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Tili Herr Fredrik Cygnaeus.

Tag välvilligt emot detta obetydliga arbete. Betrakta
det som en helsning från en gammal elev, som alltid er-

kånt och alltid skall erkänna de många väcJcelser han af
Eder i Utieraturens vetenskap emottagit.

Jag gripes af en vemoäig hansia då jag kastar min
blidc på de gulnade Jiäften, som i detta ögonblick ligga
uppstaplade på mitt bord. Dessa fattiga packor, som
utan ansträngning Jcunna lyftas af en barnahand, ut-
göra då en litteratur. Det var då inom denna trånga
vidd, som vara förfäder inrymde en god del af sin tan-
kes strider och segrar. Om fowru många gäekade illusio-
ner vittna ej dessa glömda blad! Med stolta ord talar
den ena författam om det slcrifna ordets odödlighet, hu-
ruledes Semiramis sh.äle glömd livila i sin graf, om icke
det skrifna ordet funnits, som burit hennes namn genom
seMerna. Han har visst rätt; men lian har förgätit, att
också det sJcrifna, det tryckta ordet kan hemfalla åt



glömskan. Kan anade vai ej att hans egen skrift skulle

dela detta öde. Eller må vi lyssna tili denne poei, som

med anspråkslösa ord, men med inre stolthet, besjunger

en fager brud, viss att skörda ett bifall, som icke skall

förgå med stunden. Intet menskligt öra har på närä
hundra år lyssnat tili hans sirliga rim; det är en titt-

fällighet, att det ståtliga qvädet fått en undanskymd
plats i ett bibliotek.

Det var ingen patriotisk ide, som dref mig tili stu-

diet af var äldre litteratur. Det var endast person-
Hg sympati för de glömda döda. Jag började äfven mitt
studium utan hvarje förutfattad, väre sig estetisk eller
politisk ieori. Meri alit efter som jag skred längre fram,
tycktes det mig att dessa så tillfälliga produkter fästades
vid hvarandra af ett osynligt band, som slingrade sig

från tid tili Md. Det tycktes mig som historiens mäktiga
ande äfven skapat sig ett uttryck i dessa glömda och

föraktade skrifter, att ookså de kunde fattas som vitt-
nen om vårt fosterlands Jcamp tili medvetande om sig
sjelft. Har jag haft rätt eller ej? Svaret innehålles i
denna skrift.

Må man icke af dessa föreläsningar bcgära för myc-
ket. De äro icke skrifna för fackmän; deras djcrfvaste
hepp är att finna en väg tili Finlands bildade familjer,

för att der, om i aldrig så ringa mån, sprida kunskap
om vara förfäders litterära idrotter.

Borgå den 17. Oktober 1866.

Gabr. Lagus.
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Första Föreläsningen-.
Den 15:de Juli 1640 var en af de gladaste

dagar, som randats och nedgått för vårt foster-
land. Det var invigningsdagen för Finlands uni-
versitet.

Kl. 7 om morgonen begåfvo sig universite-
tets förste Procanceller biskop Rothovius, uni-
versitetets professorer, hofrättsstaten och alla sta-
deijs embetsmän på båtar långsmed Aura å tili
slottet, der Finlands guvernör Pehr Brahe om-
kring kl. 8 iorenade sig med dem. Sedän sta-
terna sålunda samfnankommit, tolkade Pehr Bra-
he i ett kort tai dagens betydelse, och uppma-
nade derefter de församlade att åtfölja sig tili
universitetshuset, der de egentliga festligheterna
skulle vidtaga. Processionen återvände tili sta-
den i löljande ordning:

1) Först gingo tre trumpetare jemte en trum-
slagare, och ett åsynavittne försäkrar, att de
kringstående husen och bergen gåfvo ett klang-
■fullt eko. "Äfven det som var liflöst nekade ej
jpJtt deltaga i lyckönskan."
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2) Derefter kom marskalken eller adelns au-
förare med en blixtrande silfverstaf. Han beled-
sagades af äldre och yngre adelsmän i 15 par.

3) Vidare hafva vi GrefVens hofmästare,
följd af personer med akademiens insignier, som
voro: nycklarne, rektorskappan, sigillet, matri-
keln, tvenne silfverspiror och grundläggningsir!-
strumentet.

4) Derefter följde Finlands guvernör Pehr
Brahe, beledsagad på hvardera sidan af 12 dra-
banter.

5) Procancellern biskop Rothovius jemte u-
niversitetets förste rektor prof. Petrseus.

6) Finlands statskamrerare och sekreterare,
den sednare med grundläggningsdiplomet.

7) Akademiens 10 professorer.
8) Hofrättsstaten.
9) Åbo läns höfding med sinä tjenstemän.
10) Kyrkokerdar och predikanter, domka-

pitels ledamöter och lektorer, bland hvilka alla
man såg flera från Wiborgs stift och Liffland, af
dagens högtidlighet kallade tili Åbo.

11) Stadens borgmästare och magistrat,
jemte andra mera ansedda medborgare.

12) Den sista gruppen utgjordes af studen-
terna, vid pass 40, och personer af skilda klas-
ser.

I denna ordningsföljd skred processionen
långsamt fram emellan lederna af ryttare tili
stranden af Aura å, alit uuder krigiskt dån af
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tvenne på muren uppställda kanoner. Anländt
tili bryggan delade sig tåget i tvenne hälfter, i
det endel, bestående af Pehr Brahe, de förnämsta
af adeln, biskopen och professorerna, besteg en
kunglig galer och fortsatte sålunda färden tili
sjöss, då åter ryttarne jemte de andra fortsatte
vägen tili lands.

"Gud och naturen," säger Wexionius, som
beskrifvit dessa festligheter, "hade förenat sig att
öka dagens högtidlighet. Ty icke allenast för-
blef luften rea och klar; äfven farkosterna, fram-
drifna af en sakta förlig vind, framställde det
herrligaste skådespel. Pukör och trumpeter ljödo
både från vatten och land, och skallet återkasta-
des liksom under bifallsyttring af omgifvande bo-
ningar och berg."

Processionens tvenne åtskilda hälfter före-
nades åter vid torget utanför presidenten Kurcks
palats, och samfäldt fortsatte man tåget i förut
uppgifven ordning. "Knappast kan man uttala
med ord," säger Wexionius, "huru stor folkmängd
var samlad. Hvarken ålder, kön eller sjukdom
hade hallit någon tillbaka. Fönstren voro fulla
af åskådare, ja sjelfva taken svigtade under en
skådelysten mäagd. Kop af glädje och förvåning
blandades med lyckönskningar. Några sade att
de lefvat nog, då de värit vittne tili en sadan
händelse i Åbo, andra, att de nu först börjat
lefva, då de kunde för en rikare framtid upp-
fostra sinä barn."
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Genom den böljande mängden skred pro-
cessionen långsamt fram tili universitetet, hvars
största lärosal bliivit festligt smyckad med bro-
kiga mattor och blomsterguirlander. En ljufmu-
sik helsade de ankommande.

Sedän akademiens insignier nedlagts på en
för dem bestämd plats, liöll Pehr Brahe på sven-
ska ett tai, i hvilket han utvecklade akademiers
nytta och nödvändigket, hurnledes altaren, doiu-
stolar och rådsförsamlingar i krig och fred ej
kumia vara i saknad af lärda män. Han utlade,
huru orätt det skulle vara, om Finland, så mäk-
tigt och så vidsträckt, behöfde i fortfarande sak-
na ett universitet. Han omtalade markens bör-
dighet på säd och boskap, vattnens öfverflöd på
fisk och skogarnes rikedom på villebråd. Han
tilläde, att befolkningen, ifall den unnades fred,
snart skulle tillväxa, huru dess förstånd är skarpt,
dess sinnelag ståndaktigt och segt, dess seder
rena, och huruledes den blott behöfde bildning,
för att utveckla sig åt alla håll. "Hvem inser
derföre icke, huru nödvändig en akademi i Fin-
land är? Nu behöfde föräldrar icke längre sända
sinä söner utomlands, för att med dryga kostna-
der och stor tidsspillan förvärfva sig kunskaper;
nu behöfde icke otaliga ädla anlag af brist på
bildningsmedel förderfvas och begrafvas."

Härefter upplästes grundläggningsbrefvet, en-
ligt hvilket universitetet förklarades öppnadt med
rättighet att utdela alla lävda grader.
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Dniversitetets procanceller biskop Rothpvius
besteg nu katedern, och sedän ban iörst hallit
ett tai om kraften af Guds ord, installerade han
högtidligt akademiens förste rektor Aech. Petrae-
us, hvarefter denne i sin tur orerade om för-
synens godhet emot läderneslandet. Efter ho-
uom uppsteg Wexionius och sökte bevisa sam-
manhanget emellan ett lands makt och dess bild-
ning, tagande Persien, Grekland m. fi. andra rj-
ken tili exempel. Akten slutades med ett la-
tinskt tai af stud. Stålhandske.

Härefter begåfvo sig alla i förut uppgifven
ordning tili kyrkan, hvarest predikan bölls af bi-
skop Rothovius öfver en text, som äfven blifvit
anbefald åt de öfriga predikanterna i stiftet. På
samma dag och samma stund Ijöd sålunda fråw
alla stiftets predikstolar det glada budskapet, att
Finland fått ett universitet.

"Medan nu Herren Gud i denna dag," heter
det i Rothovii predikan, "en sadan stor
ning ock hög ära bevisar denna vår stad Åbo
ocb hela finska nationen, som tillförene ifrån
verldenes begynnelse här aldrig skedt är; ärtill-
börligt att hela landet vaknar upp, besinnar
Herrans godhet, bonom tacksägelse henibär, sä-
gandes: Detta är den dagen den Herren gör:
låt oss på bonom fröjdas och glädjas."

Och skäl kade Finland att glädjas. Hvad
det mest behöfde var ljus och bildning, för att
de mörka qvarlefvorna från den flydda tiden en
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gång måtte blifva förjagade. Tili hvilken grad
vidskepelsen då ännu florerade i vårt fädernes-
land, kunna vi äfven lära af Rothovii predikan.

"Af folkets ogudaktigket," heter det, "kommer
då, att man finner kär i landet stort gäckeri med
fiskeri, notadrägter ock tidens förändringar. När
de falla i sjukdom, söka de hjelp kos djefvulen
bärandes fram vaxbeläte, vaxljus, gråverk och
annat på altaren, offra får, penningar ooh annat
på vissa dagar, Bartholoinsei dag, Olai dag, Ja-
cobi dag: känga ut på väggarna oxakufvud, kalf-
valmfvud, fårahufvud, med kvilket alit de um-
gås i mörkret, och ingen törs sin Gud bekänna,
resa upp kors på vägar, kiypa på knäna an-
syles kring kyrkan. Det vore för långt att för-
tälja kvad de för händer hafva. När en häst
blifver sjuk, skola käringar och gubbar komma
i ett mörkt hus till-sammans, dricka ut en half
tunna öl och några ceremonier förehafva. När
de fånga en björn, skola de i mörkret göra ett
gästabud, dricka björnens skål utur hufvudskal-
len, låta och murra såsom björnen låter, således
skola de få ytterligare lycka." "Vidare finner
man på visitationer de som uppenbarliga tala vi-
sitatoribus imunnen: att man icke alltid kan söka
hjelp hos Gud, utan måste bruka läsningar i
sait, i ister och annat."

Dessa och clylika vidskepelser koppas pre-
dikanten att småningom skola försvinna, sedän
landet genom universitefet kunde få dugliga tjen-
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stemän af alla slag. "Hvar finner man beqväm-
liga rådsherrar, legater, regenter, cancellerer, se-
kreterare, cammererare, utan dem som studerat
hafva? Hvar finner man beqvämligare borgmä-
stare, rådmän, lagläsare, domare, fogdar, skrif-
vare, som någon ära är åt, utan de som kom-
nia från universiteter? In summa: allehanda
stånds skicklige och duglige föreståndare halva
sitt ursprung utaf välbestälte akademier."

Efter en kort redogörelse för akademiens upp-
komst, som i främsta rummet med alit skäl till-
skrifyes Pehr Brahes entusiastiska nit, uppmanar
predikanten tili slut adeln, presterna och Åbo
stads borgerskap att söka befordra akademiens
bästa genom att ditsända sinä söner.

Efter predikan aflossades några kanoner,
som blifvit uppställda närä kyrkan, ock skotten
besvarades med så köga fröjderop af den omgif-
vande mängden, att man fruktade, det templets
kvalf skulle störta in för det brusande dånet.
Efter afsjunget te deum tågade processionen ut
från kyrkan, återigen helsad af folkets glädje-
druckna jubel.

Det är från denna dag man kan datera upp-
komsten af en litteratur i Finland. Hvad som
förut i vårt land eller af vara landsmän blifvit
skrifvet kan, ora man undantager några öfver-
sättningar och en mängd predikningar, svårligen
hänföras tili vårt fosterlands litteratur. Bristen
på undervisningsanstalter inoni landet hade tvun-
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git en hvar, som åsyftade en högre bildning, att
vid utländska universiteter förvärfva sig en sadan,
hvarai den naturliga töljden bhfvit att man helt
och hållet uppgått i en fremman.de kultur, och
den totala saknaden af tryckerier hade nödsakat
vara få författare, att å utrikes ort låta trycka
sinä alster, hvariger.om dessa ej ens i typogra-
fiskt hänseende kunna räknas oss tili godo.

Må man dock icke föreställa sig, att alla
dessa förhållanden med ens blefvo ändrade efter
uppkomsten af vårt universitet. Nn kunde väl
finska ynglingar inom eget land förvärfva sig en
femmelig hög grad af bildniDg, och det kort efter
akademiens grundläggning i Åbo inrättade tryc-
keriet möjliggjorde litteraturprodukternas mång-
faldigande inom eget land, men alit detta oak-
tadt måste man länge vänta tills Finland blef

raedvetet om sig sjelft. En inhemsk litteratur
var genom universitetets stiftelse endast möjlig-
gjord. Vår intelligens hade fått en häi-d, en
medelpunkt. Blomstrade den ej upp tili rikare
växtlighet, så var det Finlands egen skuld. Dess
framtidsbildning hade blifvit dess egen sak, i
det att högsta vården om kulturens intresse öf-
verlemnats åt en institution, i hvars makt det
var gifvet att dana sig tili alit mera fosterländsk.
I sjelfva verket sammanfaller universitetets hi-
storia med Finlands kulturhistoria, ty hvarje ide,
som inom vårt land börjat lefva och verka, har
utgått ur dess universitet, ehuru detta tyvärr
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icke lika mycket bevisat universitetets rikedom
på bildning, som icke mer det öfriga Finlands
fattigdom.

Och fattigt har Finland värit, ej blott på
timliga egodelar, utan äfven på intelligens. Ty
huru lågt man än anslår sinä pretensioner, hvil-
ka obetydliga fordringar man än ställer på en
nationallitteratur, torde dessa näppeligen blifva
uppfylda. Några hundratal predikningar, af
hvilka få höja sig öfver medelmåttan, några
dussin officiella utgjutelser på tarflig prosa eller
än tarfligare vers, ett eller annat hundratal bröl-
lopsgratulationer och kanske lika många begraf-
ningsqväden, är i det närmaste alit, hvad Fin-
land på halftannat sekel producerade. Den aka-
demiska, på lätin skrifna, litteraturen kunna vi
naturligtvis ej taga i beräkningen, emedan den
redan genom sitt språk ligger utom vårt område.

lEmellertid har Finlands svenska litteratur,
huru torftig den än må vara, ur kulturhistorisk
synpunkt ett stort intresse. Det är ej mindre
lärorikt att studera civilisationens utveckling hos
vårt fattiga och så ofta lidande folk, än att följa
dess gång hos nationer, mindre förfördelade af
liistorien och naturen. Det är en ljuf tröst att
erfara, huru alla yttre makter äro små och för-
svinnande emot civilisationens, huru hvarken krig
eller hunger, frost eller sjukdom mäktar förtära
det evigas längtan. Och huru fjerran än Fin-
land låg fråu bildningens centralkällor, så var
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det dock ej så aflägset, att ej en sakta dyning
af civilisationens djupa vågor kunde finna en
väg genom vara aflägsna skär. Dock denna
dyning måste först bryta sig emot Sveriges Strand,
och kanske detta var orsaken tili, att den så of-
ta liann så sent tili oss. Åtskilliga tiotal år ef-
ter det Cid af Corneille gifvit uppslag och full-
ändningen åt en ny riktning inom den dramati-
ska litteraturen, var ett magert uppkok på medel-
tidens moraliteter det högsta, hvartill dramatiken
i Finland hunnit; närä ett sekel hade den s. k.
herdepoesin förtjusat Europas alla nationer, förr-
än dess inflytande kan spörjas i Finland. Dessa
enkla fakta äro talande. De betaga oss allthopp
att i Finlands litteratur finna en gradmätare på
den stora civilisationens ståndpunkt, men de gif-
va oss derjemte motiv tili en framställning af
vår litteratur, som icke bör sakna sin egen-
domlighet.

Min afsigt är att gifva en historik öfver Fin-
lands svenska litteratur med särskilt hänsyn tili
dess motiver, i det vi skola söka uppspåra den
dubbla inverkan, den mottagit af de allmänna eu-
ropeiska ideerna och den fosterländska historien.

Universitetets stiftelse inföll under en period
som blifvit kallad ortodoxins. Den segrande lu-
theranismen hade fallit i samma skuld som dess
fiende katolicismen. Sedän den ej mera behöfde
kampa för sin tillvaro, sedän desskistoriska exis-
tens genom tillräckliga garantier var betryggad,
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började den att visa en herskiystnad, som fullt
ut kunde jemföras med katolicismens. Den tyck-
tes srnåningom hafva glömt sitt program, som var
samvetsfrid, i det den upptog, ehuru under förän-
drade namn, alla den katolska kyrkans tvångs-
medel. De begabbade katolska dogrnerna efter-
träddes af nya, som visserligen grundade sig på
en renare uppfattning af skriften, men som icke
dess mindre voro menniskoveik, oeh följaktligen
aldrig hade bort likställas med bibeln, och det
djupaste i Luthers och reformationens ide, som
ej var annat än en genom innerlig tro förädlad
och försonad mensklighet, hade man småningom
glömt för den formulering, den stridande kyrkan
ansett nödigt att gifvasin uppfattning. Reforma-
torernas öppna tro på kraften af Guds ord, den
var man för feg att vidhålki man litade rnera på
kraften af det system, i hvilket man insnärjt
skriften, än man litade på skriften sjelf. Man
lyckades alit för väl att göra denna uppfattning
tili seklets. Men härmed var det icke nog. Den
lutherska ortodoxin utvecklade sig tili ett tvång-
system, som i sitt jernnätville fånga alla naturens
och andens yttringar, och för svag att tränga tili de-
ras väsende, och sålundaför sinaändamål genomar-
beta och beherska dem, upptog den katolicismens
beqväma metod att ignorera och förbanna. Orto-
doxin blef en länk, som förenade det ena rikes
konsistorier med det andras, ett slags frimureri,
och liksom frihet och jemlikhet i en senare tid af
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lycksökare blifvit uthängda som skylt, så spela-
de ortodoxin ungefär samma rol under 17:de sek-
let. Att gälla för ortodox vai* den största ära man
kunde viiraa, och hade man dessutom i någon
skrift, sak samma af hvad slag, lyckats uppspåra
några skadliga nyheter, och kade man i kyrkans
namu försökt att derför förfölja den anne för-
fattaren, kunde man vara säker på att vinna ett
frejdadt namn. Hvarje universitet egde sinä
kyrkliga spioner, hvilkas skarpa blick ej ens det
obetydligaste afsteg från den utstakade vägen
kunde undgå. Uppburna af tidens medvetande
lyckades de ofta vinna ett inflytande, som måste
synas vara dagar oförklarligt. I en nyårspredi-
kan talade t. ex. adjunkten Petrseus om brottsli-
ga föräldrar, som skicka sinä söner tili England,
de varsta kättares stamhåll, syftande dermed på
Gezelii den yngres resa tili detta land, och ehu-
ru denne endast vistades der för att studera bi-
blisk filologi, fruktade dock hans fader biskop
Gezelius d. ä., att hans rykte om rättrogenhet
genom dylika anfall kunde få någon fläck, hvar-
före lian ej tillät sonen att der slutföra sinästu-
dier. Denna anekdot bevisar tillräckligt hvilken
makt ortodoxin var, då ej ens de mest uppsatta
vågade undandraga sig den.

Denna ortodoxariktning influerade äfven mär-
keligt på den enda litteraturbranche, som under
17:de seklet med någorlunda lif-fullhet bearbeta-
des i Finland. Jag menar predikolitteraturen.
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Studiet af denna är i högsta grad lärorikt.
Skrifven för folket afspeglar den renare än nå-
gra andra skrifter de ideer, man ansåg for de
högsta och nödvändiga att göras tili nationens
egendoni. Den är ett populärt sammandrag af ti-
dehvarfvets vetande. Genom sin form meranaiv
än andra i lärdare språk affattade afhandlingar,
afslöjar den härigenom mera uppriktigt den rest
af medeltidsmörker, som ännu så ymnigt förefanns,
och då den, mera än det vetenskapliga arbetet,
är beräknad att göra intryck på känslan, leder
den oss in i tidehvarfvets estetik.

Presterna voro intelligensens enda egentliga
förkämpar, den skolastiska dogmatiken den kög-
sta form för denna intelligens. Denna tidens all-
männa riktning bar äfven gifvit predikolitteratu-
ren ett alldeles egendomligt väsende. Den seg-
rande teologin nöjde sig ej allenast att beherska
det religiösa gebitet, att för sinä ändamål förkla-
ra skritten, den utbredde sig med eröfrarens rätt
öfver områden, som voro för den mer eller min-
dre fremmande. Denna luthenmismens tro på sig
sjelf, på sin f örmåga att dominera och gifva prä-
gel åt alla lifvets yttringar, skulle ega något stor-
artadt, om man alltid vågade tro på dess upprik-
tigbet. Den skuggrädsla den bevisade för hvar-
je det minsta afsteg, (egentliga affall kommo al-
drig i fråga), och den arroganta okunnigbet, den
så ofta lät falla sig tili last, tillbakahålla derjem-
te bvarje känsiä af beundran. Saknande katoli-
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eismens verldsbistoriska tradition, dess af seklers
beundran uppburna martyrer, försöker den med
berådt mod skapa sig en tradition, och för att
kunpa visa sigi vördnadsbjudande krigarrustning,
sparar den ingalunda på hugg emot kättare och
turkar. Utgången ur en renare tolkning af skrif-
ten, lät den i fortfarande vara sig angeläget att
häfda sitt anseende af lärdom, ehuru denna ofta
antog den besynnerligaste karakter. Dess hersk-
lystnad nödsakade den oupphörligen att urskrif-
ten utkonstruera förklaringar, som den utan till-
hjelp af den spetsfundigaste dogmatik svårligen
hade lyckats viima. Predikanterna öfverbjödo
hvarandra i en sadan bibeltolkning; alit under
ständiga sidohugg mot papisternas och turkarnes
gräsliga mörker glömde de tyvärr alltför ofta att
vakta sig för lika grofva villor. Man var ej så
noga med resten, blott man iakttog, hvad ortodo-
xin tillhörde.

I Biskop Gezelii d. ä. enkom för. prester
skrifna vetenskapliga system, encyclopsedia sy-
noptica, öfverraskas men bland annat af den för-
klaringen, att magin, som är grundad på krop-
parnes hemliga egenskaper, indelas inaturligoch
tillåtlig och demonisk eller otillåtlig. Såsom e-
xempel på den naturliga magin anföras lyktor,
som brinna flera århundraden, och handdukars
renande genom eld; på den demoniska magin, att
trollkarlar sätta korn på menniskor, uppsluka
böndernas hästar och åkdon, att trollqvinnor ska»
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da årsvexteh, förderfva boskapen, göra menniskor
haita, döfva, blinda. Dock anmärkes såsom en
falsk tro, att. aflidna trollqvinnors själar bivista
nattliga sammankomster, ty de kunna omöjligen
förena sig med sinä döda kroppar. Ej heller
kunna trollkarlar förvandla sig tili kattor, en
förbländning som den onde verkar" (se Teng-
ströms biografi öfver Gezelius d. ä.)

Då sjelfva Gezelius, som stod på höjden af
tidehvarfvets bildning, hyste så besatta åsigter,
kan man ana hvad man af mindre uppsatta har
att vänta. Rothovii ofvan citerade skildring af
allmogens vidskepelse kan, utan syniierliga för-
ändringar, utsträckas tili de högre stånden och
sjelfva presterskapet, ehuru vidskepelsen och okun-
nigheten hos dessa måste taga en egen form. I
Wexionii skildring om universitetets invigning har
midt ibland hans tröstfulla framtidsbilder, liksom
genom ödets ironi, insmugit sig en strof, som fö-
ga är på sin plats i en uppsats om instiftelsen
af en de fria vetenskapernas akademi. Han om-
talar, att mången ansåg d. 15:de Juli för en sär-
deles lyckosam dag på grund af planeternas ställ-
ning tili hvarandra, hvilket han också försöker
att genom en matematisk kalkyl närmare bestyr-
ka. Dylika astronomiska funderingar påträffas
alit remellanåt i tidens predikningar, sannolikt ett
arf från Sigfr. Aronii Forsii tider. ÄfVen him-
lens rymder måste liksom jordens makter fjettras
i det teologiska systemets jernhårda armar, och
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buru längt mäh gick i sådaiia spetsfundiga a-
strologiska utläggningar, kan man lära af Andre-
as Hesselqvists nyårspredikan i Åbo domkyrka
1688. Då denna predikan utgör liksoin en prof-
karta på alla förvillelser i tidebvarfvets smak,
viii jag närmare redogöra för densamma.

Den utforliga titeln lyder:
"Strena eller nyårsgåtva med beredelse och

lyckönskan, tili det skottårets 1688, välsignade
ingång, fortgång, ocb utgång, utdelt efter Zodia-
cum eller de 12 bimmelstecknen, i anledning ai
bustaflan och Litanian, ibland den kristliga för-
samling, i den vidtberömda sjö-, stapel och huf-
vudstaden Åbo, i Storfurstendömet Finland, uti en
gudelig aftonsångs predikan."

I rundt tai torde denna predikan innehålla
circa 60 afdelningar, enhvar utstyrd med sin la-
tinska titel. Men så är det äfven en predikan
på allvar. Ingen vetenskap, intet lifvets förhål-
lande, intet yrke eller stånd undgår den alltom-
fattande teologen. Bibeln och hedniska författa-
res skrifter citeras oni hvarandra, bibelspråk stäl-
las i bredd med latinska ocb svenska verser. Och
icke nöjd med att liksom andra bedja Gud om
förlåtelse för alla synder i gemen, försöker han
att med matematisk noggranhet uppgifVa summan
på de i Åbo under det slutade året begångna.
"Den rättfärdige", heter det, (Ifaller sju resor om
dagen, gör 2555 synder. Än nogare. Menniskan
syndar hvar timme antingen med tankar, ord el-
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lev gerningar, gor 8760 synder", nemligen för
bvarje person. "Ah ve, ah ve att vi så syndat
ha/va." "O land, land, land, o stad, stad, stacL
o Åbo stad, hör Herrana .ord."

Men våf predikant, som dominerar hela hi-
storien och naturen, meddelar åtskilliga andra
noggranna uppgifter af högsta värde. Så t. ex.
får man veta, att menniskans kropp hai' lika mån-
ga ben som ett skottår har dagar, d. ä. 366, ocb
att hon derjemte eger 248 ådror.

Äfven rättsvetenskapen måste foga sig i att
lemna motiv. Sålunda utföres jemförelsen eniel-
lan menniskans upptagande tili Guds barnaskap
med den rättsliga adoptionen hvilket alit speci-
ficeras med juridiska termer.

Den senare afdelningen af predikan är lik-
väl den mest karakteri-tiska. Icke nöjd medatt
hafva för sinä afsigter användt såväl heliga som
hedniska författare, att hafva upptagit liknelser
och termer från de flesta jordens vetenskaper,
söker predikanfen här, att med astrologiska ut-
räkningar gifva lärän om Kristi embeten en ny
belysning. Solens ingång ide skilda konstella-
tionerna jemföres med Kristi olika mandater, och
derjemte gratuleras vid livarje solens framsteg i
vändkretsen något skildt stånd ellei- korporation.
Som exempel på tonen i denna del af predikan
viii jag anföra en strof:

"Den 12. December går solen i Stenbocken,
ett tecken af 28 stjernor. Herren Jesus är ock
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gången i Stenbocken, då han är Guds lam som
bortager verldens synd." Följaktligen gifver ta-
laren Guds försoning tili nyårsgåfva åt:

"Grranrmatophylacio, alla cancelli och civil
betjente i gemen, som i synnerhet här i försam-
lingen. Hvilket lofliga urminnes stånd medrätta
lämpas tili Stenbockens tecken, emedan de gam-
le af denna bocks horn hafva preparerat och
gjort sig skrifpennor, samt ock derföre, emedan
Jesus med sitt blod, afmålad ige.nom denna bocks
blod, hafver skrifvit vara nanin uti himmelen,
såsom med röd bläck."

Predikan efterföljes af en dedikation, deri
författaren, trogen sin matematiska noggrannhet,
redogör för huru många predikningar han under
sin lefnad hallit, och uppgår deras antal tili 3178.

