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Första Föreläsningen.
Vi veta alla att vårt folk ieke tagit nägon

verksammare del i mensklighetens stora strider;
vår utveckling, vår historia har ieke fruktbärande
ellei - förstörande äterverkat på andra nationer oeh
länder. Inga fremmande folk hafva darrande vän-
tat sin dom af de strider, som kämpats inom vä-
ra landamären, ooh vår tankes nederlag ooh seg-
rar hafva ieke blifvit några framtidsväckelser för
mensklighetens kultur. Fjerran skildt från bild-
ningens centralverkstad har vårt folk endast kun-
nat uppfånga ooh bevara de gnistor, hvilka liksom
på mä få öfver ödemarker oeh haf funno hit en
väg. Huru de hittade fram, det ega vi ieke här
att spörja, det är oss nog att tron på Gud ooh
tron på menskligheten blef oss tillbjuden genom
evangeiium oeh den borgerliga lagen. Ooh mera
behöfdes ej för att inviga vårt folk tili mensklig-
hetens strid, ty huru fattigt det än må hafva vä-

rit, hvilken tröstlös kamp det än kämpade emot
en hård natur, det kunde ieke mera vältra ansva-
ret ifrån sin skuldra. Det hade fätt en framtid af
ära eller skam, af lif eller undergång, detta var
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dess eget vai, det hade haft sin stund, i hvilken
det värit sökt.

Jag har i en föregående föreläsningsserie för-
sökt att från denna ständpunkt teckna utvecklin-
gen af vår äldre svenska litteratur. Estetikens
d. ä. formens kategorier kunde icke på densam-
ma tillämpas, ty den måste anses hafva fyllt sitt
mått, om den genom tider af härjningar ooh e-
lände helst lyckats bevara tron på lifvets ideela
makter. Man kan icke tili vårt lands äldre litte-
ratur rikta den frågan: hvar äro de arbeten, ur
hvilka sekler skola hemta uppbyggelse ooh ljus,
ty sådana eviga ledstjernor behöfva en klarare
horisont än vår. Man kan icke fråga; hvar äro

de sänger, som för den sednaste efterverld skola
tala om vårt folks strider och segrar, ty ingen
hjeltebok upptecknar namnet på dem, som fallit
för hungefns qval eller i strid med naturens hård-
het.

Men det är en annan fråga vi ega rätt att
ställa tili den ooh denna lyder: har du aldrig
svikit ditfr eget samvete ooh din pligt, har du sam-
lat de brutna strålar civilisationen sändt tili oss,
ooh har du i deras ljus lärt vårt folk att linna
G-ud, menskligheten ooh slutligen sig sjelft? Ett
ja på denna fråga försonar hela dess torftighet,
hela dess brist på inspiration ooh form, ty äfven
de odödligaste arbeten skola förr eller sednare sjun-
ka i seklernas ström, men det som aldrig dör är
historiens dom öfver ett folk.
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Genom dessa anmärkningar har jag antydt
den uppställning vi skola gifva äfven dessa före-
läsningar. Vi skola fortsätta vårt studium af Fin-
lands kamp tili medvetande af sig sjelft, afspeg-
ladt i utveoklingen af dess svenska litteratur. Lyck-
ligtvis behöfva vi icke mera uppehälla oss vid al-
ster så obetydliga och bristfälliga som många af
dem, hvilka utgjorde vårt material vid behandlin-
gen af de äldre perioderna, vi hafva hunnit tili
den tidpunkt då det andliga arbetet vunnit kraf-
ter af rikare begäfning och djupare tro. Det är
från H. G. Porthan tili J. L. Runeberg vi skola
följa vår litteratur.

Hvarje teckning af Porthan mäste börja med
en blick på frihetstidens önskningar ooh behofver.
Man var nu mätt på ära, man bytte svärdet emot
plogen, ooh när man uttalade det innersta af sin
längtan, var det icke längre att med oerhörda
segrar slå en verld med häpnad, man önskade
tvärtom, soin det hette på tidens språk, att i ro
få sitta under sitt fikonaträd. Endast kraft ooh
flit kunde skapa ett nytt fosterland af Finlands
sköflade fält, ooh det var derhän man riktade alla
sinä tankar. Yetenskapen kunde icke allena för-
blifva overksam under denna arbetets tid, den
kunde icke fortfarande med högdraget förakt för
massans lidanden hängifva sig åt ofruktbara ab-
straktioner. Hvad nöden lärde på sitt naiva tun-
gomäl, det predikades lyckligtvis äfven af den
europeiska vetenskapen. De franska ekonomister-
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nas läror, som uppställde nyttans princip som lif-
vets rörelsekraft, funno, om också något modifie-
rade, sin väg tili norden, ooh ur deras samman-
smältning med tidens materiela behof framgick en
lifsuppfattning förut okänd i Sverige. Arbetets ära
gjordes af vetenskapen tili en dogm, ooh länge
räekte det ej, förrän äfven poesien, krigets och
segrarnas hängifnaste beundrarinna, lemnade stri-
dens valplats för att besjunga fredens anspråkslösa
värf. Särskilt för Finland blef denna det materie-
la arbetets period af stor betydelse, ty det var dä
den första egentliga grunden lades tili vårt natio-
nalmedvetande. Det låg i sakens natur att ett
finskt nationalmedvetande icke kunde uppkomma
och utvecklas under tider, då krigets ära sattes
främst, ty hvarje seger, i hvilken Finlands folk
hade nägon del, hade ju tillkämpats under Sveri-
ges fana, och hvarje vinning, som skördades af
dessa segrar, tillföll ju det svenska riket. Fredens
värf deremot riktade icke blott riket i dess hel-
het; hvarje lycklig industri, hvarje vinstgifvande
handelsföretag blef ju en personlig vinning för den,
som bragt företaget i gäng. För att höja dessa
industrier var det ej nog att studera det svenska
rikets tillgängar öfverhufvud, det nödvändiga vil-
koret blef detaljstudium af det egna landets eko-
nomi. De geografiska förhållanderna fmgo en be-
tydelse de icke egt förut, husslöjderna, de inhem-
ska åkerbruksmetoderna och andra omedelbara
yttringar af den nationeja seden skådades i ett
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annat ljus än förr. Man fästade sig alltmera vid
detta land, man vände sig smäningom att i alla
beräkningar taga Finland och liuska förhällanden
tili utgångspunkt.

Må denna början syuas nog materiel; den
nationela sferen vidgade sig snart, i det äfven rent
andliga ämnen drogos inom studiernas omkrets.
Det yar icke blott naturförhållanderna och nägra
egna metoder att tillgodogöra naturens produkter,
som gjorde Finland tili ett land för sig; folkets
spräk, seder och lynne voro lika många egendom-
liga yttringar af en särskilt nation. Man började
vända sin uppmärksamhet emot de läroverk, som
under flydda tider uppburit vär bildning, man bör-
jade bläddra i den finska kyrkans annaler, med
ett ord samla handlingar tili en Finlands historia,
fattad som en historia för sig.

