
Om Äiatloiial-liiteraturens I Finland utveek-
ling, och nödvändlglieten af dess vidare
bearbetnlng.

(Uppläst vid Finska Literatur-Sällskapets Årsdag
den 16 Martii 1842).

Mine Herrar!

liikasom det höfves den enskilla länkande menniskan, sedän hon
uppnålt ett nytt tidskifte, att skåda tillbaka på den tillryggalagda
hanan, alt gå med sig tili doms samt granska resultaterne af sinä
sträfvanden ooh sin verksamhet; så hafva äfven föreningar och
corporalioner, ingångna i ändamål att med förenade krafler efter-
sträfva nägol för önskvärdt och godt erkändt mål, hvartill den en-
skiites bemödanden anselts vara otillräckeliga, funnit det lempeligt,
att tid efter annan begå sådana redogörelse- och räkenskapsdagar.
En sadan begår det Finska Literatur-Sällskapel i dag. Man har
dervid fastal minnet af den frejdade Lärare, hvilken mera än nå-
gon annan Finsk raan spridt upplysning öfver vårt Folks forntid,
samt mera än någon verkat tili väckande af Nationalkänslan. Säll-
skapel har valt tili sin årsfest den dag da Porihan slutade sitt in-
flytelserika lif, uppgjorde sin räkning med verlden, och, ehuru
icke utan medvetande att icke ens hän förmåtl fullborda sinä pla-
ner, likväl med den tillfredsställelse, att icke hafva oflrat sinä kraf-
ter åt egennyltan och flärden, utan endast åt ett älskadt foster-
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lands och ål sanningens tjenst, kunde nedlägga sitt trötta hufvud
tili hvila, och med lugn se tili mötes ej mindre efterverldcns dom,
än den osvikeligare på andra sidan om grafven. Ingen dag kan
derföre heller vara mera lämpelig än denna tili en redogörelse för
de sträfvandcn, så inskränkta dc än månde vara, genom hvilka
vårt sällskap sökt att lemna en skärf tili den Finska Literaturens
riktande.

Förr an vi dock öfvergå att fullgöra ändamålet med dagens
sammankomst, anhåller jag, alt på en stund fä taga Herrarnes
uppmärksamhet i anspråk, då jag skall söka framslälla en med
sällskapets syfte narmast sammanhängande angelägenhet, och i kort-
het först hisloriskt framlagga Nalional-Literaturens utveckling hos
oss nnder den förflutna tiden, och sedän visa nödvändighelcn af
dess vidare bearbetning. De äsigler jag dervid kommer att yttra
äro visserligen icke nya; för 23 är sedän hafva ätskiLliga af dem
blifvit uttalade nti Tidskriften Mnemosyne af en Man, hvilken det
Finska Literatur-Sällskapet nnder längsta tiden af sin tillvaro vör-
dat som sin nitiske Ordförande. Saken är dock af den vigt och
betydelse för hela vår inhemska cultur, alt man aldrig för ofta
kan fäsla uppmärksamhcten dervid.

Då vårt Folk först med mera bildade nationer trädde f när-
in a i’e, varaktigare beröring, cch en skymt af forskningens ljus
begynte upplysa vara ifrån cullurens stamsäten aflägsna bygder,
finna vi detsamma begåfvadt med ett genom rikedomen af sinä ca-
susändelser samt deraf uppkommande umbärlighet af släpande prae-
positioner, sin förmåga att medelst suffixer utlrycka pronomina
och nyanceringar i uttrycket, samt sitt öfverflöd på verbalfonner
kärnfullt och energiskt språk. Sådant visar sig vårt språks skap-
lynne, så utgick det ur folkets mun, eller rättare ur den skapande
ande, som lifvade folket. Det innehåller inom sig elcmenler tili
rikedom och utbildning, dera många äfven ibland Europas mest
bildade språk sakna, och måsle söka utom sinä inhemska lörrå-
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der. Europas djupsinnigaste spräkforskare hafva mcd beundrau tm-

dersökt och för deu lärda verlden utlagt vårt språks sjelfständigt
utbildade, egna, högst characleristika organism, samt deraf dragit

slutsattser om språkbildning i allmänhet. Om redan sjelfva Språ-
ket fördelaktigt vittnar om Nationens lyckliga naturanlag, sl be-
styrker, utom andra minnesmärken, äfven den genom århundraden
ända tili vara dagar bibehållna och fortplantade ninosången, alt

dessa anlag icke heller under Finnarnes urperiod förblifvit alldeles
outbildade. Ifrån det trånga hvardagslifvets gränsor, och oakiadt
de vedermödor lifvets bergning invid nordens polaris påfordrade,
hade tanken blifvit väckt; man hade begynl efterfråga det ondas
ursprung i verlden, och medlen alt besegra det, alt söka vinna