Jag har tagit Hasselqvists nyårsgåfva tili e-
xempel på smaken inom tidehvarfvets prediko-
litteratur icke derföre att många likartade skul-
le förefinnas, ty lyckligtvis står den någorlunda
ensam, utan emedan den förenar alla de egen-
heter, som förefinnas spridda i den öfriga massan
af predikningar.

Så vidunderligt Hasselqvists arbete än är,
så är det endast en ytterlig ntyeckling af den
bildning, soin ansågs för den enda berättigade.
Teologin bildade niedelpunkten i hela vetandets
systein; alla vetenskaper och konster uppskattades
endast i den mån de kunde tjena som stödjepe-
lare åt denna. Man bortskar visligen som onyt-
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tiga nyheter hvarje vetenskaplig lära, som i min-
sta hänseende kunde blifva oroande för ortodo-
xin, men deremot upptog man med begärlighet
strofer och sentenser ur hedniska författare, för
att såmedelst gifva sinä predikningar en värde-
rad anstrykning af lärdom.

För att rätt uppfatta betydelsen af tidens
predikolitteratur bör man erinra sig, att det då
icke gafs någon periodisk press, genom livilken
friskare ideer kunnat inkomma tili nationen, att
prestens muntliga fördrag för de flesta voro de
enda tillgängliga bildningskällor. Få kundc kon-
trollera hans uppgifter, kritisera riktigheten af
hans paraleller; de få, som voro i stånd dertill,
kade blifvit uppfostrade på samina sätt som han.
mängden var åter allttör få för att betvifla de
förklaringar som presten afgaf; man trodde ho-
nom så mycket mer, som han tog sinä bevis bå-
de från skriften ocli ett profant lärdomsförråd,
som man i sin okunnighet ej kunde annat än be-
undra. Jag upprepar, att detta universums och
lifvets förklarande i skriftens ljus skulle eganå-
got imposant, ifall det kade utgått ur själens
längtan att tränga tili medelpunkten af varelser-
nas ide; man skulle ej kunna annat än beundra
en tid, som hade blicken så rigtad mot det evi-
ga, att alit öfrigt blott kade betydelse som en
manifestation deraf, om detta teologins domine-
rande af kimmel och jord hade utgått från den
försonade andens behof, att draga hela skapelsen
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inom kretsen af den försoning, hvars makt den
pröfvat på sig sjelf. Men tyvärr utgick denna
rigtning endast ur det reflekterande förståndets
bemödande att söka inpassa bela vetandets gebit
in i en förut öfverenskommen form.

Redan den stämning, i hvilken deflestapre-
dikningar äro skrifna, bevisar detta. Hade pre-
dikanterna vid nedskrifvandet af sinä prediknin-
gar värit gripna af sanningens makt, så bade den
äfveri, om också mot bans vilja, inverkat på
stämningen och tonen. Hvad jag tycker att man
så ofta saknar i 17:de seklets predikningar är
ett hjerta som klappar bakom orden. Men der-
emot varsnar man ej så säilän framskymtandet
af jordiska afsigter. Kanhända bar jag o-
rätt. Då jag uttalat det bårda ordet, är jag äf-
ven skyldig att gifva de bevis som ledt mig på
denna tanke.

Jag viii taga ett enskilt excmpel.
Ar 1670 dog i Åbo en två år gammal piit,

som hette C. M. Samuelson von Molsdorff. Fa-
dren var en person, som tillhörde den högre ari-
stokratin, det var deriöre på sin plats att den
döda gossen fick en likpredikan eller en så kal-
lad sermon. Erketeologen Enebald Svenonius
åtog sig det hedrande uppdraget. Härmed var
det icke nog. Sjelfva universitetets rektor Petr.
Bergius ansåg piltens begrafning för ett så bögtid-
ligt tillfälle, att han utgaf en latinskinbjudnings-
skrift tili athörande af predikan. Denna stolta
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latinska oration har tagifc tili ingångsspråk Hero-
dots berättelse om Xerxes tårar vid mönstringen
på Doriscus. Att tvenne sådana män som Sve-
nonius och Bergius firade den döda var dock ej
ett tillräckligt ärebevis. Icke mindre än o, säger
5, af Åbo stads mest ansedda poeter besjöngo
den döda två åriga gossen i verser både på sven-
ska och lätin. Bland dessa skalder påträffa vi
åter en af akademiens teologie proiesorer P.
Bång.

Man öfverraskas verkligen att finna tvenne
sådana män som Svenonius och Bång, hvilka
båda gällde för ortodoxins stödjepelare vid uni-
versitetet, (och derjemte, i förbigående anmärkt,
voro dess största grälmakare), att firma deni,
antörda af sjelfva rektorn, bortkasta sin väl-
talighet tili firande af en 2 år gammal gosses
likbegängelse. Man må urskulda detta med ti-
dens djupa vördnad för aristokratin, man må säga
att ej alltför stor vigt bör fästas vid ett faktum,
som kade sin rot i en allmän sed, jag svarar att
detta exempel på ett oförlåtligt kryperi från te-
ologemas sida ingalunda står enstaka. Ofta haf-
va predikanterna framför sinä enkom emot jor-
dens fåfängligket rigtade utgjutelser inryckt en
dedikation, som icke på lika sätt afspeglar deras
förakt för timlig ära och egodelar. T. ex. en
predikan af P. Eistell (1677), som icke saknar
sin lyftning i målningen af den jordiskapraktens
och ärans vansklighet, har olyckligtvis fått en
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tillegnan tili åtskilliga äreborna gynnare och gyn-
nerskor, som för en sadan verldsföraktare är
kanske mer än tillbörligt ödmjuk.

Det flnnes i bekåll en ansenlig mängd likpre-
dikningar från 17:de seklet. Den kyrkliga rigtnin-
gen i fdrening med bristen på nationela kögtider
gaf begrafningarne, isyntferhet mera uppsatta
personers, ett stort intresse. Stående på grän-
sen emellan andlig och verdslig vältalighet, eller
rättare förenande båda, utgöra likpredikningarne
ett värdefullt material för kulturhistorikern. Det
är här man kan studera tidens vältalighet i
dess högsta form, på samma gång man kan för-
värfva sig insigt i presterkapets ställning tili si-
nä åhörare. En hederlig begrafning, en anstän-
dig liksermon med thy åtföljande personalier var
det sista hvarje hedervärd person egde rätt att
fordra, och den sista dyrbara pligt anförvandterna
hade att uppfylla. Likpredikan var offentlighe-
tens dom öfver den döda, i det den innehöll det
enda bedömmande, som genom sin form kunde
göra anspråk på en längre hågkomst, Presten
stod som väktare vtd minnets tempel, det var
lemnadt i hans skön, med hvilka drag han ville
inprägla den dödas namn i församlingens minne.
Något strängare bedömmande af den dödas hand-
lingar kom väl aldrig i fråga, ty man kritiserar
ej skarpt vid en öppen graf, och de öfverlefvande
hade naturligtvis värit försigtiga nog, att ej vän-
da sig tili någon annan talare än hos hvilken
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de kunnat vara säkra på ett gynnsamt utslag.
Ega derföre likpredikningarna föga värde som
kritiker öfver tidens seder tagna i detalj, så upp-
lysa de icke dess mindre om hvilka dygder man
skattade främst. Hafva vi förut sett huru kyrkan
slagit under sig alla vetenskaper, huru den be-
dömde deras värde efter den grad af ortodoxi
de voro mäktiga af, så undervisa oss likpredik-
ningarna om dess metod att dömma då det gäll-
de ett menniskolif med dess segrar och nederlag.
Här må man ej förtyeka att tron sättes främst,
ty det var ju den som berättigade de öfverlef-
vande att boppas på ett återseende. Likaledes
kan man vänta sig, att barmhertigbeten, som en
företrädesvis kristlig dygd, får en hög plats på
förtjensternas lista. I sjelfva verket bar man
också ingenting att invända mot de stereotypa
loforden; de äro sådana dö vid dylika tillfällen
värit under alla tider. Skada blott att det så
gerna inblandar sig en fras, att den döda visade
stor vördnad och irikostighet emot presterna.
Man har svårt att skrifva detta uttryck på se-
dens räkning; det är alltför taian de för att ej
ega betydelse. Vidare är det af intresse attjem-
föra ingångsraderua i likpredikningar öfver för-
näma personer med de motsvarande termerna i
sermoner öfver ringare folk. Det särskiljes myc-
ket noga emellan en "förnäm och ansenlig lik
och begrafningsprocess" och en blott "hedervärd
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och anständig." Sådana små drag äro karakte-
ristiska då de beständigt återkomma.

Jag har anmärkt, att predikolitteraturen var
den enda branche som, orn man undantager
den akademiska, med någolunda lifaktighet be-
handlades. Jag har försökt att lemna en karak-
teristik af densamma. Måtte icke de något skar-
pa färger jaganvändt hafva missledt minä åhörare.
Jag har icke velat tadla, jag har endast öppet
uttalat de intryck jag af densamma emottagit.
Då jag vidare icke vågat anslå alltför stort ut-
rymme åt denna del af minä föreläsningar, har
jag värit tvungen att uppsöka skarpt markerade
alster för att genom deras karakteriserande gifva
åtminstone en ungefärlig föreställning om littera-
turen i dess helhet. Vi hafva lärt oss huruledes den
religiösa ortodoxin stod först på tidehvarfvets
program. Vi må nu se tili hvilka öfriga ideer
förefunnos i dess medvetande.

Hvad tänkte nran orn sitt fosterland? Hvilka
föreställningar förknippades vid namnet Finland?

När Runeberg nedskref de orden, att vårt
land är fattigt och skall så bJi, anade han föga
att hari gjort en poetisk upptäckt. Det är en
besynnerlig anomali, att vårt land, som så ofta
fått vidkännas nöden i dess gräsligaste gestalt,
framstår i skaldernas och vältalarnes uppfattning
i en helt annan dager. När Michael Wexionius
d. 31 Maj 1640 landade vid vara stränder, hel-
sade han sitt nya fosterland med ett qväde på
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lätin, deri han omtalar dess rikedom på åk-
rar och boskap. När Pehr Brahe inveg Fin-
lands universitet, glömde han ej att bland skä-
len för en akademis inrättande hos oss upp-
räkna landets vidsträckta egor, markens bör-
dighet på säd, och skogarnes och vattnens rike.
dom på djur, tjenliga tili menniskornas näring.
När den unga finnen Johan Paulmus, sedermera
grefve Liljenstedt, på Uppsala akademi höll ett
tai på grekisk vers om sitt fosterland, finner han
knappt tillräckligt stolta ord för att skildra dess
öfverflöd på enkel spis. Må vi höra honom sjelf.
Jag begagnar mig af Sjöströms något styfva öf-
versättning.

"Hur slcall jag börja och hvar, att eder lycka
beprisa,

"I jordbrukande män, som trösJcen fennoniska rior?
"Vore jag nå'nsin i stånd, att er mångfruktiga

ålcer
"Bätt tillbörligen lofva, och lundarnes herrliga

tjusfält,
"Eunsalas ängar med natt och dag, och elyseislca

parker?
"Dock hvem synes det ej stort under, och ho viii

förmoäa
"Att i yttersta slutet utaf folMivimlande verlden
"Gudarna önsJca att gästa likväl och gudinnorna

äfven,
2
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'Att mau ej säkert vei, om Siciliens eller vårt
hemlands

"A.Lrar mera utaf den rika natnren bekransas."

I sanning! jemförelsen är slående.
Tili ett sådant beprisande af ganska proble-

matiska fördelar inskränker sig äfven nationali-
teten i vår äldre poesi. Det kan förefalla eget,
att en nation, hvars söner i svenskarnes oöfver-
vinneriiga leder tilikärupat sig så mången lysan-
de seger, icke förstått att använda detta sjelffall-
na äume i sin dikt. Det är väl med folkens fan-
tasi som med den enskilte konstnärns, att den
ej förmår skapa den ideala bilden så länge
verklighetens minnen ännu framstå i deras råa
naturform, men antydningar om att finska folket
var medvetet om de strider det stridt hade man
ändå kunnat vänta sig. Jag påminner mig ej i
hela vår litteratur under 17:de seklet hafva på-
träftat mer än ett par ställen, som andas en sa-
dan patriotism. Då de rader, jag syftar på, kun-
na betraktas som ett slags fynd, emedan jag
tunnit dem i ett förut alldeles okändt poem, må
de här få sin plats. De äro skrifna af Johan
Schefer och förekomma i en 1678 tryckt minnes-
runa öfver den i slaget vid Lund stupade rytt-
mästarn de la Motte.

"Ty längre lefva än i krig han aldrig tänJcte,
"Men villigt Ufvet sitt lian Sverges kirona skimkte,
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"Och sade vid sig sjelf: det är ju Finnars sätt
"Att låta lif och blod, att låta nt alit slätt,
"När man en sliJcan gästpå bästa sätt sTzäll fägna,
"Den sig en annans land med välde viii tillegna."

Längre fram i samma poem heter det.

"Ty lian som manlig hjelt sin fiende stoa i fälte
"Och nti samina mod mång modig Dansh Jcullfällte,
"Som verket vittne bär och prisar mästarn sin,
"Att sig nu manlig höllt i falt en hjelt en Finn.

Dessa torftiga strofer bilda väl en mager
ersättning för ett nationelt hjeltedrapa, men de-
ras tillvaro bevisar dock möiligheten af att flera
likartade kunna påträffas. De sakna väl alit po-
etiskt värde, men vi skola från början uppgifVa
boppet orn poesi, nöjda om vi helst lyckas fin-
na antydningar om en nationel sjelfkänsla.

M. H. Vi skola nasta gång i detalj studera
det 17:de seklets poesi i Finland. Jag har re-
dan på förhand förklarat, att vi ej må varta
att få göra bekantskap med några talanger af
högre ordningen, hvilkas arbeten inverkat på
samtid och efterverld. Vår litteratur afspeglar
inga tidens eller den enskilta själens djupare
konflikter; ingen oändlig törst efter idealet bar
inspirerat vara äldre skalder. Ej ens det tra-
giska skådespelet af intelligenser, som gått
under i passionernas brus eller nedtryckta af
motgångar och armod, bjudes åt forskaren inom
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vår litteratur. Finnarnes segrar på bataljernas
fält, deras mod vid Ltitzen och Demmin, som
gjorde deras namn fruktadt af folk, som näppe-
ligen visste, hvar deras hemland var beläget,
förblef en sluten grufva för den fosterländska
poesin, och hungersnödens och pestens svåra
hemsökelser voro kanske alltför bittra för att
lemna något motiv åt sangen. Vid första ögon-
kastet synes derföre, som vårt lands äldre poesi
vore fullkomligt utan rot både i själens behofoch
den yttre historien, som den endast vore en in-
billningskraftens konventionella lek med några
utnötta och kalla talesätt. Dessa begrafningsqvä-
den med deras idkeligen återkommande, visserli-
gen välmenande, men dock så tröttande trösteord,
synas ej förråda någon djupare uppfattning af
menniskans strid på jorden, och dessa tillskruf-
vade bröllopssånger med deras så sökta, och dock
så sekelgamla, qvickheter öppna aldrig för kär-
leken ett rikare fjerran. Det är en obehaglig
känsiä man erfar, då man genomläser de dedika-
tioner, som vanligen förefinnas i början af de a-
kademiska specimina. Här hafva vi de första
lärospån af Finlands intelligentaste ungdom, och
huru fattiga, huru genomtorftiga äro de ej! Man
har svårt att begripa, huru flere generationer af
Finlands bästa ungdom fåfängt jagat efter en
poetisk tanke. Oaktadt det trägnaste sökande
har jag i hela 17:de och 18:de seklets dedika-
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tionslitteratur ieke lyckats påträfla en endastrof,
som höjer sig öfver medelmåttan.

Så tröstlöst studiet af vår äldre poesi än
synes vara, må vi dock gripa verket an. Mån-
ga enskilta frågor, som, fattade för sig, äro olös-
liga, gifva ett tillfredsställande svar, då de upp-
fattas i kulturhistoriens ljus. Många känslout-
tryck, som tyckas vår tid så kalla, tina upp, då
de ställas i sammanhang med hela lifvets gestalt-
ning, Det finnes visserligen en poetisk forcn, som
är evig, men derföre får man ej förneka poesi
hos alla produkter, som sakna denna form. För
den fanatiske teoretikern, som viii bortskära från
litteraturen hvarje alster, som ieke lyckats virma
sin fullt adeqvata och derfore af alla tider be-
gripliga form, skall hvarje lands litteratur fram-
ställa frågor omöjliga att besvaras. Huru många
skalder hafva ej funnits, som, högt uppburna af
sin samtid, blifvit glömda eller begabbade af den
följande generationen? Var det endast denna som
egde den verkliga känslan för poesi; hade de
tusentals beundrarne alla låtit dåra sig af,
jag vet ieke hvilken, makt? Det orimliga i ett
sådant antagande ligger i öppen dag. Huru högt
man än må betona det skönas evighet, så finnes
det dock en poesi, eller åtminstone en poetisk
form, som endast är temporel. Ett enda obetyd-
ligt ord kan ju hos den enskilte uppväcka en
här af känslor och minnen, ehuru det för hvarje
annan endast förblifver ett ord, ej mera betydel-
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sefullt än de öfriga. Det magraste qväde af re-
ligiöst innehåll, ja endast orden skuld och förso-
ning, kunna hos dem, som genomlefvat deras hi-
storia, I'ramkalla en stämning lika djup som den,
hvilken genom den mest högstämda kristliga sång
med möda framlockas hos en mindre religiös in-
divid. Äfven hvarje tid förknippar det bästaoch
ädlaste af sinä sträfvanden vid några ord och
uttryck, som utgöra sammanfattningen af mak-
terna i dess själ; dessa ord ljuda, närhelst
de återkomma, som en hemlands melodi, hvilken
aldrig förfelar sin verkan. Må vi derföre akta
oss att begabba de sånger, vid hvilkavåra stam-
rnödrar kankända fällt tårar, ty detta hån inne-
bär så lätt ett löje öfver det bästa hos oss sjelf-
va. Må vi hellre uppmärksamt lyssna tili dem
och söka göra oss klart hvilken makt genom dem
så djupt kunde röra de döda, då hvarje genius i
vara dagar synes vara från dem försvunnen. Kan-
hända voro dessa dikter som Bethesdas dam, att
en okänd engel måste stiga ned för att vidröra
deras vågor, och att de endast så förvandlades
tili helsokällor. Vi kunna väl ej besvärja den
flydda -engeln tillbaka, men vi kunna fråga de
döda hvilken hugsvalelse det var, de sökte i sin
dikt.



Andra Föreläsningen.
Jag har på förhand förklarat, att vi ej mä

vänta oss en för alla tider begriplig poesi. Det
17:de seklets ideer voro alltför teoretiska att kuu-
na framalstra och lifva en dikt afallmänt mensk-
ligt intresse. Finlands poetiska litteratur kunde
ej uudandraga sig de utvecklingsiagar, som livar-
je lands litteratur följt och måstat följa.

Sedän folken trädt ur sitt barndomstiilstånd,
sedän deras rent personliga åskådningar börjat
försvinna för allmänna kuiturideer, inträffar van-
ligen ett stillestånd i utveckiingen af deras poe-
tiska förmåga. Folkpoesin utvecklar sig ej vida-
re, på sin höjd idislar den sinä gamla former,
och den sjelfmedvetna konstpoesin låter endast
ana sig. Den naiva, säkra barnablicken för den
omgifvande naturen finnes icke mer, och hjertat
klappar icke mer i takt med lifvet. Hvad man
söker i naturen är icke mera naturen sjelf, det är
ett svar på de frågor, som vaknat inom en sjelf.
Lifvet får icke mera gälla för hvad det är, det
hlitver en symbol för de föreställningar, som lef-
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va inom anden. Det är en tid af egoism, såsom
hvarje ungdom det är, emedan det är sig sjelf
den söker, men det är tillika entid afuppoffring,
ty hvad den innerst längtar, är att i de idder, på
hvilka den tror, finna sin idealisering. Det är
en tid af skuld, ty den känner sin egoism, då
den speglar sig i de vaknade idöernas ljus, men
det är en tid af försoning, ty just dess känsiä
af sin vanmakt bevisar, att den tror på högre
grundmakter i lifvet.

Det 17:de seklet var finska folkets första
egentliga uppfostringsperiod. Det var då som
läskunnigheten blef en glädjande verklighet och
landet fick ett universitet. De kulturbegrepp, som
härigenom utspriddes, hade alla utgått ur luthe-
ranismens sköte, det var den som blef den hög-
sta regulatorn för alla själens frågor. Vi sågo
förra gången, huru naturen och lifvet uppfattades
som symboler, eller rättare som en grufva af e-
xempel för de religiösa dogmerna, huru både
himmel och jord af de mest radikala med tvångs-
makt inpressades i det obevekliga systemet. Detta
var att i dess innersta fogningar upplösa den
poetiska uppfattningen, ty då man i de yttrefö-
reteelserna endast sökte bevis på riktigheten af
en f örutfattad ide\ så var en verklig sympati med
dessa företeelser, som utgör den innersta grunden
för ali poetisk inspiration, icke mera möjlig. Re-
ligionen kan lätt f örqväfva poesin, då denfordrar
en upplösning af den oreflekterade naturinstinkten.
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Fordrar den af dikten, att den skall redogöra
iör sinä egna sympatier, så är denna vanmäktig
att afgifva ett svar, fordrar den vidare med den
stränge förmyndarens rätt, att poesin skall väljä
sinä ämnen efter dess fingervisning, då kan väl
denna, om det gäller, göra en aktningsvärd uppoff-
ring, men den dödar i och med detsamma sig sjelf.
Poesin är ett ostadigt, bortskämdt barn, hvars
sympatier och antipatier man måste respektera,
ty de äro grundade i djupet af en oförvillad na-
turkänsla.

Det 17:de seklet resonerade icke så. Orto-
doxin var en alltför sträng tuktomästare för att
tillåta hos dikten mera frihet än hos någon an-
nan af lifvets gestaltningar; samma stränghet, den
visade mot mera ansedda oeh kedervärda veten-
skaper, tillämpade den äfven här. Poesin hade
ännu icke lärt kanna sin egen makt, den böjde
sig med ödmjukhet för den kraftigare viljan, och
det föll den ej in, att det knnde vara annorlunda.
Dess naturliga egensinnighet hade icke fått något
tillfälle att utveckla sig, redan från sinä späda-
ste år hade den svenska poesin i Finland blifvit
vederbörligen upptuktad af religionen, och då
den tillika älskade sin stränge herre, må man ej
undra, om den villigt följde hans fingervisning
med uppoffring af ali egen vilja. Det 17:desek-
lets poesi i Finland är en tjenarinna åt religionen
icke blott så tili vida, att den hufvudsakligast
diktade religiösa qväden, utan äfven i det hänse-
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ende, att den de få gånger, den vågade sig på
andra gebit, gjorde det i ett mer eller mindre
klart uttaladt religiöst syfte.

Det var under 17:de seklet som vår ärmu
allmänt begagnade svenska psalmbok uppstod.
Ty värr har icke Finland stor del i detta verk.
Ett par psairaer af Sigfrid Aronius Forsius ocb
en af Gezelius d. y. är, så vidt jag påminner
mig, alit hvad i den från Finland kärleder sig,
ooh af dessa alster utmärka sig den föregåen-
des mera genom det besynnerliga infallet, att la-
ta hvarje första bokstaf i hvarje vers utgöras af en
bokstaf i f örfattarens namn, än genom något frani-
stående poetiskt värde, och den senares försök
kan ej heller synnerligen högt uppskattas, eme-
dan det endast är en öfversättning. Så förtjenst-
full den gamla svenska psalmboken än är, bevi-
sar dock uppkomsten af dess flesta, att ej säga
alla, numror, att psalmpoesin i norden då ännu
icke lyckats skapa sig några egendomliga fornicr,
itby att den religiösa fantasin icke bemtade sin
inspiration omedelbart ur hjertats sjelferfarenhet,
utan ständigt beböfde väckas ai' en redan förut
uttalad känsiä. Jag bar påpekat detta förhål-
lande, emedan det för den finsk-svenska poesin
under detta tidebvarf är ganska upplysande.

Hände det vara poeter, att deras kansia stun-
dom blef dem för öfyermäktig, att den plötsligen
bröt fram i varmare flygt, så var detta endast
ett bevis på att den poetiska fantasin, under
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hvilken uppsigt som helat, icke Mlkomligt kan
uppgifva sitt väsende, det var en händeise, som
icke legat i författarens beräkning, en lyckligi
inträffande slump. Dikterna i deraa helhet utgiri-
go säilän ur en verkligt poetisk åskädning. Poe-
sin uppfattades som en yttre form, hvilken borde
fyllas med de åskådningar, som Mlkomligt med-
vetet utgått ur den religiösa kunskapen. Diktens
kalla var icke aympatins hemligt alstrande ska-
parkraft, den var det nyktra förståndets afsigtli-
ga beräkning. Deraf inträfiar äfven, att de tie-
stä poemer, utan att på minsta aätt förlora i vär-
de, lätteligen kunna upplösas i prosa. Det me-
triska språket är icke nödvändigt, emedan det
icke lärt sin rytm af diktarns klappande hjer-
ta, och sjelfva ideerna hafva säilän genom det
poetiska uttrycket tagit någon mera egendomlig.
mera personlig karakter. Tankarna kunna vara
egna eller lånade, alit hur det passar sig, ty de
göra ej anspråk på att naturnödvändigt hafva utgått
urett enskilt hjerta; de sätta tvärtom icke så säi-
län en ära i att vara allmängiltiga i den mening,
att de oförändrade kunna inryckas i ett teologiskt
eller moraliskt system.

Jag skildrade förra gången de iestligheter,
som firades vid universitetets invigning. Min re-
dogörelse var icke fullständig. Jag viii nu tilläg-
ga, att på tredje dagen, d. ä. den 17 Juli, upp-
fördes under prof. Wexionii ledning af studenter-
ne att skådespel, "som handlade om det akade-
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miska lifvet och framställde, huru somliga föräl-
drar visa sig mycket knappa att bestå penningar
åt sinä söner, hvilka då gemenligen blifva flitiga;
men huru andra bestå åt sinä alit hvad de åstun-
da, genom hvilken obetänksamma frikostighet sö-
nerna blifva försumliga, ohörsamma och förlora-
de: huru somliga ynglingar slå sig tili yppighet,
spel och andra laster, samt blifva förderfvade:
men andra beflita sig om vetenskap, dygd och guds-
fruktan, samt blifva berömliga och ypperliga män."

Denna komedi är den första kända drama-
tiska föreställning i Finland. Sjelfva piecen har
dock ej blifvit bevarad.

Smaken för teatraliska föreställningar var en
gång väckt, och det viii synas, som studenterna
under åren efter universitetets invigning oftaroat
sig med dylika förlustelser. Af deskådespel, som
kömmit tili vara dagar, kunna vi göra oss ett
någorlunda noggrannt begrepp om de öfrigas be-
skaffenhet. Vi hafva i behåll två komedier af
Jakob Pehrson Chronander, en af Erik Kolmodin
och en af Petrus Carstenius.

Det äldre skådespelet af Chronander har f öl-
jande titel:

"Surge eller flit och oflitigliets skådespegel,
författat uti en lustig comoedia. I hvilken lättja
och flitighet, besynnerligen bland studerande per-
soner, med sinä rätta f ärger, bredvid begges deras
åtskilliga utgång beskrifves: Hvarutinnan ock lär-
dom och skicklighet, som af bokligakonster hemtas,
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samt dess beständighet med andra förvanskliga
håfvor och ära, med dess obeständighet jemföres.
Hvilken blef irti Åbo an. 1647 den 6 Maj, som var två
dagar efter att de 18fil. candidati gradum magisterii
med stor solennitet antogo, hallen och celebrerat."

I denna utförliga titel har f örf. tili punkt och
pricka beskrifvit hvad sjelfva piecen innehåller.

I första scenen uppträder Fliten och fdrkunnar,
att man blott med försakelser och mödor i hen-
nes tjenst kan vinna lycka och heder, i den an-
dra åter försöker Negligentia d. ä. vårdslösheten
att afråda ungdomen från att följa den trumpna
flitens väg. Det är bättre att lefva i Negligenti-
as tjenst, göra sig goda dagar, dansa, spatsera,
äta, dricka, och ej möda sig med arbete. Af
tvenne studerande, Circejus och Palladius, följer
den förre lättjan, då åter den sednare efter en
kort tvekan hänger sig åt fliten. Af fyra bönder
väljä två likaledes Diligentia och två Negligentia
tili ledsagarinna på lifvefs väg. Dessa personers
olika öden utgöra piecens handling. Då scener-
na utveckla sig i det närmaste oberoende af hvar-
andra, kunna vi, med åsidosättande af dessas ord-
ningsföljd, i korthet berätta, huru det gick tili slut.

Den flitige studenten Palladius förskaffarsig
böcker med uppoffring afalla beqvämligheter, stu-
derar träget, begär ödmjuka råd af sinä profes-
sorer, motstår alla Negligentias frestelser, får för
sitt goda uppförande ett stipendium, och blifver
slutligen af Apollo begåfvad med magisterkran-
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sen och förmäld med den kyska Philosofia, som
i hemgift medförde icke mindre än 7 de aldra akt-
'rungsvärdaste döttrar. Och voro dessa: Methafy-
sica, Physica, Mathesis, Ethica, Politica, Logica
och Rethorica. Lycklige Palladius!

