tog åkdonet gång efter
annan alla möjliga riktningar med undantag af den, som ensamt
bordt tagas: den gerada. Det närmade sig allt mer en vertikal



588 Uppsatser af blandadt innehåll (1842— 1859).

ställning emot sin egentliga bana. Liksom hade det, harmset
öfver att ej sjelf kunna skrida framåt, velat göra hvarje fram-
gång äfven för alla andra omöjlig, vände det sig med hela sin
längd tvärs öfver den branta landsvägen. Under alla dessa of-
fensiva och defensiva rörelser var denna flyttbara bastion utsatt
för krängningar, våldsammare än 11 de föregående da-
garna. Men dess seghet att enligt gammal vana ändock stå upp-
rätt hånade ännu på obegripligaste sätt alla tyngdlagar. Det
var den ottomaniska Porten i sammandrag, med den skilnad
likvisst, att omnibusen ej stöddes utifrån af välvilliga kristna
händer.

Medan alla dessa omsvängningar för sig gingo, satt jag i min
enslighet, försänkt i omnibusens ödsliga rymd och i denna öd-
sliga likgiltighet, hvari nordbon försjunker efter hetsig öfveran-
strängning af själens och kroppens hela spänstighet. Jag märkte
väl, att det bar på tok, men tänkte dervid blott: impavidum
ferient ruinae, utan att hafva kraft att besinna, huru onyttig
och derför äfven oädel en sådan sjelfuppoffring vore.

Under denna cynisk-apatiska kontemplation saknade jag
dock ej mina små fröjder. En af de der beskedliga tyskarne,
som med sitt skriande hade velat hjelpa mig från landsvägen,
tittade i känslan af sitt goda samvete vänligt in och yttrade sig
och sade: ctsteigen Sie mahl doch heraus, mein Herr! 11 Men
då jag, med bitter ironi, endast genmälde, att mitt qvarsittande
blott var ett nödvändigt försigtighetsmått, hvarigenom jag möjli-
gen undginge vådan att såsom syndabock ånyo utstötas i öknen,
drog han sig helt försagd undan. Derefter framträdde konduk-
tören och kastade en bister, forskande blick in i det öfvergifna
åkdonet. Hvad han tänkte, vet icke jag. Han yttrade åtmin-
stone ej ett ord. Men mången gång har sedermera den syndiga
tanken trängt sig på mig, att han endast ville öfvertyga sig
derom, att jag ensam satt qvar. Knappt hade han aflägsnat
sig, innan vagnens rörelser blefvo än vrångare och oroligare än
förut. I detta ögonblick trädde till vagnsdörren en silfverhårig
gubbe, som redan fornt hade ådragit sig min uppmärksamhet
genom det energiska i hvarje sin rörelse, då han bröt sin van-
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liga tystnad för att uttala en åsigt, hvaraf hans inre hade gri-
pits. Jag tyckte hans hufvud då liknade dessa stycken af Hel-
vetiens glacierer, hvilka, annars så lugna, bryta fram med oer-
hörd kraft, när de en gång blifvit lösryckta ur sin dvala lik-
nande ro. Han hade knappt sett mig, innan han ropade: de-
scendez! Det låg uti hans kommando-ord någonting imperato-
riskt, någonting af denna viljans allsvåldiga kraft, som stegrad
till sin högsta potens hos hjelten instinktlikt uppenbarar för
honom det rätta, enda, aldrig återkommande ögonblicket, då den
seger, som räddar eller krossar stater, bör och skall vinnas.
Descendez! upprepade mannen än en gång. Och ovilkorligt,
nästan besinningslöst följde jag hans uppmaning. Det var hög
tid. Min fot hade knappt ännu lemnat fotsteget, då bakom mig
den trojanska hästen ramlade öfver ända, krossad under en ava-
lanche af dess sönderbrutna pyramidaliska påpackning. Der
låg den nu såsom en karrikatyr af Tröjas egen jemmerliga för-
störing. Den hade brustit såsom ett korthus, uppbygdt af bar-
nahänder och drabbadt af ett hammarslag, eller såsom en va-
relse, hvilken längesedan tom på allt hopp om bistånd från en
högre verld ser äfven sitt sista jordiska hopp illusoriskt för-
svinna. Det hade varit fysiskt och psykiskt omöjligt, att något,
som lefvande stannat qvar i vagnen, lefvande kunnat dragas fram
ur dess ruiner. Så tillintetgjord var den.

Men med oändlig ljufhet flöt genom min ånyo vaknade
själ känslan af att så oförtjeut, så förunderligt hafva räddats åt
lifvet och dettas högsta sträfvanden. Saliga barnatro, buren,
jemte allt annat af det bästa, vårt hjerta besitter, från helgedo-
men af ett fromt hem, hur strålade du ej fram med föryngrad
härlighet och styrka! Hur svagt, hur slött tycktes ej i denna
stund af underbar räddning de höglärdes hån emot denna tro,
hvilken ser försynens hand skyddande utsträckt ej endast öfver
menskligheten, men äfven öfver den arma, förgängliga individen!

Ett bihang till dessa känslor dref mig att omedelbart derpå
gifta min hand åt jesuiteleven, hvars farhågor jag vid Elba sökt
trankillisera med den trösten, att äfven Patroklos hade fallit.
Jag bad honom uppriktigt vara god och förlåta mig min stora
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villfarelse, erkännande det icke vara tillräckligt skäl för nu lef-
vande menniskor att ovilkorligt underkasta sig allt möjligt ondt
endast för den tillfällighetens skull, att andra för mer än tre-
tusen år sedan äfven haft sina malheurer.

Men om jag ock i detta hänseende bjöd till att uppfylla
allan rättfärdighet, försummade jag dock en pligt, sem nästan
kunde synas helig Den gamle fransmannen, som varit det syn-
bara redskapet för mitt lifs räddning, förblef mig äfven derefter
till namn och vistelseort lika obekant, som han var det i den
stund, då han till den okände främlingen röt sitt: descendez,
på hvilket lif och död berodde. Då jag efter denna natt, den
rikaste på vilda sensationer, jag någonsin öfverlefvat, i Rom såg
morgonen gry till den dag, hvilken beskärde mig de ljufvaste,
härligaste företeelser, af hvilka jag någonsin tjusats, satt den
gamle ännu tillfälligtvis vid min sida. Och likväl sporde jag
bonom ej, hvem han var? Tillbakahölls jag af finsk försagdhet
eller af omedveten önskan att låta honom qvarstå med mystiskt,
omhänge för min inre blick på min lefnadsbana? Jag skulle
nu mera hafva svårt att till fullo redogöra för motiverna till den
uteblefna namnforskningen. Troligen ingick dock ej i dessa miss-
belåtenhet med min deus ex machina, ännu ej då. Men seder-
mera, när lifvets stig stundom känts tung och ödslig, kunde jag
väl haft lust att spörja honom, med hvad rätt han befallte mig
att åter nederstiga derpå, med hvad rätt han så väldigt ingrep
i mitt öde? Jag skulle då behöft ett namn, mot hvilket jag
kunnat vända mina otacksamma frågor. — Äfven den obenägne
läsaren, som missnöjd låter denna teckning falla ur sin hand,
vore ju i behof af ett sådant för att mot detsamma rikta ett
billigt ogillande. Och hvem annan, än den gamle med sitt
oombedda imperativa: descendez! på dödsbleka läppar kunde
väl detta namn beteckna? Ifall han ej fått infallet att ställa
sig i min väg, skulle min första Romresa icke allenast blifvit
också den sista; men den hade ej ens fulländats. Allra minst
hade den hand, ur hvars värma teckningen af resans äfventyr
flutit, egt kraft att våga en sådan. — Men för att så mycket
som möjligt förminska den gamle okändes ansvar, stanna vi
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invid resans första eller yttersta gräns: Roms portar. Trängde
vi inom dem, kunde ju Finlands allmänhet föreställa sig, att
författaren ville återuppväcka tron på det döda fatum, på hvil-
ket man fordom trodde inom Roms murar, ett fatum, som skulle
göra det oundvikligt att quand méme i förbigående fästa en
blick uppå t( en förbigåendes ögonkast kring Europa 11.



Om kardinalen Mezzofanti och hans
styrka i finska språket *)■

i.

Om Mezzofanti.

Vi lefva ej mera i myternas tid, men det förhindrar ej
myterna ifrån att ändå stundom göra oss nu lefvande, vanlig

11 visit. Att visiten då och då likväl äfven kan vara
italiensk, bevisar Mezzofanti, som har den utmärkelsen att vara
den absolut märkvärdigaste menniska i sitt slag tills dato, hvil-
ket allt omfattande epitet svårligen kan tilläggas någon annan
bland verldens öfriga notabiliteter, vare sig lefvande eller hädan-
gångna. Ty alla de öfriga, öfver det vanliga hvardagsmåttet
framskjutande 3 ä 5 tums menniskojättarne hafva dock förr el-
ler senare funnit sina yTavastehus-korporaler11, sina busar, såsom
t. ex. Finlands 11 tidningar fått sin i det jättestora t,_Mor-
gonbladet 11. Men såsom sagdt, kardinal Mezzofanti har den för-

*) Utgifvårens anm. Om den språkkunnige italienske kardi-
nalen, som afled den 14 Mars 1849, hade Cygnaeus skrifvit tvänne
uppsatser, hvilka båda här meddelas, den förra i det ofullbordade
skick, hvari manuskriptet anträffades, den senare sådan den ingick
i n:o 42 af „Morgcnbladet" för år 1854.
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mån att vara sjelfva busen sjelf. Ty äfven hans mest närgångna
rival i polyglottismens ynnest, forntidens kardinal Mezzofanti,
den store konung Mitridates i Pontus uppnår storheten af den
möderne prelaten i grannskapet af de Pontinska träsken, allt
efter olika beräkningar, endast till knäet, till midjan eller på sin
höjd till halsgropen. Men enligt inga kalkyler når han Mezzo-
fantis hufvud, ehuru han obestridligen bör gå och gälla för en
Saul ibland våra polyglotter11

— för att tala med 11

— det vill säga framstår hufvudet högre än allt öfrigt smått
folk, till hvars gemenskap han reduceras genom jemförelse med
den underbare kardinalen.

Måhända har dock den pontinske språkmästaren till en
del att tacka en ren tillfällighet för lyckan, att han fått hos
efterverlden stanna i mera orubbadt bo i afseende å sin lin-
gvistiska reputation, än samtiden tillät honom qvarsitta, då det
gälde hans väldiga herrskaremakt. Hvem vet nu mera så noga,
hvilka reservationer kunnat af samtidiga eller efterlefvande Ana-
karsisar vara införda i de mindre europeiska, skytiska ((Morgon-
bladen 11 emot Mitridates' anspråk att gälla såsom kännare af
alla de skytiska dialektfinheterna ? Hvad Mezzofantis kännedom
af finska språket beträffar, en kunskap, som man städse med
axiomatisk visshet hos honom förutsatt, skall den åtminstone ej
undslippa en skytisk kritik af den enda person, hvilken i den
vägen varit i tillfälle att känna hans eminens på pulsen, hoc
est underskrifven. Och vinner redogörelsen för min med hans
högvördighet anstälda examen en gång den äran att bli införd i

vårt finska ((Morgonblad 11, förmodar jag, att föreställningen hos
samtid och framtid om Mezzofantis insigter i åtminstone ett
ibland de 44 eller 78 eller 100 språk — ty uppgifterna härom
variera allt efter uppgifvarenes olika frikostighet — skall redu-
ceras till anspråkslösare dimensioner, än man hittills kunnat
föreställa sig.

Ehuru jag annars hvarken hyst eller visat särdeles respekt
för magister Horatii beprisade bud angående den literära disci-
plinen : prematur nonum in cmnum, har jag dock strictissime
följt formuläret i afseende å det meddelande, jag nu omsider
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går att publicera. Att mina uppgifter emellertid icke särdeles
mycket vunnit i vigt och värde genom den nioåriga återhållsam-
heten, måste jag, ty värr, befara. Men lifligt och upplifvande,
såsom hade de för sig gått i går, framstå likväl för min undrande
hågkomst de transaktioner, som 1845 om våren egde rum mellan
den mest mytiska personlighet, till hvilken jag någonsin haft
äran närma mig, och Wenigkeit 11.

Läsaren skall måhända stöta sig dervid, att jag betecknar
någonting så reelt som en kardinal af den heliga romerska kyr-
kan i medlet af nittonde seklet såsom ett mytiskt väsende.
Jag tillåter mig härom anmärka, att jag händelsevis varit bättre
i tillfälle än troligen någon bland dem, som komma att läsa
dessa rader, att öfvertyga mig om Mezzofantis lekamliga verk-
lighet, men det förhindrar ej, att den ande, som hade tagit sitt
härberge i samma lekamen, hvars hand så vänligen tryckte min,
förekom mig såsom någonting sagolikt, spökelseartadt, mytiskt.
Gud förlåte mig, men då jag satt invid denna andebleka hamn,
i hvilken ett så öfver allt vanligt menskligt mått utvidgadt an-
tal af tungomål hade trängt sig in om hvarandra, kunde jag med
möda afvärja den tanken, att vid någon gastarnes sabbat de

vålnader, som ifrån alla verldens kanter hade församlat sig till
festens endrägteliga begående, plötsligen blifvit skrämda af nå-
got korstecken eller dylika besvärjelseformler och i sin nöd
krupit in i den stackars kardinalens hjernkammare. — — —

Måhända vore det icke allt för mycket vågadt, i fall man
till och med påstode, att medeltiden skulle hafva bland sina
martyrologier upptagit de omständigheter, hvilka utmärkte de
många olikartade språklegionernas bivuakerande under kardinal
Mezzofantis kranium. Ty ifall Manavit och andra biografer för-
mena, att resultaterna af den razzia, hans eminens hade anstalt
på så många språkgebit, städse bodde i samdrägt uti det mo-
derna bab\*loniska torn, dit de blifvit inqvarterade, så vore
detta ett betydligt misstag. Kättarene i Rom — och deras an-
tal var dorstädes ännu större än tungomålens i Mezzofantis huf-
vud — visste berätta underliga saker om uppror, som tid efter
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annan hade för sig gått under den heiige, fromme mannens kalott.
Man hviskade derom, att de sinsemellan vild främmande språ-
ken, hvilka under vanliga omständigheter höllos i tukt och her-
rans förmaning af Mezzofantis skarpa lingvistiska spiritus. blefvo
tid efter annan tygellösa och så vilda, att de sönderbröto alla
band, som sammanhöllo dem hvart och ett för sig och skiljde
dem åt. Sålunda emanciperade föllo de tillsamman i ett kaos
af ord, af hvilka kardinalens alla tankar uppslukades så, att

han hade ingenting mer att uttrycka ens på sitt modersmål, ifall
det händelsevis hade blifvit honom troget, hvilket likväl var svårt
att utreda, emedan han sällan under denna kris gaf ifrån sig
några artikulerade ljud. Under flera veckors tid var hans ande
med ens lika som frånvarande, lemnande alla de der myriaderna
af ord på sin hals och låtande dem försöka att bjelpa sig på
egen hand bäst de gittade.

Man trodde sig veta, att detta kritiska eller kanske rät-
tare sagdt okritiska tillstånd hade en gång fortfarit ända in på
femte veckan; hvadan skäliga farhågor redan uppstodo hos Hans
Helighet Påfven, att ljuset på en af de förnämligaste ljusasta-
karne kring hans heliga stol hade för alltid utbrunnit, men
Mezzofanti bragte alltid omsider på ett lysaude sätt dessa far-
hågor på skam. — — — — — — —

— -- —
— — —

11.

Mezzofantis styrka i finska språket.

Utmärkande kännetecknet på den ~eviga stadens" märkvär-
digheter är i allmänhet det sken af evighet, som förgångna se-
kels släckta solar qvarlemnat öfver densamma, Men detta gäl-
ler naturligtvis blott angående det gamla Roms storheter af alla
slag. Med det moderna Roms största märkvärdighet var förhål-
landet ett helt annat. Lika väl som på den mest tjusande skön-
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het, sångerska eller dansös kunde på Roms märkvärdigaste man
tillämpas det tragiska ordet: ~ögonblicket är dess efterverld".
Och då dertill kom, att denna notabilitet, utan like bland forn-
tid och framtid, var en åldrig herre, som redan på sin lefnads-
bana lemnat bakom sig mer än sextio års 11, insåg man
lätt, att icke särdeles många ögonblick återstodo mera att för-
lora, ifall man ville skåda ansigte mot ansigte denna härlighet,
innan den förvandlades till den obetydligaste, förgängligaste bland
Roms alla ruiner.

Den, som skrifver dessa rader, för hvilken mensklig stor-
het städse haft ett oändligt större intresse än all storhet, gjord
af menniskohand, kände således en viss oro vid tanken derpå,
att det nära tillfallet att göra Mezzofantis personliga bekantskap
— den enda i det hela, som med denne göras kunde — skulle
gå för alltid förloradt. Jag begagnade således begärligt den an-
ledning att uppvakta kardinalen, som rikeligen erbjöds af de
svårigheter, hvilka mötte mig, då jag önskade anlita det vati-
kanska arkivets omätliga skatter, Så ledsamma dessa svårighe-
ter i och för sig sjelfva både voro och visade sig, framtedde
de dock en verkeligen älskvärd sida, då de föranledde mig att
söka skygd under arkivets verldsbekante f. d. custos' vingars
skugga.