upplysning om lingens och verldens begyimclse i allmänhet, och
om de lysande kroppar, hvilka i evigt lugn och evigt oförändrade
hvälfde sig öfver himlahvalfvet, samt om dc inbyggare, hvilka fjer-
ran ifrån jordens grus och upphöjda öfver menskliga sorger och
lidauden i salig frid bebodde dessa lysande stjernor, och ifrån
hvilka, sedän ali jordens hjelp upphört, ellei- ifrån Otavas skuldror, den
sista hjelpen för de nödställde dödlige vänlades. Derifrån hade
ock alli godt, skönl och fullkomligt, soin man kiinde på jorden,
men hvars uppkomst man icke trodde sig kuuna söka inom del
bräckliga jordlifvets gränsor, sitt ursprung, derifrån hade det ned-
sligit för att bereda menniskors sällhet, dii återvände det tillbaka.
Mänga före mig hafva erinral om Wäinämöinens säng, ochhuru-
som, då lian, Fadren, grep i harpans strängar, höjde sin röst och
spridde glädje omkring sig, vilddjuren på marken, flskarne i valt-
net och foglarne i hifien skyndade att lyssna tili hans sång. Om
man ur dessa äsigter, dessa myther, hvilka bära uti sig sjelfva be-
visen på sin älder, ock icke ville siula tili något annat, så viti-
nä de dock obestrideligen, att folket icke legat försjunket i dju-
riskhef, endast tjenande sinlighetens kraf och fordringar, ulan • alt
en ande, sökande, sträfvande, forskande efter högre ljus, anande
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del Gudomliga utöfver sinneverldens företeelser, allaredan vaknat,
saml att förmåga lill emottagande af en högre cultur hos ett så-

dant folk icke saknades. AU denna högre andeliga, sjelfständigt
och ulan fremmande inflylande sig ulvecklande förmåga icke hel-
ler efleråt försvagals ellei- utdött, derom vilinä det Stora antal ly-

riska, under en senare period hos folket uppkomna, sånger och
det skaldskap, som ännu innebor den Finska altmogen. Derom

inlyga vidare den mängd skarpsinniga gålor och än mera ord-
språk tili mängtusende tai, uti hvilka icke allenast en sund och
klar blick i alla lifvets förhållanden, ulan jeniVäl en lefnadsvishel,

väl värd att jemföras med de beundrade Grekernes uti gnomer och
sentenser uttalade läror och föreskrifter, röjer sig.

Dä alli delta oafvisligen bär vittsord derom, att vårt folk af
naturen blifvit begåfvadt med en andelig förmåga, som icke står

efler någon annan nations, hvadan kommer det då, att, ehuru det
sjunde seklet allaredan håller på att gå lill ända, sedän Finnarne
först trädde i beröring med den bildade verldcn, deras språk allt
ännu, och beklagliglvis icke ulan skäl, räknas tili de obildade, att,

oaktadl enskilta palrioters sträfvanden, arbeten och äfven uppoffrin-
gar, ingen ett bildadt folk värdig Literatur ännu uppspirat på Suo-
mis jord? Hvad är skälet att den vettgirige ullänningen väl kan

beundra vårt språk, den kansia, det tankedjup, som innebor fol-
kets sånger och lefnadsreglor, men att om en inhemsk Finsk Li-
leratur ända hittills alldrig blifvit taladt, att en sadan icke fmnes?
Manne skälet kan sökas deri, att hos ett relalivt tili andra föga
talrikt, dessutom tili den yttersta Norden tillbakaträngdl, med an-
skaffande af lifvets nödtorfter så högeligen sysselsatl, faltigt folk
ingen Literalur kan uppkomma? Folkets andeliga lif vittnar dock,
alt det ej blifvit förqväfdt af bekymren för en torftig bergning.
Historien omlalar ock ett folk vida ringare tili antal än det Fin-
ska,|förflyttadt lill en isbetäckt ö i den höga norden, tili del af-
lägsna Island, hvilket framkallat en Literatur, som spridt upplys-
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ning öfver Skandinaviens häfder, den man i Skandinavien sjelf få-
fängt sökte, en poetisk, historisk och juridiskLiteratur, hvilken Velten-
skapsmannen ännu med beundran och tili fromma för sin vetten-

skap sluderar. Icke tarfvades iu heller Stora skatter, för att fram-
kalla en bildad Literatur i Island, hvarföre skulle det i Finland
vara ett så oeftergifveligt villkor? De orsaker man vanligen an-
för såsom hinder för en inherask Literaturs uppkomst aro således
icke oöfvervinneliga. Alf likväl ingen sådan nppstått, dertill lig-
ger skälet i värt folks hela utveckling på de sista sjuhundra åren.
Vi böra derföre närmare redogöra för hvad Historien derom vittnar.