Den andre studenten Circejus, sohi hängif-
vit sig åt Negligentias tjenst, framlefde sinä da-
gar i sus och dus. Han lemnade i deras värde
alla spekulativa brudar, och höll sig tili j >rdens
mindre högtidliga tärnor. Han idkade äfven litet
smått poesi, och må vi höra, huru han häruti lyc-
kades. Vi kunna af hans utgjutelser förskaffa
oss insigt i tidens fordringar på en väl uppfos-
trad flicka. Ty vi må icke tro att, ehuru Circe-
jus var en temmeligen lättsinnig figur, hans ut-
gjutelser i den högi'e stilen deraf emottagit nå-
gon inverkan, hvilket'nogsamt bevisas af följande
strofer tili hans något lättfotade flamnaa.

1.
Intet liögre hepryder
En jungfru af ung år,
An sedignet och äygder,
Visserlig lion då får
Den lienne högt begärer
Af lijertat och alltid ärer,
T JcysJcket menar jag.

2.
På dig alltså, min lilja,
Jag tänlier utan list:
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Ingen shall oss åtshilja,
Ty du är den förvisst,
Hvillcen dygden högt värderar,
Trohet och så presentera?
Med tuJct och sedighet.

3.
Som djuren af glädje springa
Emot sommaren blid,
Ty dem då ej Jean tvinga
Yinterens Jiårda tid;
Älltså du mig ocl: liugsvalar,
När du ljufligt med mig talar
Min sorg försvinner bort.

4.
Herrans ord med trösten sinä
Af dig ock dyrlms högt,
Ja tili JcysMeten fina
Är oclc ditt sinne högt;
Sedig du dig modererar,
Din tjenst och accomoderarj

Efter livars dignitet.

Nåja det kan vara tu tai om det är så
lämpligt af "en jungfru i ung år" att accomodera
sig efter en livars dignitet, men må vi icke kri-
ticera den förgångna tidens smak.

Kanhända det äfven intresserar någon att
höra huru vår Virgo, ty så kallades fiickan, var
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beskaffad tili sin yttre gestalt. Beklaga vi tiden
för dess tarfliga poesi, böra vi på samma gång
lyckönska den för den skönhet, som qvinnan då
egde. Det är ingen missbelåtenhet med vara
dagar i detta hänseende, som uttalar sig i minä
ord, jag viii endast fråga alla närvarande damer,
om de våga täfla om skönhetens pris med en
tärna, som sålunda beskrifves.

Du sköna nymfa är lehaglig,
BMf mig en vän alltid daglig;
Mig behagar din skön gestalt,
Din sedighet ock öfverallt.
Apelles ej konterfejer
Den sJcöna sJcapnad som du äger;
Som stjernor din ögon skina,
Ansigtet rubiner fina.
I hvar din Jcind är en ros röd
Aldrig borde du blifva död.
Af ditt tai hjertat kittlar;
Medusa guldhår här glittrar.
Din mund är sötare än socker,
Dina fingrar äro små gulddocker;
Som Hesperus pä himlen står
Pryda dig läppar ocli ögonhår.
Din Jials är som hvit elferiben,
Bröstet som alabastersten.
Som näktergal Mingar din röst,
När du tälar får jag stor tröst.
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Ehvar du träder strax en ros
Upprinner som en skön Turkos.
Jupiter af Calistonis
Skönhet betogs och Junonis;
Men du är fast skönare
Ej var Bido präktigare,
Paris han Venus tilldömde
Applet och Minervam glömde,
Men om det efter min dom ginge,
För alla du guldäppletfinge.
Ty din skönhet mig behagar
Såsom hände fordom dagar,
Att Euryale alla bevekte
Och Stenio när ögon lekte.
Herkules för Bejanira,
Felops för Hippodamia
Aeneas för Lavinia
Utstodo faltslag förr än de

Dem fingo detta märk och se!

Så viii jag med en starh hjelte
Fakta om dig, fast han mig fällte.
Laertes han köpte sin brud
Euryclea eftor påbud;
Vore du för fint guld fai

Köpte jag dig med ljufligt tai.
Ack sdlig den dag upprunne
Om jag din Mrleh här vunne!

Denna åstundan måste väl en hvar, efter den
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töregående skildringen, finna fullkomligt pä sin
plats.

Men kuru gick det då tili slut, torde mången
nyiiket fråga? Blef Circejus, som tvärtemot alit
skick och fason valt Negligentias väg, belönad
med den prisvärda och dejeliga Virgos kärlek?
Härtill kan svaras både ja och nej. Han vanu
väl Virgos kärlek och person, men blott för att
när hans tillgångar tagit slut bemötas mcd det
fullkomligaste förakt, hvaröiver han fåfängt söker
trösta sig med bittra utfall emot könets naturliga
obeständighet. Sedän gick det alltmera herunter
för den arme Circejus. I styckets slutscen klagar
han öfver sin förra dårskap, sin förspillda ungdom
och sin förstörda förmögenhet. På grund af egen
erfarenhet varnar han ungdomen för utsväfningar
och lättja. På cleras korta fröjd följer långvarig
och fruktlös ånger.

För fullständighfitens skull ville jag gerna
med författarens egna ord redogöra för de fyra
böndernas slut, af hvilka, som vi mirmas, tvenne
valde flitens ocli tvenne vårdslöshetens väg, men
för att medhinna vår kurs för i dag nödgas jag
vara kort. De tvenne lata blefvo, sedän de på
öl, brännvin och tobak bortslösat de pengar, de
genom lån förskaffat sig, satta i tornet, och der
iingo de bittert klaga öfver att de följt fru "Ne-
glagansas" råd. De tvenne flitiga njöto åter ali
möjlig lycka.

Vi kuuna af denna skizzerade redogörelse
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bilda oss ett någorlunda fullständigt begrepp om
Chronanders dramatiska metod. Den allmänna
karakter, som utmärkte tidens poetiska produktio-
ner, möter oss äfven här. Ingen tillstymmelse tili
inspiration i motivet; alit är beräknadt att frarn-
ställa i exempel en moralisk liira. Personerna
kornina ocb gå utan någon rimlig anledning; ka-
raktererua äro uppslukadc af sinä egna maximer:

som äro lika radikalt godabos de förträffliga som
de äro rnotsatt rad ikala bos de dåliga.

Chronanders andra skådespel keter "Belesnack
eller en ny comcedia, innekållande om giftermå]
ooh frieri åtskilliga lustiga discurser ocb domar".
Den uppfördes vid Presi ienten Kurcks bröllop
tvenne dagar årad, detta ma nu så förstås, att
komedin delades på tvenne representationer elier
att den förtjusta publiken icke nöjde sig med att
blott engång liafva åsett den. Den är iivarken
bättre eller sämre än Surge. Det låg i sakens
natur att en dramatisk skald sadan soin Ghronan-
der föga egde möjligbet af någon utveckling.
Metoden var alltför fixerad för att tåla vid någon
förändring, ocb tili en djupare betoning afkarak-
tersteckningen kunde ej en så abstrakt moralisk
författare utan genomfremmande exempels påtryck
bringas. Belesnack är en särdeles mångsidig
utläggning af giftermålets intressanta kapitel, i
det att fyra kanske fem hufvudbandlingar löpa
jemsides med hvarandra, bvilka alla skildra olika
sidor af det rika ämnet, men deona konstlade
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mångfald bidrager icke att öka, utan endast att
splittra det obetydliga intresset, som åtminstone
de referater, jag värit i tillfälle attstudera, kun-
na ingifva.

Har Chronanders Surge utgått ur det tyska
skoldramat, så ega äfven medeltidens mysterier
en nog sent född representant i Finland. Erik
Kolmodin, hvars lefnadsomständigheter äro nastan
fullkomligt obekanta, har skrifVit ettskådespelmed
titel: "Genesis Aetherea eller JesuKristi födelse,
hvilken sig tilldrog efter verldens skapelse året
3970". *) I detta dram herskar den naivaste sam-
manblandning af bibliska fakta och modernare
åskådningar och seder. Uppfördt 1659 bevisar
det, att den teologiska lärdomen ännu icke då
lyckats förjaga medeltidens barnsliga uppfattning
af de heliga mysterierna. Sjelfva Enebald Sveno-
nius har ej i stycket kunnat finna något anstöt-
ligt, då han i sitt imprimatur gifver det intyg,
att det innehåller ingenting stridande mot den
lutherska ortodoxin, ett nog ampelt loford då det
afgafs en sadan person. I uppställningen följer
detta skådespel ganska noga skriften. Det bör-
jar med Josephs och Marias ankomst tili Bethlehem,
der de oaktadt Josephs förklaring, att de äro af

*) Emedan Finland icke eger något komplett exem-
plar af Kolmodins arbete, har jag grundat mitt referat
af Genesis Aetherea på Ljunggrens framställning i hans
klassiska verk om det svenska dramat.
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fornäm ätt, af den misstänksamme värdshusvärden
förvisas tili stallet, och sedän fortgår handlingen
ända tili det Bethlehemska barnamordet. Alla
personerne äro tecknade med kärf realism. Jo-
seph är en gammal decrepit gubbe, en egenhet
som enligt Ljunggrens riktiga anmärkning tradi-
tionelt härleder sig från den tyska målareskolan,
hvilken genom en sadan framställning ville betaga
åskådaren ali möjlighet att uppfatta Joseph som
Eristi kötsliga fader. Herodes är en barsk regent
som öppet förklaiar:

"I många år med frid jag roligt regerat
Och dldrig på min stol af någon Jcung turberat,
Nu säges vara född en konung ny i Juda,
Den oss fördrifva skall;
Men uppå lxvaå maner han Jcronan ärfva må
Samt folk och land och län, må jag ock veta få;
Ty jag skall laga så, att jag med frid och ro
Härefter som härtill för fienden må bo."

På presternas uttydning om Messias svarar
han, att detta är "lutter pludderi," och efter en
kort öfverläggning befaller han sin krigsman
Thraso att förgöra alla gossebarn i Bethlehem.
Denne Thraso är lika bestämd som piecens alla
andra personer. I vild fröjd utropar han:

Befdllning har jag här
Express med gevär
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Avrätta ett valas
Med hugg, med slag och bas.
De späda barnen jag
Vili efler mitt behag
Så hdäa denna gång
Mecl spjut, yxa och stång,
Att deras far och mor
Sl'a darra i sin skor,
Ty jag viii alla bam
Söiulermala som flam
Och träda på mitt spjut. ctc.

JSålecles ingen man att leka med.
Trefligast bland alla äro dock de två herdar-

na Lasse ocli Hans. Midt under sinä resone-
menter oin köld och vargar, för hvilka sistnämda
de dock hoppas att hunden Turk skall skydda
dem, höra de Stygger skälla. De förmoda först
att det är på en ko, men varseblitva plötsligen
ett klart sken. Förskräckta talla de på sinä knän
och engeln Gabriel tilltalar dem. Sedän denne
åter rest upp tili himmein, inse herdarne efler
ett längre begrundandc, att denna händelse må-
ste' häntyda på Messias,] hvilket de så mycket
mer förmoda, som engeln var så "klar och vis i
tai och sken rätt som vår husbonds sai." De be-
sluta då att gå tili Bethlehem; men tyckande
det vara skam att gå tomhändta tili Guds son
funderarj Lasse på att medtaga ett lam, hvilket
opraktiska projekt Hans dock förmår honom att
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uppgifva. Hans fåder att i stäilet medtaga mjölk
och ägg, "ty det tycka små bam om". ölutligen
stanna de vid att medföra mjölk, blötost och godt
färskt smör "så få de äggkaka göra".

De framkomina genast tili sin bestämmeise-
ort och framlemna sinä skänker. I sin välme-
ning bjuder Lasse vid afskedet åt Joseph en bit
tobak, hvilken dock denne afslår med förklaring,
att han icke vant sig dervid.

Äfven medeltidens s. k. moralitetor halva en
representant i Finland, P. Carstenii "Himmelska
Konsistorium, sammankalladt för vara förstaför-
äldrars ynkeliga affall". Af samina Carstenius har
jag värit i tillfälle att läsa några predikhmgär,
soni i besynnerlighet ej mycket giiva efter Has-
selqvists. Eedan i dem framskyintar moralitets-
författarn genom deras personifierande af Guds
egenskaper. Enligt en i Åbo Tidningar för ] 792
meddelad biografi synes denne Carstenius hafva
värit en ganska egen man, som, ehuru iried stort
sjelfiortroende, dock ej l}r ckades hos sin samtid
uppväcka någon beundran. Så berättas att han
hos Konung Karl XI anköTi, att vid Jubelfesten
1693 få blifva teologie doktor, hvilken ansökan ko-
nungen då resolverade, att om han icke vid nå-
gon akademi ville aflägga de föreskrifna profveu,
så kunde han vänta tili nasta jubelfest d. v. s.
hundra år. Sannolikt finnande denna väntan för
lång förnyade han sin anhållan hos Karl XII,
man fick då tili svar, att han hade att ställa sig
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den af Konung Karl XI gifna resolution tili efter-
rättelse. Vår dramatiska skald synes ej haft
synnerligt anseende å högsta ort, då han fickåt-
nöja sig med sådana utslag.

Hans ofvanciterade skapelse; "Det Himmelska
Konsistorium," utgör en konfys sammanblandning
af medeltids och nyare åsigter. De gamla naiva
moraliteterna kunde ega sitt behag, emedan de
utgingo ur en barnslig uppfattning af religionen
och sedligheten, som tillhörde deras tidehvarf.
Carstenii produkt söker att göra den uppkokade
anrättningen smakligare genom att utspäda den
med diverse nyare ingredienser. Han icke blott
uppfattar Guds egenskaper barmhertigheten, rätt-
visan o. s. v. som särskilta personer, han låter
dem samfält bilda ett konsistorium, som rådslår
om möjligheten att frälsa det fallna mennisko-
slägtet.

När ridån går upp, hafva Adam och Eva re-
dan gjort sitt fall. Det var nu försent för Eva
att förebrå Adam, det han åtlydt hennes olyck-
saliga råd. I ali sin miser bibehåller dock A-
dam en aktningsvärd artighet emot sin följesla-
garinna. Han svarar henne vänligen: "mitt en-
daste hjerta, skulle jag så grym och avog ställa
mig mot dig, som så mången kärleks glädje och
lust i dig alltid funnit hafver, att jag diginågon
matto motsträfva skulle. Håller du mig för så
omensklig". G-ud fader känner emellertid med-
ömkan med de fallne, han besluter att gå och
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sammankalla sinä himmelska niör/attjhanfsjelf-
va verket förnimma må hvad honom står tili gö-
randes". Dessa himmelska mör äro Guds skilda
egenskaper. De sammankomma. Några, näml.
Eättfärdigheten, Heligheten o. s. v. vilja å tout
prix, att menniskorna skola undergå det straff, de
så väl förtjenat, då åter Nåden, Mildheten m. fl.
önska ett återställande af det fordna förhållandet.
Som åklagare uppträder Lucifer, som de brotts-
ligas advokat "det menskliga lifvets eländighet".
Efter långa debatter fattas slutligen det rådslag,
jag ej behöfver uttala.

Detta skådespel är det sista, som erinrar om
medeltidens konstform. Detta slag af dramatik
egde ej möjlighet tili någon vidare utveckling, ty,
uppkommet under en tid med kelt annan lefnads-
uppfattning, kunde det, användt under ett tide-
hvarf med niera uppdrifven bildning, endast blifva
ett kanava, på hvilket mäii inbroderade åskåd-
ningar af sednare datum. Det grundfalska i detta
förhållande var alltför i ögonen fallande för att
i längden kunna tillfredställa äfven de minstafor-
dringar. Carstenii alster efterträddes ej afnågra
andra. Det 17:de seklets dramatiska litteratur
var sin död värd. Med den synes oekså för mer
än ett århundrade ali smak för teatraliskanöjen
somnat bort i Finland, ty det är först mot slutet
af 17:de hundratalet den åter dykar upp.

Ett väsendtligt hinder för uppkomsten af en
svensk litteratur i Finland låg deri, att undervis-

3
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ningen vid universitetet meddelades på lätin, ty
detta medförde ett ringaktande af modersmålet.
Svenskan uppfattades soin ett språk af lägre art,
endast i stånd att uttrycka hvardagligare idder,
då hvarje på djupare sanningberäknad framställ-
ning sökte den latinska drägten. Finland kunde
ej liksom Sverige uppställa någon inotvigt mot
universitetets inflytande; Finland egde intet hof,
ingen här samnianträdande representation, hvilka
tvenne makter kunnat gifva högre rätt åt det af
de lärda föraktade språket. När en yngling kom
tili skolan och universitetet, blef han försatt i en
annan atmosfer, än lian andats i sitt kem, han
närdes af ideer, sorn med det reellä lifvet kade
f öga eller intet att skaffa, och hans vetenskapliga
studier aflägsnade honom äfven genom det språk,
på hvilket de meddelades, alltmera från den öf-
riga nationen. Härigenorn uppkorn en dubbelhet
i hans bildning, som äfven lemuat sinä spår i
vår litteratur. Jemför man tidens svenska och
latinska poemer, finner man ofta, att de senare
ofverträfra de förra, ej blott i språkligt hänseende,
utan äfven genom de upphöjdare ideer de uttryc-
ka. Poeten lyftades af det latinska språket öfver
sig sjelf. Äfven utan ali beräkning måste hans
bildningstungomål gifva hans tanke en högre flygt,
omedvetet framställde sig för hans lantasi de hö-
gre lärdomar, han på detta språk inhemtat, han
tog sinä bilder ur en högre verld än den, af
hvilken han dagligen var omgifven. När han
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skref på svenska, var hans idealisering slut. Han
var en intelligens blott på lätin. På svenskavar
han en af mängden, soin, oaktadt alit lärdoms
briljerande, i riktningen af sinä tankar, i sinä in-
tressen, i hela sitt sätt att se ej mycket höjde
sig öfver dem, som icke genomgått hans långa
kurs.

Detta latinets predominerande fortgick hela
seklet igenom. Ett par strofer i Torsten Kudon s
vercifierade fägnetal på Karl XLs födelsedag
1696 äro i detta hänseende upplysande. Delyda:

Om gunst jag lilcväl ber, att jagmot vanan träder,
Och nu på detta rum, der annat språk ej Mrs,
An det från Born, Ailien och Synagogan förs,
Vår svenska Iwnungs lof en svensk på svenska

qväder.

Det är nu femte höst sen jag den dagen egnat
En mager romersk vers: nu tgclcs jag mig så väl
Som en Pacatus och en Plinius ha sMI
Att medelst landsens språk betyga landsens fägnad.

Är det en förmån ju, som vi hans nåd tillskrifva,
Att han vårt modersmäl så högt befrämja viii,
Så hörer och deraf ali frukten hononi tili
Och jag viii denna gång för mig en förstlinggifva.

Finlands kanhända bästa svenska poet un-
der hela seklet ber således om ursäkt, för att
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han på sitt modersmål vågar beprisa sin egen
konung..

Vi hafva slutfört den dramatiska litteraturen
och ledsagat den tili sin graf.; vi skola nu lyssna
tili den öfriga poesin. Vi kuuna lämpligast börja
denna afdelning med en teckning af Daniel
Achrelius.

Den fullständige Hammarsköld har i sin swn-
ska vitterhetens historia egnat denne författare
ett bedömmande, ehuru det ej utfaller särdeles
gynnsamt. Han säger om Achrelii verser: "tro-
ligen lär väl ingen genomläsa dessa stycken, u-
tan att beklaga att Achrelius befattat sig med
rimkonsten, då han för poesin synes hafva sak.
nat alla naturanlag". Från Hammarskölds teore-
tiska ståndpunkt kan ett »ådant omdöme vara
befogadt, men den som studerar poesins historia,
för att derur hemta något annat än bevis på rik-
tigheten af ett estetiskt system, skall sannolikt
vara mera skonsam. Ledsamt vore om vår fat-
tiga litteratur skulle sakna namnet Achrelius.
Det är en kärf, obekymrad kraft, sorn nttalar sig
i alit hvad han skrifvit. Det är väl ej geniets
riaturkraft som tjusar, och ej heller uttalar sig
i hans verksamhet någon djup, tillkämpad intel-
ligens, men han är en stridande själ, och redan
detta är nog att gifva honom ett ej vanligt in-
tresse. Under en tid, då alit nivellerades af den
mest tröttande konvenans, gör det ett godt intryck
att möta en person, som vågade göra sig tili tolk
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för friskare ideer, om de också framträdde i en
någorlunda anspråkslös forrn.

För sitt litet beräknade uppförande fick han
äfven vidkännas åtskilliga ledsamketer. Som ad-
junkt i filosofiska fakulteten var han närmare
ett år suspenderad för smädelser emot presta-
ståndet, hvilka Biskop Gezelius tog åt sig.
Äfven juristerna fingo vidkännas Achrelii häftiga
lynne. Åbo hofrätt klagar 1685 hos sjelfva ko-
nungen, att Achrelius i en tryckt grafskrift öfver
presidenten Creutz förklenligt yttrat sig om hof-
rätten. Denna snarstuckna institution torde haf-
va stött sig vid dessa ord; "Då presidenten
Creutz beskyddade detta land med lag, rätt och
tro, så stod här herrligt tili, men nu tyvärr, se-
dän han sin väg gick, hvem kan då säker bo
efter så många pressa och utarma denna lands-
ort, hvilket hvar och en, som har förstånd och
vett, vittnar så att skog och mark här suckar,
samt stock oeh sten svettas."

Med universitetets vördige fäder hade Achre-
lius en polemik med anledning af en af honom ut-
gifven disputation med titel: "betraktelser öfver
verlden", hvilken iii. fak. decanus ansåg högst
skadlig, emedan den införde nya principer, och
följaktligen yrkades, att den borde förbjudas.
Achrelius segrade dock med teologernas hjelp,
hvilka ej kunde finna, att arbetet stred emot
bibeln.

Af Achrelii poetiska produktioner har jag
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värit i tillfälle att genomläsa de två förnämsta.
Om den ena, hvars titel, tili häitten på lätin, tili
häitten på svenska, tili häitten på prosa, tili
häitten på vers, jag icke har tålamod att upplä-
sa, viii jag blott tills vidare anmärka, att den är
en slags praktisk moralfilosofi. Den andra är en
poetisk behandling afkonung Nebukadnezars dröm.

Reclan dedikationen i den första har en trot-
sig, utmanande hållning. Achrelius är religiös,
om någoD, och ortodox och bibelsprängd dertill,
men hans brusande lynne förleder honom att med
beröm ihågkomma t. o. m. de gamla Göterna,
hvilkas kraftfulla lefnadsåsigtev ganska litet vär-
deras under 17:de seklet.

Ho min lära ej föraJctar,
Titan den rätt vai betraktar,
Lär full veta något mer,
An en piit, som stäcls braverar,
Yackert af och an spatserar
Och sig i en spegel ser.

Hasa, fräsa, brusa, dundra,
Och sin nasta slagta, plundra,
Är en plåga som jag mins,
Att dess HJce uti verlden,
Mängd mcd ovett, list och flärden,
Som jag tror, ej gerna fins.
Nej, Kung Karl, han viii hafva
Ej de män, som daglig trafva
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Uti lustar, högfärdsplagg.
JRyta, spela, dobbla, dricka,
Tömma flaskor ut tili pricka,
Det är visst gemenasi slagg.

Brömsen plär vai roligt surra
Och omkring i luften hurra,
Ar likväl en mask så ring.
Många brömsar plär man finna,
Som af dårskap roligt spinna
Sig en drägt af ingenting.

Ädla dygd, du måste zira
Alla män, som man skall fira,
JEljest är det slätt oevändt.
Gamla Göther plä oss lära,
Hur man måst de sinnen ära,
Som här dygden städse tjent.

Sjelfva arbetet iitgör en samling praktiska
minnesreglor med åtföljande förklaringar. Vår
forf. synes ej bafva värit belåten med sin tid;
oupphörligen finner han anledning att tadla dess
lättsinnighet och högfärd. Tidens eländighet är
hans beständigt återkommande tema. I första
kapitlet keter det t. ex.:

Ett litet får ger ull, godt Un fins ock på jorden,
Som skyla sJcall vår kropp, så lyda första orden,
Som Adam hbrafick af Herrans mun så blid,
Men aktas intet mer i denna eländs tid.
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Ty denna verldens folk, de äro nu så blinda,
Jag vet ej i hvaä larf de plä sin kroppar linda.
Krus, Jmytning, svart ocJi rödt betäcker nu alit slätt,
Ja lustan fordrar det, man måste gå så nätt.

Han är dock ingen asket, som fördömmer
finhet och nobless. Han ogillar lika uppriktigt
bondaktig råbet som tillgjordt fjäs. I midten af
hans system står religionen; äfven det dagliga
litVet viii han hafva gestaltadt eiter dess bud,
ty den yttersta slutpunkten af menniskans äflan
blir dock evig salighet eller fördömmelse. Han
saknar icke lärger, då han målar fördömmelsens
qval; en viss lyftning kan ej frånkännas rader
sådana som dessa:

Gud nåd den arma själ, som sig sjelfmä förstöra
Och satan Jiar fått maJet att tili sin Jeulaf ora,
Med den är så bestäldt, att ingen tunga vet
Utmåla dess eländ, dess jemmers enslighet.

Här höres acJc och ve, svär ångest, sieran och qvida.
Martering, plågor, mord; svär liettä måste lida
AU den fördömdas hop, en gräslig svafvelflam
Här brinner utan matk och aldrig släckas Jean.

Här är ett fasligt skrilc, här är oäräglig piha,
Afgrundens hemsJca elä, de feja synder dina,
De onda andar ali här dundra, piska, siä;
Oeh jemmer öfverallt, ho Jean dig undangå.
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AlltfÖr litet begåfvade att mect originalitetens
rätt kuima framställa sin andes sjelferfarenhet
som lifvets mått och dom, voro tidens skalder
lyckligast, när de helgade sig åt det anspråkslö-
sare värfvet att gifya form åt de religiösa före-
ställningar, de från sin barndom emottagit. Då
hände, att de bibliska uttryck, som råkade under
deras penna, öppnade ett helt perspektiv af he-
liga och rika minnen. Äfven Achrelii andra ar-
bete, Nebukadnezars dröm, lemnar öfverflödiga be-
vis härpå. Tili och med Hammarsköld erkänner,
att detta stycke utvisar sinne för ett poems an-
läggning, ehuru han fullkomligt orättvist uttalar
ett skarpt ogillande af dess detaljer. Kanhända
träffar man sanningen närmast, då man vänder
om Hammarskölds bedömmande. I sin helhet
torde föga poemet anslå någon, då åter dess de-
taljer icke sakna poesi. Jag viii som prof med-
dela några strofer.

Ack Setilleni, lilla stad, du är nu vorden större
Än som Carfhagolpar och Babylon det förre,
Din ära nådde ej det stolta Salonis hus,
XJti din mörka vrå upptändes verldens ljus.

Der föddes den, hvars makt sig alla öfver undra,
Den som med iäfvand' Jcraft i skyen plägar dundra.
Då låg der uppå strå och sJcria med spädt ljud,
Som oss stort värde var, sann mennislca och Gud.
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De armar, af hvars makt de begge poler bindas,
I liten linneklut de här tillsammans lindas,
Och den, som eger alit och rilcast vara må,
Tar sig en slätter säng på idel ho och strå.

Tidens verldsliga dikt representeras i främ-
sta rummet af kärlekspoesin. Lyckligtvis ega vi
här ett namn, på kvilket Finland kan vara stolt.
Ur ett torftigt presthusiMouhijärvis ödemark utgick
en yngling, som en dag skulle inrista sitt namn
i litteraturens ooh statens historia. Den fattige
studenten Johan Paulinus slutade som grefveLil-
jenstedt. Med det rnäktige riksrådet, som i sin
konungs namn undertecknat Nystadska freden,
med presidenten i Wismarska tribunalet hafva vi
här intet att skaffa; vår framställning gäller blott
Iris blyga sångare. Men det är intressant att
betrakta det enskilta hjertats qval och fröjd
framför en fond med högre strider. En ynglings
svärmeri ingifver ett mycket rikare deltagande,
då man får lära, att det i en fraintid omfattade
mer än en jordens förvissneliga dotter. Man hög-
aktar en känsiä, som, lycklig eller olycklig, kun-
de utveckla sig tili en högre längtan än den att
besitta en älskad qvinna. Jag erkänner fritt, att
jag säilän blifvit anslagen af erotiska dikter, i
hvilka jag ej trott mig linna en bakgrund med
djupare beliof. Trubadurernas poesi har jti re-
dan i sekler förmultnat i bibliotekernas dam; de
slutade sjeifva nastan alla i kloster, liksom deras
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dikt dog i glömska. De sågo i qvinnan ej mer
än idolen för sinä egna passioner; passionerna
dogo ut och det återstod ej annat, än att i klo-
stret hängifva sig åt en ofruktbar ånger. De
sjöngo qvinnans lof, men ingen lyssnar nu mera
dertill, ty ur deras sånger talar ingen makt, som
på en gång berusar och lyftar.