Någon dag, innan jag inställde mig hos Mezzofanti, hade
jag hegagnat mig af samma förevändning för att med mitt be-
sök besvära den icke stort, mindre celebre kardinalen Angelo
Mai, hvilken äfvenledes tidigare genom samma funktion inom
Vatikanen banat sig väg till purpurn. Hos honom rådde den
härligaste romerska pomp och ståt. Genom en lång rad af ge-
mak, lika präktiga som ödsliga, beledsagades jag af en gala-
klädd betjening till det ljusa, höga kabinett, i hvars midt hans
eminens i egen hög person satt, purpurklädd och skön såsom
blott en italienare af hvilken ålder som helst kan vara på denna
jord. Han hade oändligen humant lyssnat till mitt andragande
och visade äfven derefter genom sin intercession, att hans väl-
vilja icke var endast en utställd vexel, innehållande vackra
ord, ingalunda ämnade att infrias genom ädel handling. Men
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genom all denna intagande humanitet skymtade likväl omisskän-
neligen fram en nyans af storhet: storheten af en literär cele-
britet, af en kyrkans furste, af en man, som med egna förtjen-
ster brutit sig sin egen bana. Allt detta var ju alldeles i sin
ordning ; det var till och med mycket vackert och nobelt. Jag
omnämner det endast för att antyda, det kardinalen fullt ut lika
väl som jag senterade, att jag icke satt fördjupad i förtroligt
samspråk med en bondkaplan. Till en oskicklighet i beteende,
sådan som den, hvilken jag, ty värr, lät komma mig till last vid
mitt besök hos Mezzofanti, hade jag omöjligen kunnat göra mig
skyldig hos Angelo Mai. Der skulle det ej ett ögonblick hafva
fallit mig in att förglömma kardinalen.

Helt annorlunda tedde sig också ej blott Mezzofantis per-
son, utan ock allting, hvaraf han närmast omgafs. Väl inlät han
sig ej i täflan med trasteverinernas helgon, den energiske kar-
dinal Micsra, i hviiken den romerska plebsen hoppades få återse
en gengångare på påfvestolen af Gregorius VII och Bonifacius
VIII. Såsom denne anakronistiske prelat klädde sig ej Mezzo-
fanti i säck och asko ; fastade ej heller så, som en rättskaffens
tiggaremunk bordt det göra, och skamfilade ej för resten, ä la
Micara, sin lekamen till förmån för sin syndiga själ och sin
helgonreputation. Men allt, hvad åtminstone jag såg hos honom,
var dock ytterst enkelt och nästan så flärdlöst som han sjelf.

Af en tjenare, ingalunda dresserad till att representera,
infördes jag genast till kardinalen, som befann sig — klädd icke
i sin purpurdrägt, utan i den hvardagligare, enklare violetta — uti
en ringa, halfdunkel kammare, hvars förnämsta behag för mig be-
stod deri, att den på ett okonstladt sätt påminte om de an-
språkslösa studenthotellen i det gamla Åbo. Der emottogs jag
af en liten gestalt, genom hvars andebleka, genomskinliga an-
lete jag tyckte, att genast fyra dussin språk tittade fram till
mitt möte, spörjande, hvilket bland dem alla jag behagade be-
svärja fram till tjenstgöring vid tillfället. För att lemna hans
eminens fritt val af de språk, bland de få, hvarpå jag kunde
stå till svars, tilltalade jag honom på civilisationens verldsspråk:
det franska. Då tog han till ordet, begagnande det danska, så-
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som jag vill erinra mig af den anledning, att han trodde mig
vara hemma från Fyen och ej ifrån Finland; men möjligen äf-
ven derför, att han uttryckte sig med ännu större färdighet på
detta språk än på svenska och förutsatte, att det för mig vore
likgiltigt, genom hvilketdera han skulle hos mig väcka häpen-
het. Men då jag, af högst giltiga skäl, hade den oartigheten
att svara på det tungomål, hvilket jag trodde mig kunna bruka
åtminstone lika väl som han sjelf, fördes vårt samtal derefter
på detta. Mezzofanti röjde sin bekantskap ej blott med
svenska språket, utan äfven med dess literatur. Bland annat
talade han om J. O. Wallin; och då jag anmärkte, att denne
utmärkte man ej långt förut aflidit såsom en erkebiskop i Up-
sala, tog kardinalen en temmeligen gudsnådlig min på sig — osä-
kert om det skedde ex officio för att beteckna hans sorg der-
öfver, att den svenske prelaten hade oomvänd gått bort i sina
synder, såsom den yppersta bland den kätterska kyrkans höf-
dingar, eller helt enkelt för att uttrycka sorgen öfver hans ti-
made bortgång. Derefter yttrade sig Mezzofanti med synbar för-
kärlek om Franzén; och då jag röjde min stora glädje öfver
den utmärkelse, som sålunda vederfors en högt älskad och ärad
landsman, smög sig på hans anlete en glimt af rent mensklig
fröjd öfver att hafva kunnat göra en annan menniskas hjerta
godt. Slutligen bragte han talet på Anna Maria Lenngren.
~Det var en hustru", sade han om henne, men rättade sig sjelf
ögonblickligt sålunda: „nej, det var en fru" och reciterade der-
efter åtskilliga strofer ur hennes dikter. För öfrigt uttryckte
han sig på svenska ytterst korrekt; men talade dock språket
som en bok. Det syntes, att detta var för honom ett lärdt,
det vill säga huftudsakligast genom läsning inlärdt språk. Lik-
väl ihågkom han med välvilja den lärare i svenskan han haft,
då han, ännu en föga bemärkt prest, vistades i Bologna. Miss-
tager jag mig ej, så uppgaf han såsom denne sin mästare den
genom sin kärlek till och kännedom af konsten utmärkte hofin-
tendenteu Röök.

När dessa preliminärer voro undangjorda, och kardinalen
mer än tillräckligt stadgat sitt anseende hos mig, ansåg han det
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ej mera vådligt att väcka fråga om ett kinkigare kapitel: det
blef nämligen omsider tal äfven om finska språket. Han upp-
gaf sig ungefär för tjugu år förut en gång hafva anträffat en
finne i Vatikanska biblioteket, hvars föreståndare han den tiden
var. Men detta var också den enda beröring, han visste sig
hafva stått uti med de finska ärendena.

„Jag har också en finsk bok", tillade han likväl och, ut-
sträckande sin hand till ett bokskåp eller rättare sagdt en bok-
låda under ett sådant, framdrog han utan att ett ögonblick famla
eller leta, ett ~Nya testamentet" af en upplaga, som sedan min
barndom var mig väl bekant, emedan den utgifvits af det på
den tiden för bibelöfversättningar särdeles nitiska bibelsällska-
pet i S:t Petersburg. Mezzofanti uppslog boken och anmodade
mig att för honom läsa början af det första evangelium deri.
Men då jag efterkom hans önskan, fann han genast, att
de der förekommande ändlösa israelitiska genealogierna icke
lände stort till upplysning angående de finska ordens uttal och
utsåg derför ett annat lämpligare ställe. Sedan jag för honom
uppläst några verser, kom hans tur att visa, hvad han hunnit
inhemta. Och detta var sannerligen förunderligt mycket för en
så kort lektion. Med undantag af Reguly har jag aldrig anträf-
fat någon menniska, hvars öra och tunga icke ifrån barndomen
vant sig vid egenheterna af vårt modersmåls språkljud, hvilken
i samma grad som Mezzofanti röjt förmåga att efterhärma
dessa. Det gick till en början alldeles förträffligt med kardi-
nalens innanläsning. Men då kom ofärden snar. Han hade
hunnit fram till den för allt hvad kristligt heter ohygglige Pon-
tius Pilatus; och accentuerade det senare namnet på det sätt,
som öfver allt i kristenheten öfligt är. Men, förtjust öfver den
ogemena läraktigheten hos min eminente discipel, erinrade jag
honom kanske med för mycken tonvigt om ovanan i det finska
språket att städse låta den första stafvelsen uppbära ljudets
största tyngd. Skulle han haft en aning derom, huru förvånad
jag var öfver hans rapida framsteg, oaktadt det lätt förklarliga
misstaget, han hade begått med det olycksbringande ordet, san-
nerligen han då ansett det mödan värdt att harmas öfver sin
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preceptor, hvilken han trodde glömsk af den stora heder, som
vederfors dennes ringhet. Men nu vardt kardinalen verkeligen
vred, ehuru visserligen blott med „lambsens vrede", emedan
hans fromma natur ej tillät honom någon annan form deraf.
Så snart jag märkte detta, uppsteg jag genast från den lilla ka-
napé, der vi dittills så förtroligt hade sutit sida vid sida, och,
anseende det visligare att fly än att inlåta mig i strid under
en så lumpen höfvidsmans baner som Pontius Pilatus, redde jag
mig till reträtt. Hunnen till dörren, vågade jag likväl hembjuda
såsom försoningsoffer en af de tvänne finska böcker, jag hade
släpat genom hela Europa för att dermed, såsom jag hoppades,
vara den så högt beundrade mannen till någon nytta. Den ena
var första upplagan af „Kalevala"; men jag insåg dock snart,
att detta missfoster af vår dåvarande typografiska misére icke
anständigtvis och utan nesa för vårt land kunde presenteras för
en italienare, hos hvilken skönhetssinnet städse är medfödt, äf-
ven om han skulle sakna de fem hvardagliga. Men då dessa
betänkligheter i mindre grad gjorde sig gällande å Renvalls
lilla grammatika, tog jag mig friheten att erbjuda densamma åt
den vredgade prelaten. Men gubben, som nu en gång begynt
se sakerna i svart, tycktes taga detta anbud såsom en ny näs-
vishet eller en pik, att honom gjordes behof af att något för-
djupa sig i grammatikaliska studier, innan han kunde hälsas så-
som mästare äfven i finska språket. Troligen var det under in-
trycket af denna känsla, som han genmälte så tvärt, det för ho-
nom var möjligt: „grammatikor, dem sammansätter jag sjelf".
Och sedan jag sanningsenligt hade bedyrat, att jag ingalunda
betviflade denna hans förmåga, strök jag på foten, ännu mera
öfvertygad derom, att jag ingen anledning skulle få att ytterli-
gare sätta denna inom Mezzofantis dörr. Ty jag visste ganska
väl, att italienaren ännu mindre än andra dödliga tycka om att
glömma det, som de en gång ansett såsom en förolämpning.

Innerligt glad var jag således för min egen skull, men
likväl ännu mer för Mezzofantis, när dessa mina förutsättningar,
hvad honom beträffade, bragtes på skam. Då jag några dagar
efter denna Pilatusiska konflikt satt i en vrå af förrummet till
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det vatikanska arkivet, inträdde Mezzofanti. Medan han fram-
gick till de inre rummen, märkte han mig ej eller, såsom jag
med finsk slutkonst förmodade, ville han ej märka mig. Äfven
jag från min sida visade mig utomordentligt nitisk i att fylla
ett papper med skrifna rader för att icke behöfva besvära ho-
nom med min anblick. Men då kardinalen efter en stund åter-
vände, gick han med den allra vänligaste min genast emot mig,
manade godt för mig hos monsignoren, arkivets custos och upp-
manade mig på det gunstigaste att förnya hos honom mitt be-
sök. Försoningen var således ifrån den ädle mannens sida lika
fullkomlig, som min högaktning och beundran alltid hade varit
det. Men ehuru jag derefter ett par gånger följde hans upp-
maning att infinna mig hos honom, blef det aldrig mera fråga
om några finska läseöfningar; och derför anser jag det icke
heller för mig tillständigt att längre utsträcka min relation om
mitt sammanträffande med denne i sitt slag märkvärdigaste bland
alla menniskor, hvilken nu mera tillhör endast minnet.

Men just derför, att han så spårlöst, oaktadt sin omätliga
förmåga, gått ur verlden, har jag ansett det nästan för en sam-
vetspligt att undan förgängelsen söka rädda den obetydliga punkt
af hans karaktäristik, åt hvilken endast jag förmått återgifva en
skymt af lifvets färg.

Oaktadt Mezzofanti var begåfvad med en så oerhörd ka-
pacitet, att han evinnerligen kommer att betraktas såsom en
personifikation af sjelfva mensklighetens högsta förmåga åt ett
visst håll, och således vissheten om hans tillvaro måste väcka
hennes billiga stolthet, manas hon likväl äfven af detta stolta
minne till att ödmjuka sig; ty också detta påminner henne om
den begränsning, som blifvit henne förelagd, och hvaröfver hon
dock ej förmår skrida. Denne man var dock oaktadt sitt omät-
liga språkförråd en fattig man. Ur all denna för hvarje annan
dödlig oöfverskådliga rikedom uppstego hos honom aldrig några

resultater, framkallade genom de likheter och skiljaktigheter,
dem blott hans minne och ej hans tanke beherrskade. Ingen
torde hafva hört honom uttala en enda stor, upplyftande idé,
till hvars uttryckande det lönat mödan att bråka sin hjerna
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med tiondedelen af den ordmassa, som tyngde densamma. Han
var ett språkrör blott, genom hvilket otaliga språkandar gåfvo
sig luft, utan att sammansmälta till någon evärdeligt minnesvärd
mening eller harmoni. Men högt utropade i alla fall äfven det
röret den höge mästares ära, ur hvars eviga hand det för ett
menniskolifs korta stund hade blifvit nedersänkt till jordens yta.



Om finska indelta härens återuppståndelse.
(1855).

I.

Hösten är inne. Häftigare än förr utkämpa elementerna
sina vilda fejder: men deras strid tvingar menniskokriget vid
våra kuster att afbryta sin, att sluta stillestånd med obestämd
uppsägningstid. Stormarne fylla hastigt igen de af undanvi-
kande kölar plöjda fårorna i den finska vikens gröna tegar,
hvilka detta år så sparsamt burit fredens frukter; och endast
här och der ställa nu mera lågor, som vemodigt uppstiga ur nå-
gon arm brinnande vedskuta, de fiendtliga flaggorna i en dager,
som ej är den vackraste, hvari de kunde lysa.

Men om än vapnen närmast omkring oss hvila, söfves dock
den af kriget uppjagade tanken endast långsamt till ro. Så för-
håller det sig sannolikt öfver allt i vårt land; sådant är be-
stämdt åtminstone fallet här, hvarest dessa rader skrifvas. Äf-
ven om man efter mycken svårighet lyckats få en brasa upp-
tänd, påminner hon sprakande om smattrandet och dånet af kast-
kroppar, hvilkas beskaffenhet och syften varit vida mindre fred-
liga än de ur härden framspringande gnistornas; och medelbart
erinras man äfven derom, att, ifall i detta tidehvarf icke högre,
ädlare makter än krigsgudens skulle råda om menniskoanden,
samma härd, som nu allt fortfarande bär vittne om hemmets
ostörda frid, lätteiigen kunde svigta för vinden, en krossad
minnesvård af nederbruten menniskolycka.
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Ty kriget, ehuru i visst afseende den högsta uppenbarel-
sen af nationernas liffullhet, gör dock städse, der det går fram,
åtminstone för ögonblicket eröfringar åt förstöringens och dö-
dens hemska områden. Vill man se bilder af krigets dystra
nattsida, har äfven Finland att erbjuda detta slags skådespel —

ehuruväl det ej kan bestridas, att nu för tiden en eller annan
nejd på motsatta kanten af Europa förmår uppvisa ännu mera
storartade företeelser åt detta håll. Man behöfver t. ex. blott
göra sig den ringa mödan att uppstiga på de berg, af hvilka
Raumo hamn kringslutes, och man skall tills vidare hafva sitt
lystmäte på slika prestationer af krigets konst. Kring alla land-
fasta sidor af den långsträckta viken dernere ser man ruin vid
ruin, sammansatt af spillror, grus och aska, stundom med ett
tillskott af förskämdt salt, ligga i en viss summarisk ordning,
ungefär såsom ett tappert, i striden fallet regimente, hvilket
ännu i döden qvarhållit orubbad den plats, som af detsamma
in i döden försvarades. Ej ens en enda af de många byggna-
der, dem staden nitiskt hade uppfört till båtnad för sin sjö-
fart vid dennas utgångspunkt, vitnar nu mera om annat än hvad
som varit och icke mera är: och denna helhet af förstörelse ut-
breder sig, länk vid länk, liksom en ofantlig dödskrans kring
Finlands hädangångna handel. Och stirrar man från denna öde-
läggelse på stranden utåt hamnens böljor, mötes man äfven der
af en, om möjligt, ännu dystrare påminnelse derom, att den nu är
vorden en tom famn, som egcr ingenting lefvande mera att in-
nesluta. Än här, än der stöter blicken på farkoster, mot hvilka
sjelfva de venetianska gondolerna, som annars tyckas likna fly-
tande likvagnar, skulle taga sig ut såsom drottning Viktorias
grannast smyckade galeja. Man upptäcker ända till vattubrynet
nedbrända skeppsskrof, svarta, lastade med askan och sotet af
det, som ännu för några månader sedan gjorde dem till skepp.
Dessa lik af forna fartyg fasthållas *äl osynligt af ankare, hvil-
kas ked lågorna ej förmått upplösa; men det ser dock nästan
ut, såsom om de skulle förbida en besättning af mörka gastar,
hugade att anställa en nattlig revy af alla troféer, dem krigets
hårda hand till deras hugnad och ära upprest.
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Men om än tanken dröjer vid minnet af slika skräcksce-
ner, sliter den sig likväl gerna lö3 ur deras hemska förtrollning.
Och den behöfver ej flyga långt från den skådeplats, hvars på
slagskuggor rika företeelser vi här efter naturen tecknat, innan
den varsnar en mötesplats för ljusare krigiska minnen. Der
borta på hällen vid yttersta kanten af hamnens högra strand
stod ju ej längesedan en hop unga krigare, tagna ur den ta-
vastländska bataljonens leder, och visade sig, ehuru första gån-
gen då i elden, icke ovärdige den högsta lycka och heder, nien-

niskolifvet har att erbjuda mannen: lyckan, hedern att hägna
sin fosterjord. Ty ännu står väl den satsen fast, som för tre-
tusen år sedan uttalades af alla fosterländska hjeltars ättefader,
Hektor:

„Blott ett tecken är godt: att värna fädernejorden".