Den Europeiska culturens första gryning hos oss begynner
samtidigt med Christendomens förkunnande. Dess förste Äpostel
härslammade ifrån det aflägsna England. Hvarken lian, eller hans
Svenska fdljeslagare, eller hans efterträdare kände landets språk;
det kunde således tili en början icke blifvafråga om undervisning,
öfvertygelse och insigt vid den Christna sanningens förkunnande.
De tolkar, man möjligen efter hand lyckades bilda, kunde natur-

ligtvis också blotl högst ofullständigt återgifva de Christna begrep-
pen på det för sådana föremål ännu alldeles oöfvade spräket.
Fruktan för öfvermakl niåste således en tid bortät inlaga öfver-
tygelsens ställe, och blott den yttre prakten i den Catholska kyr-

kans gudstjenst, genom sin inverkan pä folkets sinnen, framkalla
aningen och vördnaden för det höga gudomliga, uti de lysande
symbolerne antydda. Uti de sedän inriittade klosterskolorne, der
prester bildades för församlingarncs behof, erhöllo infödingarne de
första grunderne tili en vetlenskaplig bildning; mcn de här idkade
sludierne inskränkte sig också blott tili de för den presterliga
tjenstgöringen nödvändigasle clementerne, oeh de allmännaste be-
grepp om Christendomens hufvudläror, torde såhinda, likväl ulan

alt förmå utrota minnet af de hedniska mytherne, eller ens Iron
på de hedniska gudamagterne, genom de i klosterskolorne bildadc
preslerne blifvit meddelade. Den Catholska Kyrkans Latinska, för
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lolkel obegripliga Gudsljenst knnde ock föga bidraga tili fördomars
»kingrande och insigt i den nya uppenbarade läran. Icke dess
mindre måsle dock språkcl blifvit riktadt med ultryck för Chri-
stendomens väsenteligaste sanningar. Alt utöfva ett djupare indy-
tande pä bildningen saknade ofelbarl pluraliteten af dc Catholska
presterne sjelfve förmåga, och de få af Kyrkans Praelater, hvilka
utora Finlands landamären, och i del södra Europa, i Paris, Prag
eller Leipzig inhemtal en högre lärdom och sedermera prydde Ä-
bo Biskopsstol, säsom den vördnadsvärde, i tidens händelser verk-
saml ingripande Magnus Olai Tavasi, den driftige Conrad Bitz,
den genom sinä seders slränghet beryklade Magnus Olai tili Sär-
kilaks m. fl., voro för myeket upplagne af sinä närmaste ålig-
ganden, grundläggande af ordning och skick i allmänhet inom
kyrkan, bildande af kyrkans lärare, samt ett religiöst och christ-
ligt sinne hos foiket, än att genom dera tili väekande af en egen-
lelig national-cullur något kunnat tillgöras. Dessutom bör med-
ges, att ett sådant sträfvande tili en början mäste anses hinder-
ligt för Calholicismens ulspridande, emedan det just var Nationens,
ifrän andra folkslag characteristiskt skiljda egendomhga lif, hvil-
ket fiendtligt framlrädde emot de Christna predikanternes sträfvan-
dcn. Den nationella rigtningen måste säledes ur deras synpunkl
hellre bekämpas än befrärajas, och det bör dcrföre icke förundra,
att om en egenlelig nationell bildning under Calholicismens tide-
hvarf i väri land någon fråga icke kunnat uppstä.

Likasora med refonnalionens och Gustaf Wasas tid ej mindre
uli Finnarnes religiösa an politiska lif en ny epok begynner, så
lades då äfven, genom spräkets bearbetning, grunden och möjlig-
heten tili en allmän national-bildning. Petrus Särkilaks förkunna-
de fdrst reformationen hos oss; den vördnadsvärde Mariin Skylte
befriiuijade verket, och slulligen upplrädde en man, fddd uli en
ringa fiskarekoja i Perno, bestämd att i mera an ett hänseende,
och uti dess vigtigaste angelägenheler, blifva silt folks välgörare.
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Michael Agricola skyndade med det i Wittenberg inhemtade, dcn
uppenbarade sanningens ljus tili det aflägsna ännu i okunnighet
befmleliga hemmet. Målet var slort, förädling af en hei nation;
men Agricola iifven nogsamt begåfvad med insigt, kraft och mod
alt efterslräfva ett sådant. Hän uppträdde som Reclor i Åbo
skola; åhörarenes anlal, som samlades orakring honom, uppgick
tili tusende; men de fleste af dessa vettgirige hade allaredan till-
ryggalagt ynglingalldern; de voro mognade män, och den förut
inhemtade bildningen ringa eller ingen: icke under derföre om

Agricola någon gång misslröstande klagade öfver svårigheten, att

ibland sin ohyfsade omgifning sprida kunskap och upplysning. Hän
tröttnade dock ej, och efterverlden kan vittna att hän icke heller
häri arbetat förgäfves. Dock det talade ordet förklingar och glöm-
mes ofta; de ord Agricola talade, den lära hän fbrkunnade, skulle
gå tili kommande, än ofödda generationer, och den borde således
i skrifl göras beståndande och lillgänglig för dera, hvilka ej kun-
de höra honom. Reformationens väsenleligaste fordran var ju ock
alt sprida den Bok, som innehöll det uppenbarade ordet ibland
allt folk. Agricola åtog sig att verkställa delta ibland sinä Lands-
män. Hän var den förste, som i Skrift vägade använda det dit-
tills oöfvade Finska Språket, att begagna det tili uttryckande af
föreraål, tankar och läror, för hvilka det obildade lungomålet ofta
måsle sakna ultryck, och likväl gjorde del på ett sätt, som, med
bibehållande af språkets egendomliga lynne och oftast med begag-
nande af dess egna förråder, återgaf originalet med en noggran-