Alla dessa tidens skilda riktningar, som dock
ytterst utgingo ur samma kansia, blefvo lyckligt-
vis samlade af en man, som genom denna omfatt-
mng i sin fosterlandskärlek blifvit af så hög be-
tydelse för vårt land. Jag menar H. Gr. Porthan.

I den innehållsförteckning, jag för denna
föreläsning haft aran meddela, heter, att vi skola
särskäda Porthan med särskilt hänsyn tili hans
korrespondens. Den förbehållsamhet lian i sinä
tryekta skrifter iakttagit beträffande flera af de
frågor, som pä det innerligaste angingo Finland,
och den försigtighet, med hvilken hän ständigt
uttalat sinä politiska ideer, gjorde tili en nödvän-
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dighet att ur hans förtroliga meddelanden samla
de upplysningar och tillägg, hvarigenom vi kumia
blifva i stånd att fullständigt fatta hans ställning
tili utvecklingen af vår litteratur.

I sin allmänna uppfattning var Porthan ett
barn af de ide'er, som under 18:de seklets midt
började utbredas öfver Europa. Sökande efter
lycka. hade af de franska fdosoferna blifyit anta-

get som lifvets princip och denna lära blef Por-
than trogen hela sitt lif igenom. Hans ungdoms-
dikter utgöra ej annat än en verscifiering af sam-
ma åsigt, och från hans sednaste ålderdom har
jag påträffat yttranden som bevisa, att hans upp-
fattning ännu då var densamma.

Jag har i en föregående föreläsning försökt
skildra arten af Porthans poesi ooh jag hade då
tillfälle att utförligt redogöra för det enda poem
af hans hand, som kan göra anspråk på ett lifli-
gare deltagande. Det är ett upprop tili Finlands
intelligenta ungdom att egna sig åt Finlands geo-
grafi, historie ooh Industri o. s. v. ”Vårt land an-
na ej kändt är det grundtema som genomgår det
hela, ooh pä hvarje rad gifves en uppmaning att
studera det i alla dess enskiltheter. Detta uppräk-
nande bredyid hvarandra af de forskningar som
återstodo att göras, denna poetiska addition af de
nationela ämnen, för hvilka man borde arbeta, är
i högsta grad betecknande för den ständpunkt vårt
nationalmedvetande då egde. Språkets ryekt ooh
ans erkändes då likaväl som nu .för ett nödvän-
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digt kraf, Finlands natur hade vunnit hjertan och
sympatier, industrin hade fått ali den heder den
kunde begära, berättigandet af vår historieforskning
var erkändt, och likväl är det nägot som i poemet
saknas. Det är det medvetande som af alla dessa
sträfvanden gör ett organiskt helt, det är den en-
kla, men så innehällsrika kansia, som uttalas i de
tvenne orden: värt land.

Och tili denna kansia af Finland som ett
verkligt fosterland med rättighet tili sjelfständig
litterär och social utveckling trängde aldrig Por-
than. Hän var en storartad fortsättare af de stu-
dier, hvilkas första gryning bör sökas under fri-
hetstiden, hän var en universel samlare af de ele-
menter, som utgöra grunden för vår nationalitet,
men detta sammanfattande ord uttalades aldrig af
honom. Hän är nationel i hvarje yttring af sin
rika bildning, men sjelf drog lian aldrig den ytter-
sta slutsatsen af sinä egna sträfvanden.

Orsaken härtill läg ej endast i den ringa vigt
man under 18:de seklet fästade vid begreppet na-
tionalitet, det fanns ett annat, mera handgripligt
skäl, hvarföre Porthan skyggade att åt sitt folk
önska någon mera betydande sjelfständighet. Mye-
ket fäordig i sinä tryokta skrifter beträffande allt,
som kunde hänföras tili politik, är det endast i
sin korrespondens hän mindre förbehällsamt litta-
lat sig om Finlands möjliga framtid. Denna bref-
samling daterar sig väl frän åren 1791—1800, så-
lunda tjugo år sednare än Åbo Tidningar började
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utgifvas och Porthan skref sitt poem tili Finland,
men då man icke hos Porthan kan upptäcka nå-
gon politisk utveckling, betyder detta kronologi-
ska språng föga.

Soin jag nämde omfatta de bref af Porthan,
jag haft tillfälle att genomläsa, de sista tio ären
af det 18:de seklet, sålunda en tid, under hvilken
det gamla Europa genom franska revolutionen
skakades i sinä grundvalar, då de under seklet
småningom uppklarnade ideer plötsligen med stor-
mens fart bröto lös för att störta en af jordens
mäktigaste troner och breda förskräckelse öfver
en verldsdel. Yäl låg Finland alltför fjerran frän
verldsstaden vid Seine, väl var vårt folk alltför
myokei utkyldt af nordens köld för att göra re-
volutionens feberdrömmar tili sinä, men må man
besinna, att detta drama uppfördes under en tid,
dä de väldigas rädslag på jorden betydde mycket
mera än nu, Folken voro ju regenternas tillhörig-
het, freden ooh säkerheten, äfven för de aflägsna-
ste länder, stödde sig ju endast på kabinetternas
allianser, nationernas vara och icke vara kunde ju
afgöras genom ett penndrag. Det behöfdes icke
mer än nägra sönderrifna traktater, och provinser,
ja länder, rycktes ifrån riken och lades tili andra.

Hvad Porthan tänkte om revolutionen vid
dess första utbrott känner jag ej, men sannolikt
var hans uppfattning densamma som ännu 1794.
Hän skref då, att hän ansäg hela tiden genomgäs
af en underlig oro, hvilken hän dock hoppades
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att af sig sjelf skulle försvinna. "Det är i sig sjelf
icke underligt”, heter det i ett bref tili Calonius,
”att när ett slags tankar, ehuru förderfliga, orim-
liga och obetänkta, engäng begynt familiarisera
sig på ett eller annat sätt med en nations eller
tidehvarfs tankekrets, att de dä som oftast skola
röja sin verksamhet, tills de som andra smittor
efterhand försvagas, utspädas och upphöra. Men
emellertid är den tid och de natiöner visserligen
att beklaga, som mäste vidkännas epidemiens för-
sta häftighet.”

Någon vinst ens för franska folkets frihet
hoppades hän ej af revolutionen, hän uttalade med
bestämda ord, att demokratin alltid är en förklädd
oligarki, och hän ansäg denna alldeles icke bättre
än despotismen. Ooh att fransmännen skulle, se-
dän de genomgätt graderna, hamna under en
despots jernok anade Porthan redan 1794. "Hvad
de Fransoserna äro rasande”, utropar hän, "hvilka
stora steg göras ej tili en aristokratisk regering
och slutligen despotism i stället för deras galna
demokrati. Ett i alla afseenden lärorikt exempel
blir dock denna revolution pä alla hän der, om
allenast menuiskorna voro benägna att taga lär-
dom.”