Och denna vår tankes glada utftykt har äfven det goda
med sig, att den för oss midt i ett ämne, som vi anse höge-
ligen förtjent af att upptagas till närmare betraktelse, än hittills
åtminstone i publicistisk väg egt rum, och i hvars föremål vi
älska att se kanske den ljusaste sidan, som det närvarande kri-
get, oaktadt all sin förbistring, framter till Finlands hugnad och
tröst: ämnet, som betecknas af vår artikels rubrik.

Så hastigt än de intryck, hvilka förgångna stunder under
denna händelserika tid gjort på våra sinnen, utplånas af de in-
tryck, dem nya ögonblick oafbrutet åstadkomma, glömmer man
väl ej lätteligen de sensationer, som väcktes äfven i detta land,
när det hette, att det en tid bortåt hotande kriget omsider
oundvikligen var för handen. Förhänget, som undanskymde det
förestående sorgespelet, hade väl remnat, och man behöfde in-
gen synnerlig siareblick for att förutse, att det skulle komma
att svåra försynda sig mot de så kallade aristoteliska reglorna an-
gående enheten i tid, rum och handling; men hvilka ~peripetier"
i sin fortgång och utveckling det var ämnadt att uppvisa, ansåg
sig väl ingen dödlig hvarken här eller annorstädes nog skarp-
synt att förutspå.
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En känsla gjorde sig dock omisskänneligt gällande i detta
land framför hvarje annan: känslan deraf. att Finland, så vidt
det berodde på dess egna försvarskrafter, ännu aldrig hade gjort
front emot en detsamma hotande fara så svagt och värnlöst som
på den tiden. Vi, som i så många århundraden med allt
trotsande mod hade försvarat ej endast vår egen hembygd, utan
äfven ofta nog framstått såsom en skyddande förmur för andra,
vi voro bragta i den ställning att nu, när det gällde att skydda
hus och hem, icke ega på hela Finlands fasta land mer än en
half bataljon egna landtrupper, hvars bistånd kunde påräknas. För
en sådan känsla liar väl intill denna dag ett stridbart folk aldrig
varit utsatt, allt sedan krig blifvit förda eller åtminstone sedan
stående härar åtagit sig att utkämpa strider, hvilka egentligen
borde angå hvar man, som förmår lyfta ett vapen.

Kommo så den hederspaschan Plumridges eldiga dåd. Med
en hjelteifver, värdig en bättre sak, förde denne nu mera väl-
förtjent ad acta förpassade viking sitt utrotningskrig mot beck
och tjära och allt annat, som hans hjerta efterträdde och hans
samvete kunde smälta. I sin första öfverraskning hade det ut-
plundrade, förhånade folket ej kommit sig till att lyfta ens en
knif mot våldsverkaren; men från flammorna vid Uleåborg och
Brahestad framsprang likväl en elektrisk gnista, hvilken ögon-
blickligen åter uppväckte nationens slumrande hjelteharm, hvar-
med hon var van att möta i forna tider dem, som tilläto sig
att behandla henne en canaille. Och knappt hade Plumridges
lusteldar hunnit förkolna, innan hans ytterligare försök att i
samma stil fortsätta sin flammande bana motsades af männernes
i Gamla Karleby modiga experiment att återigen göra en äkta
finsk tillämpning af den gamla läran: hjelp dig sjelfvan, och
Gud skall hjelpa dig!

Och samtidigt härmed mognade hos tvänne för Finlands
bästa och heder varmt nitälskande män en plan, hvilken redan
länge hade varit ett föremål för ganska mångas lika innerliga,
som vanmäktiga önskningar. Dessa tvänne män beslöto att söka
från högsta ort utverka tillstånd dertill, att Finlands försvar
måtte förstärkas på ett sätt, som allra närmast ofverensstan.de
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med nationens skaplynne, traditioner och sanna intresse; med
ett ord, att den faktiskt genom sista kriget och de jure kort
derefter upplösta indelta finska hären åter skulle få rätt att lefva.

Man vet, att kejsar Nikolai ej hade fullt stadgat sin öf-
vertygelse om företrädet af krigsväsendet i denna form. Men
starka genom den tillförsigt, som af ett redligt och ärligt upp-
såt meddelas åt sinnet, lyckades de n3*ssnämnde männerne, un-
derstödde dessutom på det mest högsinnade sätt närmast invid
thronen, att snart aflägsna den store herrskarens alla betänklig-
heter åt detta håll; och resultatet blef det allmänt kända och
af allmän tacksamhet och glädje mottagna: början till en åter-
upprättelse af den indelta finska armén. Kejsar Nikolai hade
dymedels fogat en ny paragraf till det nobla, af kejserligt för-
troende till och välvilja för det finska folket dikterade testa-
mente, hvars vackraste del obestridligen härrör från hans sista
regeringsår.

11.

Hvem kan utan vemod återkalla i minnet, att åtgärderna,
medels hvilka den af kriget tillintetgjorda arméns upplösning
förklarades permanent, blefvo af Finlands egna, år 1809 i Borgå
rådplägande ständer hufvudsakligast föranledda? Men försät-
ter man sig med tanken i den brydsarama tid, hvarunder de
dåvarande ordnarene af Finlands statsskick egde att fatta sina
beslut, upphör man att anklaga våra ständer för den politiska
sjelfstympning, hvartill de på sitt lands vägnar utsträckte handen,
i och med detsamma de förklarade sig villige att lägga knifven
på finska nationalarméns strupe. Att beklaga dem för denna
deras svaghetssynd, kan man likväl svårligen upphöra.

Orsakerna till denna voro flera. Den förnämsta låg väl
deri, att alla de representanter för sina intressen, dem hären
under andra förhållanden hade kunnat uppställa, antingen ännu
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gingo på stridsfältet sina sista öden till mötes eller dvaldes
i sjukhusen samt i allmänhet icke ansågo sig berättigade att
hörsamma den från Finlands eröfrare utgångna kallelsen, som
förde landets ständer då tillsamman. Sålunda hände det, att
arméns väl och ve under landtdagen i Borgå voro lemnade i
händerna på personer, som sjelfva aldrig fört svärdet eller, äf-
ven om detta någonsin varit fallet, likväl längesedan hade kall-
nat för den anda, hvilken kommer krigaren att i sitt yrke se
menniskolifvets ädlaste bestämmelse.

Finland hade dessutom redan så länge gått ikrigets stränga

skola, att man trodde sig här tillräcklig grundligen veta, hvad
kriget ville säga. Tanken på en, möjligen i framtiden före-
stående strid föreföll nu dessutom mera motbjudande än någon-
sin förr: ty 1809 års män kunde icke föreställa sig en sådan
annorlunda än såsom ett brödrakrig ; ett krig, hvari tvänne folk,
som i sekel kämpande sida vid sida sammangjutit sitt tappra
blod eller gemensamt åt sig stiftat lagar och uppstämt samma
psalmer, komme att med ficndligt mod pröfva på hvarandra, huru
mycket kallt jern hvardera af dem förmådde tåla ännu. Sjelfve
Cobden och hans melankoliske vänner alla skulle således ej kunna
betrakta kriget från en mera bekymmersam ståndpunkt än deras
föregångare i Borgå på den tiden. Och såsom höjden af poli-
tisk omtänksamhet ansågo dessa sin händighet att, så fort och
för så lång tid som möjligt, kasta ifrån sig värn och vapen.
Tvärtemot allt, hvad såväl hos oss som hos andra manliga folk
dittills varit öfligt, sökte man sin säkerhet i att göra sig vapen-
lös ; liksom ett af stormen piskadt fartyg söker sin räddning
genom att främst af allt kasta öfver bord alla sina kanoner.

Dessa fromme bevekelsegrunder voro likväl ingalunda de
enda, som bestämde Finlands ständer att, så vidt på dem be-
rodde, gifva den sista smörjeisen åt den bortdöende indelta ar-
mén. Den statsekonomiska synpunkten både var och uppgafs
vara hufvudmotivet till de anti-militäriska hemställningar, man
ansåg sig förpliktad att i underdånighet göra.

Krigsväsendet hade under hela den tid, Finland varit med
Sverige förenadt, uppslukat vida mer än broderlotten af vårt
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lands alla tillgångar; man ansåg det derför icke obilligt, att

nu mera under förändrade förhållanden fredens yrken och deras
målsmän skulle taga i besittning det danaarf, landets hädangångna
försvarsverk lemnat efter sig. En inhemsk högsta styrelse
skulle organiseras; för undervisningen och vetenskaperna borde
sörjas bättre, fin dittills kunnat vara fallet. Möjligen hoppades
en eller annan — hvad hoppades man ej vid gärningen af en
dag ? — att Finland, som dittills för konsten kunnat göra nära
nog intet, skulle under en fridfull framtid göra åtminstone nå-
got för henne. Ty varma af allt hjerta för fäderneslandets
framtida bildning och för alla dennas medel voro flera bland de
män, som i den tiden förde landets talan; varmast likväl i detta
hänseende var den, som i erfarenhet uti dylika ärendens be-
handling, liksom i klokhet och snille intog det främsta rummet
bland Finlands representanter.

Så villigt, som hvem det vara må, erkänna vi ej blott
den renhet i afsigter utan äfven det upphöjda i åsigter, af hvilka
de finska ständerna i sina framtidsplaner leddes. Det ligger en
rörande oskuldsfullhet i dessas högt uttalade mening, att ett fat-
tigt land borde använda hvarje disponibel skärf icke på upp-
hjelpandet af de materiella intressena, så högeligen också de
manade till nitisk omtanke och vård, som fast mera företrädes-
vis på omhuldandet af andens oafvisliga kraf. Historien torde
knappt hafva att uppvisa ett motstycke till denna af våra fäder
hyllade idealism. Fattigdomen, som äfven derför är en föga
afundsvärd bundsförvandt åt statshushållningen, att den lätt för-
leder till principer, utvecklande sig på hederns bekostnad och
således förande till misshushållning af allra sämsta slag, har al-
drig på ett noblare sätt låtit dagen lysa genom hålen i sin
Diogenesmantel, än den finska fattigdomen gjorde det 1809 i
Borgå.

Men, såsom redan blifvit antydt, begick man dock ett be-
dröfligt misstag, då man förmenade sig icke kunna hembjuda åt
den oblidkeliga finska fattigdomen någon mindre hekatomb än
landets hela indelta armé. Man ihågkom endast, att hon hade
kostat mycket, men bortglömde dervid att, menniskan ej har den
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äran vara menniska för ingenting, och att förhållandet är det-
samma med nationerna, med staterna. Ett folk, som ej sjelft
personligen kämpar för sig, utan med armarne i kors endast
åser, huruledes andra antingen bekämpa dess hembygd eller för-
svara densamma, måste förr eller senare anse sig blott såsom
en viljelös sak ämnad till byte åt den förstkomne, hvilken i
striden får öfverhanden. Och huru kan man väl säga sig älska
det, man ej är redo att hägna med lif och blod, med själens
och kroppens yttersta krafter? Är din mor, din maka, ditt
barn i ögonskenlig fara, och du bidar ändock, tills någon annan
benäget åtager sig att från dem aftända det värsta, så har hvar
menniska med hjerta i bröstet rätt att säga till dig: du är en
feg, eländig stackare, icke förtjent af att hafva skådat dagens
ljus, och att med kärlek blifva omfattad här i lifvet, och ej ens
värd att fortlefva i denna afföda, hvilken händelsevis tyckes
böra tacka dig för sin tillvaro! Lag samma är och det i ännu

vida högre grad för den samhällighet, hvari agregatet af en
massa familjer adlas till en stat, ett fädernesland.

Men måhända hade den indelta finska hären icke motsva-
rat sitt ädla ändamål; icke uppfyllt sin sköna bestämmelse; icke
honorerat de stora förbindelser, den åtagit sig; icke inlöst med
sitt mannamod och sitt blod den vexel, som dess fädernesland
på honom dragit? Så kunde väl en främling, obekant med de
strider, detta vårt odödliga stolthetsföremål utkämpat och med
de lidanden, det hade utstått, möjligen spörja. Ingen bland oss
nu lefvande skulle dock kunna vara nog hjertlös och äreförgä-
ten att uppkasta en slik fråga; och Finland är moget för en
total undergång, ifall den tid någonsin kommer, då våra efter-
kommande lättfärdigt våga sätta i fråga, hvartill landets indelta
armé kunnat tjena eller hvad man har den att tacka för. Äf-
ven Finlands ständer visste ganska väl, att de sjelfva hufvud-
sakligast hade att tacka samma institution, hvilken de dömde
till döden, för det anseende, de hos segraren åtnjoto och för
det afseende, han behagade fästa vid deras uttalade önskningar.
Äfven derför hade det bifall, den nye regenten efter moget och
långvarigt begrundande af ärendet lemnade till de finska repre-
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sentanternas anhållan om härens femtioåriga upplösning, bordt
för dem kännas bemängdt med en viss bismak af ånger och
ruelse. Ty ej blott otacksamhet hade de låtit härvid komma
sig till last. Oaktadt alla samvetslugnande grunder, deras idea-
liska syften kunde erbjuda, måste de väl dock i sitt innersta
erkänna, att de, mer än billigt varit, hade förbisett den idéela
sida, från hvilken också indelningsverket kunnat och bordt be-
traktas. Att deremot kejsar Alexander och hans närmaste män
ingalunda tillslutit sin ljusa blick för besagde verks betydelse
och fördelar, bevisas klarligen äfven deraf, att man i Ryssland,
i och med inrättandet af de så kallade militärkolonierna, gjorde
ett försök att efterhärma den institution, från hvilken man i
Finland ville se sig ju förr dess hellre befriad; och detta allde-
les vid samma tid, då kejsarn omsider efterkom de finska stän-
dernas underdåniga önskningar uti ifrågavarande hänseende.

Endast desse sistnämnda och ej den ädla, varmhjertade
Storfursten af Finland böra således stå till svars för historiens
domstol för det, att en med Finlands ära och mest aktnings-
bjudande minnen så sammanvuxen organisation, icke blott till
sitt omfång inskränktes — hvartill utan tvifvel giltiga skäl före-
funnos — utan helt och hållet utplånades ur hela vår samhälls-
ordning.

Utgifvarens anmärkning. Endast den förra, som det vill synas
i Eaumo nedskrifna artikeln „om finska indelta härens återuppstån-
delse" bar varit publicerad, i n:o 77 af „Morgonbladet" för år 1855.
Den senare var afsedd att ingå i n:o 80 af samma blad, men mötte
censurförhinder. Den är här aftryckt efter det öfverkorsade cen-
sorsexemplaret af tidningen, hvilket återfanns bland Cygnaei papper.
I stället för fortsättningen af sin uppsats lät Cygnaeus i „Morgon-
bladet" införa nedanstående underrättalse till läsaren, hvarur fram-
går, att författaren tänkt behandla sitt ämne i tre artiklar; den
tredje blef troligtvis aldrig nedskrifven. Cygnaei ofvannämnda för-
klaring om uteblifvandet af fortsättningen på uppsatsen lyder sålunda:

Oförutsedda omständigheter hafva fördröjt offentliggörandet
af denna artikel och desamma föranleda författaren till att gynsam-
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mare tider spara de tvänne återstående artiklarne, i hvilka
ämnet vidare skulle utvecklas. Författaren vågar hoppas, att
~Morgonbladets" läsare icke skola tolka detta dröjsmål, hvilket
bland annat påbjudes af den aktning, han är skyldig sitt för-
fattarekall, såsom bristande aktning för dem. — Lika litet bör
det tillräknas författaren såsom brist på uppmärksamhet, att så-
dana lapsus calami förefinnas i den första artikeln, såsom t.
ex. ~nyssnämnde män", ehuru alls inga män förut blifvit nämnde.
Författaren har platt ingen del i dessa för honom mer än för
någon annan högst ledsamma blunders.
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År 1844 om sommaren hände det sig, att en vandrings-
man, som utan något bestämdt mål strök omkring i det vackra
Mannheim, märkte en k3*rkas dörrar stå öppna på vidan gafvel.
Då kyrkan påtagligen var protestantisk och dagen en söcken-
dag, väckte saken vandrarens uppmärksamhet, emedan äfven i
Tyskland, liksom hos oss, i vår Herres hus enligt protestantisk
ritus endast undantagsvis ges audiens åt menigheten om hvar-
dagen. Inträdande såg han en liten, men allvarligt andäktig
skara med ett spenabarn såsom fana i spetsen för sig sträfva
uppåt till altaret, inom hvars skrank hon möttes af en åldrig
prest, öfver hvilken ett långt lif af heliga sysselsättningar spred
en vördnadsbjudande glans af fromhet och frid. Sättet, hvarpå
den gamle förrättade döpelseakten, innehöll de vackraste kom-
mentarier öfver det djupa ordet: „låter barnen komma till mig!"
och verkan deraf på främlingen grep desto djupare, som denna
ceremoni ledde hans minne tillbaka på andra alldeles dylika,
hvartill man blir vittne äfven i Finland — med undantag blott
att de allt för sällan kunna vid altarranden för sig gå. Aldrig
känner menniskobjertat lifligare lyckan att åtminstone med osyn-
liga band hänga ihop med någonting helt i denna verld, än då
man, bortryckt från eget land och alla inhemska förhållanden,
erinras om sin rätt att tillhöra en församling.