het, bestämdhet och tydlighet, att ofta raera bildade språks bibel-
öfversättningar häri stå efter. Hvad Agricola genom dessa sinä
öfversättningar ur den heliga Skrifl, sarat andra religiösa arbeten
verkat tili Christendomens sarat reformationens spridande och be-
fäslande, tili befrämjande af religiositet och moralitet ibland sitt
folk, del har mångfaldiga gångor blifvit omordal; det är hans för-
tjenst om det Finska språkets bearbctning och utbildning, hvarvid
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jag vid delta tillfälle bordt fästa uppmärksamheten. Liksoin med
Luthers Tyska bibelöfversältning ej mindre för det Tyska Språket,
an den Tyska bildningen i allmänhet en ny period begynner, så
gjorde äfven Agricola, och i än högre grad, epok i den Finska
bildningens historia, visade först i skrift och tryck språkets an-
vändbarhet för högre öfversinliga, af nationen ursprungligen okän-
da begrepp och öppnade sålunda för sitt fosterländska språk, och
folket som talade det, utsigten tili högre bildning. Med nit och
framgång fortforo Agricolaa efteiiradare, samt andra försaralingens
styresmän och lärare på den af honom öppnade hana. Tili raden
af de mlin, hvilka sålunda gjorde sig förtjente af efterverldens
tacksamma hågkomst, höra Biskopen först i Wiborg, sedän i Åbo
Paul Juusten, Finlands äldste Predikoförfaltare Biskop Ericus Erici,
de Finska Psalmförfattarene Jacob Finne och Henning Henrici Mas-
cuensis, Biskop Olof Elimaeus och Johannes Raumannus, samtslu-
teligen Aeschillus Pelraeus, Mariin Stodius, Henrik Hoffman och
Gregorius Matlhaei Favorinns, genom hvilka fyra sistnänmdes för-
enade bemödanden sluteligen hela Bibeln, omkring hundra år ef-
ter Agricola, i Finsk öfversältning utkoni. Desse niliske arbetare
i den Finska kyrkans och Literaturens tjenst hindrade samt tili
inlet gjorde snart och lait följderne af den sällsamrna pian, hvil-
ken under Gustaf Wasas senasle regeringsår blifvit uppgjord af
nägra inflylelserika män, att nemligen alldeles utrota det Finska
språket och införa Svenskan öfver hela landet. En Svensk man,
Petrus Follingius, utnämnd 1558, genom en egen ödets nyck,just
tili Agricolas efterträdare på Åbo Biskopsslol, skulle blifva verk-
slällare af delta tilltänkta afskyvärda attentat mot ett helt folks
andeliga lif. Men utom det, alt med de ringa medel man för
della ändamål hade att uppbjuda, sjelfva tanken att realisera det
måste anses för en löjlighet, blef Follingii verksamhet hos oss äf-
ven ganska kori; den misstänksamme Erik XIV, som ansåg honom
för en anhängare tili sin bror Hertig Johan af Finland, aflägsnade
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honom, och förföljd af del Finska folkets hat lemnade hän sitt
embete och väri land.

Den bildning de ofvannämnde Författarenc åsyflade var fol-
kets religiösa och moraliska förkofran; och ehuru ingen kan be-
strida dess höga värde, bör likväl medges, att en sadan bildning
var ensidig. Likaså afsäg den undervisning, hvilken under re-
formationens första sekel meddelades i de få skolor, landet då
ägde, endast en nödtorftig bildning af församlingens blifvande lä-
rare. Huru bristfällig denna värit, och hara litet för allmän bild-
ning, för bildande af andra slånd an det ecclesiastika blifvit gjordt,
derom vittnar nogsanit Pehr Brahes klagan om brist på dugliga
tjenstemän i landet. Attsåledes på denna tid också den allmänna
nationella bildningen föga framskridit, ar klart. Likväl böra de
omnämnda arbeten anses för en förberedelse UH en sadan. Genom
dem vann språket i böjlighet och användbarhet, prosan blef ny-
skapad, poesien riktades med en ny branche, den andeliga, psalm-

poesien. Den heliga Skrifts rika förråd på förut okända begrepp,
hvilka måste på Finska öfversättas, de ideer hvilka uti psalmpoe"-
sien borde framställas, de kanslor den borde väcka, tvang Förfat-
larene att rikta sitt tungomål med en mängd ord, uttryck och
vänningar, och den möda de voro nödsakade alt nedlagga på in-
hemtandet af språkets art och lynne, samt forskningen efter dess
lagar och ifrån andra af dem kända i så väsenteliga delar skilj-
aktiga organism, framkallade det första försök tili en Finsk Gram-
matik, förfalladt af den redan nämnde förste Theologiae-Professorn
vid Åbo Universitet Aeschillus Petraeus. Några år förut hade ock
af Erik Schroderus tili en kort Latinsk ordbok, jemte Svensk och
Tysk, äfven Finsk tolkning blifvit fogad, och snart derpå en för-
teckning på Latinska ord med Svensk och Finsk öfversättning ut-
kommit.