Jag tror på en kärlekens poesi, men endast
då den utveeklar sig tili högre former. Har icke
qvinnans blick mera makt än att tända ett en-
skilt hjerta i låga, kan den ej kasta en stråle
af försoning öfver det lif, som är, och leda en själ
tili friare rymder, så då må den gerna slockna i
glömska och död. Det är pinsamt att läsa, med
hvilken arrogans mången medelmåttig skald loi-
vat bevara sin älskades namn från glömskan.
Det har blott funnits en Petrarca, som endast i
kärlekens namn kunnat höja sin Laura öfver
förgängelsen, men det har funnits mången, som
lik Dante af sin Beatrice blifvit invigd tili en
högre strid och genom denna vunnit åt sig sjelf
och sin lefnadsqvinna en oförgänglig seger.

Man har gjort clen riktiga iakttagelsen, att
de anonyma och ofta endast i liandskrift bevara-
de kärleksdikterna, från slutet af 17:de seklet vi-
da öfverträffa dem, som skrefvos af de egentliga,
erkända poeterna. Förklaringen härtill är ej
svår att finna. Tidens privilegierade rimmare
kuuna förliknas, dock sans comparaison, vid
Trubadurerna, som säkra på sin vana, säkra på
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sin osvildiga konst, voro beredda att inför hvil-
ket auditorium som helst framlägga sinä känslor.
De visste, att deras känslor voro diktade, att de-
ras sång ej uttålade något heligt minne i deras
själ. Det sirliga uttrycket var alit. De namnlösa
dikterna hatva en annan historia. Anspråkslöst
utgångna ur ett hjertas verkliga behof ega de ett
poetiskt värde, emedan de utgörabita -af en själ.
Deras diktare tänkte ej på att lemna dem åt of-
fentligheten, de åstundade ej annat än att uttala
sig för sig sjelfva eller sinä närmaste vänner.
Och bakom dessa namnlösa och otryckta poemer
dölja sig ofta författare, som på andra banor viss-
te att skapa sig en framtid med ära och makt.
Tili dessa hör äfven Paulinus-Liljenstedt. Hvad
han utgifvit i tryck kan ej jemföras med hvad i
handskrift kömmit tili vara dagar. Jagvillmed-
dela en poetisk bekännelse, förhvilken statsman-
nen kanhända blygdes, men som möjligtvis i sin
mån lankat hans bana tili höjderna.

lilaga.ii öfver Iris' afresa.
Min dag är ali, min soi är nederrunnen,
Mig fattar om en jemmerfuller natt,
Min lust är hän, min hugnad är försvunnen,
Bort är min fröjd, sin Jcos är ali min skatt;
Sm Jcos och äen alien mitt hjerta nöjde,
Den enda täck för minä ögon är,
Den dll min själ och sinnen MU sig böjde,
Hvars like ej äen vida jorden bär.
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Du salia ort, som nu mitt goda njuter,
Som äger alit det mig fråntaget är,
Ach! tala doch om tårar som jag gjuter,
Om ali den sorg, som jag i hjertat bär:
Säg Iris hur min ömma själ sig grämer,
Säg hvadför qval har tagit in min håg;
Säg hur mitt lif är vändt i idel jemmer,
Alit från den stund, dä sist jag henne såg.

J höga trän, J shuggerika lunder,
Som ha'n den lust, se Iris dagelig;
J blomster, J som shåden alla stunder
De ögons par, som ha betagit mig;
Du grbna marh, som lycklig dig Jean nämna
AU trampael bli af hennes tächa fot;
Tai' om den ångst, den hon mig i månd' lemna.
Säg om det qval, som ej vet någon bot.

Du Mara soi, som alit i sender sMdar,
Som med en olick båd' mig och Iris ser,
Alit sannt du vet, alit sannt du ock bebådar;
Nu mig du och sannfärdigt vittne ger.
Achl vittna doch om hvar den such jag shjutit,
För Iris' shuld, opp ur mitt sorgsna bröst;
Om hvar den stund, jag trött och enslig siitit
I oro och i ängslan, utan tröst.

Men himmeli när shall doch den dagen lysa,
AU jag en gång får Iris åter se?
När shall hon mig igen de ögon visa
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Dem utan ej de minä nånsin le,
Dem utan jag alls intet täclct Jean finna,
Af alit hvad showt på jorden skattas må?
Ack, himmeli lät mig docJc den dagen hinna,
Ac?c! lät mig snart den önsJcte stunden nå.

Som en magnct i moria hergens Myfter
AM längtar opp åt nordens höga pol:
Som ur sin säng solblomman Imfmit lyfter,
Och natt och dag sig vänder åt sin soi:
Som agn och strå med längtan eftersträfva
Att hinna tili en fager berensten:
Sä måsf och jag i stadig oro sväfva,
Tili dess jag får min Iris se igen.

Ännu en erotisk diktare af förtjenst kunna
vi omnämna. Han hette Torsten Kuddn, den-
sanime som vågade den förste i akademiens namn
qväda sin konungs lof på sitt modersmål. Han
liksom Liljenstedt sällade sig tili den italienska
riktningen i Sveriges litteratur. Han är den för-
ste som i Finland skrifvit en sonett.

Vi liafva småningom hunnit tili den bedröfli-
gaste perioden i Finlands historie, tili stora ofre-
dens tid. Jag har försökt att i korthet franistäl-
la de förnämsta alster, som före denna tidpunkf
skrefvos på svenska i Finland. De öfriga kunna
vi geraa lemna i deras värde, de utgöras för det
mesta af tillfällighetsverser af klenaste slag. Vi
finna af det ofvansagda, att den poetiska produk-
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tionen under 17:de seklet ej var särdeles stor
eller lycklig. Det viii äfven synas, som namnet
poetej värit något att sträfva efter, som begrep-
pen liderlighet och föraktfullhet dervid ständigt
värit fästade. Konsistorium akademicum vamade
engång offentligt en af universitetets lärare Pe-
trus Torpensis, att lian ej så ofta skulle låta
höra sinä visor och rim, "som hvarken göra ho-
nom eller akademin någon heder". Ännu långt
in på 17 hundratalet var samina opinion gällan-
de beträffande poeterna. En af detta sekels mest
produktiva namnsdagsblåsare förklarar högtidligt
i en dikt, att han ej byggt någon framtid på en
så brödlös konst som poesin, utan låg den i en
högre makts händer och hans förmäns nådiga
godtycke. Först med gustavianska tidehvarfvet
randades en ärofullare dag för skaldekonstens
idkare.

Under påtiyck af en sadan opinion må man
ej begära några storverk af dikten. Och de e-
lementer, som Sverige egde tili en rikare poesi,
saknade äfven Finland. Vi egde intet hof, hvars
ståtliga glans kunnat leda poeternas blick från
kojornas torftighef, och den fruktbärande känslan
af att tillhöra en historisk stat hade aldrig bär
kunnat slå rot. Finnarne hade väl blödt och
segrat, men tiden var alltför monarkisk för att
deraf åt landet heinta någon rättighet tili stolt-
het. Man visste ej då ännu, att det ej' är anfö-
rarn som segrar, att det är de djupa lederna som
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vinna åt honom bataljen. Begreppen fädernes-
land, ära och kung voro oskiljaktligen förenade.
Fäderneslandet taget för sig, hvad var det väl?
Ett land, hvars rikedom och bördighet man allt-
emellanåt beprisade, men som med ali denna
diktade rikedom dock förblef fattigt på lyftande
minnen. Lägg dertill en kung, och myckef var
förändradt. 1 hans prakt speglade sig folk et;
han var den lefvande representanten för hvad
herrligt det drömt. Det var ej en lögn, närman
firade hans födelsedagar med sinä ståtligaste tai
och qväden. Den djupa konungskhet, som det
17:de, seklet lemnade i arf, den blef i sanning
äfven pröfvad. Vi nalkas den stora ofredens dy-
stra hemsökelser. I deras historiska form angå
de oss ej, vi hafva blott att studera deras spe-
gelbild i litteraturen. Och åtminstone dikten svig-
tade ej ett ögonblick i sin trohet. Den kastade
väl ibland ifrån hemmets nöd en frågande blick
tili den oförbätterliga tolfte Karl, men tåligt vän-
tade den sin afgud tillbaka, och när han ändtli-
gen kom, utropade den med juhlande röst, att alit
var räddadt.



Tredje Föreläsningen.
Eedan slutet af 16 kundratalet qvarlemnade

en bitter hågkornst i Finland. Hungersnöden och
dess vanliga följeslagare sjukdomen bade anställt
så stora förödelser, att endast på en vinter (1696
-1697) sextiotusen menniskor dött inom Åbo stift.
De följande åren blefvo knappt mera lyckliga,
så att en diktare kunde utropa med skäl:

Tre gånger solen hom från söder hit tili norden,
Men och förutan fruJct tre gånger hädän gick,
Ej kunnand' frisJca upp den genomsjulca jorden
Och säilän på en äng man lian höra ficlt.

Det skulle dock snart blifva värre än. Den
stora ofredens fasor voro i annalkande.

De första åren af Karl XII-.s krig tycktes
endast båda framgång ocli lycka. Europa vände
med häpnad sinä ögon emot den unga oöfvervin-
nerliga hjelten, som i spetsen för sinä skaror ru-
sade fram från nordens fjäll för att sätta en
half verldsdel i låga. Kanonskotten vid Narva
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bragte konungar att darra på sinä throner.
Ej under då om Sverige och Finland med
iörtjusning nämde hjeltens namu, om Karl XII
blef ett högtidsnarnn för tapperheten och segern.
"En sadan glädje", skref man, "har ej värit i
Stockholm, så länge Sverige funnits". Äiven de
mest aflägsna provinser af riket ville lemna sin
skärf tili den allmänna hänryckningen. Det var
nordens öde under Karl XII att kastas af och
an emellan förtviflan och en feberaktig -fröjd.
Man hoppades alit, man trodde på alit, då man
nämde Narva och tolfte Karl, man vågade intet
hoppas, man trodde på intet, då några år derefter
konungen bevakades som en fånge i Turkiet och
man blickade på fosterlandets ödelagda fält.
Äfven i Finlands litteratur kan man spörja dessa
begge känslor. Mera skrytsamma ord hafva aldrig
ljudit från en kateder i Finland, än då Torsten
Euden 1702 höll tai på Karl XILs födelsedag.
Narvas fabelaktiga seger var i alltför friskt minne,
för att ej gifva åt talarens fosterlandskärlek en-
tusiasmens och trotsets språk. Den konungskhet,
som tiden ärft af det föregående seklet, nådde sin
högsta höjd genom beundran för öfvervinnarn af
Zar Petters talrika skaror. Och då man redan
förut vant sig att fatta Sveriges konung liktydig
med Sveriges fader, kunde man ej annat tro, än
att det värit politisk nödvändighet, som drifvit
honom i fält och som der höll honom qvar. Man
sade då ännu:
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O gåfve himlen det du hinderlöst fick följa
Ditt eget sinnes drift
Man skidi ej veta hvad det vore tili att strida
Och svärdet skidle vai få rosta i sin shida.

Naiva ord, då de uttalades om en af historiens
mest passionerade krigare!

En omständighet, som myeket bidrog att
gifva Karl den XII en gloria af gudomlig prede-
stination, var hans religiositet. Hans svärd och
hans bibel voro tvenne oskiljaktiga följeslagare.
Äfven Torsten Ruden fattar hans strider från den
religiösa sidan.

Med Guds hjelp bind ditt svärd, du hjelte, vid
elin sida,

Oöfvervinnerlig skall du med Guds hjelp oli,
Med Guds hjelp skall du fram för rätt och san-

ning rida,
Dem trängdom tröst och ro sJcall du med Guds

hjelp gi.
Med Guds hjelp för ditt svärd måst' aina fiender

alla,
Och hvacl med dem gör ett, med skam tili rygga

falla.
De folio tili rygga i början dessa fiender.

Må vi höra den finska diktams skildring af Nar-
va slag.



68

Så vidt den Narvske mark feni fjerndelsmil sig
sträcker

Var annat än standar och fanor ej att se.
Af folk en myckenhet som myror jorden täcker,
Och tusen täit mer sken tili stad än läger ge.

Här klädes mången udd, och ingen sig förbarmar,
Som småskogför en yx, så stjelpa kari och häst,
Der stycken spela ses i luften lår och armar,
Och rymde gerna de, som bryggan stode näst,
Men deras arghet vog, att bryggan måste spricka
Och de i Narva jiod mer än de ville dricka.

Nu syntes Phoebus nöjd af denna dagens resa,
Han stupar i sin bädd, de våta nymfers famn,
Förtäl det våta folk de Byssars fångna nesa,
Men kan ej prisa nog den svenska hjeltens namn.
Ty alit tili denna dag från verldens första timma
Mins han i intet folks bedrifter mokan finna.

Ett folk för sadan kung, en Imng för sliJca Jcarlar,
Dem himlen lofva tycks sjelf lyckan undangi,
Dem aldrig något vai eIV lycka jemnerparar.
Hvem liar i något folks bedrifter haft att si
En än ej tjugårs kung med handfull folk ej frukta,
Inom två somrar de så stora prinsar tulita.

Men äfven den största, mest lysande seger
köpes ej för intet. I sitt förakt för Ryssarne
glömde man att jemföra Sverges folkmängd med
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de skaror Zar Peter hade att befalla öfver. Mao
glömde, att den tjugoåriga kangen, så tapper, så
oemotståndlig han än var, dock endast var en
dödlig. Det beliöfdes i sanning mellankomsten
af en gudomlig vilja, för att ej bjelten tili slut
skulle duka under. Hvarje budskap om en seger
efterföljdes af en befallning om nyakontributioner
af penningar och folk. Hvad en husbållsaktig fader
samlat genom omtanke och drift räckte icke länge
tili; man började tära på rikets grundkapital,
dess kraft af arbetsföra armar. Finland, alltför
närä beläget tili krigets skådeplats, anade redan
1702, att striden kunde få en förtviflad vändning.
Ehuru T. Kuden hade Narvas seger i jablande
åtanke, unclerlåter han dock ej att i slutet af
sitt poem önska ett utbyte af segerns lagrar mot
fredens lugn. Han utropar.

O! ädla friä, när viii du tili oss åter lända?
Du gyllne frid, som mer än tusen segrar är.
Gud ville dock den dagen tili oss sända,
Som oss vår honung och med honom friden bär.
Ocli sätter krig i hand med tusen fasta Jcnutar,
Så slötes ali vår sorg, som nu min sång sig slutar.

Rudens önskan skulle ej gåifullbordan. Karl
XII segrade väl fortfarande, men ingen fred
blef följden af de ofruktbara bataljerna. Från
året 1707 har jag öfverkommit ett latinskt iäg-
netal, hållet å vårt universitet med anledning af
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danska freden. Beundran för konungen har väl
nått sin höjd, rnen längtan efter fred har vuxit
på samma gång. Talet slutar med dessa ord:
"gå framåt, du obesegrade hjelte, Gud ledsagar
dig, ban gifver kraft och lycka åt dina vapen.
Gå framåt, du mäktige konung. Om icke du
med Guds lyelp förvärfvar oss fred, sltall ingen
göra det. Gå framåt på ditt vanliga sätt. Vi
här hemma skola anropa Gud, tills ban oss hör.
Vi skola kampa med vara böner, tills han stiger
ned från sin himmel och gifver oss lindring, så
att vi en dag under ditt välde, konung Karl,
må få lefva i freden s tid, under fred prisa vår
Gud och under fred tjena vår berskare."

Men lumien och Karl XII förblefvo obevekta
af alla svenska och latinska böner. Småningom
antog äfven striden en alit farligare karakter.
Finland öfversvämmades af Rysslands skaror,
universitetet upplöstes, studenterna förskingrades,
och presterna öfvergåfvo sinä församlingar för att
i Sverige lefva af tiggeri, Efter denna tidpunkt
ega vi inga litteraturdokumenter, som kunde lära
oss nationens sinnestämning. Finland egde under
dessa år ej ens något tryckeri.

Vi äro tvungna att här infläta en epi-
sod. Under det ofredens stormar gingo öfver
den finska fosterbygden, lefde och verkade
i Sverige en finsk poet, soin i ordets egentligaste
bernärkelse var en lidandets skald. Hela hans
lif var en väfnad af enskilt och allmän sorg;
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fosterlandets nöd, och sjukdomens qval utgjorde
de tvenne källor, bvarur bans själ bemtade sin
tåredryck. Men under dessa pröfningar svigtade
ban knappt ett ögonblick, ty alla plågor, ali sorg
förmådde ej mer än att i bans bjerta bringatron
på iorsynens förbarmande tili bögre klarhet
Hans namn var Jakob Frese.

Fi*ese har värit lyckligare än mången annan
nordisk skald, i det kans poetiska verksamhet
blifvit med allvar ocb kärlek studerad af sådana
inän som Hammarsköld, Sonden, Atterbom ocb
Cygnaeus. Det tyckes, som en egendornlig, varm
atmosfer omgifvit denne vackra, men så sjukliga
yngling, som ban utöfvat en sällsam dragnings-
kraft, hvilken ibrtfar ännu i dag. Den trumpne
Hammarsköld, som ofta synes lägga en ära i att
förqväiVa sitt hjertas rörelse, bar icke blifvit sig
trogen, då ban talar om Frese. Också ban finner
sig djupt rörd af den ädle sjuklingens elegiska
enkelbet, af bans genom lidanden luttrade för-
måga att älska ocb försaka. Den varma Atterbom
är kanske mera varm än någonsin, då ban kas-
tar sin blick tili den bleke diktaren på sjukbäd-
den, ocb Cygnaeus* som i sanning icke är road
af petitesser, bar i fremmande land låtit anställa
arkivforskningar för att utröna några data i
Freses lif.

Jag fragade Cygnaeus, tili hvilka resultater
bans forskningar ledt, ocb ban svarade mig: jag
tror det är bäst att ej rycka från Frese den
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idealiska gloria han fått. Hvad jag lärt kanna
af hans lif är endast missöden och motgångar,
huruledes han särskilta gånger utan begriplig
anledning blef vid sitt embetsverk förbigången".

Vi behöfva också inga närmare notiser om de
missräkningar, för hvilka Frese var utsatt; tonen
i hans dikter lär oss kanna honom tillräckligt.

Ehnru Freses poetiska verksamhet bfifvit så
upphöjd af nordens eminentaste kritici, vågar jag
dock tro, att skalden Frese aldrig hade lyckats
förvärfva sig en sadan sympati, om icke hjertat
på samma gång klappat för menniskan. Visst
erkänner Atterbom, att Frese icke är skald af
främsta ordningen, utan af den näst derintill, men
äfven detta vågar jagi betvifla. Hvad som mest
intresserar hos Frese är det menskligt kelgjutna
1 hans karakter, är den oändliga frid, som omgif-
ver honojm i glädjens likaväl som i lidandets stund.
Hvem har icke någongång i sitt lif mött en af
dessa genomhittrade varelser, som så helt och
hållet uppgått i sin tro och sin försakelse, att
äfven deras kroppsliga hydda fått något andelikt.
Man känner en förunderlig svalka i deras
närvaro, det är som sjelfva den luft, af hvilken
de omgifvas, egde en renande kraft. En sadan
gestalt möter oss öfverallt i Freses skrifter; man
har svårt att läsa en enda af hans utgjutelser,
utan att tanka på den försonade diktaren, der
han låg utsträckt på plågornas läger.

För Finland eger Frese en särskilt betydelse,
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emedan -han är den iörsfa diktare man kan kal-
la finsk, om också en stor del af hans lif förflöt
utom vara gränser. Med rätta anmärker Atter-
bom, att han är en förelöpare tili Creutz och
Franzen. Jeinför man den "svenska dikten med
vårt lands svenska poesi, varsnar man utan svå-
righet, att de i sin grundton äro väsentligen skil-
da. Kanhända man träffar sanningen närmast,
om man säger, att resignation utgör den finsk-
svenska skaldekonstens egendomliga kännemärke.
Det är något af vikingalust och vikingaöfver-
mod i Svenskarnes poesi. Hvad den har att säga,
talar den ut; den lemnar ingenting osagdt. Och
stolt tili sitt väsende söker den gerna en prun-
kande retorisk form. Svenskame hafva gjort
mera väsende i historien än något annat lika
fåtaligt folk, genom en rad af utmärkta regenter
blef Sverige en europeisk stormakt. Detta med-
vetande gaf tidigt åt deras poesi ett visst sinne
för skryt, lärde den att söka det stora hufvud-
sakligast i det storartade.

Må vi kasta en jemförande blick på den fin-
ska och svenska folkvisan..

Finland har icke haft någon lysande historie.
Namnlöst har det kämpät sinä strider, och dess
segrar nämnas soin Sveriges af verldshistorien.
Intet bländande hof har hos vårt lands befolk-
ning inplantat sinne för lyx och prakt, ingen in-
hemsk adel har uppväckt några äregiriga dröm-
mar. Då den svenska folkvisan helst behandlar

4
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stolta riddare och adeliga damer, som lekte guld-
tärning i höganloftsbur eller skimrande salar,
så är den finska folkpoesin endast förtrogen nied
skogens glömda ljung ock det rökiga pörtet.
Dess äregirighet sträcker sig ej så högt som att
osedd få bivista de högas bröllop eller att fram-
ställa deras kärleksäfventyr, den är belåten, om
den får lyssna tili stugans dotter, då hon tager
afsked af sin mor för att flytta tili brudgummens
hus, eller att följa bondens son, då han drager
på frieri. Visst spenderar också den med färger,
i det den gerna talar om hemmets gyllne ås,
men dermed säger den ej mer, än att den åt
det bästa den vet gifver det bästa namn. Dess
verld sträcker sig ej utoin svedarna och skogen,
dess hjeltar äro ej riddare i bländande skrud, de
äro kraftfulla gossar från hembygden eller kun-
niga smeder, dess hjeltinnor virka ej silke och
guld, de sitta vid väfstoln eller valla fårena i ha-
gen. Dess drömmar äro ej drömmar om kronor
och slott, de hvälfva sig kring svedens väntade
skörd, ty på den beror ju, om den kommande
vintern skall hemta öfverflöd eller svält. Den
harlärt sig, att emot naturens hårdhet hjelper ej
annat än lugn, att alla ögats tårar icke ega makt
att blöta upp de förfrusna tegarna. Den dämpar
sin sorg, om den nödvändigt måste bryta fram,
och äfven dess hopp på en bättre dag bär resig-
nationens färg, ty den vet förväl, att detta hopp
kan bedraga.
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Det är ej min mening att framställa Frese
som en fortsättare af den finska folkvisan, jag
tror ej ens, att han af den emottagit någon in-
verkan alls, men bans skaplynne som skald för-
råder icke dess mindre en Finlands son. Det går
en ton af stilla elegisk klagan genom bans vä-
sende som menniska och diktare, hans fridfulla
resignation är icke endast ett resultat af bans
andes strider, den är lika mycket natur. Dåkan
omtalar sitt lifs mise>, då han blickar mot vårens
ljusnande sky, väl vetande, att den för bonom en-
dast bemtar plågor ocb mattbet, så kommer han
aldrig på den tanken, att det kunde vara annor-
lunda, att den, om hans öde så velat, åt honom
liksom åt de andra hade kunnat gifva lefnadslust
ocb mod. Han tänker ej med bitterbet på någon
förgången stund, och han söker ej heller kraft i
något bedragande hopp, ty han vet, att endast
döden hemtar ett slut åt bans plågor.

Wieselgren anställer en jemförelse emellan
Bellman och Frese, citerande Atterboms ord, att
Bellmans sorg är en sorg i rosenrödt, då åter
Freses är en sorg i bimmelsblått. I sjelfva ver-
ket äro dessa två representanter för tvenne olika
sidor af menniskans stiid med sig sjelf. Bell-
mans gestalter dölja sin inre brustenbet under
löjets drägt, genom sjelfironi böja de sig sjelfva
ocb sin uselhet, ined glaset i hand skena de
skrattande tili grafven. Men den inre brustenhe-
ten förråder sig ändå, man är aldrig säker på
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om en polska eller en dödspsalin i nasta ögon-
blick skall klinga från deras läppar, ock ej ens
dansmelodin vågar man tro, ty den går så gerna
i moll.

Frese döljer ingenting ock har keller ingen-
ting att dölja. Han kycklar ingen glädje derin-
gen glädje finnes, men uttalar också sitt lidande
utan ali pretension. Han afundas icke andra att
de äro lyckligare än kan, ock kelsar vårens kvi-
ta svan välkommen, fast kan vet, att den under
sin vinge för konom bundit en här af plågor.
Han tvekar ej att säga tili våren:

Så länge något år den glada våren nämnes,
Så länge någon dag af maj än öfrig lemnes;
Så skall den tid tili Gud mitt qffer Jielgadt bli.
Tills jag i himmein får den raita glädjen si.

Så tilltalar kan sin varsta fiende i naturen:
dem kan egde i lifvet, bemötte kan väl på sam-
ma sätt.

Man har svårt att upptäcka någon gradvis
utveckling kos Frese. Hans första poem andas
samma religiositet som kans sista. Han måste
tidigt kalva blifvit späkt af lifvets vedemiöda, då
redan kans ungdomsbekännelser vittua om så li-
ten timlig förtröstan. Han har väl också gifvit
sin tribut åt naturens fullket i qvinnohainnv äf-
ven kan har uppstämt nägra qväden tili fagra
brudars pris, Men om äfven kans språk i detta
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cliktslag öfverträffav hans samtidas, så finner man
dock honom vida mera älskvärd, då han från sin
ensamma sjukbädd kastar en vänlig blick mot
en flik af den blåa himinelen, än då han låter
den hvila ien jordisk flickas öga. Man hör väl
honom gerna, då han uttalar sitt hjertas darrande
önskningar, men man älskar honom mer, när han
ingenting begär, när han låter sin iortröstansful-
la ande hvila vid korsels fot i lörbidande, tålig
resignation.

Må vi liöra som prof på hans lefnadsuppfatt-
ning följande vackra psalm.

Verlrtens HTiifäiigligliet.

Far, verld, med ali fåfängligliet:
Jag bjuder dig far väl!

En annan verld jagför mig vet:
DU viii min matte själ,

Ditt väsend' är doch idel flärd:
O! usel, den du liailer snärd!

Far väl, du snöda verld!

Ett lustas Nain kallas du:
Dock last för lusi oss bar:

Din glädje ocfi äin sötma ju
En bitter galla är.

Ditt väsend' är dock idel flärd:
O! usel, den du håller snärd!

Far väl, du blinda verMJ
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Din ära är en lysand' sky,
Som hastigt drifves bort:

Som ändrar sig med ned och ny,
Och varar ganska kort.

Ditt väsend' är dock idel flärd :

O! usel, den du håller snärd!
Far väl, du fräcka verld!

Din rikdom är ett flyktigt lån,
En snarlig flytand' ström,

Hvars vågor skölja tili och från,
Men hållas ej i töm.

Ditt väsend' är dock idel flärd:
O! usel, den du håller snärd!

Far väl, du djerfva verld!

Hur säJcer blir din trofasthet?
Hur evig är din frid?

Din tr o är otro och förtret:
Din frid en stadig strid.

Ditt väsenä' är dock idel flärd:
O! usel, den du hållar snärd!

Far väl, du falslta verld!

Far väl! jag ali din smickran slcyr
Och anser med förakt:

Jag ler åt alit ditt äfventyr;
Jag spotskas åt din prakt.

Ditt väsenä' är dock idel flärd:
O! usel, den du håller snärd!

Far väl, du snöcla verld!
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Frese har efterlemnat en liten diktsamling med
titel: vårbetraktelser under sjukdom. Den första
af dessa elegiska sånger är daterad 1712, den
sista 1728, hans dödsår. Det var sålunda i 17
år kan fick lära att från plågans läger helsa vå-
rens soi. Mgon utveckling har man äfven svårt
att i dessa bekännelser upptäcka. Vårbetraktel-
sen af 1712 går i samma tonart som alla de
öfriga; de olika årens ntgjutelser skilja sig ej ge-
nom annat än att man känner, det dödens förlos-
sande engel kommer alit närmare. Från första
stund fattade han sin sjukdom som en pröfning,
under hvilken han böjde sig utan knot. Han
skrifver 1712.
När nu i vårens fröjd ali vintrens möda stanar,
När näktergalens ljud tili genljud bergen manat,
När dagenbäst blir lång, då blir min glädje kort:
Min sorg den jlytter tili, när andras fiytter bort.

1 Vöfbeklädda trän, som i er fägring grönska!
I hugnens af det väl, som andra sig iillönska:
Dens glädje öks, som ej sin glädje lärt första;
Den glädjen älska vet, den viker glädjen frå.
Dock dårligt är, att jag så tidigt bbrjar Maga;
Jag tar väl oket an; jag kysser Herrans aga:
Min ungdoms tuktan blir mig ålderdomens pris;
Om något göra kan, gor motgång mannen vis.

Nu, Himmel, styrk mitt hopp ochstöd mitt svaga
sinne:
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Förök mitt tålamod, gif tröst i hjertat inne/
Vili du, jagfärdas skall; så är jag, Herre, M/r:
Vili du mig rätta upp; min Gud, ske ditt begär!