*) Bref från Paris, dateradt den 9 September 1859.
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Men, såsom sagdt, äfven i den mannheimska kyrkan spordes
en fläkt af sådan söndagsfrid och trygghet. När således den heliga
förrättningen var förbi, följde äfven främlingen den öfriga hopen
åt till sakristian, dit förrättningsmannen hade begifvit sig. Me-
ningen var att för denne tolka ett uppvärmdt hjertas tacksam-
het för den upplyftande glädje, hvaraf det blifvit delaktigt. Men
denna tillämnade expektoration tog en vändning, alldeles mot-
satt den i Gamla Testamentet omtalade, då en påtänkt förban-
nelse plötsligen slog om till välsignelse. Härmed gick så till.
När på den vördige prestens fråga, hvilket land främlingen kal-
lade sitt, denne svarade: Finland, såg prelaten helt förbluffad
ut samt genmälte: „Was ist das fur ein Land?" Och med ens
voro både de fromma intrycken och de rena afsigterna alldeles
bortblåsta; och i vresigt mod sades nu: „det är ett land, hvarur
det folket utgått, som ni till betydlig del har att tacka för lyc-
kan att hafva kunnat förrätta ceremonin, hvartill jag nyss var
vitne, och andra dylika i enlighet med lutheranismens ritual!"

Det var de ifrån alla knutar i dessa nejder framträngande
påminnelserna om the Hackapäliters nitiska bemödanden att yxa
om katolicismens skadligt luxurierande utväxter, som ingåfvo de-
ras afkomling det vresiga svaret, då han fann, att finnarne, på
hvilka ej blott protestanterna utan också katolikerna under
trettioåriga kriget hade temmeligen god reda, voro nu mera re-
ducerade till fullkomligt obekanta storheter i Tyskland — vare
sig att reduktionen bör räknas dem sjelfve, då de ej gjort sig
ånyo påminte, eller de glömske tyskarne till last. Att för öf-
rigt okunnigheten om, hvad Finland var för ett land, ej in-
skränkte sig endast till teologerne, som stundom ansetts för de-
sto större djupliggare i sin sak, ju okunnigare de visat sig i
alla verdsliga ting, röjde sig några dagar derefter med den evi-
dentaste bevisning. Den såsom utmärkt jurist verldsbekante
Mittermaier examinerade nämligen i Heidelberg samme finne,
under nära en half timmas tid, om Sveriges sätt att nu för
tiden gå tillväga vid styrelsen af Finland, tills examinanden
ändteligen hann öfvertyga sig om den store examinatorns
totala okunnighet derom, att Sveriges styrelse öfver Finland för
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„mellankomna hinders skull" redan någon tid bortåt ej mera
blifvit utöfvad såsom i forna dagar. Detta kunde med desto
större skäl påstås ännu på den tiden, som „Aftonbladet" då ej
hade hunnit tillgripa de grofsmidda brandstakar, med hvilka det
sedermera ä la Carl XI liqviderat Sveriges skulder till Finland.
— På Mittermaier gjorde likväl de framstälda motskälen så
ringa intryck, att han ungefär ett år derefter åter var i full
fart att i Neapel, der händelsevis såväl examinatorn som exa-
minanden då befunno sig, fortsätta den afbrutna tentamen; och
han hindrades deri blott af en italienares upplysande anmärk-
ning, som bekräftade den tidigare i ämnet afgifna förklaringen.

Åtskilliga bevis hemtade från en långt senare tid kunde
åberopas derpå, att det stadium af okunnighet om finska förhål-
landen, hvarpå såväl det lärda som olärda Tyskland för halfan-
nat decennium sedan sig befunno, ännu icke kan anses helt och
hållet öfvervunnet. Men hellre än att qvardröja vid en sådan
åt intetdera hållet synnerligen hngnelig bevisning må här omta-
las några ej utan framgång gjorda försök att för den tyska
skarpsinnigheten skingra de töcken, som allt för länge gjort vårt
land till ett af de mörkare. Att framställningen härvid öfvergår
ifrån den ena saken till den andra, borde ej oblidt fördömas
såsom brist på den, i vanlig stilistik gällande, beqvämare ensi-
digheten. De, hvilka i Finland älska sitt land, skola tvärtom
glädja sig deröfver, att mer än en anledning gifvits åt utlandet
att nu mera se de tusen sjöarnas infattning i annan dager än
förr, det vill säga i åtminstone någon. Och en opartiskhet, som
lika gerna gör rättvisa åt fosforstickor som åt konstens ädlaste
produkter, förtjenar ej heller att fördömas.

Då fråga är om upplysning, plägar man vanligtvis ej gå
af för svafvelstickor. Förhållandet är likväl ett helt annat vid
detta tillfälle. Knappt nog lärer någonting annat hafva mera
bidragit till att upplysa menskligheten derom, att man också i
Finland kan göra' och verkligen gör, hvad dugligt är, än de i
Björneborg af herr Oldenburg fabricerade små fosforisterne. Ej
sällan hörer man härute dessas fabulösa billighet äfvensom de-
ras användbarhet beprisas. „Af tusen stickor'-, heter det, ~upp
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fyller knappt en enda icke sitt ändamål". Det är sådana vits-
ord, gående från man till man på alla vägar och stigar, som
bryta stråt åt en vara öfver vida verlden. Måtte denna fram-
gång locka till en efterföljd hos oss — naturligtvis ej blott med
fosforstickor, utan med andra industriprodukter, åt hvilka vårt
lands naturliga förhållanden erbjuda en lika solid basis! San-
nolikt skall herr Oldenburg i spetsen af sina stickor bereda
Finland större reputation, än Axel Gabr. Sjöström i tiden lyc-
kades förskaffa deråt, då han upphöjdes till ~Choragos" för de
vid Auras stränder sprakande fosforisterne, om hvilka det ej
sanningsenligt kan sägas, att de saintlige lika tillbörligt uppfyllde
sin bestämmelse som de Björneborgska miljarderna.

: Ingenting kan vara naturligare än att i stället för att bruka
våra högtidliga skogar till ämne för fosforistiska qväden, göra

dem till material för oftanämnda ljusledare. Men något särde-
les högt rum intager ändock ej denna industrigren der, hvarest
konstfärdigheten hunnit taga ett längre steg framåt. På en lika
naturlig, men ännu enklare ståndpunkt står likväl en annan spe-
kulation i handelsväg, hvarmed ett lyckadt försök för första
gången sistlidna vår gjordes i Helsingfors. Såsom bekant är,
utskeppades då betydliga qvantiteter af den. oaktadt vinterns
relativa blidhet, bergstjocka och fasta isen. Närmast ämnad till
afkylande af den preussiska hettans öfverhandtagande häftighet,
spred den dock svalka äfven i andra nordtyska nejder. Det
är förunderligt, att ingen ännu kommit på den qvicka idén, att
denna export från Finland blifvit ytterst föranledd af verldens
nu för tiden klyftigaste man, på det att det uppsvällande, öl-
dränkta tyska blodet åter måtte kalmeras åtminstone på sam-
hällenas högre spetsar. Mindre skarpsinnighet erfordras det i
alla fall till att beräkna äfven den skengalnaste komets irrfär-
der än till utredandet deraf, huru nycket mellankomsten af vår
flegmatiska is bidrog till att göra tyskarne, oaktadt deras sken-
bara uppbrusning och allsköns braskande, nästan lika vanmäk-
tige till handling som vanligt. Intressant vore det att se det
utredt, huruvida de tusen sjöarnas land åtminstone under den
minst oroande af alla former förmår ingripa i verldshändelser-
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nas gång „den Fortschritt zu hemmen". Vårt land skulle ju
sålunda tillbörligen häfdat sin rätt till sin i senare tider vunna
plats uti „Älmanach de Gotha".

Skada var det i alla fall, att denna qvalitativt så enkla
industri äfven i qvantitativt hänseende visade sig ligga hos oss
ännu i linda. Exporterad i större massor skulle den finska
isen, om den användts äfven till yttre bruk på förbryllade tyska
hjernor, kanske besparat menskligheten ledsamheten att blifva
vitne till en af de skamlösaste dumheter, historien hittills haft
att inregistrera: den att samma folk, som yttrade så stor lust
att haka sig fast i hälarne af en mans framgång, hvilken gjort
mer till Italiens verkliga båtnad än någon utländsk potentat nå-
gonsin hittills, nu mera, sedan denne ej fann det rådligt att göra
allt, hvad han under andra omständigheter kunnat göra, chika-
nerar honom, för det han lemnat åt det land sjelft, på hvars
band och bojor han lossat, tillfälle att realisera dess ädla prin-
cip: Italia fara da se! — Finland borde ej underlåta att
genom framdeles förökad isexportation försöka lägga ett band
på detta delirium, — äfven om försöket blefve ett af många att
kasta vatten på gåsen.

Att den finska isen, äfven då den tjenar till substrat för
de finare experimenterna utomlands med a la glace och vid
hjerninflammationer, hörer till råmaterierna, torde icke kunna
bestridas; och det anmärktes redan om sjelfva fosforstickorna,
att de oaktadt sin obestridliga vigt och värde ej heller uppstigit
på konstflitens allra högsta trappsteg. Desto mera glädjande
är det, att kunna omtala andra finska sträfvanden i utlandet, i
hvilka menniskoandens högre krafter ingripa på ett omisskänne-
ligare sätt. Lyckligtvis äro de omständigheter ej så få, som i
den vägen förtjena uppmärksamhet.

Om sjöarne i Finland äro många, så äro skogarne der
likväl till finnandes i ännu större antal. Med största skäl har
man i senare tider begynt något mera än förr fästa uppmärk-
samhet på naturens vink derom, att vi finnar äro ämnade ej
blott till ett raskt sjöfolk, utan äfven till skogsmenniskor i för-
ädlad form. Jordbruket, åtminstone så vidt det gäller sädesodling
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etc. — med ängskötseln är förhållandet ett vida vägnar bättre
— visar sig högeligen beroende af tillfälliga nyckfulla makter,
hvilka ofta på det korta mellanrummet af den härligaste solned-
gång och solens återuppståndelse hårdhändt drifva gäck med
odlarens långvariga möda. Om säden i vårt land gäller sålunda
detsamma, som i allmänhet gör sig gällande angående så mycket
annat, förflyttadt från dess naturliga förhållanden, utan att i
de främmande vilja rätt acklimatisera sig. Med våra skogar
förhåller det sig deremot helt annorlunda. De stå upprätt och
så sig sjelfva på deras naturliga grund. Derför äro de oåt-
komliga för alla vädervexlingar och hvarje annan fiendtligt in-
gripande makt, med undantag af den fredliga yxans och den
vilda brandens. De visa sig såsom herrar på egen täppa, me-
dan kornaxen, liksom allt främmande, på andras nåd lefvande,
låta sig böjas af stormarne, nedbrytas af hagelskurarne, bortfrä-
tas af den förrädiskt från djupen uppsmygande frosten. Det
är denna trotsiga, om otvifvelaktigt sjelfbestånd vitnande styrka,
som gör våra furuskogar jemte de af köldens våld oövervinne-
liga forsarne till det enda rätt härliga, vårt lands natur eger
att uppvisa. Och redan känslan deraf borde tillbakahålla oss
från att fara allt för illa med dessa stolta representanter af finsk
sjelfständighet. Men vår väl insedda nytta yrkar på detsamma.
Intet land och allra minst det, hvars enda bröd trädens bark
så ofta varit, har råd att betrakta sina skogar endast såsom
skådebröd. Det är ej djefvulens ingifvelse man hörsammar, då
man ålägger skogarne, så hårda och sturska de än må se ut,
att varda bröd och annat, som till en civiliserad menniskas an-
deliga och lekaroliga uppehåll hörer.

Med sinnet uppfyldt af tankar att i en framtid åstadkomma
en dylik fäderneslandet gagnande förvandling arbetar en hop
finska ynglingar troget och träget nu som bäst i det vackra
Tharand. Stället är beläget så nära Dresden, att man på en
jernväg, hittills sträckande sig endast dit, men ämnad att snart
fortsättas till Freiburg och än längre, inom mindre än en half
timma förflyttas från Sachsens hufvudstad till det berömda skogs-
institutets terräng. Hopklämdt emellan berg, ser det ändock all-
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deles icke dystert ut. Tvärtom kunde en romantisk scen af
„Waldeinsamkeit" svårligen finna en mera idyllisk lokal, än Tha-
rand deråt erbjöde. Det är en liten verld för sig, som inom
sig sluter frid, tillfälle till ostördt eftersinnande och allvarligt
arbete, medan den utestänger den yttre verldens fjäsk, buller
och bång. Grannskapet af Dresden erbjuder likväl åt det unga
sinnet rika medel till bildande och förädlande konstnjutningar,
dem skogshandteringen omedelbart ej kan åstadkomma. Och
dessa medel lemnas ej obegagnade af våra blifvande skogsord-
nare. Så hade Schillers „Braut von Messina", som mästerligt
gafs, lockat flera bland dem till åskådandet af ett spektakel,
hvars make få bland Europas teatrar förmå uppvisa. Och det
var väl, att de icke försummade ett sådant tillfälle; ännu bättre
likväl, att de förstodo uppskatta tillbörligt, hvad denna lycka
innebar. Detta tycktes lofva, att konsten i våra skogar fram-
deles kan vänta sig varmare vänner, än den hittills funnit
sådane i våra salonger och på statsmannataburetterna. Men att
äfven vetandet i skogen ej skall ringa aktas och lemnas oupp-
odladt, kan man sluta redan deraf, att våra Tharandare ej
gåfvo sig någon ro i Dresden, utan rusade till fots „Durch Nacht
und Nebel'' till sin läroanstalt för att icke försumma lektio-
nerna, hvilka med ett för beqvämligheten mördande barbari, vär-
digt den mörkaste medeltid, begynna redan kl. 6 om morgonen.
Det förekommer nästan obegripligt, huru ej blott studenter, utan

äfven graduerade unge män, sedan de hunnit vänja sig vid det
ostörda behaget af en helt annan tingens ordning, kunnat låta
förleda sig att utan det ringaste yttre tvång från sina ljusa vanor
gå öfver till ett bruk, hvars blotta omtalande hos oss måste
gripa också den yngsta gymnasist med rysning.

Saken kan ändock utan svårighet förklaras. Omgifne af
en mark med ojemförligt rikare alstringskraft än deras hemlands
och af kamrater, som, från huru olika håll de må hafva kom-
mit, likväl alla utgått från nejder, der naturen, för att göras

medgörlig, ej tager i anspråk en lika styfsint ansträngning som
hos oss, känna de lifligt sin förpligtelse att ingenting försumma
till vinnande af insigt och erfarenhet, hvarmed de inom sferer,
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som framtiden åt dem anvisar, kunna bidraga till emanciperan-
det af deras landsmäns kropp och själ från det tyngsta bland
träldomsok: behofvens, nödens. Redan af hvad ofvanför sades,
har läsaren kunnat sluta, att de erkänna nödvändigheten, som
bjuder, det äfven andra behof än kroppens råaste böra i ett
civiliseradt samhälle afhjelpas. Ej utan uppb3*ggelse kunde man
höra dem uttala hoppet om de frukter, de äfven i detta hän-
seende af sitt framtidsarbete väntade. Då frågan vände sig till
de oöfvervinnerliga svårigheter, med hvilka all konst hos oss
hade att kämpa, så länge samhället hvarken råd eller lust egde
att derpå någonting kosta, genmältes med gladaste visshet: anär
vi hunnit ordna skogsväsendet, såsom sig bör, skola medel här-
till ingalunda saknas 11. Det är ändock en tröst under lifvets
alla vedervärdigheter, att man hunnit upplefva en tid, då äfven
de skenbart ringaste arbetare för Finlands kommande odling
hysa en sådan öfvertygelse. En dylik skall efterhand taga mak-
ten äfven. af de likgiltigaste, om hvilka Mefistofeles låter si
förnimma ungefär sålunda:

Verachte nur die Kunst und Wissenschaft,
Des Menschen allerhöehste Gaben,
Da hast Du dich dem Teuiel sehon ergeben,
Und muss zum Grunde gehn.

Om också deras tankar närmast och varmast uppsöka fo-
sterlandets närvarande och kommande intressen, veta de dock
derjemte, såsom det höfves all bildad och ädelt sinnad ungdom,
att taga liflig del i den öfriga mensklighetens angelägenheter.
Detta röjde sig på ett älskligt sätt, då en landsman kom på
besök till dem med den samma dag till Dresden anlända tele-
grafdepeschen om freden i Villafranca på fickan. I stället för
att såsom så mången annan låta grämelsen öfver hvad denna
fred icke gaf åt Italien förbittra all glädje öfver det deraf än-
dock verkligen gifna, dracks det härliga landets skål med
en entusiasm, som, ifall skålar försloge till att förskaffa med-
borgarerätt åt ett främmande lands vänner och beundrare, bordt
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bereda en sådan åt de unge finnarne i hvarje bland det befriade
Italiens städer. Med äkta finsk humoristisk inbillningskraft
såg man derjemte, genom glasen, den europeiska diplomatins i
allmänhet och den tyskas isynnerhet oformligt förlängda näsor
ötver allt stöta mot hvarandra och Tharands väldiga löfträd.