En ny epok för Finlands cnltur begynner med Högskolans
5
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insliftande. Uli sin tili Gref Brahe i ämnet aflåtna skrifvelse ytlrar

Förmynderskapsregeringen, att derest "någor alffwarlig och be-
"sländig civilitet i Finland skall kunna vara tili inbringa, och om
”man utaff sjelffwa nalionen skall fä dugelige och capable män,
”sä uthi dhet andelige som werldzligc ståndet, så will Fuller inlhet
"annars skicka sigh, uthan att man på en Äcademies och någre
”gode Scholars inrältande där i landel, såsom rätta seminariis
"tanka måste;” och nti insliflelsebrefvet heter det, alt ”i betraktan-
’de deraf, att undervisningsanstalter och Academier utgjorde de
"plantskolor, ur hvilka veltenskaper, goda seder och dygder ledde
”sitt ursprung, och genom hvilka alla jordens regeringar tarfvade
”alt tili sitt bättre bibehållande slärkas och befästas, Storfursten-
”domet Finland tili ära och prydnad en Academie derslädes blifvit
"inrättad.” Ehuru således civilisationens och moralitelens be-
främjande i allmänhet afsågs, uppgafs dock, såsom härur synes,
det enda medel derlill vara bildandet af en så väl for kyrkans
som statens behof skicklig embetsmannacorps, och sålunda fram-
kallandet af ett i allmänhet bättre ordnadt samhätlsskick. Men
ehuru det tili ändamålets vinnande uppgifna medlel visserligen bör
erkännas för ädelt och prisvärdt, detsamma äfven af tidens för-
hållanden kraftigast påkallades, så kan man likväl icke lemna oan-
märkt, att man för inskränkt uppfat‘at Universitetels verksamhet
och bestämmelse, sarat att än inflylelserikare och humaniteten all-
männare befrämjande medel kunnat och bordt påtänkas och an-
vändas. Universileternes bestämmelse, att bearbela och utvidga
vettenskapernes hela område, att efterforska, värda och sprida vet-
tenskapen och sanningen uli alla deras för mensklig forskning
möjligen tillgängliga manifestationer, alt sålunda tili förökande af
den menskhga kunskapens rike i allmänhet lemna sin skärf, samt

alt, hvad vårt ifrän de öfriga så längt aflägsna Universitelet sär-
skildt beträffar, frärast och företrädesvis väljä sädana föremål tili
forskning och utredning, hvilka för veltenskapsmannen i andra
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länder voro mindre lait tillgängliga, men hvilka dock vettgirighe-
ten med begärlighet skulle hafva omfaltat och med tacksamhet
tili förökande af sitt kunskapsförråd användt, omnäranes icke sär-
skildl, som en den nya Högskolan åliggande förbindelse. Likaså
förbisägs en annan, om möjligt än vigtigare fordran, hvilken för
det högsla vetlenskapliga Institut inora Finlands landamären bordt
anses oafvislig, den nämligen, att icke blolt afse enskilla ständs-
och samfundsclassers bildning, utan att äfven genom värdande, be-
arbetande och riktande af nalionens spräk och framkallande af en
inhemsk National-Literatur göra upplysningen tillgänglig för hela
folket.

Väre del dock fjerran ifrän oss, ali nied stränghel vilja klan-
dra denna bristfälliga uppfattning. Vi veta ju alt Förfädrens be-
drifter, redliga slräfvanden, ihärdighet, ansträngningar, försakelser
och uppoffringar framkallat det lyckligare samhailsskick, hvilket
senarc generationer fått emottaga; alt del värit fädren, soin beredt
de välgerningar, hvilka vi än på denna dag åtnjuta, alt del der-
före höfves oss, alt med tacksambct och vördnad bevara deras
minne. Om de derföre, säsom i närvarande fall, under redligl
uppsåt alt träffa det rätta, likväl gält vilse, så anstår det oss väl

icke alt öfverskyia sanningen, men vi böra dervid äfven tilistä, alt

det icke var de handlande personernes fel, utan tidehvarfvets, hvil-
ket ännu icke hunnit höja sig tili insigt om det vetlenskapliga lif-
vels högre ändamål och bctydelse. An mera bör väri omdöme
mildras, då vi, äfven vid den ytligasle jemförelse emellan Finland
för tvåhundrade är sedän och Finland i närvarande tid, varseblifva
de rika frukler, hvilka framalstrats ur de af sanningens tolkar på
fosterlandets altare nedlagde mödor, samt inhemta huru vidske-
pelsens och okunnighetens dimmor sinäningom skingrats för forsk-
ningens och vellenskapens ljus, huru passionernes häftighel, seder-
nes råhet viltit för upplysningens mildrande inverkan, och huma-
niteten alli mera utvidgat sitt herravälde öfver v&rt land. Hafva,