Emellertid blefvo revolutionens följder allt
niera gigantiska, och snart varsnade Porthan, att
de kunde blifva af förfärlig' betydelse äfven för
norden och särskilt för Finland. Den franska re-
volutionen var en af dessa tragiska kriser, som
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icke lemna nägot rike i ro; det gällde för hvart
och ett att taga ett bestämdt parti, och intet
menskligt förstånd kunde beräkna följderna af det
oundvikliga steget. Den närmaste faran hotade
frän Ryssland, hvars hållning i sä. väsendtlig män
betingades af revolutionens utveckling. Porthan
hatade Ryssland som ett obskurantismens land före-
trädesvis och kärnpunkten i hans politiska tro var
Finlands bevarande för den barbariska grannen.
Det vill äfven synas som Porthans djupa ogillande
af Gustaf 111 tili en del härledde sig deraf, att
hau ej fullt trodde på denna regents allvar att be-
hålla Finland tili hvad pris som helst. Jag skall
meddela ett stycke ur ett bref från Porthan, som
i detta hänseende är ytterst betecknande. Hän
skrifver den s:te Juni 1794 tili sin vanliga kor-
respondent prof. Calonius i Stockholm:

"Jag tviflar icke alt bror vid tillfälle sänder
mig den tryckta dokumentsanilingen angäende Årm-
felts konspiration; jag bar haft tillfälle att här och
der påögna densamma: der aro vaokra saker och
märkliga materialier tili vår tids historia tili fram-
tidens tjenst. Ibland annat frapperade mig Arm-
felts vittnesbörd att sai. kungen ej ännu släppt
Norges inkräktning ur sitt hufvud. Hvilken yra!
I hvilken ked af krig och äfventyr skulle ej den
Herren hafva störtat sitt anna rike, om lian blott
fått lefva. Detta ställe gjorde mig verkligen be-
stört och erinrade mig hvad jag 1784 eller 86
hörde den ryske Sprengtporten säga, och då höll
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för calumnier, nami. att Gustaf 111 verkligen er-
bjudit Ryssarne Finland, om de ville hjelpa ellei-
ätminstone tilläta honom att borttaga Norge. Och
ännu prisas hans afsigters renhet för sitt folks säll-
het, ej allenast i egentliga panegyriken, utan äf-
ven annorstädes här och der.”

Dä sålunda Finlands egen lagliga regent för-
klarat sig villig att bortbyta detta land, var det
ej att undra öfver, om Porthan på det högsta fruk-
tade hvarje politiskt grummel emellan Sverige och
Ryssland. Gustaf 111 var väl död, men derföre
var icke någon säkerhet vunnen beträffande Ryss-
land. Porthan synes dock icke hafva fruktat den
yttersta konseqvensen, att Finland skulle införlif-
vas med Ryssland, men hän befarade icke dess
mindre oupphörligen krig, som kunde medföra en
upprepning af stora ofredens fasor. Yid alla frä-
gor, som angingo norden, var hans närmaste mål
att Finland borde bevaras. Hän ogillade t. ex.
Sveriges representation, men ville dock ingen för-
ändring, emedan hau fruktade, att hvarje sådant
experiment kunde blifva farligt i ofvannämndt
hänseende, och I!vi må icke”, skrifver hän sjelf,
"tanka på nägot annat regeringssätt än en med
tillräcklig makt och god vilja utrustad konung, i
fall vi helst nägorlunda skola kunna bestå emot
vär öfvermäktiga granne.”

Ganska lärorika aro de bref, Porthan skref
tili Calonius under månaderna april och maj 1796.
I anledning af frågan om Gustaf IV Adolfs gifter-
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mål med den ryska prinsessan Alexandra, hade
åtskilliga svärigheter uppkommit emellan Sverige
ooh Ryssland. För att injaga respekt hade ryska
styrelsen låtit kommendera trupper tili flnska grän-
sen, ooh allt antydde ett snart utbrytande krig.
Med oro följde Porthan alla de krigsrustningar,
som enligt ryktet företogos i Ryssland, ooh dessa
förskräckte honom så myoket mer, som den fmska
militären alldeles icke var stridfärdig ooh den o-
lämpliga ärstiden förhindrade ali tätare förbindelse
med Sverige. För huru allvarsamma man äfven å
högsta ort ansåg Rysslands rustningar synes deraf,
att åtskilliga preliminärer vidtogos tili den flnska
allmogens beväpnande. På befallning utfärdade
kons. ekkles. i Åbo ett cirknlär tili presterskapet,
livari dessa uppmanas att förmå allmogen att gri-
pa tili vapen. Enligt Porthans uppfattning begick
man dock ett stort fel, då man försökte att genom
landshöfdingarna ooh deras underordnade bringa
värfningen i gång, om den äfven understöddes af
presterskapets nit. En proklamation, underskrifven
af konungen, hade bort utfärdas. Utgängen på flera
orter gaf äfven Porthan rätt. I St. Marie t. ex.
kom allmogen tili sin kyrkoherde d. v. professor
Tengström ooh frägade, om man verkligen borde
lyda befallningen. Allmogen hade i alltför färskt
minne Anjala-förbundets stämplingar, ooh fruktade
åter en sammangaddning af de falska herrarna.
Bönderna erinrade sig nogsamt, att de under sista
kriget af konungen blifvit varnade att icke lyda
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andra ordres än hans egna. Nu trodde de, att de
falske herrarna passade på tillfälle, då kommunika-
tionen med Sverige var sä dälig, ooh ville locka
vära soldater tili gränsen, för att der försätligen
öfverlemna dem i ryssarnes händer. "Utsädet un-
der förra krig häller ännu på att bära fmkt”, ut-
ropar med anledning häraf Porthan.

”Tengström”, heter det vidare i samma bref,
"behöfde ali sin vältalighet ooh kredit för att tran-
kilisera dem oeh uppmuntra dem att af alla kraf-
ter bidraga tili fäderueslandets försvar, om flenden,
såsom förspordes, anföll oss, tili hvars motande vi
i tid borde bereda oss. Om stormen icke kan före-
kommas, sä är ingenting så vigtigt för att upp-
muntra folket ooh sätta det i nödig entusiasm som
konungens oeh hertigens närvaro. Gud låte den
ej behöfvas. Men skall det bli krig, så är detta
en nödvändig prekaution. Gud hjelpe oss.”

Att Porthan fruktade, att striden skulle blif-
va allvarsam, synes tillräckligt af följande yttran-
de. ”1 så bekymrade tider tänker man hit oeh dit;
ibland annat har det fallit mig in, ifall, det Gud
förbjude, flenden skulle intränga ooh ej kanna
hindras, hvad räd är med akademiens bibliotek
att vidtaga. Gud vet hvad man skall göra. Hade
jag ej ett hushåll skulle jag ej ett ögonblick ba-
lancera.”