Tanken på Italiens befrielse väckte ej i Tharand allestä-
des lika uppriktig glädje. Ej långt från det stället, der fin-
narne pokulerade, gaf den om Finlands blifvande skogsväsende
högt förtjente baron Berg middag åt en honom officielt besö-
kande minister. Ehuru detta besök såsom bevis på glömska af
det missnöje, man på högsta ort hittills hyst och röjt mot ba-
ronen för hans under majhändelserna i Dresden för tio år se-
dan yppade frisinnade tendenser, måste fägna honom, hade han
dock att sörja öfver en nära gående förlust, som af ingen nåde-
stråle ersättas kunde. Kort förut hade nämligen den underrät-
telsen hunnit honom, att hans unge son, som dragit ut att
kämpa under Österrikes fanor, varit en bland de många, som
kring dessa fallit i olycklig, ehuru tapper strid. Äfven det
oväntadt skarpa motståndet, han i sin fejd mot ((Literaturbladet11

rönt, sades hafva lägrat sig tungt på baron Bergs hjerta, så att
äfven hans finska elever trodde sig hafva försport en sk3*mt af
en mot dem riktad missbelåtenhet. Man drog således försorg
derom, att han fick veta, det ((Literaturbladets 11 redaktör både i
sitt sinne och genom handling uppriktigt erkände den sällsynta
förtjensten af baron Bergs afhandling om de finska skogsförhål-
landena, samt att lektor Borgs mästerliga öfversättning bidragit
till att göra skriften populär för hela finska folket. Och god-
sinnad och försonlig, som det anstår en äkta sachsare, lät han
vredenes töcken hastigt blåsas bort från själ och sinne, så att,
när han några dagar derpå råkade undertecknad, var den för-
sta fråga, baronen till mig ställde: tWie geht es unserem
Freunde Snellman? 11 utan att något tecken till ironisk bimening
dervid kunde upptäckas. — Man hör ju stundom talas om ba-
roner, som när de rusat åstad i ogjordt väder ännu värre än
Snellmans ((Freund 11 i Tharand, ingalunda känna samma behof
af försoning som han.
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Om den finska konsten redan i Tharand hade varma vän-
ner, eger hon dock i det nära belägna Leipzig ännu ifrigare
idkare. Såsom bekant är, utsändes från Finland flera med lof-
vande musikaliska anlag begåfvade ynglingar sistlidne höst till
nämnda stad, hvarest redan förut några äldre landsmän befunno
sig, sysselsatte med dylika anlags utbildning. Bland desse se-
nare var herr von Schantz, som till sitt lifs högsta uppgift ut-
valt hufvudsakligast den musikaliska kompositionen. För att

ostörd kunna deråt egna sig, hade äfven han begifvit sig till
det stilla Tharand, nitiskt arbetande på att fästa tonernas yttre

vingar vid ett stycke, som flutit från Topelii outtömliga ymnig-
hetsborn och, liksom allt ur samma källa utgånget, redan i och
för sig sjelft ljufligt klingande af sin egen medfödda musik.
Herr von Schantz hade redan hunnit temmeligen långt med sitt
arbete och hyste hopp om att deri lyckas väl. Det skall utan
tvifvel skänka vårt land lika stor glädje att i sinom tid få höra
det framlagdt till dess slutliga ompröfning, sedan det behörigen
genomgått utländska prof, som kompositören sjelf erfar tillfreds-
ställelse, då han hembjuder sin produkt åt den publik, hvilken
äfven för idkaren af den universela musikaliska konsten oftast
ir den tacksammaste: en inhemsk.

Våra öfrige unge virtuoser, med undantag af den längst
försigkomne, herr Lindberg, hvilken a idkar sina studier på egen
hand"'1, höllo deremot alla ihärdigt på att begagna de ypperliga
tillfällen, Leipzig erbjuder till deras förkofran i konsten. All-
mänt erkändes deras finska ihärdighet att söka draga nytta af
dessa tillfällen såsom exemplarisk; och vore en finsk publik re-
dan nu i tillfälle att bedöma framgången, hvartill denna ihär-
dighet ledt, skulle dess omdöme svårligen utfalla annorlunda, än
att äfven de strängaste fordringar i detta hänseende blifvit full-
komligt motsvarade. Den lilla konsert, som dessa blifvande
medlemmar af den nya teaterns i Helsingfors orkester gåfvo, i
början af donna månad, inför en publik, bestående af en enda
person, hade sannerligen icke behöft skämmas för sig, äfven om
tusentals personer dervid varit närvarande. Då fallet hvarken
var eller kunde vara sådant, skall det kanske intressera en el,-
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ler annan bland de många frånvarande att få höra någonting när-
mare om samma musikaliska tilldragelse. Den egde rum högt
uppe i en vindskammare, bebodd af violoncellisten herr Lind-
gren. Stunden hade blifvit utsatt till ganska sent på qvällen
af det skäl, att den nyssnämnda personifikationen af den finska
allmänheten i dess trängsta sammandrag dess för innan önskade
bevista aftonens spektakel, hvilket ganska väl kunnat tjena till
introduktion äfven för den mest storartade konsert i verlden.
Ty på teatern i Leipzig gafs då Shakespeares ((Romeo och Ju-
lia 11: detta öfver all jemförelse härligaste sorgeqväde öfver den
första kärlekens vanskliga salighet; ett qväde, oförvissneligt
ungt som idén af den evigt återkommande våren, men der-
jemte glänsande af tårar, utgjutna öfver hvarje speciel vårs ha-
stigt förbleknande ljufhet. Och Julias af passionens, under den
qvinliga oskuldens renaste snö uppblossande glöd eldade karak-
tär framställdes på scenen af Maria Seebach nästan lika väl,
som Adelaide Ristori för femton år sedan skulle kunnat åter-
gifva denna rol, och så ypperligt som kanske ingen annan skå-
despelerska nu mera det förmår. — Att sensationerna, väckta
af ett sådant och så gifvet skådespel, skulle stämma sinnet till
mottaglighet af den stundande musikaliska nattnjutningen, det
förstås lätt, men lika begripligt är det äfven, att icke hvarje
hvar lagligt klingklang kunde duga till desert efter en så öfver-
måttan kräslig anrättning som aßomeo och Julia11. Vare det
derför sagdt till heder för våra blifvande tongifvare i den nya
teaterns orkester, att både valet af kompositionen, de exeqve-

rande, och sjelfva exekutionen lemnade ingenting öfrigt att önska.
Beledsagad af kontrabasisten herr W., som biträdt vid

orkestern, arbetade sig den finska enmänningspubliken fram ge-
nom ett mörker, det man kunnat kalla egyptiskt, ifall man ej
dj-medels skulle frånsagt Leipzig dess jus occupantis, till den
ofvannämnda lika aflägset som högt belägna konsertsalen. Af
öfverflödiga husgeråd, som endast motverka ändamålet genom
att borttaga ljudet, besvärades den just ej. Deremot röjde sig
ett stort öfverflöd i formerna af de fyra ljusastakar, som upp-
buro den behöriga upplysningen. Och i dess sken uppstämdes
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nu Mozarts hänförande qvartett n:o 2, med en precision,
som vitnade om ett träget samspel, ett lif, en värma, en rask-
het, som röjde intresse för konsten och godt framtidsmod; med
en skicklighet, som prisade en god, samvetsgrant begagnad skola.
Det vore vågadt att säga: aldrig hafva tyra finnar, sittande
kring ett och samma bord, bättre spelat en qvartett, än den
Mozartska i den natten speltes. Men det vågade framställer
sig egentligen i tanken på rynkade pannor der hemma, hånfullt
tillkännagifvande, att de förstå sig på och förmå det der omät-
ligt mycket bättre än både stymparne, som exeqvera, och de,
som låta förleda sig till beundran af allt skräp. Riktigast var
väl i alla fall de spelandes egen mening, att för dem ännu åter-
stod oändligt nycket att lära. Men äfven den meningen bevi-
sar, att de ej förfelat den rätta vägen. — Till deras beröm-
melse må ännu tilläggas, att en bland dem äfven_ sysselsätter
sig med att komponera, liksom herr von Schantz, ehuru i min-
dre skala än denne; med hvad framgång skall framtiden utvisa
och bedöma.

Man hörde Leipzigerboer sjelfve anmärka, att estetiska
sträfvanden med undantag af de musikaliska nu för tiden föga
voro i flor i det residens, hvaröfver Gottsched fordom utsträckte
sin slutligen så argt antastade kritiska spira. Såsom infamaste
kätteri skulle det deremot anses i Munchen, ifall någon derstä-
des vågade betvifla, att Bayerns hufvudstad är åtminstone ett
modernt Athen, hvad konsterna beträffar, om ej någonting vida
vägnar mera. Att Munchen ungefär lika väl tål jemförelsen
med sin grekiska förebild, som dess Perikles, konung Ludvig I,
tål en sådan med sin atheniensiske föregångare, må gerna med-
gifväs. Och dermed vare nog sagdt om det moderna Athen i
allmänhet.

Men konsten i Munchen har i senare tider räknadt bland
sina adepter en man, hvilken ganska specielt angår oss finnar,
emedan han sjelf med hela sin rikt begåfvade andes värma och
kraft intresserat sig för mycket och mångt, hvilket för oss har
ett stort intresse. Då herr Sjöstrand adopterat våra mytiska
gudar och heroer äfvensom våra aflidne eller ännu existerande
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ulmärktaste män såsom föremål för sina artistiska skapelser, har
han gjort sig väl förtjent af att blifva adopterad till finsk he-
dersmedborgare. Sedan han ej mindre talangfullt än flitigt så-
som lärjunge utbildat sig för sin konst i Stockholms, Köpen-
hamns och Mtinchens skulpturskolor, kan han nu mera anses
värdig sitt mästarebref. Och med sannt konstnärligt medve-
tande af att förmå göra heder åt detta, men med en ännu dju-
pare känsla af det allvarliga och ansvarsdryga, som ligger i
konstens på artisten ställda kraf, reder han sig nu till sin pil-
grimsfärd till den eviga staden, för att der fullborda det eviga
verk, Finland af honom väntar till Porthans minne och ära.
Det är Finska literatursällskapets raska beslut att provisoriskt
försträcka medlen till det stora arbetets utförande, hvilket när-
mast ingifvit herr Sjöstrand mod att på en gång uttaga de
tvänne vigtigaste stegen på sin lefnadsbana: tillknytandet af ett

redan länge påtänkt äktenskapsband, som skall leda honom till
lifvets lugn och sällhet; Romresan, som förer honom i det in-
nersta af konstens helgedom. Ytterst hemta dock herr Sjö-
strands framtidsförhoppningar styrka af den fasta öfvertygelsen,
att Finland ej skall öfvergifva den, som med manligt förtroende
kastat sig i dess armar, och utfäst sig att hos oss bryta väg åt
en konst, hvilken hittills ännu mindre än någon annan funnit
fotfäste och tak öfver hufvudet i vårt land.

Redan nu står herr Sjöstrand i stor tacksamhetsskuld till
Finland; och han erkänner denna gerna och uppriktigt. Den
finska fornsången har för honom öppnat en hel ny verld, hittills
tillsluten för artisternes skapelser, men som, sedan de en gång
hittat vägen dit, utlofvar vid hvarje steg, de der taga, åt deras
fantasi och hand de rikaste eröfringar. Plastiken var den för-
sta, som genom herr Sjöstrand försökte, och gjorde sin lycka
der. Hvad äfven måleriet inom densamma har att skörda, hål-
ler Ekman som bäst på att segrande bevisa genom sin storartadt
komponerade och utförda Wäinämöinen. Högst märkvärdig var
framgången af den förstnämndes försök åt det hållet i Munchen.
Då han derstädes uppställde uti artisternes expositionslokal sin
redan i Helsingfors påbegynta och sedermera fullbordade bild af
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ynglingen Kullervo, som tre dagar gammal stiger med trotsiga-
ste min upp ur vaggan, sönderrifvande alla band, åstadkom detta
sällsamma fenomen en ovanlig sensation bland konstens alla vän-
ner och kännare. Man tyckte sig väl å ena sidan deri känna
igen någonting, som påminte om de utnötta sägnerna om den
unge Herkules' bedrifter; men å den andra röjde sig i den fin-
ske gengångaren af alla mytiska heroers ättefader någonting så
primitivt och originelt, att man måste erkänna sig ändock aldrig
hafva förr sett dess make. Vid sitt uppvaknande följande mor-
gon fann sig Sjöstrand, liksom fordom lord Byron, vara vorden
en celeber man. Komplimanger, lyckönskningar nedföllo nu
kring honom rikeligt liksom Kullervos bindlar kring denne.
Föreståndaren för konstakademin erbjöd artisten, utan att han
sjelf derom uttalat någon anhållan, en atelier i sin lokal. På
en gång roligast och kanske mest vitnande om den unge mä-
starens förtjenst var ändock elevernes ,i akademin beteende mot
honom. Kännande sig med ens alldeles uttröttade vid ett evin-
nerligt omtummande af samma förbrukade ämnen, ville de omöj-
ligen dermed längre fortfara, utan bestormade Sjöstrand med
önskningar, att han måtte för dem uppgifva finska, dittills oer-
hörda motiver för deras artistiska öfningar. Denne, som på sitt
vis visat, huru Columbi ägg kunde fås att stå upprätt, måste
dock lemna åt skulpturens nyhetslystna adepter att hvar och en
för egen räkning försöka göra efter det konststycket.

Sjöstrands reputation förökades derefter ytterligare, sedan
han fullbordat sin härliga af consistorii academici i Helsingfors
frikostiga kärlek till konsten reqvirerade byst af Porthan. Då
denne liksom hvarje annan finsk storhet i Munchen var en obe-
kant, trodde man sig der i begynnelsen uti de allvarliga, ka-
raktärsfulla dragen igenkänna en gammal romare i stället för en
professor från Auras strand. Och detta i det hela med rätta.
Af romersk bildning, tankar, bergfast ihärdighet var ju den man-
nens lagerkrönta hufvud uppfyldt, hvars hjerta slog varmare
för Finland än någon annans före hans tid. — Gipsmodellen
till den i marmor utförda akademiska bysten har nu proviso-
riskt funnit en dunkel plats uti Schwanthalers atelier; men då
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den derstädes ej har någonting att skaffa, ämnar man draga för-
sorg derom, att den i vårt eget land erhåller en i alla afseen-
den lämpligare.

Den basrelief, framställande i sin medelpunkt gamle Wäi-
nämöinen, omgifven af en stor mängd andra finska mytiska figu-
rer, hvaraf man på konstföreningens senaste exposition fann ett

vackert fotografiskt aftryck i förminskad skala, vederlägger, sedd
i redan den storlek, artisten från begynnelsen deråt gifvit, i be-
tydlig mon de anmärkningar, man från ensidig finsk synpunkt
gjorde mot det utmärkta arbetet, hvars konstnärliga värde för
öfrigt allmänt erkändes. Förstorade röja nämligen dessa figu-
rer, så vidt den af konsten fordrade idealiseringen det medgif-
ver, den finska typ, hvars otydligare framträdande på det foto-
grafiska glaset ej utan skäl ansågs såsom en väsentlig brist
Utfördt i de dimensioner, konstnären föresatt sig att deråt
gifva vid dess fulländning, skall detta verk, hvarpå redan oänd-
ligt mycken möda och talang blifvit använd, ännu bättre till-
fredsställa vår patriotiska ömtålighet. Troligen skall den nya
teatern och studenthuset komma att slitas om besittningen deraf.
Måtte det blott ej stanna hängande midt emellan båda — i den
toma luften!