under delta framskridande tili ett bättre, afvikelser ifrän del rättas
och sannas väg icke dessmindre inträffat, så aro dessa en följd
af den menskliga insigtens brislfällighet, af alla menskliga verks
ofullkomlighet, och man bör hoppas, att äfven dessa aberrationer
efter hand skola upphöra, eller ålminslone närma sig tili den
rätta slraten. Också bör medgifvas, att den första uppgifl vid den
Finska Högskolans instiftelse måste vara, alt utifrån införskaffa
den cultur, sora i Finland borde spridas; den rigtning det vetten-

skapliga studium i det öfriga, förnämligasl prolestantiska Europa
lagit, måste äfven hos vårt Universitets Lärarepersonal göras rä-
dande. Henna uppgift sökte man ock att redeligen lösa, och de
vettenskapliga intressen, hvilka efter hand framträdde i söder, ba-
nade sig äfven väg tili oss. Dessa sålunda förvärfvade insigter
bemödade man sig, att, enligt den engång uppfattade synpunkten,
företrädesvis använda tili de blifvande tjenstemannaclassernes bild-
ning. Äfven gjorde sig Universiteternes andra bestämmelse, velten-
skapernes bearbetande och förkofran i allmänhet, snart nog gällan-
de; men att derjemte särskilt vara betänkt på Nationens utbild-
ning i sin helhet, var någol som alllid ansågs för ett för Univer-
sitelet fremmande syflemål.

Deraf blef en följd, alt raan hos oss icke förfor på samnia

säti, som, sedän Latinet upphört alt vara det enda vehiklet för den
lärda communicationen, fallet var i andra länder; alt nemligen be-
gagna landets språk äfven för vettenskapliga undersökningar och
meddelanden, utbilda och efterhand rikta delsamma med ultryck
för hela det menskliga vetandets område, och sålunda för hvar
och en af folket bereda en möjlighet, att, utan att uppgifva och
afsäga sig sin nationalitet, blifva delaklig af culturens och bild-
ningens välgerningar i deras hela omfäng. Hos oss ansåg man
det vigare, att för det inskränktare anlal individers undervisning,
for hvilka bildning ansågs behöflig, begagna den Svenska drägt,
vettenskaperne på andra sidan om hafvet antagit. Hvar och en,
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som önskade blifva delaklig af culturens förmåner, måste säledes
instudera sig i ett annat folks språk, tänkesält och åsigler, samt

dess nationella uppfattning af veltenskaperne, och sålunda mer el-
lei’ mindre afsäga sig sin medfödda nationalitet, mer eller mindre
blifva fremmande för sitt folk, och anlaga en anstrykning af den
nation, hvars bildning hän delade, hvars tungomål hän hunnit göra

tili sitt tankespråk. INödvändigheten att öfvergifva sitt folks tungo-
mål för alt inhcmta bildning, alstrade en fördom, hvilken spridt
sig vidt öfver alla samhällsklasser. Det ansågs icke mera till-
räckeligt, att hafva inhemtat och lart alt ultrycka sig på fremman-
de bildade folkslags tungomål; raan flck också antingen alldeles
icke lära Finska, eller om man icke kunnat undgä, alt i sin barn-
dom inhemta det på hembygden, borde det glömmas, eller låddas
vara glömdt. Ty ju mindre man var Finsk, dess upplystare ansågs
man vara, och förakt för det Fosterlandska blef en följd deraf.
Ej mä man derföre undra, om sådana rådande åsigter kunde för-
anleda den ifrån fremmande land återvändande ynglingen, att knappt
högmodas mera öfver sinä fashionabla mane'r och sinä utländska
liaisonger, än deröfver att det lyckats honom att glömma tili och
med del barbariska Finska namnet på fädernehemmet, der lian till-
bragt sin barndom. Att det värit afkastningen ifrån delta fäder-
nehem, som satt honom i tillfalle, alt äfven ulom sitt lands grän-
sor söka bildning, betänkle hän i sin lättsinniga otacksamhet ej.
Samma fördom kan man än dageligen vara i tillfälle att se röja
sig, om man, anländ tili en Finsk gästgifvaregård, på Finska till-
talar en för tillfället på skjuls varande Svensk bonde; med sjelf-

förnöjdt högmod hör man honom då försäkra, att hän nogsamt
känner herrespråket, och derföre icke behöfver tilltalas på den af
honom föraktade Finskan. Men om ock sådana hos den lanklöse,
halfbildade och obildade sig företeende phaenomener endast kunna
framkalla den tänkandes löje eller medömkan, så hafva dock äf-
ven förderfligare följder uppkommil, hvilka Fosterlandsvännen icke



ulan bekymmer kan belrakla. En söndring emellan de biidade,
cller åtminslonc Svenska lalande, och den öfriga Nationen har blif-
vit en följd deraf. De förra utgöra en samhällsklass, tili tanke-

gäng, seder och lefnadsåsigter mera ulländsk än Finsk; folkets
tänkesält, lynne, character och behofver hafva blifvil för dem mera
eller mindrc fremmande; men för del, som man så föga känncr,
måste ock intresset vara ringare. Deremot kunde den Svenska