De följande vårarnas dikter skilja sig ej i
stämning från denna. Endast 1721 synes hans
sjukdom hafva tagit en bättre vändning. Men
lika resignerad som han var i lidandets stund,
lika litet glömde han i glädjen sin himmelska
frid och sitt eviga hopp. Han hade redan så
vant sig att halla ögat riktadt mot himmelen, att
han ej nier på allvar ville sanka det mot jorden.
Hans helsas tillstånd räckte ej heller länge. Re-
dan våven 1723 heter det ånyo.

Det ena skynder hän, ett annat kommer åter:
När vintren viker af, sig våren finna låter.
Så är med menslcors barn och deras usla tid:
En kort förvandling och en stadig vexelstrid!

Vi kastas af och tili på verldsens villa 'böljor:
JBäst solen syns oss blid, den vredastormenföljer:
Då jag mig tyckte sund och gladde mig derät,
Stod plågan redo och mig ställte sitt forsåt.

Mig går det alit emot, ocli jag allena lider,
När andra hugna sig af årsens glada tider;
DocJc gläds jag af den fröjd, som jagförvänta vet,
När tiden tunnit ner nti en evigliet.
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Ö / huru stor lär mig den glädje förekomma,
Som Gud der tillberedt och ämat sinä fromma!
Mot den ali verldsens litst må liknas vid en dröm :

Der får jag matta mig af vällust, som en ström.

Och han tillfrisknade ej mer. Kontuvema af
jorden förbleknade småningom för hans öga, men
på samma gång strålade i herrligare fägring hans
längtans land. Han väntade döden med jnblande
hjerta, men också ntan otålighet. Äfven i detta
hopp blef han ofta bedragen; den vänliga engeln
dröjde så länge. Den kom dock tili slut. 1728
skref han sin sista vårbetraktelse, och den sista
versen i denna lyder så:

Jag fralitar döden ej och liatar iclce lifvet,
Men har i Herrans hand, i lif och döcl mig gifvit.
I lif och döden jag tili honom endast hör:
I honom lefver jag, i honom jag och dör.

Hvad så djupt anslår i Freses sorg är dess
brist på pretension. Han söker äldrig att göra
sig intressant, och derföre blir han det. Enkla
och flärdlösa välla hans dikter fram ur hans e-
get hjerta, de äro tysta tårar, som väl ega sin
kalla i diktarens lidande, men som dock afspegla
i idealisk dager skogarnes knoppande träd och
himmelens ljusnande skyar. Kanhända var Fre-
se ej mycket mer begåfvad än många föregåen-
de och samtidäl skalder i Sverige, men det så
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vackert harmoniska i utvecklingen af hans på-
nyttfödda själslif hade meddelat sig åt hans ut-
veckling som skald. Inga störande dissonanser
möta oss här; hans kamp var alitid en seger.
Inga våldsamma lidelser synas hafva gåttgenom
denna jungfruliga själ; hans dikt vittnar ookså
derföre endast om oskuldens frid.

En själ så känslig soni Freses kunde ej
blifva orörd af fosterlandets nöd. Ehuru han lef-
de hela den sednare hälften af sitt lif i Sverige,
betraktade hau dock Finland som sitt egentliga
fädernesland, och hans fosterstad Wiborg förblef
för honom ständigt kronan ibland städer. Han,
likasom de flesta, såg i konungens återkomst den
enda möjliga räddning, ty han trodde ännu på
hans oöfvervinnerlighet När konungen omsider
satte sin fot på svensk jord, var Frese en ibland
de första, som helsade honom välkommen. AU
olycka glömdes med ens, Karl XII var ju tillba-
ka. De ödelagda fälten skulle åter blomstra upp
under denna konungs hägn, och hvad Eyssarne
tagit af Finland, skulle de snart blifva tvungna
att återlemna. Frese glömde att räkna Sveriges
stridsbara befolkning, ty för honom var hans un-
derkung på engång både anförare och arme.
Han uppmanar Sverige att stöta i basun, att
låta alla klockor ringa ett mäktigt jubilate, som
skulle höras ända tili himmelens port. Nu vars-
nar han med ens, huru förfärligt olyckligt Sve-
rige värit under konungens frånvaro, huru litet
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alla segrar förmått ersättä den inre sällhet man
förlorat.

Hvad blef vår lust? Ensorg. Vår glädje? 0-
väns agan.

Vår fägnad? Frids förlust. Vårsällhet? TJselliet.
Vår högtidsdrägt? En säck. Vår jubelsång? En

klagan.
Vår' håfvor? Fattigdom. Vår fordna fröjd? För-

tret.
Ja tili att klaga kort: vår tröst bestocl i orden:
Ack! salia de, hvars ben nu hvila under jorden.

Alit skulle nu blifva annorlunda, och fram-
för alit skulle Wiborg, hans älskade Wiborgryc-
kas från fiendens hand.

Der Jins en dejlig mö uti det förstendömme,
Som vetter österut, der de Careler bo.
Om hennes vård och vakt de värit ganska ömme,
De tjena konung Karl med oförliklig tro.
Den jungfru står så skön, i skydd af sinä murar;
På henne grannen, lik en hök på dufvan, lurar.

Men fast en tvungen kyss han från din kind har
röfvat,

Din vilja, okränkt doclc, har spjernat deremot.
Hvad våld har satt i hand, slits sönder oförtöfvadt,
Och tvång, när lägligt blir, i frihet soker bot.

Kung Karl, han sitter nu tili häst och tili dig rider.
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Din glädje nalkas snart; hon kommer hvad det
Uder.

Så länge någon tid och verlden ännu varar,
Så länge man af strid, af örlog höra får;
Så länge någon stad mot härar sig försvarar,
Så länge någon horg och präktig byggnad står;
Så skall, o Viborg! du, snart utan like prisas;
AU trohet skall utaf din trofasthet bevisas.

Ack att jag finge snart på dina gränder träda;
Ack att jag Rerrcms hus der åter finge se:
Min tunga skulle då ett hfsångs-offer qväda,
Att dina hvalf deraf högt slmlle genljud ge.
En gång man skall dig visst ur oväns fjättrar

rycka,
Hvartill med dubbelt ljud jag önskar lyclca, lycka.

Fåfänga voro dock alla önskningar. Wi-
borg gafs ej tillbaka, och när det ändtligen blef
fred, köptes den med uppoffrdng af denna Freses
älsklingsstad. Han skrämde ej fienden med ro-
pet, att Karl XII lefver än, och. det ringa Israel,
somahan kallade svenska folket, skulle ej segra
mer.

Hans nyårsönskan för 1716 var ingen lyck-
lig profetia:

Gaclc, Sverge, ut med utsträcki hand
Din konungs ankomst fägna:
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Du eljest nog förtryckte land,
Dig liopp igen tillegna!

Tro Gitd om godt! ty salighet
Lär än din portar vakta;
Din räddning lian förkunna vet,
Fast glädjen kommer sakta.

Låt ovän sin bestämda tid
Vårt rikes gränser skaka:
När Karl lian skajfar Sverge frid,
Så Jcommer alit tillbaka.

Tili lycka på det nya år
Nytt öde vi förbida!
De svärd, som gjort så djupa sår,
Må rostas i sin slciåa.

Hvad Frese tänkte om den slutligen efter
många år afslutade freden, känner jag ej. Märk-
värdigt är, att vår litteratur ej ens bevarat en
antydning om, att man med smärta såg Östra
Finland införlifvas med Ryssland, Man förstod
då icke ännu, hvad det viii säga att vara en na-
tion, man böjde sig utan knot under politikens
tvång, om den äfven skilde bröder från hvar-
andra.

Det var då sålunda fred. Auras akademi
öppnade sinä lärosalar, soin värit tillslutna så län-
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ge, de flyktade professorerna kommo åter, och de
förströdda studenterna samlades ånyo. Universite-
tet firade sin andra invigning den 26 November
1722.

Menniskohjertat är ju elastiskt, det glömmer
så lätt den bittra tid, som gåtl;, för att med för-
tröstan klappa mot en bättre framtid. Må vi
derföre ej undra, om man icke oftare vände sin
tanke emot de öfverståndna nödens år, om man
hellre lät den hvila vid den dag, som var, eller
vid deträn]rikare tidskifte man förbidade. Visst är
det sannt, att minnena vaknade någongång, att
man vid sinä utgjutelsev öfver fredens välsignel-
ser emellanåt kom på den tanken, att det icke
alltid värit så, men detta tjenade blott att gifva
ett högre relief åt glädjen.

År 1740 firade unirersitetet sin första jubel-
fest. Carl Fredrik Mennander höll då ett tai på
vers. Med stolthet blickar han tillbaka på det
flydda seklet af akademiens verksamhet, han pri-
sar den ihärdigliet, det snille, hvarmed vetenska-
perna här blifvit idkade. Men han stöter på o-
fredens tid, och då heter det:

Då koin en elyster tid. Ty Mars i norclen rasa,
Och friden, lag ocJi rätt meel trumman flyktig dref.
Då annan snillebragd ej fans, man måste fasa,
Än den som Mars med stål och bloclig pensel skref.
Så jorden hann ej tili de döda att oetäcka,
Men iiii så sorglig tjenst måst ftoäen handen rekka.
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Då koni ett fasligt moln. I molnet lupo dunder,
En låga och en rok i dundret tändes opp.
I elden flögo skott. Vi måste duka under
Och ödet tili en tid utsläckte alit vårt hopp.
Vår Aura måste då sin vishetslära sluta,
Klä sig. i enkedrägt och sorgligt hufvut luta.

Som fogelns döttrar då när modren ej är hemma,
Men hoken gör besok, ur boet hastigt fly,
Med oforsbläer fot, med sJcräck i späda lemmar,
Med flattrand vinge sig begifva under sky:
Så blefvo lärame båd hit och dit förströdde,
De vishet lärande nedslagne och förbdde.

Jag kunde ännu citera ett par likartade ställen,
men det ofvansagda må vara nog för att uppvisa
i hvilken form ofredens minne lefde genom seklet.
Det bleknade dock småningom bort, och vid
gränsen tili det följande århundradet kunde Cho-
rseus ropa ett försoningens ord åt den bittra tiden.
Han säger om det 18:de seklets ingång:

MörJct som ett midnattsmoln du nalhades tilljoräen,
Blod flöt Tiring södems fält, blod strömmade i

norden.
Från fallna städers midi, från tempels

grus
Steg röJcen upp mot skyn oeh skymde solens ljus,
Steg mången välnad upp af slagna barn och makar
Dit, tili hans ljusa thron, som öfver verlden vakar,
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Att der med hämmad gråt, att d&r med samladt
mod

Anldaga den barbar, som gjutit deras blod.
Men han har sagt just förui:

Du har försonat oss, vi liata dig ej mer,
Sjunk friäsamt Udelwarf i evigJieten ner.

Man kände sig för mycket lycklig öfver att
omsider ega fred, för att alltför ofta eller länge
uppehålla sig vid stridens hågkomst. Ofredens
minne lefde kanliända djupast i den värme ocli
hängifvenket, man hyste för freden, i den förtrö-
stansfulla glädje, med hvilken man återvände tili
sinä arbeten och tegar. Under ingen tid har
ordet tred baft en bögre klang, det tyckes, som
detta enda ord värit tillräckligfc att tvinga hjertat
tili bögre gång, som om tiden deruti sammanfattat
det mest beliga, det mest upplyftande, den kände.
Man kan ej begära, att en period, hvars förnämsta
ögnamärke måste vara att igensopa förödelsens
spår, skulle ega synnerlig håg för dikten. Kärr-
odling, vägabyggnader, fiskeriers inrättande, tull-
tariffer, införande af nya nyttiga växter m. m.
sådant är i sig sjelft alit för prosaiskt, för att
väcka och gifva näring åt diktens glada lek.
Och 1741 års krig blef en bitter påminnelse att
ej låta sig hänföras af några poetiska drömmar.

Med större förmätenhet lär väl Sverige näp-
peligen börjat något krig. Man var så säkerpå
sm framgång, att man förklarade: "blott vår Hevre
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viii blifva neutral, nog skola vi jagaßyssenifrån
ena hafvet tili det andra." Man uppstämde se-
gersånger på förhand.

Med kulor, spjut och lod
Uttömmer deras blod
Så det på marken rinner.
Med skarpa styckeskott
Nedbårer deras slott,
Ja alit hvad helst man finner
Låt friskt tili sköflings gå
Tili dess vi seger få.

Efter segern vid Willmanstrand gaf det sven-
ska öfvermodet sig luft i följande sturska strof:

När en svenslcer här lag döder
Fans lian liggand i en ring
Utaf nio rysJca bröder,

Dem lian fällt lik ingenting.
Mången innan han blef sarat
Bajonetten skbt i tre,
Och med värjan genombårat
Flere Byssar an som de.

Ja författarn ser i andanom,

AU de stolta murar alla
Sönderbrytas liksoin glas,
Petersburg och Viborg fdlla-
TJppå dylikt sätt i kras.
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Jag viii påminna att dessa utgjutelser äro
skrifna af svenskar. Väre sig att Finland icke
hoppades på någon gynnsam utgång af kriget,
eller att man här, närmare tili krigsskådeplatsen,
hade bättre reda på värdet af de vunna fördelarne.
Jag har i vårt lands svenska litteratur icke lyckats
påträffa en liknande stämning. Efter afslutandet
af freden i Åbo utskickade den beryktade pie-
tistchefen Abraham Achrenius en gratulations-
skrift tili innevånarne i Åbo stad, som vi i brist
på andra litteraturdokumenter måste lägga tili
grund för vår uppfattning af Finlands opinion.
Han sammanfattar sin åsigt om det slutade kri-
get i följande vers.

Förtrycktes ångst och rqp, de sakras öfvermod,
OMdig segersång och lit på kötslig armar,
Se detta höll ju landets synder varma
Att kläcka ut en hämd, som ntgjbt mycket blod.
Här landets gränser gick tili kost i qval och öde,
Krigsrustningen gaf tapt med ali dess nit och möde.

Men i Finland var man ju så van att se
krigens förödelser räeka flera år; det slntade
kriget uppfattas derföre af Achrenius som en
särdeles lindrig pröfning.

Fridstecken också är att landet blef förskont
I hast på kortan Md; Jiär år och dag ej höfdes
Att ligga under tvång\ fast folket sv&ra söfdes.



91

Gud docJc ett sJconsamt straffgafför så mycket ondt.
Förderfvet lät Gud gå; men blef ihastdochstillat
I Finland, plågors ort, jaförr'n man sig inbillat.

Icke heller Achrenius uttalar någon sorg öfver
att åter en god bit af Finland rycktes bort. Ja
besynnerligt nog, äfven deri spörjer han ett
fridstecken. Det lieter:

Fridstecken också är att fästen gick sin Jcos,
Och landet nu hesits förutan fästningsmurar.

Må vi icke förvåna oss häröfver. Ett folk,
sora lidit så mycket som det finska, måste anse
äfven den dyrköptaste fred för en välgeming.
Hvad man förlorat fattades som en påminnelse
att icke insöfva sig i några illusioner, att med
dubbel ansträngning arbeta för landets materiella
höjande. Man fästade blicken stadigare emot
jorden, man fattade hårdare i sin spade för att
om möjligt taga ijgen den försummade tiden.
Af tidehvarfvets opinion var det ej krigaren
som uppbars högst, det var den trägne åkerbru-
karen, som planterar för kommande slägten. Man
gladdes väl åt den blodiga lager man engång
förvärfvat, man visade väl med stolthet sin rostiga
sabel åt sinä barn, men med det innerliga hopp,
att hvarken man sjelf eller de någonsin behöfde
draga den ur baljan, Jag skall skildra en histo-
risk scen, som kan lära ossftidens sinnesstämning.
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Den 12 juli 1752 landade Sveriges konung
Adolf Fredrik vid Finlands strand. Hvarhelst
han tågade frarn möttes han af ett jublandefolk,
som i honom såg återgifvaren af sin fred. Det
var också första gången man hei sade en konung
i Finland, som icke bådade krig. Med skäl kun-
de Pehr Adrian Gadd uppmana folket att slå upp
sinä tideböcker för att se efter, om det värit uoder
allmän fred som Sverges konungar brukat gästa
vårt land. Det var med oskrymtad glädje man
helsade en konung, som ej ville bortföra landets
ungdom tili örlig, som tvärtom uppmanade den
att förblifva vid fädernetorfvan. Man yttrade högt
sin fägnad öfver att med skördens mognande ax
kunna träda fram för sin monark, och man bad
honom följa med tili de aflägsnaste bygder för
att se, huru åkrarna frodades, och för att lyssna
på hamrarnes muntra slag i bruken. Pehr Adrian
Gadd var väl ej en poet af synnerlig talang, men
han, ekonomen, var rätta mannen att i en sadan
stund bjuda konungenen välkomsthelsning. Han
bättre än någon annan kunde för regenten berätta
om de välsignelser, som freden och fliten burit i
sitt sköte. Han måste väl, som öfligt var, också
något orera om befolkningens beredvillighet att
tölja konungen tili striden, om det gällde, han måste
väl, som man brukat förr, något tala om dess
kraft i kriget, men med synbarlig hastighet lem-
nar han dessa ämnen för att utförligt skildra,
huru hushållsvettet gått framåt, och alla indus.trier
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vaknat. Han uppmanar konungen att uppmärk-
samt betrakta markens beskaffenhet för att gifva
goda råd, han beder honom i befolkningens gla-
da anleten finna sin belöning. Finland kunde ju
i en framtid blifva bördigt och rikt som Holland.
Krig hade väl mer än engång gått öfver dess
gränser, men

Af mörker natt nu blifvit dag, vår sorg må vi
förgäta,

Vi viddeti af vårt glääjehaf med sorgens minne
mätä.

Han prisar landet lyckligt, att dess söner
kunde gå klädda i kläder, som väfts inom eget
land, och att Finlands skepp, prydda med Sveri-
ges flagga, uppsökt de mest aflägsna länder. En
annan samtida poet försäkrar, att Adolf Fredriks
namu skall med seglens hvita vingar flyga så
långt, som finska kölar gå.

Konungen for alit längre i landet, och han
besökte bland andra orter äfven Borgå. Hau blef
här emottagen af ett tai, framsagdt af lektor
Borgström. Äfven denna talare dröjer med för-
tjusning vid den tid, somär. "Välkommen," ropar
lian, "att se vårt nöjda tillstånd. Herrans ande
bvilar hos oss här i norden, och vårt Zions por-
tar stå vidöppna för vilsefarande får, men äro
belt trånga för alla ulfyar." "Omkring oss", heter
det vidare, "växa murar, som lofva hela landet
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ett fridsamt lugn, och Freden sjelf viii hos oss
taga sin boning.
frukten af vårt lands afkastning och värit bekym-
rade om att förädla dess alster. Vårt land är
ymnigt på alit, det vi tarfva, och bar något
öfrigt att erbjnda vara medbröders torfter
Vi ha lärt anse slöjderför väl lönande tidsfördrif;
och blygas att nyttja annat än vårt rikes egna
tillverkningar."

Dessa fredälskande ord voro ej blott ett smic-
ker. Samma opinion uttalades vid alla tillfällen,
vid magisterpromotioner och vid andra fester.
Med verklig stolthet jemförde man på tidens
språk vara verkstäders arbetare med de idoge
cykloperna och sade på samma tungomål, att
vara fredligare skogar genljödo af herdaflöjter-
nas ömma toner. Förefaller äfven det ofta åter-
kommande skrytet, att man endast nyttjade in-
hemska fabrikater, någorlunda inskränkt i jem-
förelse med vår tids frihandelsidöer, så innebär
dock detta skryt ett vaknadt nationalmedvetande.
Den materiella form, som detta medvetande i början
tog, vidgade\sig småningom, den blick, som rikta-
des neråt, riktades dock emot fosterjorden, och det
industriella arbetet, som oi'ta tycktes hota att
uppsluka alla andra intressen, var ju närmast
ett kärlekens arbete för ett folk.

Ett faktum är, att efter stora ofredens tid
börjar en vida nationellare uppfattning göra sig
gällande om lifvets strid och litteraturens plikter.
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Då vetandets materiella nytta sattes som studier-
nas mål, utgick som en följd det populära skrift-
ställeriet. Vetenskapen hade förut fått ensam fry-
sa på "det finska Helikon", som universitetet af
scböngeistarne benämdes; de enskilte, som lyc-
kats klättra upp på lcPindi klint", som magister-
graden kallades, tyckte sig stå alltför mycket
öfver mängden, för att i annan egenskap än be-
fallande embetsmän befatta sig med den. Denna
vetandets formätna aristokrati blef bruten af fri-
hetstiden, vetenskapen tvangs att för uppnåendet
af sinä egna ändamål söka lärjungar äfven i-
bland folket. •Ty åkerbrukets rationellare bedrif-
vande, saltpetersjuderiers inrättande m. m. så-
dant, som utgjorde föremål för lärda afbandlin-
gar, kunde ej bringas i gång, om ej lärorna vun-
no proselyter ibland nationen. Åtminstone en
brygga hade blifvit slagen emellan vetenskapen
och lifvet.

En följd af denna vetenskapernas populari-
sering blef att det inkemska språket betraktades
med andra ögon än förr. Vi minnas, med kvilken
reservation T. Ruden å Åbo akademis vägnar år
1696 besjöng på svenska Sveriges konung. Latinets
välde var då alltför oinskränkt, att icke den, som
vågade opponera sig deremot, skulle erkänna sig
sjelf för en djerf äfventyrare. Efter stora ofre-
den förändrar sig universitetets opinion. Väre
sig att professorernas vistelse i den svenska huf-
vudstadenl meddelat dem större kärlek tili det
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svenska modersmålet, eller att den ekonomiska
riktningen ensam åstadkomrnit en omsväng, efter
Nystadska freden varsnar man, att latinet små-
ningom får lof att öfvergifva sitt absoluta herra-
välde. Programmerna skrefvos väl fortfarande
på det romerska tungomålet, men alla de uni-
versitetets publikationer, som voro beräknade på
en större spridning, klädde sig i svensk drägt.
Efter 1729 blifva latinska promotionsverser säll-
synta, och sedän den första svenska disputationen
år 1749 ventilerats, började det blifva mod att
skrifva sinä specimina på detta språk. I pro-
motionsverserna för 1732, skrifna af en Hacksen,
tili hvilken vi längre fram skola återkomma, fin-
nas tili och med ett par strofer, som kuuna fat-
tas som drift med latinet. Författarn frågar, om
ej Noach anses för en „rätt vacker gubbe", ehu-
ru lian ej kunde deklinera sitt pater, ocli om ej

Salomo bland lärda stått på staten,
Fastän man säJcert vet, lian alärig läst Donäten.

Då Rom icke kaft lust att betjena sig af
svenskan, anser Hacksen det ej keller vara sin
skyldighet att betjena sig af lätin. Det var så-
lunda qvitt mot qvitt.

Den större terräng, som svenskanvid univer-
sitetet vunnit, hade värit mycket gynnsam för
uppkomsten af en poetisk litteratur, ifall ej tidens
uppfattning värit så prosaisk. Kan dennaperiod
knappast uppvisa mer än ett alster af verkligt
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poetiskt värde, så sökte den gcnom produkternas
mångfald ersättä denna brist.'sAtt skrifva svensk
vers blef ett mod i Finland. Studenterna gingo
i spetsen. De flesta disputationer hafva metris-
ka dedikationer, i hvilka respondenten för gyn-
nare, fäder och syskon visade prof på sitt poetis-
ka snille. Denna period har äfven efterlemnat
en riklig mängd af tillfällighetspoemer, ämnade
att celebrera begrafningar och bröllop. Man plun-
drade tappert poesins allmänning; man hade
ju att kommendera öfver hela skaror af ömma
herdinnor och' trogna herdar, och kunde låta de
menlösa flöjterna ljuda i tid och otid. Det var
Damons, Dafnes och Philemons oskuldsfulla tid.

Lyckligtvis. kan Finlands litteratur uppvisa
ett herdepoem af verkligt estetiskt värde, om
man tili den får hänföra Atis och Camilla af
Creutz. Creutz är finne tili börden och uppfo-
stran, ehuru han förlefde sinä flesta år i Sverige,
och äfven der gjorde sig känd som skald. Hos
honom spörjes en fiäkt af det finska folklynnet;
den naiva idylliska ton, som möter oss hos
Franzen och Runeberg, påträffas redan hos
Creutz.

Atis och Camilla bragte den nordiska herde-
poesin tili fulländning. Ett så fredälskande ti-
delivarf som det 18:de seklet måste i Arkadiens
dröinda oskuld och lugn linna det bästa uttryck
för sin egen längtan. Det ursprungligen från
Italien tili Tyskland och från Tyskland tili Sve-

5
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rige importerade modet att förknippa alla s. k.
ömma känslor vid några från herdelifvet lånade
bilder fyllcles upp ocli fick lif genom tidehvari-
vets lynne. Atis och Camilla emottogs äfven med
en förtjusning, som fallit få dikter tili del. Den
blef en symbol för hvarje älskande hjerta i nor-
den. Numera lär det vara svårt att påträffa per-
soner, som kunna recitera utantill ställen derur,
men för en trettio -år sedän skola sådana icke
hafva värit sälls3r nta. De tillhörde en förgången
generation, och med den sänktes i grafven den
hänryckta beundran för grefvens dikt.

Hvad som stöter oss i den är den apparat af
arkadisk oskuld och menlösket, som i så hög
grad ådrog sig vara mormödrars förtjusning.
Vår rastlösa tid har svårt att förstå sig på men-
niskor, enkom skapade för kärlek, som så upp-
gått i denna känsiä, att de utan den äro ingen-
ting. Och när qvinnan målas i vara dagar, gri-
per man ej tili jemförelser med gudinnor, ty man
vet för väl, att en jordens älskande dotter kan
sprida mera värme och soi än alla Olympens
herskarinnor tillsammans. Man vet också för
väl, att hjertat kan råka i brand utan alla Amors
skott. Man låter den förr så firade guden vanka,
hvar helst han gitter; man har lärt sig anställa
både bröllop och barnsöl honom förutan.

Afser man från den form, i hvilken dikten
om Atis och Camilla klädt sinä känslor, så må-
ste man erkänna, att den innehåller många skön-
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heter af frainstående värcle. Hela skildringen
af Camillas vaknande känsiä, hennes längtan att
möta Atis och hennes fruktan, då hennes önskan
går i fullbordan, är hallen i den mest intagande
stil. Man kari utplocka ett helt galleri af små
känsloiulla epigrammer; verser sådana som dessa:

Jag drack ur glömskans floä och kunde dig ej
glömma;

eller

O säg det! lefver du? Och lefver blott för mig?
Ack sällhet, gudars fröjd! jag börjar sniaka dig.
Mitt hjerta är för fullt; det irtaf glädje brister.
Jag utaf vällust dör och så på 'nytt dig mister;

eller dessa

Den tid jag dig ej ser bör räknas från mitt lif.
Förutan dig vår soi mig ingen glädje bådar.
Denjordjag tramparpå, den veriä, mitt bga sMäar,
Ärtblott en ödemarJc, som sorgligt kringger mig;
Men olir en Mmmel strax så snart du visar dig;

äro alltför naiva att någonsin förlora sin fäg-
ring.



Fjerde Föreläsningen.
Frihetstidens poesi i Finland är icke till-

räckligt karakteriserad, om vi förbigå den legio af
skalder, som utgjordes af de egentliga bröllops-
och begrafningspoeterna. Det är bäst att taga
deras alster i klunga, att utan respekt för de respek-
tive namnen gifva en kollektiv skildring. Endast
tvenne ramn må vi tili en början lägga på min-
net, emedan de oftast möta, ocb af hvilka åtmin-
stone det ena ej utan taeksamhet bör ihågkommas.

På 1740 talet fanns vid Helsingfors högre
elem. skola en mycket liten, men inycket poetisk
rektor, som hette Olaus Mjöd. Han var en vers-
fabrikatör i ordets strängaste mening, och fliteg-
de lian nog, ehuru hans genius ej flög särdeles
högt. Han strödde omkring sig verser, hvarhelst
sådana behöfdes; bröllop och begrafningar voro
lika välkomna anledningar för bans poetiska å-
dra. Hvarigenoin hau dock har största rätt att
ihågkominas i sitt fosterlands lifteraturhistorie, är
hans trägna samlande af de finska tillfällighets-
poesier, han kunde öfverkomma. En poetiskt fläkt
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lär äfven hafva genomgått hela slägten, ty hans
son (?) Abvahara Mjöd idkade skaldekonst och en
Catharina Mjöd, sannblikt hans dotter, gjorde
sammaledes. Äfven af hans hustru har jag på-
träfiat versifierade utgjutelser, ehuru endastima-
nuskript. Från Helsingfors flyttade Olaus Mjöd
som pastor tili Orimattila; den poetiska fahriken
och samlingen följde med, och det är Orimattilas
estetiska intresse vi hafva att tacka för, att fri-
hetstidens tillfällighetspoesi i Finland blifvit räd-
dad.Kaplanen i socknen Sandgren, som ärfdeMjöds
samling af bröllops och begrafningsskrifter, hade
det förstånd, att vid sin död testa-
mentera den åt Borgå gymnasii bibliotek. Några
dubletter finnas i Finland at högst få af de skrif-
ter, som ingå i den Mjödska samlingen, hvarföre
vi hafva tillfälle att meddela poetiska prof, som
ingen lefvande person före oss torde ha genom-
läst.