I flera efterföljande bref talar Porthan om
allmogens beredvillighet att gå ut i striden, ehuru
den, som redan nämdes, synes hafva värit särde-
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les misstänksam emot herrarne. "Oaktadt vår all-
moges missnöje och misstankar i anledning deraf
att befallningen tili våra rustningar ej af konun-
gen sjelf blifvit utfärdad”, skrifver Porthan d. 21
april 1796, ”så har dock hos den en beredvillig-
het och patriotism visat sig, som är öfver ali min
förmodan. Då generalens en chef och landshöf-
dingens uppmuntran att hålla sig beredda tili fä-
derneslandets försvar blef ifrän predikostolarne för-
kunnad, hafva de nastan öfver hela landet förkla-
rat sig beredda att strax gå man ur huset. Är
icke detta en särdeles esprit? Gud låte deras tjenst
ej behöfvas; men försigtighet är nödig, att vid
förefallande behof detta nit ej mä Annas förkol-
nadt. Animositeten emot Ryssarna är verkligen
så lefvande hos värt folk, att om ej hoppet tili
försvar genom bristfälliga anstalter och bestörtan-
de motgängar i början nedsläs i deras sinnen, så
kan verkeligen mycket räknas pä deras nit.”

En omständighet, som i högsta grad ökade
Porthans fasa för Ryssland, var det Östra Finlands
litterära förhällanden efter föreningen med detta
land. På många ställen i hans korrespondens om-
talas den stränga censur, som derstädes herskade,
och om det usla skick, hvari dess läroanstalter
befurmo sig. Porthan hade så mycket lättare att
härom förskaffa sig kunskap, som åtminstone nä-
gra ynglingar från Östra Finland hvarje termin
studerade vid Aho akademi. Detta var också den
enda utväg, hvarigenom Östra Finlands intelligen-
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tare ungdom kunde hälla sig i jemnbredd med de
svenska' fmnarnes bildning. För att underlätta fat-
tiga ynglingars vistande vid universitetet hade äf-
ven presterne i Fredrikshamns stift genom sub-
skription samlat medel. Det heter härom i ett
bref af den 31 okt. 1793. "Sedän skolorna på
ryska sidau genom normalinrättningen blifvit all-
deles förskämda, så hålla presterna i Fredriks-
hamns stift på att genom subskription samla inom
sig penningar tili en kassa, att dermed vid högre
och lägrc läroverk underhålla infödda fattigare
ynglingar, som vilja blifva prester; de hafva upp-
satt ett projekt tili sin inrättning, men jag undrar
om sädant på högre ort väl anses.”

Porthan hade äfven rätt i sin förmodan, att
hvarje litterärt närmande af Östra Finland tili det
svenska skulle illa upptagas af ryska styrelsen.
Aret 1798 synas äfven flera stränga åtgärder i
detta syfte blifvit vidtagna. Sälunda skrifver Por-
than tili Nyerup i Danmark samma år. "Nu lärer
ali litterär kommunikation med Ryssland upphöra,
sedän alla studerande härifrän blifvit äterkallade,
en sträng visitation anställes med alla böcker, som
dit inhemtas, och de resandes fria färdande öfver
gränsen är hämmad. Man synes i det landet så
frukta ali upplysning, att man hellre vill äterfalla
i det fordna barbariska mörkret. De icke länge-
sedän i Ryska riket här och der inrättade s. k.
normalskolorna aro de enda undervisningsanstalter
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i ryska Finland, och dessa anstalter känner jag
genom besök hos dem för ganska usla.”

I ett bref tili Calonius skrifver Porthan un-
gefär samtidigt: "Ryske kejsarn fortfar ej allenast
att utestänga alla utlänningar ifrån sitt rike för
att hindra den ryska upplysningssmittan, utan har
ock förbudit de svenska undersåtare, som ha
gemensam kyrka med de ryska t. ex. i Mäntyhar-
ju och Käämäki att öfver gränsen besöka gudstjen-
steu, dit de förra en tid med militärisk eskort be-
ledsagades ooh likaledes åter tillbaka, att de icke
skulle smitta hans trogna ryssar. De här stude-
rande af ryska nationen äro ock befallda att inom
d. 10 aug. g. st. alla förfoga sig hem.” Dessa af-
resande studenter, berättas på ett annat ställe,
fingo ej ens medtaga sinä böeker, utan måste de
qvarlemnas på Äbborfors.

Det vai- dessa och dylika fakta, som tili den
grad uppretade Porthan emot Ryssland, att hän
slutligen förlorade allt förtroende både för dess
styrelse och folk. Besynnerligt nog fick Porthan
anbud af ryska Styrelsen att pä dess bekostnad
företaga en resa genom de trakter af Ryssland,
som beboddes af flnska stammar, tili utrönande af
deras slägtskap, deras gemenskap i språk och
seder, ”men”, skrifver hän, ”för en sådan komis-
sion betaekar jag mig mycket. Sade jag i minä
yngre dagar haft apparence om ett sädant under-
stöd, torde jag värit frestad att mig deraf begagna;
nu har jag för Ryssland och allt hvad dit hörer
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en sädan respekt, att jag ej engång har lust att
resa tili Petersburg.”

Jag behöfver icke påminna om, att något
krig emellan Sverige och Ryssland icke blef af
efter de hotande tillbuden, för hvilka jag ofvan-
före redogjort, men Porthan fortfor icke dess min-
dre att äfven derefter frukta möjligheten af en
brytning. Och revolutionens vexlingar gåfvo mer
än engång anledning att en sädan befara.

Jag har värit vidlöftig i minä utdrag, ty jag
har velat läta Porthan sjelf karakterisera sin po-
litiska ständpunkt. Vi hafva hört, hvilken fruktan
hän hyste för Ryssland, huru hän endast i ett fast
anslutande tili Sverige säg Finlands enda räddning.
Och var dä ej den sjelffallna konseqvensen häraf
den, att Finland i politiskt och socialt hänseende
borde noja sig med den anspråkslösa ställning det
hittills innehaft? De stämplingar, hvilkas mål voro
Finlands skilsmessa från moderlandet, och som i
Anjala-förbundet fingo sitt historiska uttryck, kun-
de af honom ej betraktas som annat än förräderi,
så mycket mer som de pä det djupaste ogillades
af sjelfva nationen. Ett både af Ryssland och
Sverige oberoende Finland var åter en omöjlighet.

Det var denna af politiska förhållanden be-
tingade begränsning, hvilken Porthan gaf sin pa-
triotisna, som redan på förhand afskar möjligheten
af nägon flammande entusiasm hos honom. Hän
utvecklade väl en oerhörd verksamhet i allt, som
angick Finland, hän var grundläggaren af dess
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publicitet, af dess geografi och historia, lian spa-
rade ingen möda att höja dess universitet och ut-
breda genom studenterna en nationel kunskap inom
landet, men från hvarje mera praktisk tillämpning
af sinä nationalitets sträfvanden afhöll hän sig
strängt. Hvarje ord, som kunde antyda en alltför
stor sjelfständighet, tillbakahöll lian, med ofta o-
förklarligt bekymmer hörde hau sig för, huru vissa
af honom meddelade uppsatser upptogos pä högsta
ort. Tili och med afhandlingar, som angingo län-
gesedan glömda ooh för hans tid fullkomligt lik-
giltiga förhållanden, tvekade lian att utgifva så-
snart de på minsta sätt kunde stöta den svenska
styrelsen. Hans korrespondens lemnar öfverflödiga
bevis härpå.