bildningen blott högst ofullkomligt inverka på folkets cullur; den
rikedom på nya begrepp och åsigler, hvaraf under civilisationens
lillväxl det biidade sländet i Finland blef delaktigt, gjordes aldrig
lillgänglig för folkel, ökade icke sferen af dess begrepp, eller ens
möjligheten alt utvidga dem. Della sålunda ifrån de biidade iso-
leradc folk måste hafva svårt, alt med fullt förtroende nalkas dem,
hvilka säsom landets erabetsmän, på ett för detsamma obegripeligt
språk behandlade ämnen, som olla rörde dess ve och väl; det hade
svårt, alt i dem erkänna sinä Landsmän, söner af samma förfä-
der, hvilka med detsamma borde hafva samma intresse, alt be-
främja ett gcmensamt faderncslands välfärd. Dessa hafva värit de
olyckliga följderne af den origtiga bana man belrädt, och liksom

fädrens syndcr straffas inpå barn och barnabarn, sä har äfven
delta deras ena felsteg hänmande gått i arf ifrån generalien tili
generalien intill denna dag; och hvem kan skåda i den bok, der
folkslagens öden äro upptecknade? hvem kan säga, huru länge
denna söndring skall fortfara? om den nägonsin skall kunna full-
komligen upphöra?

Dock liden har skridit fram; man har inselt, alt den v§g,
på hvilkcn man befann sig var falsk. Vigliga händelser mäste
dock föregå, förr än delta medvetande klart och tydligt fram-
trädde. Då för tretlio och några år sedän äfven vårt fosterland
indrogs i den hvälfning, soin skakade Europa; då de mera än

sexhundraariga hand, soin förenat Suomis folk med Sveas, sletos,

da det Finska folkel, äterfdrenadt, lades under samma spira, och
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en Kejsare-Försakran åt detsamma, under det maktiga Kejsare-
rikets beskydd, bcvlljade ett sjelfständigt, på sinä äldriga sedvanor,
lagar och institutioner grundadt samhällsskick; dä man, sora den
åldrige Sångarn qväder, slutligen varsnade det haf, hvilket skiljde
Finland ifrän den fordna raoderstaten; då fann man ock, ehuru
tacksamt och gema erkännande välgerningarne af den bildning vi
derifrån erhållit, alt tidcn nu vore inne, dä det omyndighetstill-
stånd, hvari vi i intellectuelt hänseende dittills befunnil oss, små-

ningom borde upphöra, och en egen, icke lånad, på inherask
grund hvilande cultur inom fosterlandet utveckla sig. Dertill voro

ock icke obetydliga hjelpredor under den förflutna liden samlade.
Petraei och Martinii försla ofullständiga försök, att utreda det Fin-
ska språkels lagar, hade raed djupare insigt och större framgång

blifvit fortsatte af Barlholdus Vhael; den för allt fosterländskt varmt

nilälskande Daniel Juslenius hade sammanskrifvit den första, nå-
gorlunda fullsländiga Finska ordbok; Pale'en och den frejdade Ca-
lonius, genom öfversättning af 1734 ars lag, lempat det Finska
språket tili uttryck för rättvisans bud och föreskrifter; Ganander
samlal rika materialier tili en ny ordbok och i sin Finska Mythologi
sökt framställa sitt folks Ukista, ora ock af vidskepelse vanslällda,
dock innehällsrika andeliga lif, och sluteligen hade Porthan spridl
ett dittills oanadl ljus öfver Finlands forntid, sarat genom sitt an-
seende och sinä upprauntringar fästat uppmärksamheten och del-
tagandet för del fosterländska tili en förut okänd grad. Jemte
dessa den nationella culturen omedelbarl befrUmjande arbeten, bör
raed tacksamhet ihågkommas det Finska presterskapets oafbrntet
fortsalta bemödande att sprida och utvidga den religiösa och mo-
raliska bildningen i landet, och den vinning odlingen och cultu-
rcn i allmUnhet derifrån drog. Ora Ufven härvid någon gång en-
sidighet och ett fanatiskt reiigionsnit röjde sig, så att man icke
åtnöjde sig, alt genom den uppenbarade lärans inneboende sar-
uing ensamt bektimpa villfarelsen och vantron, att raan icke alllid
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med den Chrisleliga kärlekens raägtiga, ehuru nägon gång kanske
langsamt verkande vapen sökte sprida upplysmng, ulan ock en och
annan använde våld och tvång att utrota tili och med minnet af
det framfarna, med fiendtlighet och hat angrep folkets inre lif,
och sålunda ofla föranledde del, att Un djupare i sitt inre dölja
sinä af fäderne ärfda åsigter; så Ur visserligen della ett nytt be-
vis på menniskors vanliga benägenhet, att på afvagar, genom klan-
dervärda medel söka uppnå ett för ädelt och slort erkändt mål,
men ingen framlid skall någonsin kanna jäfva den sanning, alt
den cultur, som vårt folk för närvarande äger, förnämligast är
presterskapets förljenst.