Den andra poeten, livars namn jag viii cite-
ra, hette Hacksen. Han synes hafva värit en
namnsdagsblåsare ex professo, ooh lärer hafva
känt sig ej litet generad öfver den tvetydighet,
som i följd häraf omgaf honom. Han säger sjelf
träffande:

Mitt lilla lijerta vet nog vai, hur många umlra,
Att jag ej ledsnat ren vid mitt versmakeri :

När frågas hvad för Icarl min Jierre doch viii bli,
Jag rodnar än som lax, än fiatnar som en flundra.
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I tysthet lian jag doclc bciyga på min ära
Att aldrig min person tänkt bli en sadan toJc,
Som med en brödlös Tconst och usel födekrolc
Mig ville krafsa fram och vai med tiden närä.

När oro stundom viii en välment ro förstöra,
Jag lofvar ftdler då att aldrig rimma mer;
DocJc, när jag Mr: lappri; Dra på, håll i;

jag ber,
Hvad viii med goda ord min stackars fromhet göra.

Huruyida Hacksen med tiden blef mer än
hofrättsauskultant, upplysa inga källor. Jag liar
nämnt hans namu, emedan tvenne af de få poe-
tiska alster, som från frihetstiden bibehållit sig
ända tili vara dagar i en allmännare hågkomst,
äro författade af honom. "Eskola gubbens visor"
finnas å alla boklådor.

Vi skola försöka en kort karakteristik af ti
dens bröllopspoesi.

Ingenting är mera varierande än qvickheten.
En ordlek, som för hundra år sedän ansågs för
ofantligt spirituel, bringar ingen tili löje i dag;
ett bout rirne, som för endast femtio år tillbaka
gaf diplorn på snille, förefaller vår tid högst tri-
vialt. Lifvets yttre förhållanden hafva omgestal-
tat sig, och med detsamma fordras af qvickheten
en annan karakter. Dock tror jag, att man i
18:de seklets gratulationspoesi kan påträffa en
och annan stump, som icke saknar sin humor..
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Den första frågan vid alit slags frieri måste
ju lyda så: åt hvilket håll bör man vända sig?
förutsatt att friaren är en förståndig man, som
icke rusar åstad utan ett noga filosofiskt begrun-
dande på förhand, bör man söka sig en rik el-
lir fattig, ful eller vacker, gammal eller ung? En
anonym poet har uppkastat dessa frågor ochför-
sökt att sjelf bevara dem. Hvad ban fruktar
mest är afunden, "det leda surögda troll", som
vid nvarje mensklig affär viii komma ined sinä
försmädliga efterräkningar.

En hvar förnuftig menniska lär väl tyeka
som så, att det är bäst att söka en tärna, *som

förenar både fägring och dygd. Hvad kan afun-
den då hafva att invända? Må vi höra:

Jag skall ta mig en så shmer,
Som sjelf solen trotsa Jean,
Att dess UJce man ej röner
Eller rönt i alla lana;
Men beklaga mig ocli Jienne,
Fast reti dygd bor i dess hropp,
Så framsäges domen denna:
Fjädren pryda skall lians topp.

D. v. s. han skall kallas för hanrej. Följ-
aktligen torde vara bäst att öfvergifva alla skön-
heter ock kellre vända sig tili de fula. Då må-
ste väl afunden vara tyst. Må vi höra:
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Tili en ful och hjertlig leder,
Men clock dygdig i sin rot,
Skall min liåg sig sanka neder,
Frias så från afunds hot.
Men se på hur afund följer
Och så lyda hennes rop:
Stygg en stygga sig utväljer,
Se två stygga der i hop.

Detta går således icke an. Kankända
kar respekt för rikedom?

afun-
den

Ung en flicka, mycket rilcer,
Slcäll då bli min egendom,
Men äermot ren afund skriker
Och uttryeker så sin dom:
MärJc han pengar efterhänger,
JBöjer sinä knän för JBaal.
Flickan måst för lion har pengar
Gå ogift, jagfå förtal.

Det återstår då ej annat än att kasta öfver
bord alla fagra, unga och rika ooh försöka sin
lycka hos kojans anspråkslösa döttrar. Då åtmin-
stone måste väl afunden blifta tyst.

Ser jag endast på min nytta
Grundar på ren dygd mitt vai,
Tar mig brud ur torparhytta,
Slipper jag åock ej förtal..
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Han har lagt sig ned i iräelcen.
ÄlsJiat sliyffeln pfwj och än
Fryndat sig med sjelfva necken,
NecJcen frynde sig med den.

Må man då i förargelsen vända ryggen åt
alit hvad ungdom heter. Ty

Tar jag ung så får det heta
Bam med doclcor lelca plär,

och denna beskyllning är alltför kränkande för
en förståndig kari.

Ma jag då åt mig utleta
Enr som år på naclten bär,
Sextioårig gammal piga,
Sextioårig gammal mö,
Då måst ändtligt afund tiga,
Nej förr skutt af harm lion dö.
Han, den narm, sig låter viga,
Att åt Jcämgen tugga brö'!

Återigen lika långt som bredt.
Denna metod, att taga tili grundlig behand-

ling något tema, som står i närmare eller fjer-
mare sainmanhang. med Meri och giftermål, var
ofta använd. Än gestaltar sig titeln så: "Huru
frossan botad är, Och köiden mottas plär," än:
"Kärleken en obotlig sjuka" eller också: "Ättgif-
ta sig så höst som vår Går an när man godt gif-
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te får" o. s. v. En än större virtuositet utveck-
lades, då poeterna gåfvo sinä gratulationer form
af bägare, brinnande bjertan eller andra beteck-
nande ting, ehuru vi, sanningen tili ära, måste er-
känna, att man ej kom så långt i Finland. Ma-
ximiini af teknik har J. Welin åstadkommit, då
han skrifvit ett poem, i hvilket hvarje rad åtmin-
stone engång inneliåller ordet "knut". Sjelfva ti-
teln lyder:

Vi lefva uti knutars rike,
Och knutar hafva ej sin like,
Och knutars nytta är rätt stor,
Helst då man inom knutar oor.

Början af det egentliga poemet lyder:

Tar man Jwad knut man viii, änskönt af hara
klutar,

Så ser man, att en knut är rätt ett mäktigt ting.
Jag svär att verlden sjelf ett knyte är af knutar;
Ty utan knutar knöts än aldrig någon ring.

Knut slägtet är rätt stort; ty knutar äro många
Och knutars hjelp och bruk i alla knutar ses.
Dock viii jag räkna ej det knutregistret långa;
Men se, hur många som stamknutar kunna ges.

De största Jcnutar man uti vår uibel finner,
Dem Gud sjelf Imutit har, och ingen lyjäma löst;
De knutar jag mig här som nödiga joåminner,
Ty siika knutar ge oss nytta, frukt och, tröst.
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Skräddareknutar, linneväfvareknutar, timmer-
mansknutar, alla ihågkommas på sitt ställe. Ej
ens Byssarnas knut blir förglömd.

Straffknuten är och tili, som dansar uppå läder,
Och denna Jcnuten hon kurerar ryggen sjuJc.
Så faiytes den som drar uppå sig sMhnska Jdäder-
Den Ttnuten Eyssen har, men intet vi i ora};.

o. s. v. hela vägen utför.
Egde bruden eller brudgummen något beteck-

nande namu, så var detta en alltför frestande an-
ledning för poeten. Redan i 17:de seklets lik-
predikningar, kan man påträffa en och annan ord-
lek grundad på den dödas namu, ehuru dessa
tvärtemot beräkning oftast göra ett komiskt in-
tryck. Hasselqvist tröstar t. ex. biskop Gezelii
d. ä:s fru vid mannens död med de dop- och
tillnamn hon hade fått. Hon hetteKristina Bergen-
stjerna. Kristina kommer från Kristus, och Bergen-
stjerna betyder en hoppets stjerna öfver ett berg.
Hon hade sålunda ingen anledning tili sorg.

I bröllopsgratulationer var detta mod bättre
på sin plats. Jag skall citera ett par titlar som
exempel på, huru man tillgodogjorde nanmen i
poetiskt hänseende. Vid Karl Liljenstjernas bröl-
lop med Brigitta Stjernvall var genast en poet
frammemed ett poem, som hette: "en ny astrono-
nrisk observation om en nytänd constellation uti
Abo", och utgör en symbolisk afhandling om
de begge stjernornas (Liljenstjernas och Stjern-
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valls) konjunktion. Vid Johan Braxers och dygd-
ädla Sara Margaretha Grundströms bröllop å
Kärsämäki gård bestods ett s. k. Fiskareglam,
hvilket är alltför lustigt att undanhållas minä, å-
hörare.

Sjömannen Pehr och fiskaren Simon träflas
uti Uleå. Pehr kommer från Åbo. Det uppstår
ett samspråk emellan de två. Pehr frågär, huru
det står tili i Uleå, och Simon viii höra nyheter
från hufvudstaden. Jag upprepar att brudgum-
men hette Braxer och bruden Grundström.

Simon.
Hvad har du nu eljest att säja för godt
Från Aho? Har fisket der väl försiggått?

Pehr.
Jo strömming har väl ej vankats så stort,
Men braxen rätt herrlig, så mycket jag sport.

Simon.
Ej under, jag honom i år icke sett,
Han flyttat tili söder. Jag tänkte 'väl det.
Men har han då 'värit så herrlig och stor?

Pehr.
Ja öfver ali matta, och jag icke tror,
Att nå'nsin i verlden en Braxen så god
Har stimmat i strömmen och spelat i floä.
Och fast hari har värit båd snäller och gladt
Så har man i Grundström, dock fått honom fatt.
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Simon.
A dldrig i Grundström? På djupet mest fås
Ben Braxen som fångas plär årlig hos oss.

Pehr.
Jo men uti Grundström så stor som han var,
Så feter och herrlig, förträfflig och rar

S i ia o n.
Väl är då att någonstäds fiskats i år.
Men jagfick en braxen i foriiden vår,
Ej tror jag den spisar, som du talar om.

Pehr.
Ja väl, Jcäre -Simon, Jcom väds med mig koni,
Hon lär väl tolf gånger mer väga än den.

Simon.
Hvart nu då? Kors hvillcen ofantlig en!
Tro ej att den braxen, jagfick, var så lätt.
Jag åt mig af lutfvudet tre gånger mätt,
Tre dagar af stjerten min öfriga slägt
Blef fidlkomligt hallen, far det icJce käclä?

Pehr.
Ben Braxen, som jag talar om, icke mäts
Af målen och dygnen som deruppå äts.

S im o n..
Så mäts lian då tunntals och fjeräingsvis opp?
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Pehr.
Ej heller det.

Simon.
Mats då mcd alnen hans kropp?

Pehr.
Det kunä" man vai göra, nog är han så stor;
Men mest sliattas dygden, som i honom bor.
Och efter> du slcurit så bra tili om äin,
Så sJcall du få höra besJcn/ning om min.
JEj fulla tre alnar i längden han har,
TjocMeJcen derefier som lagom en kari,
Små ögon, som tindra Uh herrliga bloss,
En mysande muna, som ej olikar oss,
Helt vänliga rörelser, täeJcelig mine,
I stället för vatten fördrar lian oclc vin,
Doch icJce så mycJcet; godt öl tai han mer,
Och håller tillgodo hvaå man honom ger. .

Ju bättre det doch blifver Jagad en rätt,
Ju hellre han oclc plägar äta sig mätt.

Simon.
Ja, efter han är så förträfflig och rar,
Så lära de ha honom lefvande qvar.

Pehr.
Det ä/r så. Och skulle den Braxen bli död,
Hur mången då sfodle beklaga sin nöd!
En jungfru säräeles soin har lionom kär.
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Simon.
Ej under, ty han också dejelig är.

E eh r .

Och Mockoma slculle snart homma tili gängs,
Om ej denna Braxen mer vore tili fångs.
Man tili och med satt på lians hufvud en hrans
Af skönaste Mad, som i trädgården fans.
Och som uti Abo mest höglärdt folk är,
Så tro ej att Braxen den sämsta är der.
Han kan nu forstå både gresk och lätin
Ja, hebreislca med lian väl supit in.

Simon.
Äh inte? Han.är vai som fisl;.arna*;Stum!?

Pehr.
Nej denna liär är hvarken döf eller dum,
Ty lian allaredan mång' Jconster Jiar lärt
Och har ett mål före rätt ljufligt och sltärt.
Och, som jag hört sägas, så bruJcar han mest
PrediJca, och sJcall oned det första Ui prest.

Simon,
Nu hör jag du Ijuger; och aldrid är det
jSTå'n braxen, som du uti Abo har sett.

Pehr.
Nog är det en Braxen; men ej har han fj.äll,
Ej rom, gan ocli mjolkm, spol, fenor ooh spjell.
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Då ändtligen finner Simon, hura det hänger
ihop.

Simon.
Nå tvi väre mig,. som så snartrogen är,
Och dig som mig narrat min Icäraste Pehr.
Nog har jag hört sägas att sjömänners sed
Ar sliaTkaktig vara, och så är du med.
Men nu jag väl märker hvem du peJcar på
Ar det ej en JBraxer hät från Vleå?
Vår ganile herr Jans son, min gode bekant?

Pehr.
Jo men Jcäre Simon; nu säger du sann.
Han är nu magister och skall snart stå grann
Med Grundströmmens dotter den ärlige man.

Sedän nu alit blifvit klart, förena sigbåda i
lyckönskningar oin brudparets framgång.

Ibland tidens begrafningspoeter må vi ihåg-
k omina två, som hvardera äro förtjenta af en
större uppmärksanihet. Deras namn äro Abra-
ham Aclirenius och Johan Lilius. Jag hänför
dem tili tidens tillfällighetspoeter, emedan nastan
alit, hvad de skrifvit, har någon yttre anledning
att tacka för sitt uppkof.

Af Achrenius har jag öfverkommit flera, som
det tycks, förut alldeles obekanta stycken, alla
kalina i strängt religiös stil. Var Frese en re-
presentant för den stilla religiositeten, som, grun-
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dad i lynnets medfödda disposition, endast' kan
vidare utvecklas genom motgångar och sorger,
hafva vi åtes i Acbrenius en liäftig kämpande
själ, som först efter nederlag ock återiall kan
blifva fullt förvissad om Guds allmakt och nåd.
Det intressantaste poern, Achrenius på svenska
efterlemnat, är onekligen det af Akiander i hans
historia om de religiösa rörelserna iFinland med-
delade, som liar tili specielt ämne Achrenii väc-
kelse. Som prof på Achrenii poesikunna följan-
de vackra strofer tjena, som förefinnas i hans
"Dödstankar tili lifs", författade i anledning af
Anna Magd. Ansteens (född Skog) begrafning d.
8 Nov. 1767.

Tärih om i dödsens stund, när du blir niatt och
svager

Dig sägas sJculle: "Mr; var glad och heltförnöjd.
"Ditt hufvud blef ju Jcröntpå ärans höjd med lager;
"Du var en goddagsman sombruJiat verldsligfröjd:
"Du Jiafver riJcedom ocli mycket gods åtnjutit:
"Du Jiafver funnit hämd, när något dig förtrutit.

"Du Jiafver vänner ha/t, som dighavördat,prisat;
"Du Jiafver Jiär förmått. dig bygga bo ocli hus:
"I baler gästabud du riödig sorg förlisat,
"Nu vid äin säng ocJi bädd än brinna täcka ljus".
SJcull' nu väl sadatit alit tili freds dig Jamna ställa
I dödsens smärtor ali, eli' sätta dig bland salia?
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Säg skulle icke du då lemna detta svaret:
"Det är ju alit sin Jcos, Jean ej förriöja mig.
"Det alit fåfängligJiet, i somt ocJc yrsla värit,
"Det mer oroar mig i denna dödsens stig:
"Mitt lif det slochiar ut i detta sista öde,
"Jag lägges nu i mull och stoft bland andra döde."

Än om dig sägas slculT, "din bam de skola ärfva,
"Besitta det i ro, som du tillsamman bragt."
Du svarte äfven då: "jag Jean dermed förvärfva
"Mig ingen själaro den jag åsidolagt.
"Jag säker lefvat Jiar, i syndasömnen hvilar,
"Hvar finner jag nu tröst mot dödens skarpajnlar."

Johan Lilius var jemväl en diktare icke u-
tan förtjenst. Hans tankar äro väl ej mera ori-
ginella än hans samtida begrafningspoeters, men
man kan hos honom npptäcka en grand inspiration,
och redan detta är mycket. Verser sådana som
dessa sakna ej sin fläkt:

Så går då, Zions sändelmd, din stjerna slcyndsamt
ner,

Hvars siten i andans morgonljus med läara strå-
lar Jyste.

Eller endast denna liknelse, som förekommer
i hans grafsång öfver Martin Florin (1753):

När tid mot evighet i döden vexlaä blir,
När lifvets Jcorta lopp sJcall sista shitet hinna;
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Lycksalig den som då sig så beredd kan finna,
AU han ali sorg i fröjd tili slut förvandlad sir!

Liksom en sjöman, då han faran undergått,
Af hjertat nöjd och glad tili trygga hamnen ilar,
Och i behagligt lugn, från böljor friad hvilar,
Sen han på säker grund sitt ankar fästa fått:
Så och den här i frid får roligt vandra af,
I himlens sälla hamn dess matta segel fäller,
Der tidens trug och tvång allsintet mera gäller,
Och tili sin trötta hropp får hvila i sin graf

Eller slutligen clenna "Själens segersång".

Så är den sJcarpa stricl förbi?
Min seger nu bcgyns;
Min håg är ali sin oro fri;
Min morgonstjema syns.
Välsignad var du glada dag
Då banden löstes opp,
Som gjort min själ och anda svag
Och maitat ut mitt hopp.

Far tid och fruldan, faren vai,
Farväl, fåfänglighet;
Nu nalkas visst min fria själ
Sin sälla evighet.
Välkommen, himmel, med ditt shen,
Flvars strålar ta mig faM!
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Nu är jag från min smitta ren
Uti äiti Ijits försatt.

Den s. k. friketstiden är af stor betydelse
i Finlands kultahistoria, ty det var då som vårt
nationalmedvetande började växa upp. Det är
en evig sanning, att hvad man arbetar för,
det slutar man med att älska. De ansträngnin-
gar, man underkastat sig för att reparera hvad kri-
gen förstörfc, den förståndiga fiit, man använde
för att framlocka gröda ur vara kärr, fästade ic-
ke endast blicken mer än förut mot fädernejor-
den, den band äfven hjertat med starkare band
vid densamma. Vårt nationalmedvetande utgick
ej ur någon plötsligen vaknad ide, det väcktes
ej heller med ens tili lifs af något yttre förtryck,
det växte upp och vidgade sig småningom, na-
stan omärkligt. Får jag begagna ett besynner-
ligt ord, skulle jag säga, att det är något patri-
arkaliskt i finska nationalmedvetandets utveckling.
Kärleken tili egen torfva ledde intresset tili gran-
nens åker och derifrån var endast ett steg tili
socknen i dess helhet. Tillgifvenheten för eget
embetsverk uppväckte intresse för dess historia,
glädjen öfver att sköta egen tjenst ledde tili pi-
etet mot föregångarne. Hvad som låg utom ens
egen personliga sfer, frågade man ej stort efter.
Och denna, om man så viii, inskränkta uppfätt-
ning vållade äfven, att man ej lifligare uttalade
sitt intresse för de bröder, som genom Nystad-
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ska oeh Åbo frederna införlifvades med ryskä
nalionen. Det räckte länge, förrän vår national-
känsla frångick denna sin personliga karakter,
förrän den lärde att fatta fosterlandet som en
helhet. Derhän sknlle det dock gå, och der-
hän gick det äfven.

Bland frihetstidens otaliga rimmare fanns en
student, som var bestämd att en dag bilda sam-
manfattningen af fosterlandets kultur.

Studenten blef magister. Hans djupa och
varma kunskaper gåfvo honom tidigt namn af en
bland Finlands främsta ynglingar.. Vid slutet af
frihetens period stod han sörjande vid en graf.
Det var sin lefnads qvinna han sänkt i nrallen.
Någon jordens dotter älskade han ej mer, men
hans hjertas kärlek sökte i vårt fosterland ett
annat föremål, oeh i denna känsiä har han se-
grat öiver glömska och död. Hans namn var
Henrik Gabriel Porthan.

Man må icke föreställa sig, att Porthan var
en patriot efter vara dagars mönster; äfven hans
patriotisro hade samma enskiita karakter, jag of-
vanföre påpekat. Han arbetade för landets uni-
versitet, såsom ingen före eller efter honom, han
var den första, som fattade finska folkvisana
behag, han var den första, som bröt hanan för
vår historieforskning, han var grundläggaren af
vår publicistiska litteratur; med ett ord hans vak-
samma ande sökte sig ett arbetsfält inom alla
brancher af det nationella lifvet, och likväl var
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det en sednare generation förbehållet att uttala
ordet nationalitet. Han helgade sitt lif åt Fin-
land, ty det var hans hembygd, han älskade det
mest af alla Sveriges provinser, men han uttala-
de aldrig den förmodan, att dess kraft så skulle
växa, att det kunde fatta sig som en egen makt
med rättighet tili sjelfständig, egendomlig utveck-
ling.

De flesta, som skrifvit Porthans biografi, hafva
af lätt begripliga skäl hastat förbi hans poetiska
verksamhet. Han var som skald endast en
medelmåttig dilettant. Man har blundat för
hans poetiska synder eller förklarat dem som en
eftergift för tidens mod, som fordrade, att hvarje
framstående person hade befattat sig med denna
konst. Emellertid viii jag försöka att i korthet
karakterisera Porthan som diktare. Blir den
poetiska skörden ringa, så kan dock en teckning
af den Porthanska diktens motiver meddela oss
en och annan vigtig upplysning om tidens upp-
fattning.

Må man icke vänta sig någon nationel entu-
siasm, någon svärmande tillgifvenhet för Finland,
dess forntid och framtid. Porthan är lika nyk-
ter och reflekterande som trots någon samtida
poet, och derjemte lika kosniopolitisk. Hans po-
emer äro ej utgjutelser af ett hjerta, som öfver-
fullt sväller öfver, de äro mödosanit efter den
gamla lasten fabricerade vitterhetsstycken. De
begagna den metriska formen, emedan nu poesi
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skall vara skrifven på detta sätt, men dennaform
är i de fiesta fall fullkomligt likgiltig.

Liksom de fiesta af tidens skalder behöfde
Porthan en yttre anledning för att bringas tili
produktion. lian har, så vidt jag känner, icke
skvifvit mer än ett stycke, som ej är ett tilliäl-
lighetspoem. Företrädesvis var det vid promo-
tioner han anslog sin lyra, då han helsade de un-
ga magistrarne välkomna tili Pindi spets. Den
uppfattning af vetandets och vetenskapens natur,
som han i dessa promotionsqväden lägger i da-
gen, kan synas oväntad för att vara uttalad af
Porthan. Det är sanningens makt att förnöja,
som utgör grunden tili menniskans sträfvan efter
kunskap. Så heter det i promotionsverserna för
1769:

Hvi slcer att sanningsbild vår själ så leraftigt retar
Och mennshan liennes spår med sadan ifverletar?
Jo, lion alit nöjes grund och rilca lialla är
Och ämnet tili vårt vai uti sitt sJcöte här.

Besynnerligt! Den mest uppoffrande bland
Finlands vetenskapsmän, den, hvars hela lif var
en gudstjenst i sanningens tjenst, som oegennyt-
tig, om någon, arbetade för sanningen i och för
sig, förklarar här, att sanningen blott är ett me-
del för någonting annat, för uppnåendet af in-
uividuelt, egoistiskt nöje.

Men vi påträffa ännu flera anomalier i den
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Porthanska poesin. På ett annat ställe i samma
verser laser mau:

Men fast vår säUhetsdrift tili sanning alUid syftar,
Dock hopen tili cless Mjd sin syn förgäfves lyftar,
Och hopen hellre viii i dalens mörJcer blifva
Än upp med stort besvär tili ljusets grannskap

Idifva.
Således existerade ännu för Porthan hela

denna vetandets aristokrati, som så länge åtskilt
bröder af samma iolk från hvarandra; också
han, den första, som begrep den iinska folkpoesin,
såg med förakt ner tili den obildade hopen, som
icke hade någon möjlightt att taga magistergraden.

Men Finland? Egde lians helsningsqväden
tili Finlands unga magistiar ej ett ord om detta
land, som en dag under allmänt jubel skulle
uppresa hans staty? Härtill kan jag ej svara an-
nat än nej. Han omtälar med stolthet Auras
stad, hvars universitet danat så många lärda
män, ban uttrycker sin vördnad för Sveriges kun-
gabus, som- understödt de vittres mödor, men för
Finland som ett eget fosterland, gemensamt för
universitetet och folket, som i sin moderliga famn
omsluter alla sinä söner, bonden likaväl som äd-
lingen, den obildade likaväl som den lärde, för
detta Finland ega hans promotionsverser ej ett
ord.

Kankända Porthan då ej ännu var medveten
om det öde, iivartill ban var bestämd, att hau då
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ännu sökte sig sjelf. Han skvdle dock slutligen
finna det mål, dit hans lefnadsbana ledde, och när
detta mål klarnade upp för hans druckna öga,
då var han för första och sista gången poet.

Mot slutet af året 1770 fattade Porthan jem-
te några samtida den pian att bilda ett litterärt
sällskap, hvilket bland annat föresatte sig att
utgifva en veckoskrift. Jag viii meddela ett ut-
drag ur ett bref från Porthan, som jagvärit lyck-
lig att öfverkomma, och som är af icke obetydligt
intresse, emedan det är ett af de få dokumenter,
som innehålia några underrättelser om Aurora-
förbundet. Brefvet är skrifvet tili Anders Chy-
denius och lyder:

"Ett sällskap har här i staden förenat sig att
med sämfällda krafter söka uppodla och utbreda
i synnerhet de vittra kunskapema hos oss. Det-
ta sällskap har tilllka beslutit att tili sinä lands-
mäns tjenst utgifva en yeckoskrift, som kommer
att innehålia såväl hvarjekanda nyheter från Å-
bo och atidra finska orter, som ock anmärknin-
gar. i landets historia, geografi, språk m. m.
Likaledes lervernesbeskrifningar öfver värdige
landsmän af alla stånd, underrättelser ora skolor-
nas tillstånd i landet, korta ekonomiska rön och
upplysningar, betraktelser öfver landets och stä-
dernas näringar och rörelse etc, som ett tryckt
blad, hvilket sällskapet inom kort skall utgifva,
omständHgen innehåller. Sällskapet kan förden-
skull omöjligen vinna sin afsigt utan biträde af

6
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skickliga och hederliga ledamöter uti orterna
omkring hela Finland, hvarföre det ock värit be-
tänkt att förena med sig åtskilliga ledamöter så-
som frånvarande."

Om sjelfva sällskapet skrifver Porthan:
"Så myeket kan jag försäkra att ledamöter-

na bestå af hederliga och skickliga män, och att
vi således hoppas hafva framgång i vårt företa-
gaade. De som blifva medlemmar i sällskapet
undfå ett litet tecken, som bäres vid vara sam-
mankomster, och hvar ledamot är skyldig att in-
sända sitt eget lefverne försegladt, som uppbry-
tes efter hans död, emedan vi med ett åminnelse-
tal tanka hedra alla vara medbröder."

Detta sällskap är i nordens litteraturhistoria
kändt under namnet Aurora. Den projekterade
veckoskriftens första nummer utkom den 15. Ja-
nuari 1771.. Den inledes af ett poem, hvilket kan
fattas som en gränssten i vår nationella utveckling.
Det är första gången Finland klarnar upp för ett
poetiskt öga i norden, första gången nian begri-
per den rikedorn, som döljes i ordet fosterland.
Detta poem är skrifvet af Porthan och P. A. Gadd
i förening och lyder:

Du folk af scytislv stam och nordens äldste ätter,
Hvars snilles eld ej släcks af landets sriö och is,
Som uti vett och dygd en grundad ära sätter,
Koni lana oss ditt Ijus tili fosterlanclets %ms 1
Du ungdom, Finlands hop}), Icom att din tanJta öfva,
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AU täfla på den ban som öpnas här för dig,
Att odla upp din smalc, att snillets styrka pröfva,
AU låta grundligliet med fägring pryda sig!
Låt vara rörda iröst en ljufiig tjusning röna,
Då med en skichlig hand du sJcalde-lutan slår;
Låt sannings starlea drag så blandas med det sMna,
AU lion med dubbel Jcraft på vara hjertan rår!
Att toUia dygdens lof, dess helga rätt försvara,
Att ilotta lastens Uygd och dårsJcaps välde bry,
Set iör din ådla ro, ditt höga syfte vara;
När snillet leka för, det doch iör sjelfsvåld fly.
Ett älsJcadt fosterland låt glada fruhter s/cörda,
TJtaf din trägncfifyit, din insigt och ditt veit;
Låt efterverlden få i dina skrifter vörda
Det ljus som lycklig grund tili hennes vai ieredt.
Nog Jean den finslca iygd dig ymnigt ämnen gifva,
An att med skarpsynt vett rätt Ui naturens toTk,
An dina fäders dygd att med iehag ieskrifva,
Tili eftersyn och ljus för landets iam och folk.
Wårt land ännu ej käns, dess teckning vanstäld

finnes,
I språk&t sahias rykt, i vara liäfder ljus;
Ej utan samladflit den kunskap deri vinnes,
Som rädäar åldrens spår från glbvisltans djupa

grus.
Wår späda hushållskonst af mogna rad iör lectas,
Af säkra rem Ui stödd, frånfördoms tvång Ui fri,
At vara näringsfång iör större vidd ieredas,
Och landets raska iam med ömhet skötta Ui.
Will da naturens prakt med rika färger mäla,
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Så skildra nordens berg och snöbeiäckta fjäll,
Då, i sin sommardrägt de låga dalar pråla
Och solens klara ljus ej vet af någon qväll;
De stora vida Jiaf som Jcring vårt land sig kröka,
Och bryta sinä svdtt emellan vara sJcär;
De strida strömmars fart som hafvets bölja solia,
Och mötas i sitt lopp af fisJiars blanha här;
De lioga vattufall som oupphörligt brusa,
Som vintrens stränga våld och Iwldens hot ej rör,
Der vattncn häftigt ned från branta läippor rusa,
Och laxen sinä språng med fåfäng styrka gör;
Den sjöars rilca mängd, som för sin sota bölja
I vara dälders djup en vidsträcM bädd beredt,
Som ses en bugtig strand och gladaholmarsliölja,
Och ger den sMnsta syn som ögat nånsin sett;
De mörka skogars sköt, der djurens skygga skara
Sin fristad fåfängl voit moi menskans våld och lisi;
En vidsträckt börclig mark, som synes ämnad vara
AU löna odlams fiit och fylla rikets brist.
Naturens rika hand ej velat oss förglömma,
Men utaf ftit och veit hon biståncl hafva viii;
När med ett värdigt nit vi landets välfärU ömma,
När under fridens skygd vårt folk får växa tili,
När tili vår ärbarhet en munter glädje blandas,
i§fär vördnad för vår kting och lydnacl för vår lag
I vara trygga bröst med frihetskänslan andas,
Då 'klarnar för vårt vai en glad och lycklig ddg.