Naturer tili den grad lojala äro icke skapa-
de att uttala ord, som innehålla en nationel be-
kännelse, om än aldrig så försigtig. Porthans egna
sträfvanden innehöllo väl en opposition emot Sveri-
ge, som ovälkorligen utbrutit, äfven om Finland
icke blifvit politiskt skildt frän sitt moderland,
men att så förhöll sig anade hän icke sjelf. Mä
man säga att Porthan var gripen af tidens osynli-
ga ande, som tvang honom att göra det lian gjor-
de och som sedän begagnade sig af hans verk för
förverkligandet af sinä egna ändamål, säkert är
att Porthan ej ens i sinä djerfvaste drömmar kun-
nat ana, att hans bildstod en dag skulle uppresas
af det flnska folket, som i honom säg grundläg-
garen af sitt nationalsmedvetande.
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Yid hvarje bedömmande af Porthan och öf-
riga litterära företeelser på slutet af 18:de seklet,
måste man ständigt påminna sig den patriarkali-
ska karakter, som våra flesta förhållanden då egde.
Det är ieke den egentliga administrationen vi här
afse, ty denna har aldrig värit af större betydelse
för litteraturen, utan de öfriga genom vär utveekling
uppkomna förhållanden och seder. Finland egde in-
tet hof, ingen egen representation, som värit i stånd
att bilda en medelpunkt, tili hvilken folket kun-
nat blicka upp. Bristen på ett allmännare natio-
nelt intresse blef icke tili fullo ersatt af de mån-
ga detaljintressen som vaknat; de lärda arbeten,
som dessa behofver ämmät, kunde icke räkna på
en större deltagande allmänhet, hvarigenom de fätt
möjlighet alt i vidsträcktare män inverka på na-
tionen. Klyftan emellan de lärda och folket hade
ieke ens af frihetstidens demokratiska sträfvanden
blifvit fylld. Porthan sjelf uppdrager en bestämd
gränslinie emellan männen på Pindi spets och
folket i dalens mörker. Tili dessa svärigheter
kom ännu den, att Finland icke egde en verklig
hufvudstad, hvars lif och tänkesätt förmätt gifva
lyftning åt det öfriga Finland. Ty var värt land
endast en provins i det svenska riket, så var Au-
ras vidtbesjungna stad, trots den gloria, som ge-
nom häfden omgifver den, endast en obetydlig stad
i en aflägsen landsort. Finland uppfattades af nor-
dens folk som ett björnaland, genom omätliga haf
skildt från den bildade verlden, och om äfven sta-
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den vid Auras stränder erfarit ett bättre öde i o-
pinionen, var man dock längt ifrän att ställa pä
den några särdeles höga anspråk.

I en humoristisk resebeskrifning af äret 1800
redogör en svensk turist för svenskarnes okunnig-
het beträffande allt, som rörde värt land. Denna
turist hade fattat det hjeltemodiga beslutet att resa
tili Finland, för att på närmare håll studera dess
trollkonster ooh barbari, och hän lät icke afskräc-
ka sig af de många varningar hän, isynnerhet af
fruntimmerna, fick emottaga. Då hän i ett säll-
skap af damer redogjorde för sin afsigt, utropade
en fru: ”Ni reser då tili Finland! Jag hade en
bror, som reste tili Ostindien, och på ett helt år
har jag ej hört något af honom. Glud bevare en
för så länga resor!” En annan fru sade sig hafva
en bekant, som bodde i en by med namnet Sav-
lax, och ett ungt fruntimmer sände åter en hels-
ning tili sin kusin, en fänrik vid björneborgska re-
gementet, som otvifvelaktigt skulle träffas pä as-
semblen på Sveaborg. Den ena bad vår turist
medtaga ett bref tili Brahestad, den andra tili Lo-
visa, ja en tjensteman sporde efter lägenhet tili
Åbo, med hvilken hän kunde afsända ett parti
gevär, som var bestämdt för Cajana bataljon.

1788 års krig hade dock redan, enligt vär
turists utsago, nägot vidgat allmänhetens kunskap
om Finland. De unga löjtnanterna, soin kommo
hem efter freden, beprisade högt finnfröknarnas
fägring ooh artighet, ooh om de äfven hade att
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förtälja om mycken tafatthet och brist på verlds-
vana, visste de dock tillika berätta om lysande
baler, som gifvits af digniteterna i detta björna-
land.

Förrådde sålunda svenskarne en temmeligen
stor likgiltighet för Finland, var deremot flnnarnes
intresse för Sverige så mycket mera lefvande. År-
ligen afseglade tili Stockholm en laddning pasto-
rats-speknlanter, hvilkas lofliga afsigt var att på
alla möjliga krokvägar öfverlista sinä medsökan-
den. Den ena hoppades på gunstig rekommendation
af den eller den excellencen, då åter den andra
ärnade göra slag i saken genom att utan omsvep
tränga sig fram tili kungen. Äfven damerna af
aristokratien och det förmögnare borgerskapet
gjorde gerna helst engång i sitt lif en resa tili
Stockholm, för att från dess spektakler och baler
medhemta minnen att förtälja för barn och barna-
barn. Universitetets vördiga fäder hade också si-
nä skäl att hålla sig i höggunstig åtanke på hög-
sta ort, hvarföre också de åtföljde den brokiga
skaran. Att förvärfva bokliga insigter var väi
för framtida befordran bra, men förmännens nä-
diga välbehag var ännu bättre. Tillägger man
den stora mängd handlande, som för sinä affärer
reste öfver, och de många, som blott för sitt nöjes
skull besökte Stockholm, finner man att förbindel-
sen mäste hafva värit ganska liflig.

I sjelfva verket egde också Åbo ingenting,
som kunde ersätta lifvet i Stockholm. Der fanns
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att börja med ingen teater, sedän en komediant-
trupp, som 1794 i Åbo tänkte nedslå sinä bopålar,
blifvit förbjuden att derstädes gifva föreställningar.
Den studerande ungdomen borde ej genom sä flärd-
fulla saker lockas från sinä böeker. Denna brist
på olfentliga dramatiska nöjen blef icke ersatt ge-
nom de sällskapsspektakler, som då och då på de
förnämas föranstaltande gäfvos. Yäl synas dessa
enskilta representationer en tid bortåt värit i flor,
men får man tro tidens cronique scandaleuse, togo
de en ganska bedröflig ändalykt. Landshöfdingen,
som var en stor gynnare af teatern, hade i sitt
hus tili sinä gästers nöje lätit uppföra komedier,
men då lian af illa beräknad snälhet lät de med-
spelande betala alla omkostnader, vägrade dessa
för framtiden sin tjenst.