Medan gamle Wäinämöinen & komp. voro föremål för skulp-
törens manipulation i Munchen, detta moderna gipsaftryck af det
gamla i parisk marmor klädda Athen, gaf Ekmans pensel en idea-
lisk verklighet åt samma mytiska sällskap i Paris, som för det
närvarande alldeles icke mer gör anspråk på att inom sina mu-
rar sluta Akropolis, utan åtnöjer sig med eganderätten till Ka-
pitolium. Det är naturligt, att konstnären i ett land, der han
befinner sig nästan i den tråkiga situationen af korpen, som
blott hör sin egen vackra röst, lifligt längtar att ur sin bur
sticka ut hufvudet till länder, hvarest yttre och inre väckelser
stimulera hans lifsanda, ypperliga föredömen mana till efterföljd,
och upplyst, välvilligt på djup sakkännedom grundadt omdöme
bevarar honom både från öfvermod och klenmodighet. Väl är
det obestridligt, att den i Paris för ögonblicket florerande bil-
dande konsten ofta nog utvisar snarare ett fikande efter skön-
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het än ett af denna lagerkransadt, upphunnet mål. Men lif
och raskhet — kanske i större grad, än som rätt kan förlikas
med den för konsten erforderliga kontemplationen och besin-
ningen — uppenbara sig här ändock ännu; och sjelfva afvi-
kelserna från den rigtigaste stråten äro likväl i det hela läro-
rika, liksom betraktelsen af hvarj . lifsyttring, äfven när den
råkat på villostråt, är det. I ett land för öfrigt, der konstens
ära redan i sekel gått vid sidan af vapnens, förefinnas de ar-
tistiska skatterna hopade i en sådan oöfverskådlig rikedom, att
huru ofta än blicken må till dem återvända, möter den alltid
åtskilligt, som den tror sig nu för första gången varsna. Och
så länge den franska målarekonsten har att uppvisa taflor, så
storartadt komponerade och så gripande utförda som Carl Mul-
lers i Luxembourgska galleriet förvarade framställning af en
scen i Conciergeriet under den stora revolutionan — dess huf-
vudfigur är skalden André Chenier — samt Rosa Bonheurs med
förunderlig natursanuing målade idyller, kan väl ej sanningsen-
ligt påstås, att besagde konst redan sett alla dagars ända sjunka
ned öfver den store Horace Vernets fosterjord. Först nu, när
de stora målsmännen för Frankrikes intelligens i allmänhet och
dess konst isynnerhet gå bort den ene efter den andra, varse-
blir man med full klarhet, huru omätligt rik denna providen-
tiela nation varit äfven i detta hänseende under förra hälften
af innevarande sekel. Den exposition, som föranleddes af De-
laroches frånfälle — denne målares, hvars pensel mången tycker
ledd af Shakespeares tragiska siareblick — påminte redan mäk-
tigt om oskattbarheten af, hvad man i den närmast förgångna
tiden egt och nu mera slag på slag förlorar. Och ännu krafti-
gare lydde denna påminnelse ur den samling af arbeten, som
Ary Scheffers bortgång fört ihop till huset n:o 26 vid Boule-
vard des Italiens. Denne målare var sannolikt den mångsidi-
gaste konstnär, hvaraf Frankrike under senast förflutna halfva
sekel förhärligades. Genom extraktion, sinnesstämning, bildning,
lefnadsöden tillhörande både Holland, Tyskland och Frankrike,
uppenbarar Ary Scheffer i hvarenda från hans hand utgången
bild en förvånande skiftning i uppfattning, komposition, teckning,
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kolorit. Men deruti äro dessa bilder alla hvarandra lika, att
ur hvar och en af dem andas det varmaste menniskohjertas för
allt uti och ofvan menskligheten existerande sympatiska känsla.
Det finnes ej ett penseldrag af honom, hvari denna känsla icke
skulle lefva så djupt och innerligt, att åskådaren ej deraf blefve
i sitt innersta gripen af fasa, vemod eller glädje, allt efter äm-
nenas och framställningens syften, men alltid af likväl oändligt
deltagande. Gifves det ändock en bild af Ary Scheffer, som
olösligare än alla de andra fäster sig i åskådarens själ, är det
hans: Fainille du marin. Det är obegripligt, huru ett men-
niskoväsendes hela lif och själ kan så koncentrera sig i dess
öga, eller rättare sagdt, huru hela detta väsende kan så för-
vandlas till en spanande blick, som fallet är med den vildt
sköna, sjömanshustrun, hvilken från den stormkringrasade, af de
uppspringande vågorna skakade klippan skådar utåt mot det
haf, hvarmed hennes make kämpar derborta, ifall ej hans lik
redan lyder dess nycker! Och i alla fall har det fyckats Ary
Scheffer att ställa detta fenomen klart, ögonskenligt, obestridligt
för hvar mans åsyn — och detta utan aflägsnaste skymt af ef-
fektsökeri och forcerad genialitet: det framgår, såsom den enk-
laste, naturligaste följd ur situationen och syckets hela karak-
tär. Det kan ej vara annorlunda; det måste vara så. Man
känner slagregnet, mot hvars våldsamhet modern söker gifva
sk3'dd åt sina tvänne små, kanske redan faderlösa barn, i sin
för vindarne fladdrande mantel; man hör tydligt dessa vindars
vilda, olycksbådande gnissling; men hvad man förnimmer mindre
klart, är det, som tilldrager sig der borta emellan dessa berg
och bråddjup, hvari det i sina innersta grundvalar upprörda
hafvet är deladt, ehuru fördelningens gränsor oupphörligt förän-
dras. Att der långt, långt borta kämpas äfven af andra kraf-
ter än elementernas, tror man sig dock upptäcka; men kampens
utgång är töckenhöljd liksom menniskans framtid i farornas
högsta stund och i dödens. Så rysligt skön är dock denna till
kamp på lif och död utmanande valplats och den varelse, som
har ett så stort intresse att kunna öfverskåda densamma, att
man nästan känner sig gripen af lust att få kämpa en lika vild



630 Uppsatser af blandadt innehåll (1842—1859).

kamp i lifvets vildaste strider, blott man visste sina öden följda
af den der underbara blicken på klippan. Men hvilket men-
niskohjerta kan väl tilltro sig hafva rätt att kasta den förhär-
jande jordbäfningen af en sådan oro i en annans?

Det kostar på, att denna artikels rubrik, som påbjuder
omtalande af finska fosforstickor och isstycken, icke tillåter ett
längre, uppehåll vid den store mästaren, hvars namn hos oss va-
rit föga kändt och hvars verk varit det än mindre. Så mång-
sidig än Ary Scheffer visade sig, vore det dock vågadt att hos
honom vilja upptäcka någonting specifikt finskt: och fastän ett
bland lians verk händelsevis erinrar om någonting åt det hållet,
kunde hos mästaren sjelf ej en aning uppstå, att ur hans tafla
en sådan påminnelse kunde framträda. En finsk åskådare skulle
dock svårligen underlåta att fästa sig dervid. Ett bland Ary
Scheffers sista arbeten framställer Calvins outirötteliga, strängt
allvarliga och lika strängt dialektiska personlighet. Reforma-
torn sitter med pennan, sitt så modigt förda vapen, lyftad till
högsta hugg, medan framför honom ligger en foliant, ämnad till
utiedare af den skarpa demonstrationen. Det röjer sig en för-
underlig energi i denna figur, som framstår såsom en personifi-
kation af den dogmatiska öfvertygelsens noli me tangere. ~C'est
Luther", hördes en fransman undervisa sitt sällskap med den
raskhet att uttala halfva sanningar såsom hela, hvilken stundom
utmärker hans nation. Om Luther påminner likväl den bil-
den ej ens på aflägsnaste ris; men desto mera om en finsk man.

För den finska konsten hade dessutom expositionen af Ary
Scheffers taflor den särskilda betydelsen, att de af Ekman med
lifiigaste intresse och nit studerades, bidragande sålunda till att

åt hans rastlösa arbetande och progressiva själ gifva nya vinkar
om sättet, hvarpå han bör sträfva till allt vidare utveckling,
ehuru med bibehållen sjelfständighet och oberoende. Också är

denna sjelfständighet en bland de omständigheter, som här an-
setts fördelaktigast utmärka hans artistiska karaktär, ehuru han
dock varit i tillfälle att emottaga mångsidigare intryck från an-
dra mästares skapelser än någon annan finsk målare någonsin.
Huru fördelaktigt vistelsen utomlands inverkat på Ekmans
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produktion, får äfven den större allmänheten i Finland snart
nog anledning att bedöma, emedan han utfäst sig att utarbeta
en mängd både äldre och yngre af honom gjorda utkast till
smärre taflor, hvilka vid konstföreningens utlottning kunna be-
gagnas.

Till godt slut må ännu omnämnas, att den franske Colum-
bus, som för ett årtionde sedan först upptäckte det dittills för
Europa förborgade terra incognita, som kallas Finland, allt
ännu fortfar att söka sprida ljus öfver dess i dunkel höljda för-
hållanden. Äfven Ekman har haft godt af denna illustrations-
lust hos herr Leouzon Le Duc. Ehuru hans aldrig afsvalnade,
fastän med skiftande färgbrytningar framträdande sympatier för
Finland råkat ut för svår konkurrens i och genom det protek-
torat, han på senaste tid åtagit sig öfver de, liksom finnarne,
misskände kroaterna, har han dock ingalunda, så vidt hans åt
många håll i anspråk tagna skriftställareverksamhet det medgif-
vit, upphört att använda sin talang på de föremål, som från be-
gvmnelsen stimulerade dennas ärelystnad. Jemte det han förbe-
reder en teckning af den ädle konung Oskars för alla humana
sinnen dyrbara minne, rustar han sig till en genomgripande om-
arbetning af sitt tidigare verk: „la Finlande". På mellanstun-
der lemnar han bland annat öfversättningar af Topelii älskeliga
((Sagor 11 åt en illustrerad tidning med ofantlig spridning. Dessa
sagor mottagas äfven här med lifligaste bifall. Den hårda pröf-
votid är lyckligtvis öfverstånden, då utländsk smädelust, vilse-
ledd af en inhemsk chikans insinuationer, redde sig att med hull
och hår uppsluka Topelius oeh nedkasta hans goda namn och
rykte i det Augias stall, i hvars atmosfer så mången hos oss
älskar att känna den lämpligaste lifsluften för hvarje reputation,
öfverskjutande det hvardagliga måttet.



Ond är stor.
(Efter staden Wasas brand 1852).

Gud är stor! utropar österländingen, då en stor, oväntad
olycka drabbat honom. Äfven vi andra tänka föga annorlunda.
Så länge lyckan är oss blid: bergning, trefnad, ro äro hvar-
dagsgäster i vår boning; framgången står väntande på våra pla-
ner för att kröna dem; hoppet har mod och vingar till flykt
kring rymden, då uppstår sällan tanken derpå, att „Gud är
stor". Vi minnas knappt med tacksamhet, att han är god.
Först då, när ofärden sätter sig bister och mDrk på den toma
plats, hvarifrån ej blott hemmets tycka och sällhet jagats bort,
utan kanske äfven sjelfva hemmet försvunnit, först då erinra vi
oss, nerböjde till jorden, hvad vi tanklöst glömde, medan vi
lyfte vår gladaste blick kring jordens och himlens härlighet.
Vi erinra oss gifvaren af all god gåfva; och aldrig syntes Han
oss större, än då Han återtagit det bästa, som varit oss be-
skärdt. Vi likna vandraren öfver djupen. Så länge vågen bär
honom lydigt, eldens eller vindens tyglade kraft förer honom
dit, han önskar och så som han sjelf det vill, minnes han ej
elementernas jättestyrka. Det är sin egen starkhet, han prisar,
sin egen klokhet, han lyckönskar. Men när elden brutit fram
såsom brand, när vinden vuxit till storm, och askan eller spill-
rorna af farkosten strös kring hafvet, då ihågkommer han, att
en högre makt sitter vid hans ödens roder än den hand, som
ijelfbelåten höll det styre, hvaraf jullens kosa utstakades.
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Öfverallt, livar helst samhället utsträcker sin vakande blick,
har det uppställt varningsgrader, medels hvilka det kallar dem
af sina medlemmar, som glömt eller öfverträdt sin pligt, tillbaka
till denna. Så låter ock försynen sina varningar i olika grader
utgå till folken. När nationerna under fridens välsignelser och
njutning glömt bort, livad deras egentliga frid tillhörer, då för-
nimmes väckelsen, mången gång plötsligt såsom åskan från klar
himmel. Och menniskorna besinna då åtskilligt, som runnit dem
ur hågen, likt en i barndomen inlärd lexa, hvilken för den till
åreii komne ej tyckes hafva någon mening mer: de besinna, att

lifvet är för betydelsefullt att kunna tagas endast såsom joll-
rande barnalek; men att lifvet ändå är för vanskligt, för att
grunden, om än lagd af don starkaste dödlige, skulle bära det
derpå uppförda verket längre, än det synes den evige godt.

Under närmare ett hälft sekel har friden blommat i vårt
land och födt af sig frukter i välmåga och i ett menskligt nju-
tet lif, hvarom hos våra ofta så hårdt pröfvade fäder ej ens en
aning kunde uppstå, och som än mindre af dem någonsin kun-
nat skådas i verkligheten. Har härunder i det finska folkets
själ trängt den meningen: välmågan, den är mitt verk; min egen
klokskap och omtänksamhet hafva ju beredt den åt mig; lifvets
glada njutning är min rätt; dertill är ju menniskan till? Har
det finska folket förgätit, att, fastän vapendånet tystnat i våra
dalar, lifvet dock städse manar till allvarlig strid för högre in-
tressen un en lekamlig förkofrans? Har det gjort, sig förtjent
af en sträng påminnelse om nödvändigheten att ifrån flärdfullt,
lättfärdigt fikande gå tillbaka i sig sjelft och i sitt innersta an-

ställa en obesticklig räfst och ransakning om det, som dess ger-
ningar förtjent hafva?

Han, på hvars läppar svaret, uppå folkens liksom den en-
skildes högsta frågor hvilar, talar ej nu mera till dem i ord:
hans tal förnimmes i tecken, hvilkas tydning är lemnad hvarjom
och enom fri. Den, som skrifter dessa rader, vågar dock ej
en sådan. Han tillåter sig blott att erinra om händelser,
hvilkas minne tiden, äfven när den hunnit utplåna från förteck-
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ningen på de lefvande hela den generation, som förnummit teck-
nen, ej skall hafva förmått tillintetgöra ännu.

Man knorrade här ifrigt öfver vår herre, som ej lät våren
komma med en liftande värme på en tid, man ansåg sig berät-
tigad att föreskrifva. Dock omsider medförde vår och sommar
icke blott värma, utan en hetta, hvilken bortsvedt åtskilligt af
det, som var oss dyrbart och kärt ej blott för ögonblicket, men
som hade vuxit ihop med glada förhoppningar, långt sträckta
i framtiden. Den korta tidrymden af tre månader bar varit
mer än tillräcklig att drabba Finland på mer än en hjertpunkt,
hvarur länge, länge öppna sår skola blöda. Knappt var blom-
stermånaden inne, då föll, skördadt af dödens lie, ett af de
högsta palmträd, som någonsin spirat upp ur det finska vetan-

dets karga jordmån. I grafvens genljudslösa hvalf förstummades
den kraftfulla stämma, till hvilken Europa begynte lyssna akt-
ningsfullare än till någon annan, som höjt sig förr eller höjde
sig nu från dessa nejder. Castrén bars dit, hvarifrån ingen
återkommer, och åtföljdes af hela sitt lands bittra saknad.
Knapt hade Finland sansat sig efter denna oersättliga förlust,
innan ett nytt sorgebud af ehuru annan, dock stor betydelse
klagade kring bygderna. Det förtäljde, att detta Björneborg,
hvilket citerades såsom exempel på den ifver, nitet för de ma-
teriela intressenas förkofran väckt i Finland, nu mera var för-
vandladt till ett namn, betecknande några grushögar, med hvilka
stormen lekte. Och allvarligare, än på länge varit fallet, be-
gynte man behjerta, att Gud är stor. Men man glömmer lätt
i den tid, hvari vi nu lefva. Man hade fått annat att tänka
på och hann ej tänka mer mycket hvarken på Björneborgs
olycka eller på Guds storhet. Då flög åter ett ilbud, utsändt
af sorgen, genom stad och land. Det visste berätta: Wasa,
det gästvärliga. hemmet för trefnad och aktning för kunskap,
konst, intelligens har gått samma väg, som det idoga Björne-
borg — i det toma intet. Detta Wasa, hvilket, ehuru så ofta
kringhvärft af krigens eldnät, framstått ur faran räddadt, faller
nu tillintetgjordt ned i famnen på fridens mildaste lugn, likt en
krigsman, hvilken oåtkomlig för förderfvet under fejden, stupar,
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träffad af slag midt under den fest, hvarmed den slutna freden
firas. — Ämna olycksbuden nu, uttröttade, hvila ut åtminstone
någon tid? Eller skall morgondagen ånyo hemta oss ett nytt?
Hvad vet menniskan? Jo, hon vet nu detsamma som öster-
ländingen och skall ej så lätt glömma det, att Gud är stor.

Wasa har förlorat allt, hvad en ung stad förlora kan, men
dessutom det, som en åldrig stad kan mista. Det har sett gå
upp i rök och lågor ej blott sina sällsynt rikhaltiga skrifna min-
nen från framfarna tider. Hur månget dyrbart minne, fastvuxet
vid de åldriga boningarne, är ej derjemte sin kos för alla tider!
Den der askan, hvarpå en sörjande står, är askan af det hus,
der ej blott han sjelf, utan hans förfäder alla, så långt han vet
minnas tillbaka, sett dagens första ljus. Der utsträckte, slägte
efter slägte, husets fromma mödrar sina händer, välsignande till
de späde, som knäböjde vid deras knän. Der begynte, genera-
tion efter generation, ynglingarnes hjertan klappa af kärlek och
deras ögon att glänsa af lifvets högsta fröjd. Der drogo fä-
derne sin sista suck; der hoppades den, som sörjer dem — och
så mycket annat — att äfven få gå till hvila från jordens sor-
ger. Ack! detta hopp, äfven det har svikit. Gråt, gråt arme
man, på hemmets rykande ruiner! Kanske dina tårar släcka
de sista bland askan lurande gnistorna. Men hvad skulle det
hjelpa dig? Dig kan blott Gud hjelpa. Han är stor, ej blott
då han framträder såsom allhärjare.