Under de antydda förhållanderne har ett nytt tidehvarf ingåtl;
man har, jemte det man med tacksamhel erkknt de föregåendes
förtjenster, äfven insett deras brister; behofvet att upphäfva eller
åtminstone minska den söndring, som inora den Finska nationen
genom de olika språken uppkommit har alli allmännare blifvit kän-
bart och littalat sig. De Man, hvilka haft sig det maktpåliggande
uppdrag ombetrodt, att efter tidens nya förhållanden och fordrin-
gar uppgöra förslag tili ett reglemente för det uppväxande slägtets
bildning, hafva å Högsta ort anmält denna vigtiga angelägenhet,
och en för nationens billiga önskningar och sanna behof ömmande
faderlig Regerlng har, genom stadgandet om det Finska Språkets
larande vid Undervisningsverken, erkänt grunden och vigten af
dessa önskningar och behof. Garantier, att vår nalionalitet icke
blott skall fortfara, otan än ytterligare utveckla sig, samt vinna i
styrka och välgörande inflytelse, aro oss säledes gifna och vi kun-
na derföre icke annat Sn innerligen fägna oss åt de betydelsefulla

ord, hvilka för några fä veckor sedän, af vår Hög-skolas Högste Sly-

resman, Kejsare-sonen, Arfvingen tili ALEXANDERS och MCOLAIS
thron, för en af Universitetets Lärare utlalades: ”Mä de förblifva
redtige Finnar.”
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Men hvad böra vi, hvad böra Finnarne och förniimligast de
bildade göra, för att bibeliålla och förkofra vår nationalilet ? skall
den bildade afsäga sig sin bildning? skall det språk, som hitin-
tills uppammat oss och meddelat oss culturens välgerningar för-
kaslas och ulplänas? skall ali upplysning framdeles ikliidas Finskt

tungomål? Visserligen icke; culturen har för långt framskridit,

Un att den obildade Finskan gcnast kunde blifva ett tjenligt vehi-
kel för dcnsamnia; della skulle vara ett sait att återföra oss tili
medellidens barbari. Hvad hafva vi dä alt göra? Svaret synes
mig icke vara så svärt; den väg vi böra beträda, ar visad. På
de sista trettio åren har ett förut okändt nit för Finskans bearbe-
tande vaknat. Vi hafva på denna tid erhållit fem språkläror, tven-

ne ordböcker, flere språkets lynne och egenheter specielt fram-

slällande afliandlingar, åtskilliga tili folkets bildning bestamda tid-
ningar, läro- och läseböcker, sarat öfversättningar eller imitationer
af bildade folkslags klassiska arbeten. Likasä hafva försök blifvit
gjorda att på Finska behandla veltenskapliga ämnen, ur folkets
mun blifvit framletade dess rika mythiska och poetiska skatter,
och en betydlig samling af andeliga, folkets moraliska och religiösa
förkofran åsyftande sänger trädl i dagen. Må man forlgä på den
sålunda beträdda hanan, må hvar och en, som icke skäms att
kallas Finne, och deras anlal blir lyckligtvis allt färre hvar
efter sin förmåga, väre sig i ord, handling eller skrift, arbeta på
det gemensamma målet, nationalbildningens förkofran och fram-
skridande, må hvar och en helga sin tjenst och sin kraft åt del
folk, ur hvilket hän utgått; och må ingen missfrösla, ora de vän-
tade resultaterne icke genast vilja blifva synliga. Folkslagcns upp-
fostran framskrider blott längsamt. Vara ögon torde icke få se
det träd skjula upp, vi möjligen planlerat; men kanske alt våra
barnbarn fä fröjda sig ål och njuta af dess skugga. Om näm-
ligen nitet för den foslerländska, ur inhemsk rot utgångna cullu-
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ren väckes, bibehålles och utvecklas, om de tillfällen skoleterken
komma att erbjuda det uppväxande slägtet, alt, jemte inhemtande
if Europaeisk bildning, tillika närmare införlifvas med sitt folk,
genom noggrannare kännedom af dess spräk och dess i språket
sig ultalande tankegång, lynne och cbaracter, samvelsgrant begag-
nas, om med dessa sålunda vunna hjelpredor pl den allaredan
utslakade hanan, med alfvar och patriotism, framskrides, så torde
en gång, för ett hirnu ofödt slagte den dag gry, da Suomis spräk
Sfven skall intaga ett rum ibland jordens bildade tungomäl, då

man icke skall behöfva sky att upphöja del ditlills blott af folket
begagnade språket äfven tili bildningsspråk, den bildade, älervhn-
dande tili det föraktade fadernehusel, försonad skall räcka handen
åt den så länge eflersatle, sitt ärfda språk trogen blefne brodern,
och den söndring, som genom språkskillnaden nu herrskar ibland
det Finska folket, likasom mänga andra delsamma öfvergängna,
genom ansträngning och ihärdighet besegrade öden, endast vara
bemfallen åt minnel, säsom en förberedelse- och öfvergångsperiod
tili sann och varaktig nationell bildning.

(«nbr. Elein.