Med mera framgång idkades dansens popu-
lära konst, ehuru äfven dess utveckling tidtals för-
hindrades genom åtskilliga ledsamheter. Så t. ex.
hände, att den värdshusvärd, som för danssällska-
pets räkning förbundit sig att Miia lokal, ständigt
kade denna i så däligt skick, lät icke skura golf-
vet o. s. v., att man var tvungen att skaffa sig
andra rum. Yidare uppkommo betänkliga förtret-
ligheter emellan de tvenne slag af dansoireer,
som en tid bortät voro på modet, aristokratins och
borgerskapets. Nu hände, att borgerskapet utsatte
sin soire tili en bestämd dag och hade i behörig
ordning vidtalat musiken. Alit var sålunda i skick.
Men då kom apropos bud, att de förnäma behöfde
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orkestern. Det återstod ej annat än lyda, och bor-
gerskapet fick dansa utan musik.

Den konstnärliga musiken representerades af
det s. k. musikaliska sällskapet, som med akt-
ningsvärdt allvar arbetade för tonernas konst i
Finland. Det gaf aftonunderhållningar och stun-
dom konserter, hvilka sistnämnda torde hafva vä-
rit talrikt besökta, då en enda inbringade ända
tili 518 plätar. De fruntimmer, som vid dessa
konserter biträdde, kunde räkna på att derföre få
uppbära förtjenta komplimenter både på vers och
prosa. Man var då ännu alltför litet bortskämd
att icke högt värdera de tillfällen, då man, som
det hette på tidens språk, fick på samma gång
fröjda tvenne mäktiga sinnen, ögat och orat.

Med mälarekonsten stod det däligt tili. Dess
enda egentliga representant var universitetets rit-
lärare och denna tjenst var dessutom ofta obesatt
af brist pä hugade sökanden. Att Finland kunde
alstra en så betydande konstnär, derpå synes man
ieke hafva tänkt, ty hvarje gång det blef fråga
om ritläraretjenstens besättande vände man sinä
blickar mot Sverige. Den högsta fordran man äf-
ven ställde på denna måleriets enda mälsman i
landet var att hän borde drägligt kunna porträttera.

Den ringa utyeckling de sköna konsterna den
tiden egde i Finland ooh det allmänna lifvets fat-
tigdom på andlig lyftning hade tili följd, att stu-
denten i allt, som angick hans framtidsbildning,
uteslutande hänvisades tili universitetet. Porthans
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namn hade väl spridt en vacker glans öfver Au-
ras lärosäte, ooh högre har denna inrättning al-
drig värit uppburen af nationen, men icke dess
mindre bör man akta sig för att alitför högt anslä
betydelsen af dess verksamhet. Porthan beklagar
sig på flera ställen i sin korrespondens deröfver,
att andan vid landets högskola alldeles icke var
sådan man kunde önska. Professorerna, med un-
dantag af några, skötte icke sinä studier såsom de
det bort; en rnycket förderflig ekonomisk riktning
hade utbredt sig bland dem, de idkade åkerbruk,
de sehackrade med gärdar, men lektionerna gingo
dåligt oeh någon skriftställare-verksamhet af bety-
denhet idkades af dem säilän. Ja, med indigna-
tion omtalar den allvarliga Porthan en professor,
som nastan glömde allt hvad tjensten fordrade för
sin passion för dans. Det betänkligaste var att
några nya framtidslofvande ämnen icke uppstodo
ibland de unga. "Det är en skadlig esprit”, skrif-
ver Porthan, ”som emot förra tider hos vära do-
center vill innästla sig, att de anse akad. göromäl
för en bisak och söka sin utkomst genom andra
göromäl än docerande.” Om tidens studenter hyste
Porthan icke heller någon hög tanke. Hän tadlar
deras ringa intresse för studier, den skyndsamhet
och slarfaktighet, hvarmed de togo sinä examina.
”Det ser verkeligen brokigt ut med akademiens
framtid”, skrifver Porthan tili Calonius, "arbetsam-
heten hos ungdomen har sä afstannat, att det är
en grämelse att se."
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Jag kunde ur Porthans korrespondens omta-
la mänga anekdoter, som vittua om högst naiva
förhällanden vid universitetet. Jäg vill dock in-
skränka mig tili en enda. Denna lilla akademiska
familjescen upplyser oss med rörande enkelhet om
den patriarkalism, som då ännu herskade vid lan-
dets högskola.

Jag förtiger alla namn oeh förlägger tiden
tili sagans ”det var engång.”

En stor officie] fest skulle firas af universitetet.
Konsistorium antager talare, men emedau man fruk-
tade att de utsedda ej akulle vara i ständ att Miia
drägliga tai på svenska, beslöts att de alla borde
begagna sig af de lärdas öfliga spräk, latinet. Man
ville bespara sinä kolleger allmänhetens kritik.
Men vid dessa bestämningar hade kons. glömt att
rådföra sig med en vigtig auktoritet, ocli denna
var rektor magnifici fru. Väre sig att hon lofvat
sinä bekanta fruntimmer en akademisk festivitet,
af hvilken äfven de kunde hemta uppbyggelse,
eller att hon af annan anledning befallte sin lydi-
ga äkta hälft att ändra konsistorii beslut; denne
företager sig att i sitt program förklara, det ett
af talen sisulle hållas pä svenska. Samtidigt med
programmets utgifvande underrättas professorer-
na, att den utsedde talaren redan hade sitt o-
pus färdigt, ooh att ej tiden medgaf dess öfver-
sättande tili latin. Professorerna voro sålunda öf-
verlistade. Men dä samlade de hela sin myndig-
het och tvungo rektor att alldeles inställa det

2
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svenska talet. De ville på intet vilkor tillåta den
utsedde talarn att orda på ett spräk, som af all-
mänheten begreps, emedan de tillräckligt kände
sin embetsbroder.

Fru rektorskan hade sälunda lidit ett totalt
nederlag i sin strid med konsistoriuin, men med
en så mäktig dignitär gäckas man ej ostraffadt.
För att åtminstone förblända sinä antagonister till-
ställer den oförsonliga frun ett kalas tili qvällen,
dit äfven dessa alla ädelmodigt blefvo inbjudna,
Professorerna ville likväl behålla sin seger ogra-
verad, eller också kände de förut arten af fru
rektorskans kalaser, endast några af de inbjudna
infunno sig och dessa prisade ej sin lycka. För-
modligen för att gifva de impertinenta professorer-
na ett rättvist straff lät vår fru dem enda frän
\ 6, då samlingen skedde, tili kl. 8 vänta på trak-
tering. ”Icke ens thevatten bestods”, säger Porthan
föraktfullt. Då väntan nätt sin höjd kringbars här-
sken mandelmjölk. Derefter följde den egentliga
vedergällningen. Rektor magnificus trädde fram,
och sedän hän förklarat, att hän redan frän skol-
tiden var van att eftersäga prediko-ord, företog
hän sig att tili professorernas uppbyggelse gifva
en svensk recit af sin på förmiddagen hälinä la-
tinska oration. Härefter uppstämde hän helt alle-
na: "hela verlden fröjdas Herran.” "I anledning
häraf’, skrifver Porthan, "benämnes kalaset af spe-
foglarna för aftonsången."