Men äfven menniskorna skola ila till det härjade Wasas
bistånd. Ej blott de, hvilka disponera om denna verldens ego-

delar, skola åt det sträcka en hjelpsam hand. Äfven konsten,
som har så litet att erbjuda af jordens goda, glömmer ej, att
på de slitna bänkarne af Wasa stads tarfliga gamla skolsal su-
tit ynglingar, hvilka blifvit män sådana som Mennander, Jacob
Tengström, Runeberg och mången annan bland Finlands ypper-
sta i handling, i vetande, i konst. Branden har gjort helgerån
i Wasa stads vackra tempel, och den brännheta vinden har hån-
fullt sjungit sista psalmen uti dessa orgelpipor, ur hvilka skick-
liga händer lockat ljufliga böner till den Högstes pris. Men
Helsingfors skyndar att i dag upplåta sin nya härliga kyrka till
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de nödlidandes tjenst. Alla de 3*ppersta i tonkonstens utöfning,
utvalde från nära och fjärran täfla med ädlaste beredvillighet
att offra gärden af sin talang på en gång uppå konstens och
lidandets altare. Hufvudstadens befolkning, tacksam mot Gud,
som hållit sin hägnande hand öfver dess gods och gård, hus
och hem, och stämd menniskovänligt genom sjelfva jemförelsen
mellan sin egen lycka och sina medkristnes missöde i Wasa,
skall i qväll i massa söka sin bostad under tempelhvalfvet. Och
äfven stadens gäster, hvilka under den flyende sommaren sökt
och funnit här helsa och lugn, skola gerna efterlemna ett vän-
ligt minne åt detta Wasa, hvilket de känna blott genom den
gränslösa olycka, som öfvcrgått det. Den ringa gåfva, som af
hvar och en hembäres åt denna olycka, skall dessutom rikeligen
gäldas ej blott af den fröjd hvarje glad gifvare känner öfver en
ädel handling. Den njutning, konsten erbjuder honom sjelf,
skall mer än tillräckligt uppväga värdet af den skärf, hans gif-
mildhet offrar åt dem. hvilka i stället för härliga toner höra
blott sorgens suckar och nödens.



Anmärkningar.

Detta digra band afslutar den afdelning af Cygnaei samlade
skrifter, som benämnts „Literaturhistoriska och blandade arbeten 1-'.
Utgifvaren har försökt att bland den mängd hithörande skrifter,
som stått honom till buds, göra ett urval, karaktäriserande för
Cygnasus såsom teater- och konstvän, literär granskare, publicist
och universitetsman eller erinrande om öfriga intressen, hvilka
besjälade hans lifsverksamhet.

Sid. 5. Om teaterns framtid i Helsingfors. Uppsatsen finnes intagen i
andra häftet af Cygnaei »Populära afhandlingar», 1853.

Sid. 18. Mamsell Jenny R., dotter till svenska teaterdirektören i\. Roos.
Sid. ■$_.. — del> vid® -vägnar mindre märkvärdiga templet, som o. s. v.

Det första teaterhuset i Helsingfors som hufvudstad utgjordes af
en artilleriet tillhörig lada, belägen på den tomt, der nu Nylands
bataljons soldatkasern reser sig.

Sid. 42. Vi syfta naturligtvis på, operan: ~Kung Karls ja.gt". Den gafs
första gången d. 24 Mars 1852.

Sid. 51- — — sovl anstode ..sekter Fraslunds" blygs«.inhéi. En personnage
i ett af F. Berndtsons pä den tiden med lätt hand kringströdda
lustspel.

Sid. 55. Ännu en gång om teaterns framtid i Helsingfors. Ingick i n:ris

32—34 af »Papperslyktan» för år 1859, såsom replik till en i
n:o 24 af samma blad synlig artikel »Teatern i Helsingfors» af
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sign. »Metropolitanus» (Aug. Schauman). Cygnaei uppsats skrefs
i Dresden.

Sid. 58. om hjerlpunkten af „kalfhagen ii, „kapellep'. »Kalfhagen»
var det forna namnet på den östligaste, vid salutorget belägna
esplanaden i Helsingfors. Restaurationen derstädes, då som nu
benämnd »kapellet», utgjordes ända till in på 1860-talet af ett
anspråkslöst utskänkningsständ af plankor, nödtorftigt utpyntadt.

Sid. 60. —— än att Tölö kunnat blicka upp till ilen med stolthet. I
Tölö trädgård, nu benämnd Hesperia, fanns på den tiden en nyss
uppförd sommarteater.

Sid. 64. Andersson och Sljernström, i Finland kringresande svenska tea-
terföreståndare.

Sid. 67. ■ reproducera t. ex. Sabelfanas desperata fennomanska hals-
starrighet —-

—. Sabelfana, en af hufvudfigurerna i Cygnaei
dramatiska dikt »Hertig Johans Ungdomsdrömmar».

Sid. 73* — — so>» försports från Abo om tillstymmelsen till en „verkligt
inhemsk teatertrupp — — ——. D:r N. H. Pinello sökte i
Aurastaden få en finsk teaterskola i gång, och mot slutet af år
1859 gjorde svenske teaterdirektören Novander ett svagt försök
att sammansätta ett slags inhemsk teatertrupp för Finland.

Sid. 74* — — det senaste studentspektaklet i Helsingfors. På våren 1859
uppfördes af studenter Holbergs femakters komedi „Erasmus
Afontanus" på finska („Antonius Putronitis"J, med oväntad god
framgång, tack vare det förträffliga sätt, hvarpå titelrollen återgafs
af en ung student, nu mera verklige statsrådet S. W. Hougberg,
hvarpå Cygnaeus syftar på sidan 76.

Sid. 78. Ej längesedan pryddes ju finska styrelsens palats med en af denna
bestäld taäa o. s. v. R. VV. Ekmans efter Thelnings original
komponerade framställning af Borgå landtdags öppnande 1809 af
Alexander I.

Sid. 81. Om en stående teatertrupp for Finland. Betänkandet afgafs vid
ett sammanträde af ett större antal af nya teaterhusbolagets med-
lemmar, sammankallade att öfverlägga om sätt och medel för or-

ganiserande af ett stående teatersällskap för Finland. Direktionen
framkom dervid med ett förslag. Cygnaei betänkande i ämnet
publicerades i n:o 50 (för den 30 April 1861) af »Helsingfors
Tidningar» under rubrik »Stående teatersällskap för Finland».

Sid. 89. hade Filip von Schantz — sönderrifvit ett af deför-
nämsta vilkor o. s. v. Med anledning deraf, att den unge, af
Cygnaeus till en början varmt omhuldade, orolige, inhemske ka-
pellmästaren F. von Schantz år 1862 ansett sig hafva anledning
att bryta det kontrakt, som band honom vid Nya teatern, hade
under sagde år polemik egt rum mellan Schantz och Cygnaeus.
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Den senare meddelade i n:o 124 af »Helsingfors Tidningar»:
»Några upplysningar, föranledda af herr v. Schantz' »Några frå-
gor», en uppsats på 3 -5- spalt af rent polemiskt innehåll, hvilken
utgifvaren ej ansett lämplig att här intaga.

Sid. 91. När jag sett hvad det gamla rucklet — — förmått åstadkomma i
i sin föryngrade gestalt o. s. v. Gamla teaterhuset nedrefs 1861,
men blott för att, inköpt af ett nytt bolag, uppföras ånyo på vil-
lan Arabias mark, der det, till en böljan under namnet »Arkadia
teatern», lemnade skygd åt den år 1872 den 22 Maj grundlagda
finska nationela scenen.

Sid. 91. Restauration af teatern i Helsingfors. Ingick i »Några drag ur
våra kulturförhållanden och tänkesätt nu för tiden» 1874, men

offentliggjordes redan 1864, efter att först ha meddelats en krets
af teatervänner.

Sid. 94. Underdånig anhållan af teaterhusbolaget o. s. v. Från 1869.
Ingick i »Några drag ur våra kulturförhållanden m. m.» 1874.
Skrifvelsen intages här för att representera de ansökningar om
statsunderstöd för nya teatern, hvilka förnämligast på initiativ af
Cygnaeus på 1860 talet gjordes hos styrelsen.

Sid. 95. då herrarne Pmisette och Ahman. Dessa teaterdirektörer
från Sverige disponerade Nya teatern under spelåret 1866—1867.

Sid. 99. Äter en gång om teaterns framtid i Finlands hufvudstad. Publi-
cerades i första häftet af »Små häften angående litteratur och
konst», år 1867.

Sid. 102. Och detta „Kan ej", som man med oförliknelig qvickhet låter pa-
radera högst ofvanom scenen o. s. v. Bland inskriptioner på pla-
fonden i Nya teaterns salong är äfven titeln på Runebergs fa-
milj emålning »Kan ej».

Sid. 103. den marlialiske orkesteranförare o. s. v. Se anmärknin-
gen till sidan 89 i detta band. F. von Schantz afled i Helsing-
fors 1865 vid 30 års ålder.

Sid. 109. —- — Prinsessan af Cypern. Med detta sångspel (musik af Pa-
cius till text af Topelius) blef den efter branden restaurerade Nya
teatern invigd den 2 Oktober 1866. Pacius var vid den tiden
medlem af teaterdirektionen.

Sid. 110. — — att jag „åär medalj for bådas nedsablande". Yttrande af
Z. Topelius ien polemisk uppsats 1861 mot Cygnaei artikel: »En
annan sida af demonstrationen» (se sid. 140, inledningen och an-

märkningarne till sagde artikel).
Sid. 111. Den Fleminska hjeltesagan ensam gaf ämne åt icke mindre än tre

nya bearbetningar o. s. v. Cygnaeus syftar här främst på sorge-
spelet »Daniel Hjort» af J. J. Wecksell.
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Sid. 111. bröts den afen yttre katastrof, d. v. s. nya teaterns brand 1863.
Sid. 114. — i motsats mot hvad herr teaterdirektören Tid sedermera beha-

gadeförsäkra o. s. v. En allegorisk person i nyårsskämtet »Ti-
den teaterdirektör* af F. Berndtson, uppfördt 1 jan. 1867.

Sid. 117. Sveriges största komiska talang. Fredrik Deland, som var regis-
sör för den första stående truppen vid Nya teatern till husets
brand. I det följande syftas på svenska teaterdirektören Selin-
ders barnbaletter.

Sid. 121, Om en slående trupp för spelåret 1867—IS6S. Artikeln, hvars
titel ursprungligen lydde: »Innan gräset gror etc.» förberedde
och ledde till ett allmänt sammanträde af teatervänner den 7 Maj,
dervid beslöts att söka realisera planen om engagerandet af ett
stående teatersällskap för spelåret 1867—1868. Ett bolag för
detta ändamål konstituerade sig den 16 Maj, och blef Cygnaeus
vald till en af elektorerna i och för val af bestyrelse. — Med
anledning af artikeln uppträdde herr A. Meurman i n:o 113 af
»Helsingfors Dagblad» med en polemisk epistel: »Litet gnabb
ibland etc», erinrande om den då rådande hungersnöden i landet,
i bredd hvarmed »teaternöden» ej var förtjent att framhållas. I
samma nummer besvarade Cygnaeus anmärkningen med dikten
»En svanesång», som återfinnes på sidan 227 i bandet 9 af
detta verk.

Sid. 126. Jag kommer från Pacii konsert. Pacius gaf den 30 April 1867
en af sina sedvanliga större vokal- oeh instrumentalkonserter,
hvarvid utfördes hans komposition »Henrik Gabriel Porthan» till
Cygnaei lika nämnda poem.

Sid. 129. Askledare för ett kritiskt oväder. Den 15 Febr. 1869 hade i Ar-
kadia teatern af teaterskolans elever gifvits en soiré, dervid ett par
lustspel samt en scen ur Schillers »Maria Stuart» upptogo pro-
grammet. Uppvisningen af de inhemska eleverna råkade ut för
en synnerligen ofördelaktig kritik af F. Berndtson i »Finlands
Allmänna Tidning», med anledning hvaraf Cygnaeus i n.ris 43 och
44 af »Helsingfors Dagblad» lät införa nu ifråga varande artikel,
som i n:o 46 af samma blad besvarades med ett »Genmäle till
F. C. från teaterreferenten i »Finlands Allmänna Tidning». — Af
de unga eleverna blefvo sedermera mer än hälften användbara
sujetter vid scener såväl i Helsingfors som i Stockholm.

Sid. 140. En annan sida af demonstrationen. Denna egentligen mot herr
F. Berndtson riktade polemiska uppsats ingick den 5 Mars 1861
i n.o 27 af »Helsingfors Tidningar» och besvarades genast at bla-
dets redaktör, Aug. Schauman, samt i n:o 28 af Z. Topelius med
en »Kort replik om två slags protester», deri det sades bland an-
nat, att F. C. »bär medalj för stormningen af »Ur lifvets strid»,
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»Efter femtio år» m. fl. den finska scenens första små korthus»
— Repliken fick af Cygnaeus svar i n:ris 30, 36 och 37 af sagde
blad i artikelserien: »Sjelfförsvar och kritik», som åter i sin tur
den 4 April besvarades af Topelius med skrifvelsen »Hvarken
sjelfförsvar eller kritik». — Se för öfrigt inledningen på sid. 140
äfvensom sidan 110 i detta band. — Polemiken är märkelig, ty
den ledde till en allvarligare brytning mellan de bägge skal-
derna, hvilken dock häfdes, sedan Topelius, fridfärdig, bjöd Cyg-
naeus handen till försoning.

Sid. 160. — — till en liten uppsats: „Min första Romresa". Återfinnes
på sid. 546 i detta band.

Sid. 165. Väktare hvad lider tiden? Det här intagna af uppsatsen lästes i
n:ris 59 och 63 af »Helsingfors Tidningar» för 1842. En tredje
artikel af betydelse endast för dagen ingick i n:o 64 af samma
blad, men har här utelemnats. Denna och närmast följande tvänne
uppsatser: »Literaturens varg i weum» samt »Tidningarne äro
onda» äfvensom längre fram kåseriet från 1842 (sid. 414) samt
»Miniatyrbilder från 1808 års krig» (sid. 536) äro intagna äfven

som prof på Cygnaei sjelfständigt publicistiska verksamhet, under
sommaren 1842, då han vikarierade för Z. Topelius i egenskap
af redaktör för »Helsingfors Tidningar». — »Väktare hvad
lider tiden?» offentliggjordes den 30 Juli, dagen före fin-
ska bibelöfversättningens jubelfest. Tidningens nästföregående
utgifningsdag var sjusofvaredagen, hvarpå syftas på sid. 167.

Sid. 168. „Otavas" enlusiastiske, energiske författare, C. A. Gottlund. Att
Lönnrot i det näst föregående åsyftas, behöfver ej nämnas.

Sid. 171. Hvarje finsk författare med andantag af en enda — med denne
menar Cygnaeus sannolikt den redan då uppburne, 24 årige Z.
Topelius.

Sid. 176. Literaturens varg i weum. Ingick i n:ris 79, 80 och 81 af »Hel-
singfors Tidningar» för 1842. Se anm. till sid. 165. — Till
bättre uppfattning af uppsatsen kan nämnas, att ett skandalöst
tidningsgräl sommaren 1842 fördes mellan Almqvist såsom »Af-
tonbladets» interimschef och redaktören af tidskriften »Freja» herr
Blanche, hvarpå Cygnaeus syftar med orden: »Det stora sorge-
spel, som i dessa tider blifvit uppfördt i närheten af vårt land
o. s. v. (se sid. 179). — Uppsatsen framkallade i n.ris 82 och

83 af »Helsingfors Morgonblad» samma år bemötandet: »Hur
vet han det?», som Cygnaeus besvarade med artiklarne: »Tid-
ningarne äro onda» (Se sid. 184).

Sid. 184. „Tidningarne äro onda". Afven denna mot »Helsingfors Mor-
gonblad» riktade polemiska uppsats, som återfinnes i n:ris 88, 90
och 91 af »Helsingfors Tidningar» 1842, handlar om Almqvist,
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hvars poetiska arbeten med lifliga sympatier helsades af den bil-
dade allmänheten i Finland med Runeberg i spetsen. — Se anm.
till sid. 165 och 176.

Sid. 198 Den Almqvistska. katastrofen: ett tidens tecken. Denna artikelserie
påbörjades i »Morgonbladet for år 1851. De tre första uppsat-
serna ingingo i n:ris 53, 54 och 55. På manuskriptet till fjerde
artikeln läses: »Kan af Censor ej tillåtas till införande, men frå-
gan hänskjutes till censurkomiténs pröfning och afgörande om så-
dant åstundas». Huru härmed tillgick, är utgifvaren obekant,
dock afbröts publikationen. I texten har enligt original manu-
skriptet meddelats såväl fjerde artikeln som det fragment af den
femte, som finnes i behåll. — Då Cygnaeus under åren närmast före
Februarirevolutionen långa tider uppehöll sig i Paris, är denna upp-
sats, en samtida krönika öfver vissa mörka tilldragelser i verldsstaden,
ej utan sitt intresse, om ock den afsedda tillämpningen på »den Alm-
qvistska katastrofen» ej hann bli utförd. Skildringen bildar de»s-
utom ett slags motstycke till den »Skuggsida ur drottning Marie
Antoinettes öde», som läses på sidan 497 i detta band.

Sid. 199. — — en symbol af den ljusets segerfest o. s. v. Promotionsfest
vid universitetet i Upsala.

Sid. 202. Det torde vara lättare att öfver kretinen Johan Adamssons blod-
dränkta idrotter o. s. v. I fråga varande man, hemma från Wesi-
vehmari by i Hollola, begick den 6 Oktober 1849 tio ohyggliga
mord, som gjorde hans namn sorgligt kändt öfver hela Finland.

Sid. 212. „Storvalherren" uti Sieyes konstitutionsprojekt. Emanuel Jos.
Sieyés framstående publicist och statsman under franska revolu-
tionen, född 1748, död 1836.