Jag beköfver icke påpeka, huru märkligt det-
ta poem skiljer sig från de utgjutelser om Fin-
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land vi lärt kanna förut. Det är första gången
Finland fattas som ett särskilt fosterland med
egna minnen och eget hopp, och denrta tanke in-
nehöll i sig en framtid, som väl kunde dröja, men
dock måste komma tili slut. Aposteln för den
nya läran var Porthan. Men han stannade ej vid
att kasta längtansfulla blickar mot den dag, dä
vara förglömda minnen skulle stå upp ur grafven,
då en bättre kunskap om vårt land skulle lära
Finlands barn att älska det mer, han var den
första, som fattade spaden i hand för att skilja
"glömskans grus från vår ålders spår", den första
och den ifrigaste att samia minnena af hvad va-
ra iäder gjort och hoppats.

Jag har anmärkt förut, att det är ett patri-
arkaliskt tycke, som hvilar öfver vår nationella ut-
veckling. Porthans verksamhet bevisar detta yt-
termera. Hari älskade Firiland ungefär på sam-
ma sätt, som man älskar /sin familj, hari deltog i
dess aldra minsta angelägenheter med samma in-
tresse, som i dess största. Hari införlifvade sig t. ex.
med dess universitet och särskilt med dettas bi-
bliothek så, att lian nastan utgjorde en person
med dessa institutioner. Han var familjens öf-
verstebibliotekarie, som äfven, då någon yngre
brocler fick böckernas vård sig anförtrodd, likväl
ej upphörde att utan alla dokumenter och ali
fullmakt hafva en sjelfskrifven öfverinspektion.
Han var egentligen professor i romersk litteratur,
men detta hindrade honom ej att handleda stu-
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denterne, sinä yngre bröder, i alla de vetenska-
per, i hvilka han hade någon insigt. Han läste
filosofi med dem, han gjorde dem bekanta med
skaldekonstens mästarverk, han följde dem på de-
ras botaniska exkursioner, och så sammanväxtekan
med dem och deras sträfvanden, att man beträf-
fande högst få specimina, som under hans presi-
diumi utgåfvos, kan säga om de egentligen äro
skrifna af honom eller respondenten. En inom
juridiska gränser reglementerad verksamhet pas-
sade ej för Porthan, han älskade ungdomen för
mycket, för att undanhålla den något af hvad han
visste. Han var en alltför rik, alltför hei men-
niska, för att låta hallstämpla sigtili representant
för någon särskilt vetenskap. Den sammanbin-
dande kraften i hans verksamhet låg ej i några
ord i en nådig fullmakt, den fanns i hans andes
djupa intresse och nans hjertas öfverflödande kär-
lek för hans stora familj, för Finland.

Och denna kärlek bief i rikaste mått bcsva-
rad. Personligen bekant med nastan alla stånds-
personer i hela Finland från Torneå tili Hangöudd,
uppfattades han af alla som en personlig vän.
Jag har värit i tillfälle att genoraläsa en del af
hans korrespondens med Calonius, och ur denna
framgår det patriarkaliska förhållande, i hvil-
ket han stod tili sitt land. När han gjorde sinä
rundresor, kun de lian som gammal bekant vika
in på hvarje herrgård och hvarje prestgårcl, viss
att öfverallt bli ärad som den dyrbaraste gäst,
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man kunde ia undfägna. Han kom som en
gammal förtrogen, som hvarje familj egde rättig-
het att kalla sin. Han lyssnade med intressepå
berättelsen om alla de förändringar, som timat,
han deltog i familjens rådplägning om alla dess
angelägenheter, från riebyggnadens anläggning tili
barnens uppfostran. Han gaf sönerna råd angå-
ende deras framtida studier, han sparade ej sitt
godmodiga skämt för döttrarna, som vuxit stora,
sedän han sista gången var der, och han skräm-
de mer än en skolaris med en plötslig fråga ur
latinska grammatiken.

Porthans verksamhet kan ej jemföras med
någon annans, den vav alldeles specifikt egen-
rlomiig. Han var en nationens man i ordets mest
personliga betydelse. Det var icke genoin sinä
skrifter lian vann sin popularitet, om man ens
kan använda detta moderna uttryck, då man ta-
lar om en så gammaldags herre som Porthan,
ty hvad kan skref lästes endast af få, det var
ej heller för någon politisk teori, för någon ut-
talad liberal ide, han uppskattades så liögt, han
älskades som hela Finlands lärare. Ett beröra-
mande ord af Porthan var den bästa hemkomst-
gåfva studenten kunde gifva sinä föräldrar, och
ett poem, korrigeradt af hans hand, gaf den unga
dilettanten rättighet att i alla sällskaper bära sitt
hufvud litet högre, Porthans rykte växte ej med
hvart arbete han utgaf, det växte med hvarje
klappande hjerta, han inveg tili fosterlandets tjenst.
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Finlands kärlek ttll Porthan var derföre icke
massana kalla beundran för landets främste man,
det var den personliga tillgifvenhetens värmande
känsiä, som, utgången ur älskade fäders och brö-
ders tacksamhet, småningom rotade sig i famil-
jernas tradition och blef en af dess dyrbaraste
klenoder.

Då jag kom att nämna Porthan, kunde jag
ej neka mig nöjet att teckna honom sadan han
framträdt för niin fantasi, ehuru jag härigenom
begått en anakronism Ty den Porthan, jag här
skizzerat, var ej den unga docenten, som instif-
tade Auroraförbundet och påbörjade utgifvandet
af Åbo Tidningar, det var den mognade profes-
sorn, som af Pinlands opinion blifvit fattad som
ett förkroppsligande af universitetets ide.

Ungefär halftannat år efter det Åbo Tidn.
börjat utgifvas, inträffade i Sverige en revolution,
hvars följder äfven visat sig i vår litteratur. Den
unge Gustaf 111 gjorde ett hastigt slut påfrihets-
tidens oredor och fattade regeringstömmarna i
egen hand. Den period, som nu inträder, har
blifvit uppkallad efter denna regent.

Hvilka föreställningar uppväcker ej elettä
enda ord, Gustaf IlLs tidekvarf. Vid detta lys-
tringsrop framträder på en gång alit praktfullt,
skönt och stort. Djurgårdens ståtliga karuseller,
hofvets bländande fester, de storartade maskera-
derna, de kungliga slädpartierna, diktens och
sångens herrliga triumfer. ett glädjedrucket folk
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jublande öfver lifvets bekag. Ock i midten af
detta glada kvimmel en ung, tjusande, afgudad
monark, som, kung i hvarje fiber, älskade att kal-
la sig kung för ett lyckligt folk, som, älskande
aran med passion, lärde nationen att älska sin
både i krigarens bragder ock skaldernas sång;
en regent, som med svärdet i ena handen och ly-
ran i den andra, anförde sitt folk både i krigets
och diktens bardalek, som, lättsinnig med behag,
visste införa det fina skämtet i sin trumpna nord,
och som visste gjuta behag i sällskapslifvets ste-
la former.

Också nu måste jag frarnkoinma med den
gamla påminnelsen, att Finland låg så fjerran.
Endast ett döende eko af jublet kring thronen
fann en väg öfver kafvets våg, endast bleknade
strålar af tredje Gustafs soi kunde tränga fram
tili vara ödemarker. Men detta fragment af jub-
lets sång, dessa matta strålar af den lifgifVande
inedelpunkten, voro de nog att äfven liär tjusa,
lyfta ocli varma?



Feiwte Föreläsningen.
Man har ju vant sig att vid Gustaf lILs ti-

dehvarf förknippa alit hvad störst och odödligast
Sverige egt. Det var ju då sorn svenska gracerna
och sånggudinnorna firade sinä kögtidsdagar.
Gustaf lILs tidehvarf kar ju nastan blifvit en
symbolisk legend för svenska lifvets ock snillets
triumfer. Man dröjer ännu så gerna vid rninnena
från denna stora ticl, ty de vittua om en herrlighet,
soni norden sedermera aldrig förmått åstadkomma,
och huru ifrigt än den s. k. nya skolan i Sveriges
poesi försökte nedsätta detta sekels litteratur, kun-
de den dock ej rycka ur nationens bjerta dess kär-
lek tili de gustavianska skalderna. Det hjelpte
ej att förneka denna tid ursprunglighet, att kalla
den ett matt plagiat af Ludvig XIV:s, nationen
kände, att det gustavianska seklet lifvades af en
ande utgången ur dess egen själ, att denna tid
var svensk, huru mycket än dess motståndare
bjödo tili att förneka det.
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I sannmg, man har ej ofta så mycket stort
och snillrikt sammanträngdt inom den korta tid-
rymden af tvenne decennier! En ung, tjusande
konung, som förmådde nastan i ett ögonblick att
återuppväcka den förqväfda monarkiska känslan,
att samia Sveriges trotsiga adel som lydiga va-
saller vid sin thron, att ingifva sitt folk nya tän-
kesätt ock en ny sed, att inblåsa i litteraturen
en okand fläkt af nationalitet. Må man invända,
att det blandades mycken flärd i hans sträfvan-
den, att den nya ande, som utgick från hans
förtrollande sfer, ej blott kallade tili lit nationens
slumrande krafter, utan äfven förödde mången ädel
känsiä, man ärft af sinä fäder, så måste dock
erkännas, att han gaf mer, än han tog, att det
lif, han väckte, stod högre än det, han bjöd ätt
gå tili hvila.

Finland låg dock alltför fjerran för att i lika
mån som Sverige kunna emottaga Gustaf IILs
lifvande inflytande. Visst flögo tili vara stränder
rykten om hofvets bländande fester, adlade af
snillet ock sangen, man älskade väl äfven här
att spegla sig i sin konungs glans, att i lians
prakt söka en tillfredställelse för den nationella
fåfängan; visst nämde man med stolthet en ko-
nungs namn, som kallade sig den förste medbor-
garen iblancl ett fritt folk, och litteratörerna kunde
ej annat än kanna sig smickrade af att ega en
yrkesbroder på thronen, men ali den uppmuntran,
som låg i dessa fakta, förmådde ej i Finland
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framkalla några företeelserilifvet eller litteraturen,
som på aflägsnaste sätt tåla en jemförelse med
hvad Sverige genom dessa väckelser åstadkom.

Gustaf 111 var svensk tili lif och själ; defirti låg
liemligheten af hans makt. Och urigefar samtidigt,
som Gustaf 111 fattade regeriugstömmarna, hade
i Finland klaven blifvit gifven tili en riktning,
som, ehuru den icke uppträdde i någonslags
opposition tili den svenska kulturen, likväl och
fullkomligt afsigtslöst hindrade den att kär nå
en rikare utveckling. Då vi förra gången försökte
att i korthet karakterisera Porthan, hade vi till-
fälle att nier än en gång betona, det lian aldrig
uttalat ordet finsk nationalitet, att lian aldrig
utstakat någon marschruta för Finland, som kunde
antyda, att han trodd-e på dess framtida autonomi,
men alit detta oaktadt hade han lagt grunden
tili en bildning, som en dag skulle fatta sig som
en egendomlighet bredvid den svenska Att vi
skildrade Porthan i sauimanhang med frihetstiden
var icke en tillfällighet, ty ehuru han verkade
lurfvudsakligast under den gustavianska perioden,
hade han dock under tiden förut tagit första
steget på den bana, han städse blef trogen. Porthans
riktning utgick uv frihetstiden, icke endast i det
hänseende, att han under den emottagit sin upp-
fostran, utan äfven i den mera upphöjda mening,
att han hela sitt lif kämpade för utvecklingen af
de ideer, som då för första gången fattat rot i
vårt land. Det är nödvändigt, att vi fastlmlla i
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minnet, att första gryningen af vårt nationalmed-
vetande icke fostrades af något stort historiskt
ögonblick, att vår nationalkänsla vaknade heit
småningom, och att den utvecklade sig fullkomligt
oberoende af hvarje politiskt progrann Man riktade
sin blick emot egna fält ocb frågade, om de ej
kunde tvingas att gifva rikare skördar, man upp-
märksämmade vara naturliga kanaler och frågade,
om de ej med konstens tillhjelp kunde blifva
pålitliga kommunikationsmeclel, man började gran-
ska de skilda socknames ekonomiska möjlighet,
man fattade intresse för deras uppkomst och
historia. Helt oförmärkt vidgade sig sferen. Man
vände sin uppmärksamhet mot landets läroverk,
frågade, huru de uppkommit, och huru de blomstrat
under skilda tider, man skildrade de seder, som
herskat vid dem. Man började fatta intresse för
det folk, som lefde bortom de mossor, man ville
uttorka, man frågade efter dess bildning ochreligi-
ösa ståndpunkt. Detta intresse vidgade sig tili
intresse för den finska kyrkan i dess helhet; man
började forska i dess bistorie, samia upplysningar
om dess öden under flydda sekler. Begäret att
lära kanna sinä finska bröder bland svedarna
ledde tili undersökningar i den scytiska stammens
urhäfder. Öfverallt möta vi samma utgående ur
detaijen.

Detta tysta arbetande för grundläggandet at
vår nationalitet var den kungsåder, som genom-
gick vår bildning under Gustaf IILs tidehvarf.
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Den vällde fram i djupet, oberoende af allafluk-
tuationer på ytan. Gustaf 111, som framför alit
älskade en skimrande kultur, kunde ej fatta någon
syinpati för torra detaljundersökningar, om han
ens kände deras tillvaro; en regent, som tagit
Ludvig XIV tili mönster, hvars hof var bildadt
efter hofvet i Versailles, kunde ej sprida sitt
väckande inflytande tili arbeten, kvilkas betydelse
måst förefalla honom så ringa. En kung, som
kallades Sveriges Augustus, som i sin kuina
nord ville frammana en sångens och diktens odödli-
ga vår, bvad annat än löje hade lian kunnat ega
för en bildnings riktning, som, poesilös om någon,
endast tycktes samia notiser om döda biskopar
oeh skolrektorer, om mossor och skogar, och som
framställde sinä rön i en form, som ej hade af-
lägsnaste likhet med den praktfulla diktion, han
älskade i litteraturen.

Ocli å andra sidan, kvilken impuls hade
de trägna, men anspråkslösa arbetarne i fmska
kulturens undangörnda arkiver kunnat emottaga
af en regent, som fratnför alit fordrade glänsande
resultater? Man var väl svensk ännu, man hop-
pades på en framtid för Finland endast i dess
förening med Sverige, men man kade dock redan
fäst sitt hjerta ock sitt arbete så specielt vid
detta land, att man ej mera förmådde bringas
tili en fruktbärande entusiasm af en väckelse,
som närmast var en väckelse tili svensk nationalitet.
Det var omöjligt tör Finland att i samma mån
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som Sverige bänryckas af de stora minnen, som
gjort svenska historien tili en af de mest lysande
i verlden. Hos oss hade ej kunnat fostras en
Gyllenborg, som besjöng Karl X:s tåg öfver frusna
bält, eller en Oxenstjerna, som med bofmannens
pensel målade det svenska folklifvet. Vidare
bade hos oss ej kunnat fostras Bellman, som,
drucken af den glädje, som från thronen nedström-
made tili folket, visste kasta poesins och hu-
morns idealisering öfver ett lif, som i djupet var
svenskt, eller Anna Maria Lenngren, som med
satirens gissel bestraffade en adel, i både ond och
god mening svensk.

Må dessa anmärkningar, om de det kunna,
förklara den finska poesins fattigdom under Gu-
staf IILs tidehvarf. Märkeligt är, att under den-
na den svenska sångens mest lysande dagar al-
stradee ej en enda dikt i Finland af större bety-
denhet, ja jag vore nastan beredd att uttala den
öfvertygelsen, att tillfälKghetspoesin bearbetades
med större naivitet under tiden som föregick.
Förrän vi gå att närmare granska de matta po-
etiska försök, som det gustavianska tidehvarfvet
förmådde framkalla i Finland, skola vi försöka
att skildra de fÖrhoppningar, med hvilka man
mottog denne unge, afgudade monark. Ty jag
upprepar ännu engång, att den hos oss uppspi-
rande nationella litteraturen ej i något hänseende
fattade sig som en opposition emot den svenska
bildningen, det var endast indirekt den medförde
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ett hämmande inflytande på den sednares utveck-
ling hos oss.

Knappast bar Sveriges tbron blifvit bestigen
af en regent, af hvilken man hoppats mera än
af Gustaf 111. Äfven i Finland uttalade man de
framtidsplaner, hvaraf den unge monarken an-
sågs lifvad. På hans namnsdag den 6 Juli 1772
hölls i rådhuset i Helsingfors ett tai af auditör
Hanell, hvilket, om också tili öfverflöd utstyrdt
med flärdfull bombast, med uppskrufvade kän-
sloutfryck, hemtade ur eloquensens uråldriga rust-
kammare, dock torde kunna fattas som ett ut-
tryck af nationens sinnesstämning.

Jag förbigår den värde talarens högtraf-
vande pris af den unge konungens oförlikneliga
dygder och skarpsinne; vi böra icke fästa så
mycken vigt vid hans påstående, att Gustaf III:s
förstånd nti fullkoinlighet redan lyste i en ålder,
då flera prinsar knappt begynna att tanka, icke
heller böra vi taga på allvar vår vältalares för-
säkran, att intet är för konungens genornträngan-
de ögon och snille fördoldt, undantagande de
liemligheter, hvilka allmakten förbehållit sigsjelf.
Hvad som utgör talets hjertepunkt är skildringen
af det partivälde, som vid Gustaf IILs anträde
tili regeringen florerade i Sverige, och talets po-
sitivaste förhoppning ligger i dess vissa förtröstan,
att Gustaf 111 var rätta mannen att bryta detta
förtryck. Må vi besinna, att talet hölls i Juli, sår
ledes en månad förrän revolutionen återskaffade
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i regentens hand den makt, han under frihetsti-
den föiiorat.

"Hyarken afund, illvilja, etc. kan rninska
hjeltens håg att fullborda sitt påbegynta, höga
och stora mål, att ändra sitt rikes osalla utseen-
de, fördrifva ett herskande medborgerligt tvång
och förtryck, upplifva den rätta friheten, som är
fjättrad, och på hvars grund ettlaglöst sjelfsvåld
sig rotat, döda tvedrägt, sarnt göra dess under-
såter sälla och lyckliga".

1 målningen af rikets tillstånd gör sig tala-
ren skyldig tili de gustavianskas vanliga öfver-
drift. Men må vi dock höra en strof:

"Då gudsdyrkan blifver ett föraktligt namn
och ett ljud utan mening, då ondska, agg och
tvedrägt sönderslitit alla föreningsbaud emellan
medborgare, emellan föräldrar ocb barn, emellan
slägt och vänner, ocb. då desse, uti en blind nit
och dåraktig yra, arbeta på hvarandras under-
gång, då samveten för den mestbjudande äro fa-
la och de heligaste eder både biytas och blind-
vis, för lega, kuuna göras, utan eftersinnande, om
medborgare derigenom oskyldigt skiljas vid sin
välfärd, då stridiga tänkesätt och enskilta afsig-
ter uti allmänna sysslornas skötande blifva de
lörnämsta ögnamärken, då partiandans raseri kul-
kastar både naturliga och borgerliga lagar o. s.
v. då häpnar själen och förskräckelsen inta-
ger mitt bröst"..
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Väl uttalar Hanell dessa fraser i fullkomli-
gaste allmänhet, men man märker lätt, hvart lian,
egentligen med denna målning syftar. Han sä-
ger också rent ut, att Sverige är på branten af
sin undergång, :'men vi kunna hafva det vissaste
hopp om räddning och bjelp utur vara olyekors
grifter, om allenast de för kärlek tili fosterlandet
och vördnad för Gustaf 111 utmärkte medborgarne
förena sin styrka och i mandom, trohet och stånd-
aktighet följa sin höga och lysande ledstjerna".

Poetiska uttryck för samina längtan efter
iugn för partiernas förtryck saknacles ej. Vid
slutet af år 1771 innehöll Åbo Tidning ett poem,
hvars första vers lyder således:

Farväl du gamla år med dina muina dagar,
Sont länge nog vår nord med dystra slcuggor täclrf.
Bjud dessa följa med da du tili vägs dig lagar,
Samt ali den tvist och split, som dina dimmor

väcJct.

Vi vele nu med dig det tidelivarfvet sluta
I hviUcet Sveas oarn för andras rähning tänkt;
Och när vi nöjda få vår samdrägts sötma njuta,
Så hjssa vi den hand, soni ossden gåfvan sJcänM.

Vid Gustaf lILs kröning bestodos äfven i
Finland glädjetal och glädjesånger. Den naive
Henrik Forsius var dagens officiella vältalare i
Helsingfors. Det heter bland annat i hans tai:
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"Detta är en dag, på hvilken härvarande
kunglige artilleribataljon af ett underdånigt och
vanligt berömligt nit för konung och fädernes-
landet befaller luntar att käekt svinga och stycken
att ljunga och lustigt dundra knall på knall tili
att utbreda dön och återskall tili vara gråimar af
det fröjdebud, hvaraf Storfustendömet Finland
öfverflödar, samt att visa, det Mars ej viii och
kan vara stilla, då Apollo spelar och klingar på
sin harpa."

Förtjust i dessa artilleribataljonens knaliefek-
ter utropar han vidare:

"När andra höra dånen af hästar, vagnar oeh
resenärer, så väiltä de med bäfvande kjertan ett
fiendtligtanfalloch föifärligt nederlag\dåvi deremot
med glädjefulla hjertan få i dag afhöra flera slags
skall, knall ocli dånande i luften, som besvaras af
Svea barn med detta hugneliga genljud: i dag
är konung Gust. 111 krönt tili Sveriges, Götlies
och Wendes stormäktigste konung, han ocli ingen
annan; i dag är drottning Sophia Magdalena krönt
tili Sveriges, Göthes och Wendes allernådigste
drottning, lion och ingen annan."

Äfven lian vidrör det hufvudämne, hvaraf
tiden var uppfylld, också lian uttalar denförhopp-
ning att Gustaf 111 skall lyckas försona partiernas
spfiddä sinnen. Annu mera tydligt är denna
nationens innersta lSngtan uttalad i de verser,
som Åbo Tidningar öfver kröningen innebålla.
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Ben soi som nu går upp en herrlig dag bereder,
Den sprider ljufligt shen och llfiig värme ger;
F.örsMngra/r tvedrägts moln, slår aggets dimma ner
Och väclcer vishet upp med dygd och goda seder.

När ändtligen revolutionen för ailtid gjort
ett efterlängtadt slut på de strider, som så länge
skakat Sveriges innersta, utbredde sig ett allmänt
jubel öfver Sverige och Finland, och man vågade
blicka mot framtiden med gladare hopp, än kanske
någonsin förut, Det heter ien nyårsönskan tili
året 1773.

Så gick det år tili slut, som Sveriges väl beredde,
Och oss från fallets brant tili önsJcad sällhel ledde;
Men Gustaf lefver än, Tivars vishet nåd ocli dygd
Ur olycksafgrund hjelpt vår svaga fosterbygd.

Så länge verlden står och tideböcker finnas,
Slcall så märJcvärdigt år af alla slägter minnas;
Mm aldrig Gustafs lof förgås i glömsJcans flod,
Ty i hvar ädel själ lian rest sin ärestod.

Det ligger intet skiymteri i dessa ord. Man
trodde på allvar, att ett nytt, bättre tidskifte
uppgått för norden. Det räckte ej länge, förrän
de mest lofordande rykten började cirkulera om
den unga konungen, mau nämde ined förtjusning
kans beredvilligbet att personligen mottaga äfven
den ringaste af sinä undersåter o,ck det ädla sätt,
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hvarpå han använde sin nyss förvärfvade makt.
Framför alla hade litteraturens män skäl att vara
belåtna, ty det var ju Gustaf 111, som anvisade
dem en upphöjdare plats i samhället, än de innehaft
förut. Den inverkan, Gustaf 111 genast vid sitt
anträde tili regeringen utöfvade på sitt lands
litteratur, är klart framställd i ett bref om svenska
teatern, infördt iÅbo Tidningar 1775. Det heter i
detta bref:

"Konung Gustaf 111 öppnar för de svenska
snillena ett nytt fäJt; hari friar dem från det
förakt de kittils värit underkastade, ocli som
afskräckt deta från ali nyttig täflan. I sanning
det var hög tid, ty vår smak var lika bortskämd
genom fremmande böcker som vara seder voro
förderfvade genom fremmande grannlåt och moder.
Den uslaste slagdänga på fransyska hade företrä-
det för vara bästa stycken. Åh! clen var ändå
på fransyska och man slapp att se den gemena
svenskan. Goda auktorer siippa hädanefter att
blifva bortblandade med rimbråkare och gratulan-
ter, ty härintills har allmänheten dem emellan
gjort föga skilnad; och en poet eller en auktor
har visserligen ej värit en titel att poussera sig
med, besynnerligen ibland herskaperna och smä
nåderna på landsbygden, bvilka dervid alltid
kömmit ihåg sin informator, som skrifvit usla rim
för sinä disciplar på mammas namnsdag, eller en
eländig stympare, som för några ören eller några
supar bränvin, låtit skratta åt sig och sinä skyldig-
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hetsblomster, piockade uti ödmjuklietens dal och
vördsamt utströdda vid något högtidligt tillfälle."

Jag har i en föregående föreläsning värit i
tillfälle att framdraga ett par bevis på poeternas
ringaktande under den flydda tiden. Detta miss-
aktande af poeternas personlighet hade äfven
vallat, att mera ansedda medborgare, då de nå-
gongång förleddes tili en poetisk synd, gerna
dolde sinä namn. Finlands litteratur under tiden
före Gustaf 111 kan nppyisa många välskrifria
tillfällighetsdikter, hvilkas författare man omöjli-
gen utgissar.

Efter Gustaf IH:s anträde tili regeringen lör-
ändrades denna åsigt. Poesin, denna på sin
höjd som en öfverflödig talang tolererade konst,
hade fått kunglig sanktion, ja skaldeverkes
började räknas som en beståndsdel i nationens
ära. Att skrifva vers fattades icke mera som
en sysselsättning för oduglingar eller ett tidsfördrif
för personer, som i allmän aktning stodo alltför
säkert, för att derigenom sjunka, den ansågs nastan
som ett nödvändigt element i den allmänna bild-
ningen, ock denna talang kunde bidraga tili upp-
nåendet af goda tjenster och äreposter.

Men oaktadt alit detta lyckades poesin i
Finland under kela det gustavianska tidekvarfvet
ej frambringa en enda produkt af mer än medel-
måttigt värde. Ty det är ieke nog, att poesins
representanter blifva ärade, att sjelfva konsten
skattas som en dyrbav klenod, det fordras mycket
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mer eller rättare någonting kelt annat, för att
dikten skall kunna Dlomstra. Gustaf 111 verkade
åtminstone lika mycket, ehuru medelbart, på Sve-
riges litteratur gAiom den lyftning, han gaf natio-
nalandan, genom den nya, friare, lefnadsgladare
sed kan införde, som han det gjorde genom direkt
uppmuntran ock understöd. Denna lyftning kunde
ej i lika grad komma Finlands litteratur tili godo,
ty, jag upprepar det ännu en gång, detväsendt-
ligaste i vår bildning under denne konung liade
utgått ur kelt andra källor, än derifrån Sverige
hemtade sin poesi. Vara detaljforskningar i Fin-
lands natur-ock historie hade ännuej blifvitförda
tili den punkt, att de kunnat väcka tili klart med-
vetande den nationella känslan, ock ur denna ådra
var derföre ännu intet att koppas för vår poesi.
Vi egde ännu ej kvad som ntgjorde själen i
Sveriges dikt under Gustaf 111, ett fosterland, ock
denna brist blef ej ersatt genom att man upptog
i poesin de allmänna ock derföre så kalla kul-
turideer, kvaraf seklet i gemen lifvades.