Dylika outvecklade och patriarkaliska för-
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hållanden, som pä slutet af 18:de seklet herskade
vid Åbo akademi, betingade i väsendtlig mån ar-
ten af Porthans verksamhet. Den fiek, ju längre
hän lefde, en alltmera personlig karakter. Det var
icke i egenskap af publieist hän inverkade på sin
tid och sitt land, ty de ofta ganska torra detalj-
undersökningar, hvarmed hän försedde sin tidning,
och de gamla handlingar hän i den införde, kun-
de svärligen intressera en större publik, och huru
skygg hän var beträffande allt, som rörde politi-
ken, har jag ofvanföre päpekat. Hans poesi egde
icke heller det inspirationens kännemärke, som
förmätt bana den väg tili Finlands hem, för att
der upplysa och varma.

Men vai- hans skriftställareinverkan på sin
tid af mindre betydelse, sä vai- lians lärareverk-
samhet så mycket mera ingripande. Det fir väl
en tråkig atmosfer, som omgifver ordet lärare,
men detta ord skall otvifyelaktigt få en annan
klang, om vi föreställa oss Porthan. Namnet Por-
than hade småningom för detta finska fosterland
blifvit ett symboliskt uttryck för vetandet ooh fo-
sterlandskärleken i deras högsta form, den gamle
professorn i Åbo hade utan ali fullmakt ooh alla
dokumenter blifvit ett slags kultusminister för vårt
folk. Att skicka sinä söner tili universitetet var
att skicka dem tili Porthan, ty dessa tvenne ord
uppfattades blott som skilda uttryck för samma
sak. De gamla pastorerna på landsbygden visste
att den firade professorn icke glömt sinä ungdoms-
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vänner, ooh de ställde sinä söner under hans sär-
skilta beskydd. Och kunde dessa återhemta tili
sinä hem några uppmuntrande ord af Porthan, dä
voro alla dårskaper, de möjligen begått, förlåtna,
och hade någon skrifvit ett poem och kunde upp-
visa Porthans korrigeringar i kanten, då blef hän
af föräldrar och syskon helsad som en blifvande
skald af oförgängligt rykte.

Porthans samtida biografer synes frukta in-
genting mer, än att detta naiva förhållande emel-
lan Porthan och ungdomen icke rätteligen af en
efterverld skulle uppfattas. En biograf i Åbo Tid-
niug skrifver kort efter hans död: ”Hvad hän
som lärare var är med honom försvunnet. Blott
som en frukt eller ett minne hos dem, på hvilka
hän personligen verkat, lefver ännu denna bety-
dande del af hans förtjenst. Efterverlden skall
icke veta rätt uppskatta den. Lärarens talang är

liksoin virtuosens bunden vid sjelfva hans person,
och hans värde efter döden slocknar ej säilän med
hans lärjungars tacksamma kansia. Sjelfva hans
skrifter bära icke alltid hans rätta stämpel. Det
gifves en ande, som ej kan fästas vid ord och
bokstäfver.”

Denna ande, som enligt biografens ord, icke
fmnes fjättrad i Porthans utgifna skrifter, är den
vördnad för vetande och fosterland, som genom
hans lärjungar utbreddes öfver Finlands fjerran
bygder. Många studentgenerationer samlades om-
kring denna lärare och med hvarje, som äterut-
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strömmade öfver landet, hemtades med en fond af
nyyäckt patriotisrn. Dessa generationer dogo väl
bort och med dem glömdes för en tid namnet Por-
than, men det skulle stå upp igen, sedän den halft
omedvetna fosterlandskänsla, hyars tolk hän värit,
klarnat upp tili en ide. De lärjungar, som upp-
fängat den oförgängliga ande, som lik en hemlig
kraft verkade hans verk, skulle växa tili ett folk,
och Finlands aflägsna provins på samma gäng fatta
sig som ett fosterland.

M. H. Den tid, hyars allmänna sträfvanden
jag i dag försökt skildra, är icke tillräckligt för-
stådd, om vi ieke tillika studera den i tankens o-
medelbaräste yttring, poesin. Vi skola finna, kuru
det stora gustavianska tidehvarfvet med dess ära
och fel nastan gick spårlöst förbi för Finlands
dikt, burn först vid dess fall de första tonerna
anslogos, som vittnade om ett ursprung frän detta
land. Men äfven hos sängen skola yi yarsna Sam-
ina skygghet som hos Porthan, i det icke heller
den vägade tro på sig sjelf som en makt upp-
vuxen ur nationen. Den målade vär himmels färg,
den samlade yåra vikars fägring i sommaraftonens
frid, den fångade rodnaden frän yåra fliekors kin-
der, men den yågade ej säga, att allt detta var
vårt, också den blickade bortom Ålands haf, när
den sökte ett fosterland.
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Andra Föreläsningen.
Det är en antnärkningsvärd företeelse i ut-

vecklingen af vår litteratur, att det stora gustavi-
anska tidehvarfvet icke mera inverkat på Finlands
poesi. Yar det väl så, att det mötande hafvet
satte en gräns för Gustaf III:s infljtande, eller var
väl Finland så fattigt pä anlag stämplade af sång-
mön, att icke här en enda skald kunde uppstå
under en tid, då svenska vitterheten firade sinä
största triumfer. Det är väl sant, att det seger-
druckna jublet kring Gustaf III:s tron endast i
döende vägor kunde hinna fram tili oss, att glan-
sen från kungaborgen måste mycket förblekna på
deu länga vägen tili våra ödemarker, men Finland
utgjorde ju likväl då en del af det svenska riket
och helst nägon stråle af den lifvande solen hade
äfven bort hitta hit en väg. Hade diktens konst
under perioden förut af den stora allmänheten blif-
vit uppfattad som en visserligen ganska vacker,
men dock öfverflödig sällskapstalang, så hade den
genom Gustaf 111 blifvit erkänd som en bestånds-
del i nationens ära, och redan detta högre med-
vetande hade bort förmå den äfven hos oss att
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taga en stoltare flygt. Väl gladde man sig äfven
i Finland ät sångens nyförvärfvade ära, men den-
na glädje tog ej form i oförgängliga qväden.