Sid. 215. — män, sådane som en Teste, en Cubiéres, en Praslin och
så mången annan o. s. v. Det är kanske här på sin plats att
lemna några korta biografiska data om några af de personer,
hvilka i texten beröras. Grefve Théobald de Ckoiseul, hertig af
Praslin, född 1805, förmälde sig tjugu år gammal med en dotter
till marskalken, grefve Sebastiani (född 1772 -J- 1851). Hon till-
förde hertigen en betydande förmögenhet samt födde åt honom
nio barn, tre söner och sex döttrar. Den 18 Aug. 1847 blef hon
funnen mördad i sin våning i Faubourg S:t Honoré i Paris. Miss-
tanken för brottet föll på hennes make, som derför den 21 Aug.
fördes till Luxembourg, der han i följd af intaget gift den 24
Aug. afled. Hertigens brottslighet stod utom allt tvifvel. —

Jacques Laffitte, fransk statsman och chef för bankfirman Laffitte
et C.ie, medlem af representanternas kammare under de hundra
dagarne. Han var född 1767. — Michel Ney, hertig af Eichin-
gen, marskalk och pär af Frankrike, född 1769, skjuten 1815.



Anmärkningar. 643

»Le brave des braves» benämnd och hedrad efter slaget vid
Borodino med titeln hertig af Moskva. — Louis Philippes franka,
hertiginnan af Berri hölls fången 1832 i citadellet i Blaye (i
Gironde).

Sid. 225. Utgifvandet af ströskriften „ Joukahainen" skedde på initiativ af
Cygnaeus, som var redaktör af denna studentkalender, den första
i Finland utkomna.

Sid. 231. Om „Claes Flemings tider". Ingick i n:o 12 af »Literaturbladet»
1851, då redigeradt af S. G. Elmgren. Uppsatsen, kallad »Nå-
gra anmärkningar», var daterad den 18 Januari 1852. Nämnda
månadsblads utgifvande försenades ofta nog.

Sid. 245. Om „Skönhetens döa" ingicki »Literaturbladet» 1851. Uppsatsen bar
der titeln »Något om ett stycke». Omdömet om poemet fäldes
af S. G. Elmgren.

Sid 249. Också någonting om ett finskt biografiskt lexikon. Ingick i n:o 3
af »Literaturbladet» för 1853. Censor fann väl en del af artikeln
(från den mening, på sid. 253, som börjar med orden: »Sannt är
väl, att den finska andens inbillningskraft o. s. v.» ända till och

med orden: „apres nous le déluge" på sidan 257) förgriplig, men
censurkomitén lät artikeln passera med smärre stympningar t. ex.

första meningen pä sidan 254, hvilken rör J. W. Snellman och
börjar med orden: »eller svedes hans penna deraf o. s. v.» — I
samma nummer af »Literaturbladet» framställer utgifvaren, S. G.
Elmgren sin åsigt rörande det biografiska verket, hvilken sedan
gjorde sig gällande i fråga om arbetets plan. Titeln »Finlands
minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar» bildades någor-
lunda i enlighet med Cygnaei förslag. Det ofullbordade verket
innehåller icke någon teckning af Cygnaei hand.

Sid. 269. Om Z. Topelii skådespel „Efter femtio år" och dess prolog. In-
gick i 11:0 II af »Literaturbladet» 1851. Skådespelet uppfördes i

Stockholm på Djurgårdsteatern med Pierre Deland i gamle baron
Drakenhjelms roll och vann en utomordentlig framgång.

Sid. 285. Om F. Berndtsons skådespel „Ur lifvets strid", från 1851. Pu-

blicerades i »Små häften angående literatur och konst». 11. 1868.
Sid. 289. Med anledning af F. Berndtsons nyårsskämt „Tiden teaterdirek-

tör". Från »Små häften angående literatur och konst». I 1867.
Stycket uppfördes den 1 Januari sagde är.

Sid. 303. — — att helsa herr Aristokrati på scenen o. s. v. Rollen åter-
gafs af Frith. Raa.

Sid. 311. — — att det icke utan nöje sett Döbeln på teatern o. s. v., syf-
tar på skådespelet »Ur lifvets strid».

Sid. 313. — — den finske man, i hvars hufvud denna stora tanke först
uppstod o. s. v. För uppsättningen af de indelta finska skarpskytte-
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bataljonerna år 1854 arbetade med vanlig energi och utmärkt
framgång generalmajoren, friherre Kasimir von Kothen, åt hvilken
med ringa sympatier i landet omfattade man Cygnaeus mer än

en gång skänkte sitt fulla erkännande.
Sid. 331. Företal till „Daniel Hjort" af J. J. Wecksell, från 1863, då

sorgespelets författare redan hemfallit åt sin andliga lifstidsfån-
genskap.

Sid. 339. Om A. Kivis komedi „Nummisuutarit". Ingick i n:ris 55, 71 och
84 af »Helsingfors Tidningar» för 1865.

Sid. 349. — — är det alldeles icke omöjligt, att „Nummisuutarit" kunde
utsättas för tiljornas prejningar ——. Stycket hör "nu mera till
finska teaterns stående repertoir och har gått mer än 100 gånger
öfver scenen.

Sid. 351. —
— hvadan icke ens hans namn trifdes bland förteckningen på

det öfriga sällskapet. I första editionen af »Nummisuutarit» var
Mikko Wilkastus' namn uteglömdt i personförteckningen.

Sid. 363. Votum i en literär understödsfråga. Offentliggjordes den 18
April i »Hufvudstadsbladet» för 1865 under titel »Ett fel, ett fel
allena» samt undertecknadt »En, som icke gör anspråk på de li-
terära premierna». Polemiken är riktad mot Z. Topelius, som
under sin då antagna qvasi-pseudonym »Undecumque» i »Hel-
singfors Tidningar» yttrat en mot Cygnaei åsigter stridande me-
ning i fråga om de af finska staten då för första gången anslagna
literära premiema. Uppsatsen ingick sedan 1874 i broschyren
»Drag ur våra kulturförhållanden».

Sid 371. Företal till skådespelet »Margareta" af A. Kivi. Kivi vårdades
en tid på Lappvikens anstalt för sinnessjuke, hvarefter han flytta-
des till sin broders enkla hem i Thusby, der han afled natten
mot nyårsdagen 1873. — Ofversättningen till företalet är benäget
gjord af en hand, förtrogen med finska språket samt med Cygnaei
sätt att kläda sina tankar i ord.

Sid 386. Om Tuokkos dramatiska dikt sorgespelet „Saul". Infördt i finsk
öfversättning af »Kirjallinen Kuukauslehti» för 1869, offentliggjor-
des detta bedömmande i original i den är 1874 utkomna broschy-
ren »Drag ur våra kulturförhållanden». »Tuokko» är pseudonym
för författaren A. Törneroos.

Betecknande för den anda, hvari Cygnaeus nedskref sitt
bedömmande af »Saul», är följande korta anteckning, funnen i
hans qvarlåtenskap:
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»Författaren till a Saul ri är en föga vanligt frid-
färdig och anspråkslös man. Voro han ej det, kunde
han lika väl som andra, hvilkas alla förtjenster jag ej
förmått tillräckligt beprisa, öka min meritförteckning
med det momentet, att jag bär medalj för nedsablandet
af sorgespelet „':aul". — Det vissa är i alla fall, att
ett ärelystet fikande efter slik utmärkelse ingalunda
var det motiv, som föranledde mig att icke tillerkänna
„Saul" någon högre betydelse såsom dramatisk pro-
dukt. Tvärtom"''1.

Sid. 400. Mot ett anfall. Ingick i n:o 94 af „Hufvudstadsbladet» 1872.
Uppsatsen utgör ett inlägg i den häftiga polemik, som väcktes af
Kaarlo Bergboms i »Kirjallinen Kuukauslehti» införda ljungande
artikel »Några ord om våra nu varande teaterförhållanden»,
hvilken i »Helsingfors Dagblad» besvarades med uppsatsen »Om
teaterförhållandena», hvari författaren, tidningens sedvanliga teater-
recensent, literatören K. Bremer, döljande sig under den grekiska
bokstafssignaturen R, bland annat yttrat, att Cygnaei tvänne stora
dramatiska stycken »som bekant äro dramatiskt omöjliga» äfven-
som att skaldens den 28 Oktober 1870 uppförda »Pygmalion»
»ohjelpligt föll på grund af sin egen inneboende dramatiska svag-
het». Repliken besvarades af Bergbom i n:o 98 af »Morgonbla-
det» med »Ännu några ord om våra nu varande teaterförhållan-
den» samt föranledde Cygnaei i n:o 94 af »Hufvudstadsbladet»,
allt för 1872, införda nu i fråga varande uppsats.

Slutligen bör tilläggas, att i Thisbes roll debyterade sån-
gerskan Alfhild Schatelovitz, att Pygmalion spelades af herr Öster-
berg samt att den i »Hufvudstadsbladet» synliga recensionen af

»Pygmalion» var af utgifvaren af Cygnaei samlade arbeten.
Sid. 407. Om interiören ~I natten" af G. Lagus. Ingick i februari häftet

af »Finsk Tidskrift» för 1877, pag. 89, och är en af Cygnaei
sista skrifvelser. Interiören uppfördes kort före julen 1876.

Sid. 414. Causeri från år 1842. Uppsatsen, hvars titel är tillagd af ut-
gifvaren, är hemtad ur ett s. k. »Postscriptum postscripti till Ti-
tulus Henrik», hvilket ingick i n:o 56 af »Helsingfors Tidningar»
för år 1842 och som utgjorde ett tillägg till en artikel »Postscrip-
tum till Titulus Henrik», införd i n:ris 54 och 55 af samma blad.
Alla dessa uppsatser äro af Cygnaeus, ehuru blott detta utdrag
här meddelas. Se anm. till sid. 165. Emanuel Thelning var en

anspråkslös från Sverige hitflyttad målareartist. — Den på sid.
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424 omnämnda landskapsmålningen från Kangasala förvaras nu i
Cygnaei galleri i Helsingfors.

Sid. 426. Något om konstens framtid i Finland. I n:ris 29 och 30 af »Hel-
singfors Morgonblad» för 1850 ingick denna för Cygnaeus som
konstvän och konstkännare synnerligen betecknande, ur det var-
maste hjerta flutna uppsats.

Sid. 436. De första idéerna till en finsk konstakademi. Igenfmnes i »Små
häften angående literatur och konst». 111, 1868. Beträffande
början af skrifvelse se anm. till sid. 313.

Sid. 446. Om Pco-thans monument. Ehuru af skarpt polemiskt innehåll
har denna uppsats intagits för att erinra om en af Cygnaei lifs-
gerningar, uppresandet af en minnesstod åt Porthan. Artikeln bar
ursprungligen titeln »Åbo Underrättelser såsom skyddspatron emot
helgerån» samt ingick i n:ris 58 och 59 af »Helsingfors tidningar»
för 1861. — Anledningen var en skarp protest af J. W. Lillja i
»Abo Underrättelser» mot Cygnaei den I Maj 1861 vid Finska
literatursällskapets möte väckta motion om statyns uppresande i
universitetsstaden Helsingfors, icke i Åbo.

Sid. 459. Mellan tvänne porträtter, framställande Göran Magnus Sprengt-
porten. Denna Cygnaei sista i tryck synliga uppsats ingick i Maj-
häftet af »Finsk Tidskrift» 1878. Den påtänkta fortsättningen
uteblef. De i fråga varande porträtterna förvaras i Cygnaei gal-
leri i Helsingfors. — Den pä sidan 462 omtalade kyrkoherden i

Tavastehus var Cygnaei fader, sedermera biskopen i Borgå Z.
Cygnaeus.

Sid. 467. En framtidsfråga for Finlands universitet.. Tryckt i »Små häf-
ten angående Literatur och Konst». 11. 1868. Andragandet till
grefve A. Armfelt är från 1848 och den senare skrifvelsen till ho-
nom (på sid. 472) sannolikt från början af är 1853.

Sid. 473. H. G. Porthans hundraåriga åminnelse, festligt begången, på ini-
tiativ af Cygnaeus, af österbottniska studentafdelningarne den 9
November 1839.

Sid. 474. Den presumptive opponenten ex ojficio o. s. v. Universitetets
bibliotekarien Carl Törnegren (-J- 1860).

Sid. 476. En episod ur universitetslifvet i Helsingfors. Ingick i n:o 155 af
»Hufvudstadsbladet» 1867. Skrifvelsen till grefve Armfelt är från
slutet af 1840-talet.

Sid. 481. Om ett oumbärligt tillägg till jBs2 års akademiska statuter. Skrif-

vet 1857, återfinnes det i »Små häften angående Literatur och
konst». 11. 1868.

Sid. 485. Skall studenthuset i längre tid endast existera såsom luftslott?
Ingick i n:o 7 af »Papperslyktan» för 1859. Se anm. till sid.
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326 i femte bandet af Cygnaei samlade skrifter, der »Det första
förslaget till ett studenthus i Helsingfors» meddelas.

Sid. 492. Votum angående bibehållandet af de akademiska promotionerna.
Finnes förut tryckt i »Små häften ångande Literatur och Konst».
11. 1868.

Sid. 495. — — att i en annan skrift återkalla i mina landsmäns minne
o. s. v. Syftar på det i »Drag ur våra kulturförhållanden» 1874
publicerade »Ett Majnatts tal 1857». Se femte bandet af detta
verk, sid. 81, samt de i anm. till samma sida meddelade tilläggen
till samma tal.

Sid. 496. den, hvilken bordt fungera såsom pronwtcn- o. s. v. Cyg-
naeus sjelf var i tur att innehafva promotorsvärdigheten vid den
beramade, men uppskjutna promotionen 1868. I händelse aka-
demiska lagerfesten skulle blifvit utsatt att då ega rum, var Cyg-
naeus betänkt på att uppskjuta sitt afskedstagande från universite-
tet eller att medels aftal förbehålla sig rättigheten att, ehuru eme-
ritus, vara promotor vid festen.

Sid. 499. En skuggsida af drottning Marie Antoinettes öde. Ingick i det
år 1843 utkomna första häftet af »Joukahainen. Läsning i vex-
lande ämnen, utgifven af Osterbottningar».

Sid. 536. Miniatyrbilder från 1808 års krig. Ingingo i n:ris 69 och 70 af
»Helsingfors Tidningar» för 1852.

Sid. 546. Min första Romresa. Tryckt i »Fjäriln. Poetisk kalender utgif-
ven af F. Berndtson. 1881». Cygnaeus hade 1845 från Bologna
hemsändt en subskriptionsanmälan på en periodisk skrift, benämnd
»Några ögonkast kring Europa af en förbigående. Opraktiskt
arrangemang ledde till en högst fåtalig subskription, i följd hvaraf
den literära planen omöjliggjordes. På denna missräkning syfta
de första sidorna i denna reseberättelse, den enda sammanhän-
gande Cygnaeus lenmat från sin mångåriga vistelse i utlandet.

Sid. 568. — — acte de contrition, en teologisk term, som kanske behöfver
förklaring = hjertats förkrosselse, ånger och ruelse öfver synden.

Sid. 592* Om kardinal Mezzofanti och hans styrka ifinska språket. »Mor-
gonbladet» för 1554 hade meddelat några anekdoter om den språk-
kunnige kardinalen, hvilka förmådde Cygnaeus att i n:ris 37 och
39 införa »Tillägg till anekdoterna om Mezzofanti» samt dessutom
i n:o 45 berättelsen om »Mezzofantis styrka i finska språket». Ut-
gifvaren har intagit den sistnämnda uppsatsen samt, i stället för
ofvannämnda, något utdragna »Tillägg», infört ur ett originalma-
nuskript en kortare skizz om kardinalens språkkännedom.

Sid. 599. Med undantag af Reguly o. s. v. Anton Reguly, ungersk lärd,
född 1819, död 1858, vistades 1842—1846 i och för språkstudier

land finnar ch deras stamförvandter.
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Sid. 603. Om finska indelta härens återuppståndelse. Början af denna upp-
sats, skrifven 1855, sannolikt i Raumo, ingick i n:o 77 af »Mor-
gonbladet». I Augusti''lBs4, under orientaliska kriget skedde första
uppsättningen af de finska indelta skarpskyttebataljonerna. Kårens
första inspektor var generallöjtnanten grefve Gustaf Armfelt,
hvars adjoint och sedermera efterträdare generalmajoren friherre
Kasimir von Kothen var.

Sid. 613. Om finnar och finskt utomlands. Ingick i n:o 9 af »Literaturbla-
det» för 1859.

Sid. 632. Gud är stor. Ingick i 11:0 65 af »Helsingfors Tidningar» för
1852, samma dag en stor andlig konsert gafs i Nikolaikyrkan i
Helsingfors till förmån för de brandskadade i Wasa.
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„ 165.

Literaturens varg i weum (1842) ~176.
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»Tidningarne äro onda» (1842) sid. 184.
Den Almqvistska katastrofen: ett tidens tecken. Fragment (1851) „ 198.
Förord till första häftet af »Joukahainen» (1843) 22S-
Om »Claes Flemings tider» (1851) „ 231.
Om »Skönhetens död» (1851) „ 245.
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„ 285.
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„ 371.
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„ 386.
Mot ett anfall (1872) „ 400.
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„ 407-
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En skuggsida af drottning Marie Antoinettes öde (1843) .... sid. 499.
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I. Vid krigets utbrott „ 536.
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Min första Romresa (1851) f . . .

„ 546.
Om kardinalen Mezzofanti och hans styrka i finska språket (1854) „ 592.
Om finska indelta härens återuppståndelse (1855) „ 603.
Om finnar och finskt utomlands (1859) „ 613.
Gud är stor (1852) .... *

„ 632.
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