Kastar mau en Mick på de dikter, som äro
införda i Åbo Tidningar, vår bildnings förnämsta
organ under det gustavianska tidekvarfvet, så
skall man medgifva riktigheten afmitt påstående.
De utgöras för det mesta af epigrammer, hvilkas
motiver icke äro kemtade ur vår egendomliga sed,
utan plockade på måfå ur utländska, företrädes-
vis franska iörfattares skrifter. Och de förhållanden,
som dessa eprigrammer syfta på, ega ingen histo-
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risk betydelse, hvarigenom de kunde ingifva ett
större intresse, de äro ursprungna ur kurtisens
tvetydiga grund, eller hafva de tili bas en alimänt
erkänd moralisk regel, eller sluåigen göra de sig
lustiga på dåliga skribenters bekostnad, utan att
dock gå tili närmäre specificering, hvarigenom de
kunnat få något värde. De allvarsamma dikterna
äro lika enformiga tili sinä motiver. Icke anade
väl Horatras, huru många poemer skulle lefva på
hans enda vers

Auream quisquis meäiocritatem,

icke kunde han väl fömioda, att detta ganska
simpla tema, "medelmåttaus ock försiktighetens
beröm", skulle framkalla bibliotek&r. Man återfinner
denna tråkiga fras också i vår litteratur under
Gustaf 111 i flerfakliga schatteringar. I visan ge-
staltar den sig sålunda:

Att med sitt UUstånd vara nöjd
Är jordislc säUliets rätta höjd,
När missnöjd oro hjertat tär
Man aldrig lycklig är:
Då Jean ej Mghet, ära, magt,
Ej slafvars smiclier, fjäs och pragt,,
Ej gullets glans, ej nöjens röst,
Ge hugnad åt vårt bröst.

Men när tillfreds med egen Joit
Man glömmer hvad som andra fått,
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Åt lyclians yra nyclcer ler
Och njuier livad hon ger,
Då lian man i ett ringa tjäll
Med litet lefva verldigt sali,
Och ega inom sig den fröjd,
Som flyr palatsers höjd.

Jag viii anmärka, att palatsernas höjd ofta
figurerar i detta slags poesi. Den låga dalens
lycka fattas stereotypiskt som en motsats tili pa-
latsernas olycka. Detta är åtminstone en tröst
för fattigt folk.

I kärleksdikten får Horatii fras en ungefär
likärtad gestaltning. Här är det Cloes famn, i
hvilken författarn viii bygga sitt bo, för att älskan-
de och älskad glömma verldens bullrande lit och
de stores praktfulla, men så föga roande tidför-
drif.

Klippt och skuren att utgöra sensmoralen
af en fabel, har denna fras i sådant liänseende
ofta blifvit begagnad, Man må läsa t. ex. fabeln
"tättingen". Också den förekommer Hksom de öf-
riga meddelade profven i Åbo Tidningar. Slutet
Ijrder:

Tro ej man sig af lyckan f ägnar
I låga leojor, Mga slott,
Om lion ett dödligt slägte ägnar
Så är lion medelmåttans IoU.

7
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Men äfven i, den högre, filosofiska poesin
spökar Horatii evinnerliga sats. Det heter då
om det menskliga snillet, att det

viii forslia ut det stora som det lilla,
Det anser ärofullt alt äjupsint sig Jorvilla;
Men säilän vinna kan sin äras rätta pris,
Att ha den vishet lärt att vara lagom vis.

Under Gustaf 111 började Finland kommä i
jeinförelsevis liflig kommunikation med den euro-
peiska bildningen. Det intfesse mau hyste föi-
den vittra odlingen, kvarmed närmast förstods
den sköna litteraturen, vållade att den förut gan-
ska trånga estetiska kunskaps-sferen vidgades.
Att Frankrikets litteratur redan torut var något
känd kan raan taga för afgjordt. Under denna
period spörjer man en giyende bekantskap med
den engelska och tyska. Åbo Tidningar innekål-
la icke blott ett och annat utdrag ur "tiie specta-
tor" och Popes filosofiska poerner, de förråda äf-
ven kännedom af Ossian. Men denna större po-
etiska kunskap gagnade doek föga den inhem-
ska poesin, som icke heller ur tidens törtroligare
bekantskap med den romerska litteraturen lycka-
des suga sig rnärg. Det begränsande moment, som
Sverige egde i sitt vaknade nationalmedvetande,
som alltid gaf en nationel inskränkning åt sek-
lets ideer, saknades här. Finland var i sin dikt
uteslutande hänvisadt tili seklets kalla filosofi.
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Då jag redogjorde för Portkans poetiska
verksamket, hade jag tillfälle att omnämna den
eudemonism, sökande efter nöje, hvilken han
uppfattade som lifvets rörelseprincip. Denna ma-
xim återfiima vi ofta uttalad af poesin under
den gustavianska tiden, vanligtvis utspädd med
några mera tilldragande beståndsdelar. Rousseau
kade predikat emot civilisationen ock i samman-
kang dermed vädjat tili den enkla, oförderfvade
naturinstinkten, ock ekuru man ogillade Rousse-
aus angrepp emot kulturen (Portkan kar äfven
skrifvit en vederläggning af kans pessimistiska lä-
ror), så erkände man så mycket villigare baus
uppskattande af de naturliga känslorna.

Ty midi i yrans ras utaf naturens röst
En Jiitig hviskning liörs i sjelfva negerns bröst,

var ett motiv, som under olika ibrmer ofta åter-
kom. Det var i naturkänslan inan sökte en ut-
gångspunkt för alla det sedligas gestaltningar, och
ur denna utvecklades äfyen den riktning, som är
känd under namnet filantropi. Kunskapen blef
ett medel ej blott tili egen fröjd, utan äfven tili
andras lycksaligket, ja man uttalade noghögljudt
sin missaktning för de vetenskapliga sträfvanden,
som ej direkt afsågs folkens nytta. Så keter det
t. ex. i ett promotionspoem:

AU en lärdom diiger foga,
Som ej gladi en mmskosjäl
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Blifve evigt UJcars väl
Hufvudmåi för forsharns öga.

Så respektabel denna lära än är, har den
svårt att inspirera några skalder. Det menskli-
ga ömmandet för likars nöd är en känsiä hiin-
melsvidt skild från det tragiska medlidandet, och
endast detta är poetiskt.

Den alltför starka tonvigt, mau lagt på den
naturliga känslan och det endast med dess led-
ning utveeklade förnuftet, gaf äfven uppfattningen
af alit, som icke lyder naturens öföränderliga la-
gar, en egen färg. Jag behöfver knappt påpeka
hvilket misstag nian ofta begick, då man under
rubriken naturlig känsiä hänförde de hjertats rö-
relser, hvilkas orsak man icke förmådde upptäc-
ka i någon inlärd rnaxim, ty strängt taget gifves
det ej i lifvet någon verkligt naturlig känsiä. Äf-
ven de mest omedelbara fenoniener i själen, äf-
ven känslan af sympati ocli antipati är långt i-
från naturlig, ty äfven den har ytterst sin rot i
kulturen. En sadan förvexling gjorde det 18:de
seklet sig ofta skyldigt tili. Man trodde sig be-
dömrna verlden ur en oföränderlig synpunkt, då
man sade sig utgå ur naturkänslan, ty naturen är
ju sig evigt lik. Var det då under om man nog stolt
predikade att man trodde sig kafva funnit de vi-
ses sten, att man upptäckt den sanna filosofin. Man
stöddesig ju på det eviga, då man stödde sig på na-
turen ; den byggnad man uppfort på denna bas, var
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derföre okulistötelig som naturen sjelf. Man för-
blandade orsak och verkan, man glömde att den
känsiä, man kallade naturlig i dag, icke skulle
vara det mer i morgon.

Den visshet tiden hyste om sin uppfattnings
ofelbarhet förorsakade äfven, att man gerna po-
lemiserade emot hvarje ide, som ledde sitt upp-
hof ur annan kalla. Fördomen, Vantron, Fana-
tismen voro de fiender, hvilka nämdes som de
farligaste, eluiru man nog försigtigt icke alltid
närmare förklarade hvad med dessa begrepp
förstods. Alla voro väl ense om att tili fanatismen
hänföra den katolska kyrkans intolerans och li-
ka beredvillig var man att som dess andas barn
förklara dem,

Som sig den möda gjort, att tidens dårar lika
JBefråga andarna, tili deras hemvist fika,

som det heter i A. Ingmans promotionsverser för
1786, men liksom genom en tyst öfverenskommel-
se aktade man sig att tili dess yttersta konse-
quenser följa fanatismens begrepp, ty då hade
man stött på niånga frågör, man kelst ville lem-
na olosta. Den beqväma försigtighetslära, som
tiden adopterat, kom nu väl tili pass; den högsta
visheten var ju att vara lagom vis, ooh iöljaktli-
gen var det klokast att ej inlåta sig i undersöknin-
gar, som kunnat blifva farliga för det sällalugn,
man skattade aögst. Den vidöppna frågan, på
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hvilken man hvart ögonblick bordt träffa, den om
den uppenbarade religionens förhållande tili den
ur den s. k. näturen utkonstruerade filosofin, för-
sökte man ej ens bos oss att npptaga. Man ut-
fann en väg, hvarpå den ömtåliga punkten be-
qvämast kunde kringgås. Man ville ej stöta sig
msd den "ädla, vörnadsvärda religionen", om
hyilken man dock tillade, för att lugna sitt filo-
sofiska samvete, att den var okänd för "den blin-
da tron".

A. Ingman t. ex. tilltalar 1789 de nyss pro-
moverade magistrarna med följande betecknande
ord:

J! hvilkas forslmingsltraft ner tili den IcäVa går,
Af hvillcen religion och dygden styrlia får;
Från villor eder själ ett tidehvarf Jiar renat,
Som sanning och som smak med himlens bud

förenat.
Jag beliöfver ej utlägga det sofistiska i des-

sa klingandc rader. Sanning och smak fattas
som motsatser tili himlens bud, och endast det
18:de seklet bar lyckats förena dessa stridiga
niakter. Beligioncn ocb dygden roro vanmäkti-
ga tills de omhändertogos af filosofin.

Annu ett exempel af liknande slag. En bland
de få dikter, som icke inspirerades af någon till-
fällig anledning, är "Kristi död" af J. Bonsdorff.
Det bombastiska företalet börjar med dessa ord.
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"Jag liar vågat—ja! jag har visserligen vå-
gat besjunga ett ämne liögt för eftertanken, bild-
ningen, ljuft för själen, för fantasin retande.
Bildningen har svingat sig tili helgedornens tem-
pel. Har jag felat? "O visserligen felat" ropen i
der nere i dälden suckande, nederslagne, i som
inbillat eder att heliga ting ej böra iklädas en
sinlig raålning. Och i der uppe på högmodets
branter, förmätne, som ansen med förakt detgu-
domliga, som tron att ett skarpsynt snille ej kan
finna sig i Kristendomens sanningar och plikter,
som tron att försoningen, Messias, äro ämnen för
joller, förfeal och försmädelser, i ropen öfverljudt
"felat". Men jag ser hamnen, der afunden
tystnar och-dårskapen förstummas, hamnen, der
egenkärlekens blindhet lemnar mig; der jag mö-
ter snillet, rättvisan, billigheten, samvetet; domare,
åt dem jag framburit och frambär detrenaste lof."

Efter ett sådant löretal kan man ej göra sig
stora pretensioner. Också har ali doft under
Bonsdorffs tunga hand förflyktigat från det rika
ämnet. Skaldestycket Kiisti död är ej en poe-
tisk framstälining af sjelfva liändelsen, det ären
enformig parafras om densamma. Den vältalan-
de kerre, som Kristus är hos Bonsdorff, är icke
de kristnes Gud! Han håller t. ex. alnslånga tai
i denna stil:

I frälste minä barn från alla verldens trakter,
Iförstar, slafvar i, regenter, JcungamaMer l
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O! alla för min thron församlade i dag,
Jag eder lära viii min vishets helga lag.
Detsamma dolda jag, som molnskyn för er fäller,
Som himlars vida ban och verldars urverk ställer,
Den, hvilkens evighet för intet skapadt röjs,
Wien af myriaders lif med lof, med dyrkan höjs,
Densamma Gud, det jag har edert ursprung danat,
Och täi stoftets dam för eder lifvet banat;
Tili sällhet skapade! O hvarför fiyn i mig?
O! hvarför sliynden fort på brottets branta stig.

Ocb vidare:
I Zions menigliet! O sen min gudoms spår
Uti den religion, som eder aktning får.

Må dessa prof vara nog för att bevisa, att
diktens Kristus åtminstone ej är bibelns. Man
har äfven svårt att fatta försoningens nödvändig-
het efter dessa ord, som Gud fader talar tili
menskligheten.

Lyd minä visa bud; mitt ömma rådsläg föl/j,
Mm yra lustan qväf och dina plågor dölj:
Då skall mitt Ijitfva liägn din trogna dygd beVöna.
Ja! uti dödens Jiamn skall dygden sällhet röna.

Sannolikt akulle äfven hvarje troende frysa
i en himmel, som är befolkad med snillet, rätt-
visan, billigheten, samvetet, och andva aktnings-
värda kulturbegrepp.
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Det finnes mycken mensklig sjelfiörtröstan i
Bonsdorffs dikt, ekuru lian dock ej lika direkt
som en annan samtida skald fordrar belömng för
sin ofullkomliga dygd. I ett poem i Åbo Tid-
ningar (1785) gläder sig en skald vid tanken på,
att lian ej liksom många andra förnött tili li-
kars qval sinä dagar.

Bå jag, som mecl ett lättrördt Jijerta
Mer dygd och mindre grymhet fåit,
Som lindrat minä li/cars smärta
Och bjudit tili att göra godt,
Förnojd min död slcall gå tili möte
Att i min första moders sJcöte
Mot dlycksstormar njuta skygd,
Och lyftas tili de ärans salar,
Der Gud mecl evig nåd betdlar
En svag och ofullkomlig dygd.

Jag har försökt att i korthet skildra karak-
teren af Finlands poesi under Gustaf 111. Den
klassificerande uppställning jagvalt har sin grund
deri, att poemerna sjelfva framkallat en sadan, i det
de söka sin förnämsta styrka och sin förnämsta ä-
ra i att vara filosofiska tendensstycken, i att
gifva de filosofiska begreppen en behaglig omkläd-
nad. Efter de prof, jag meddelat, tror jag att rik-
tigheten af mitt förut uttalade påstående, att den
gustavianska kulturen i Finland ej förmådde
framkalla någon egendomlig poesi, är bevisadt.
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.Jag bar icke tili särskilt granskning uppta-
git de två föriiämsta skalder, Finland under G-ustaf
lILs tid egde, Tengström och Clevberg, emedan
min afsigt är att beliandla den iorra i sammanliang
med nasta period, och nvad den sednare beträftar
måste jag bekänna, att jag om nonom icke
har tillräcklig kunskap. Hvad jag läst af dessa
tvenne skalder jäfvar icke heller det totalomdöme
jag fällt. De stå visst öfver mängclen i behand-
ling af språket och poetisk känsiä, men någon
framtidsåder för vår poesi har jag ej hos dem
förmått upptäcka.

Om Clevberg viii jag likväl göraen ånmärk-
ning, som i sin mån kan bevisa, att Finlands
poesi, för att nå en rikare utveckling, egde att
hemta lifskraft ur helt annan kalia än seklets
kalla filosofi. Genomläser man uppmärksamt
Clevbergs versifieräde sorgetal öfrer Lovisa
Ulrica, skall man finna att lian är inest lyckad
då lian målar det finska folkets glädje och nyvak-
nade idoghet, sedän freden i Åbo gjort ettönskadt
slut på krigets häijningar. Det är en efterklang
ai det jubel, som genomgick nationen, då den
fick återtaga sinä bortlagda plogar för att ånyo
plöja upp de förtrampade tegarna.

JRen milda shtrars bad forsJcingrat krutets skyar,
Och svedar växa ttpp itppå förbrända byar;
Den spridda hjorden fram på ängen träder ren,
Der bhmsiren gömma bort den slagna herdens ben.
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Ren svälan sig ett bo i batteriet letar,
Ocli på en grästäcJd skants det rädda fåret betar,
I mindre blodig fejd den tappre Finnens arm
Sitt spjtit mi trycler Uoti l grymma vilddjurs

barm.
Och sliogames tyrann, förföljd af jagtens pikar
Mcd vrålning fylTer upp den tysta Saimens vikar;
Tilis undcr runors sång, i furans stolta topp
Dess djerfva livufvudskål af segram hänges opp.

Om man också ej viii erkänna denna stroff
något så synnerligen högt poetiskt värde, måste
man dock -medgitVa, att den anslår på ett annat
sätt än tidens vanliga, allmänna utgjutelser. Vi
hafva här åtminstone den nödvändiga begränsnin-
gen, vi stä gentemot ett folk, icke emot en mensk-
lighet, hvars famn är alltför vid att kuuna
älskas. Skulle dikten kuuna hoppas på en fram-
tid, måste den lemna den beträdda vägen, gifva
de stora ideerna tili pris åt moralfilosofin, och
börja om på nytt från ett motsatt håll.

1792, samma år det gustavianskatidehvarfvet
fick sitt blodiga slut, firades magisterpromotion i
Åbo. Soiu öfligt helsades de unga magistrarna af
ett skaldestycke, denna gång torfattadt af en tjugo-
årig docent. Han tilltalar väl magistrarna på det
brukliga, högtidliga språket, ej heller han har
glömt de gamla fraserna om Apollo ooh Dafne,
om Pallas oeh »,-lympens topp. Men han har
derjernte inflätat denna strof:
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Ja fåfängt syrsan viii i lärlcans rymder svinga,
Förgäfves af en röst, ej van så högt att Minga
I vänten någon sång, som egnar denna fesi.

Meti mer än rökelser, som snillet praktigt tänder,
Är denna nöjda Mieli en far, en mor, er sänder,
Är denna myrtenJcrans, som räcks af fiickans hand,
Är denna sträclia arm utaf eri fosterland.

1 sanning! Det är en annan klang i dessa
enkla rader än i alla de präktiga målningar om
sökandet efter sanning, hvaraf seklets promotions-
poesi öfverflödar. Hvad är väl sjelflallnare än
hvad som säges i denna strof, och dock var den
ett morgonvittne, att en ny, en bättre dag gått upp
för poesin i Finland. Dess författare hette Frans
Michael Franzen.

Franzens betydelse för Finlands poesi är
uttalacl med några ord. Då de andra skalderna
sökte poesin i det stora och förvånande, då de
ansågo den alltför hög oeh vörnadsbjudande att
förvexlas med det lif som är, då de endast i ett
arkadiskt fjerran vågade förlägga ett lif, som
kunde kallas dess uttryek, egde Franzen tillräcklig
tro att söka den i stundens vexlande sorg och
glädje. I barnets jollei- och kärlekens tår visste
hau finna hvad de andra fruktlöst sökte i abstrak-
tionens tomma rymder. Nog förstod också han
det höga i mensklighetens strid, men alla
dess lidandei? och alla dess fröjder voro ej tili
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för bans poetiska blick, förrän han mött dem i
en form, hans eget hjerta kur.de älska. Han
mer än någon förstod hvilken makt gömmes i
kärlekens känsiä, men han ville ej lära sig dess
poesi af en diktacl Cloe i Arkadiens diktade land,
han visste för väl, att en jordens rodnande Selma
med alit sitt menskliga armod var mycket rikare än
alla drömda herdinnor. Och hennes blick och hen-
nesklarapannavoro ejförhonomett yttre lånaf hed-
niska och nyckfulla gracer, de voro blott ett förrå-
dandehöljeför hjertats oändliga oskuld. Och derför
skulle ej denna blick få slockna i döden och denna
rena panna- förtnultna bort; anna i paradisets vår
skulle han möta sin vän i samma fägring, lion
egde här. Oekså han hade lärt sig Horatii fras
att söka nöjet blott i måttan, men för honom
blef den ej ett kalit filosofein. Han hejdade den
lyftade bägarn icke för den tanken att njutningens
öfvermått dödar njutningen sjelf, han gjorde det
varnad af flickans frågande blick.

Knappt liade Franzen utskickat sinä första
sånger, förrän de flögo från landets ena kust tili
den andra. Var då poesin någonting så enkelt
att man kunde finna den ölVer alit? Fanns då
i det lit, som var, så mycken oskuld och skönhet,
att man icke behöfde fördjupa sig i flydda dagars
strider, i kulturens tideböcker för att finna diktens
dyrbarajuvel? Var det då ynglingens öppnahjerta
förunnadt att endast genom sympatinsförunderliga
makt uppnå den konst, man förr trodde att blott
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kunde förvärfvas genom lärda nätters mödor.
Man log åt sig dårskap, att hafva sökt i mensk-
iighetens och de kalla begreppens famn hvad
sombodcle i menniskans lefvande, klappande hjerta.

Ehuru min afsigt var att följa vårt lands
svenska litteratur tili Runebergs första uppträdan-
de, ser jag mig dock tvungen att stanna här.
Vi hafva emellertid följt den svenska litteraturen
i Finland tili dess första större poetiska seger,
och kunna derföre med godt samvete här afsluta
dessa studier, En ovilkorlig fråga påtränger sig
nu. Hafva .vi genom dessa studier lyckats bevisa
möjligheten af en svenska litteraturens historia i
Finland? Kunna de litteraturalster, vi samlat och
granskat, fattas som verkliga värdemätare på
nationens kultur, och hafva de sinsemellan det
sammanhang, att de kunna anses bilda en nt-
veckling? Svaret skall gestalta sig olika efter
de olika fordringar man ställer på en historia.

Det var från Sverige Finland fick sin bildning,
det var som en svensk provins vårt lancl erhöll
en plats i mensklighetens historia. Man måste
derföre finna det högst naturligt, att de bildade
sönerna af vårt land, som hemtat hela sitt vetande
och hela sin moraliska tro från den uppfostran,
de genom svensk kultur erhållit, kallade sig sjelfva
tili svenskar och fattade sin provins blott som en
del af det gemensamma fäderneslandet. Det bästa
de egde var ju i grunden svenskt; deras tro på
en försonad gud, deras rättsliga medvetande var
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ju hemtadt från detta land, och hoppades de på
någon framtids seger, måste de ju kampa sig tili
den under Sveriges fana. De hade icke kunnat
neka 'tili, att vårt folk endast genom Sverige
blifvit räddadt undan det öde, som hotade dess
bröder på tundrorna vid hvita liafvets Strand eller
i Sibinens ödemarker, att dömmas tili ett lif utan
glädje och en död utan ära. Ocb hvad hade
Finland sjelft, hvarmed det kunnat träda fram och
fordra en sjelfständig plats i historien? Kärr och
svedar, som knappast gåfvo de nödvändigaste
lefnadsmedel åt ett folk sedän urminnes tider
vandt att svälta, vidsträckta skogar, af ingen men-
sklig fot beträdda, och flodar och sjöar, som skilde
de fåtaliga innevånarne från hvarandra.

Det var från universitetets invigning vi da-
terade den svenska litteraturen i Finland. Den
bildningsriktning, som då var gängse öfver alla
protestantiska länder, gynnade ej uppkomsten af
en nationallitteratur, tj åtminstone i teorin såg
man lifvet endast från den teologiska ortodoxins
synpunkt. Icke kunde man begära att en lära,
som endast åsyftade att bereda menniskan för ett
annat, evigt lif, kunde meddela någrå väckelser för
sträfvanden, som den från sin ståndpunkt måste
uppfatta som ändliga. Hvad egde lifvets skönhet
för en betydelse, då det blott var en förnekelse
af Eristi anda? Var det ej dåraktigt att besjunga
känslor, som rotade sig i det naturliga hjertat.
då de oftast blott voro redskaper i den ondes
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hand? Eller huru kunde mensklighetens segrar få
ett entusiastiskt, poetiskt uttryck, då man aldrig
kunde vara säker på, om de ej köpts med segra-
rens eviga fördömmelse?

Men besynnerligt nog fortlöpte på samma
gång genom seklet en bildningsåder, som ledde
sitt ursprung ur helt annan kalla än bibeln och
de symboliska böckerna. Det var den antikt

romerska kulturens reminiscenser, som, full-
komligt paralellt med ortodoxin, delade med den
de vetenskapligt bildades kärlek. Desamme, som
visste utspionera heterodoxi i hvarje tvifvelaktigt
attiyck, som förekom i en filosofisk eller teolo-
gisk afhandling, aktade ej för rof att utplundra
den gamla mytologin på alla dess gudar ochgu-
dinnor, för att med denna hedniska prakt utsmyc-
ka sinä moraliska verser.

Detta förkållande grundade sig på en falsk
uppfattning af poesins väsende, som genom sek-
ler hämmade dess utveckling. Poesin var endast
en död form eller en samling af piydliga talesätt,
man behöfde blott hafva förmåga af lämpligt vai
för att blifva skald. Mars, Apollo, Poseidons
topp och andra antika bilder och talesätt blefvo
de mest värderade prydnader, och man hade san-
nolikt funnit den anmärkuing högst obefogad,
om någon invändt, att de för att väcka intresse
måste uppfattas i hedendomens ljus. Hvilken seg-
het denna åsigt egde, att poesin blott var ett
prydligt omhölje. kan man sluta deraf, att ännu
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1795, således flera år efter Franzens nppträ-
dande, en Åbo rimmare kunde uttala dessa ord

Väl är dot ej stor Jconst att vara skalåemö
Om man har mycket läst och själen cj är sVö.
Som ljungeld hastigt då man Hken genomlöper,
Och utan mycket priit dc bästa ämnen köper,

Dem granskar, täljer väl, samt renar ifrån ärg,
Utsirar, målar dem mcd en behaglig f ärg.

Dessutom var latinet under det 17:de seklet
bildningens egentliga tungomål; vid alla högtidli-
gare tillfällen valde man det tili uttryck lör sinä
känslor.

Kom så Karl XILs tid. Hans förvånande
segrar väckte öfver hela norden ett outsägligt ju-
bel; äfven de finska skalderna blaudade sinä
röster i den allmänna fröjdekymnen. Narva och
tolfte Karl blefvo symboliska ord, som i sig inne-
höllo alit hvad stort och förvånande norden vågat
drömma. Dock ropade snårt en annan stänima
från vara förtrampade fält och förbrända byar.
Man varsnade snart huru dyrköpta segrarna vo-
ro, och redan under den tid, då hjeltekonungen
stod p'å höjden af sin makt, började man hviska
om fred. Lange fick man dock vänta på den.
Fienderna öfversvämmade vårt land, universitetet
upplöstes, professorerna flyktade tili Sverige och
studenterna förskingrades, Ornsider efter rnånga
år ljöd det glada budskapet, att konungen åter-
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vändt tili sitt land, och så naiv var man i sin
tro på hans öfvermenskliga förmåga, att man trod-
de det alit var dermed hulpet. Vi minnas huru
Frese utropade, att ej mer behöfdes; för honom
var Karl XII den anne, som skulle återtaga Fin-
land, och den soi, som skulle locka nya skördar
ur de sköflade fälten.

Han bedrog sig som mången annan. När
Karl XII stupat och det ändtligenblef fred, köp-
tes den med en bit af vårt fosterland. Och med
Karl XII stupade icke blott Sveriges sista verlds-
bistoriska hjelte, kulan vid Fredriksball gaf äf-
ven banesåret åt nordens monarkiska tro. Den
tid, soin härefter gick upp, vände blicken bort
från krigets blodiga lekar ocb segrarnas dyrköp-
ta lagrar, för att så myeket stadigare rikta den
mot fädernetorfvan, Vi lärde oss bvilken rike-
dom man började linna i ordet fred, huru man
sökte sin stolthet icke i krigets bedrifter, utan
i fredens anspråkslösa värf, huru man kän-
de sitt bjerta klappa af glädje, då man sågvåra
åkrar åter börja gifva skördar och vara fartyg
med spända segel lemna Finlancls hamnar, för att
på fremmande kuster föryttra vara produkter.

Men det riksdagsvälde, som efter Karl XII
styrde nordens öden, hade äfven sinä mörka si-
dor. Vi skildrade dessa ej vidare, emedan de ej
efterlemnat några spår i den gren af litteraturen
vi bebandlat. Vi funno dem blott antydda i den
glädje, med hvilken man helsade Gustaf IILs re-
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gementsförändring. När deime herre besteg sin
tkron, hade norden redan så repat sinä krafter,
att den ånyo kunde uppbära en monarkisk ära
och prakt. Gustaf IILs betydelse för Sveriges
litteratur kan icke skattas tillräckligt högt, meri

kans inverkan på Finlands bief ej lika mäktig.
Vår bildnings framtid låg icke i den nyväckta
svenskapatriotism, som utströmmade från Gustaf
111, den låg som ett frö i de sträfvanden, som
atgått från fribetstiden och Porthan. Iden oin

ett finskt fosterland, som förut värit en dunkel in
stinkt, började klarna upp, och det var endast i
denna ide -vårt lif och vår litteratur egde en
framtid.