Yar väl orsaken härtill den, att Finland läg
så fjerran, att det friska och lyftade lif, som ge-
nom den unga konungen infördes i hans rike, här
endast kunde blifva en legend, berättad, men icke
upplefd? Våra skalder kunde ju icke hemta in-
spiration af hofyets praktfulla fester, som, om äf-
ven mycken flärd blandades deri, dock gåfvo en
synlig glans åt det svenska namnet, och vär huf-
vudstad var alltför obetydlig för att gifva ens en
fördunklad bild af Stockholm med dess teatrar och
djurgärd. Hvarifrån skulle våra skalder hemta den
hofmannagraee, som utmärkte Gustaf lILs aristo-
kratiska sängare, eller hvarifrån skulle de taga de
burleska motiver, hvarpå en Hellman egde så god
tillgång?

Men Finland var icke blott i rummet afskildt
från det svenska lifvets medelpunkt, äfven dess
inre deltagande för Sverige ooh svenska minnen
hade småningom försvagats. De genom Porthan
väckta flnska sträfvanden hade blifvit nationens
dyrbaraste intresse, dess hjerta hade icke mera
mm för den uteslutande svenska patriotism, som
utgätt från Gustaf 111. Alltför anspräkslösa funno
dessa sträfvanden ännu icke sitt poetiska uttryck,
men de voro dock starka nog att försvaga kän-
slan för Sverige. Märkvärdigt nog har ingen en-
da fmsk diktare under den gustavianska tiden
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egnat sin konst tili förherrligande af svenska hi-
storiens minnen.

Men om sålunda den finsk-svenska dikten
under denna period icke upptog nägra svenskt
nationela äimien, och om den derjemte saknade
den inspiration, som utmärkte de svenska skalder-
nas verk, sä är den dock, livad dess allmänna i-
deer och hvad den yttre formen beträffar, ett barn
af den gustavianska tiden. Yäl hade den unga
konungen gjort hvad hän förmått för att rycka
dikten närmare lifvet, men genom att upptaga el-
lei- ätminstone besanna den poetiska smak och det
poetiska machineri, som hufvudsakligast genom
den franska litteraturen blifvit upphöjda tili före-
bilder, hade hän lagt ett väsendtligt hinder för ett
fullkomligt sammanslutande af dessa tvenne mak-
ter. Den moderna poesin, och närmast den fran-
ska, hade utgått från imitation af antiken, och de
frän denna länade bilder och uttryekssätt fortforo
genom sekler att vara diktens förnämsta prydna-
der. Använda af stora skalder blefvo dessa stän-
digt förnyade, sä mycket mer som de t. ex. under
det gustavianska seklet i Sverige tillämpades på
nationela ämnen, men en annan blef händelsen dä
de, såsom fallet var i Finland, räkade ut för poe-
ter af tredje och fjerdc ordningen, och dä ingen
fosterländsk hänförelse gaf dem sin lyftning. Nå-
gra allmänna satser hemtade ur tidens s. k. filosofi
bildade icke en tillräcklig ersättning för den fe-
lande inspirationen och de nya prydnader, som in-
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förts från den skandinaviska mytologin, voro äfven
alltför torftiga för att allena kunna ersätta det
som brast i poetisk uppfattning. Den väsendtliga-
ste vådan låg deri, att poesin betraktades som en
yttring af lärdomen, att den vant sig vid en ide-
krets, som stod utom, ellei-, om man så vill, öfver
det j-anliga Jifvet, och att dess språk i följd häraf
betydligt skilt sig från vanliga menniskors tungo-
mäl.

Yitter och studerad voro nastan samma be-
grepp. Man gaf gerna en poet tillnamnet lärd,
genom detta uttryck förlänande hans dikt en hö-
gre betydelse, och för att rätt upphöja honom
tillade man gerna, att hän var en Apollos son el-
lei- en gunstling hos de uio. Vid behandlingen af
de flesta ämnen egde man förutfärdiga uttryck,
som väl kunde skifta form, men som dook för-
blefvo desamma. Det var icke artigt att säga på
vers om en flicka att hon var vacker, att hennes
kind var röd och hennes öga mildt, man borde
säga att hon var en syster tili gracerna, att cupi-
doner bodde på hennes kind ooh att blicken var
ett hem för skalkaktiga eroter. Hon fick ej äl-
skas, men väl kunde man blifva dödligt betagen
i henne, notabene om man blifvit träffad af Åmors
bevingade pii. Det var icke heller väl att kalla
henne med det namn hon vid kristningen fått, hon
måste döpas om tili Cloe ellei- Dafnis, och på sam-
ma gäng antog poeten namnet Filemon ellei- Atis.
Icke ens lokalen var likgiltig; för att rätt af en
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skald kuuna älskas mäste hon förflyttas tili Arkä-
diens land, Och den som var nog lycklig att vin-
na hennes hjerta fick ej ingä med henne ett krist-
ligt äktenskap, men väl kunde hän med henne
träda under hymens ok.

Ungefär detta var poesins erkända tungomål
i Finland då en ung skald helt plötsligen uppträd-
de och länkade dikten in på nya banor. Hän var
ingen oppositionens man, hän åsyftade ingen revo-
lution, hän vädjade blott tili sångens eviga rätt
att uttala det egna hjertats sjelferfarenhet på ett
språk, som vuxit upp ur det lif, i hvilket denna
erfarenhet var hemmastadd. Hans namn var Frans
Michael Franzen.

Hvilken väckelse det var, som först gaf hans
lif dess mål, yisste hän icke sjelf. Uppvuxen bland
tjärtunnor och andra handelsartiklar hade poesins
kansia hos honom vaknat nastan af sig sjelf. Hän var
skald förrän hän visste hvad detta ord betydde. Myc-
ket ung blifven student hade lian fätt fägna sig ät
Porthans särskilta ledning, hvilken, om också sjelf
poet af den gamla skolan, egde tillräckligt natur-
sinne för att förstä den blygsamma ynglingens
flärdlösa dikter. Och knappt hade allmänheten
blifvit bekant med den unga skaldens första alster,
förrän de flögo ifrån kust tili kust. Ändtligen hör-
de man dikten tala ett tungomål, som enhvar för-
stod, ändtligen hade den öfvergifvit parnassens
kala topp för att lefva de dödligas lif på jorden.
Man emottog icke dessa dikter med den kalla
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beundran, man värit van att egna de gustavianska
skaldernas verk, man älskade dem som syskon ur
ens eget hem. Alit hvad de hade att säga kände
man ju också förut, man möttes på hvarje rad af
en kansia, man upplefvat sjelf, eller en erfarenhet,
som redan länge bott i ens eget hjerta, och dock
var allt så nytt. Hvem hade icke sett huru vin-
den drog sitt sista andedrag öfver fjärden i som-
maraftonens frid, eller fägnat sig ät furornas glitt-
rande rimfrost i marssolens sken, och hvem hade
icke som barn med undran betraktat de präktiga
landskap, som bildats af den stelnade imman på
fönsterrutan ? Den verldsuppfattning, som talade
ur dessa enkla qväden, behöfde inga lärda noter i
marginalet för att kuvina förstäs, det egna hjertat
svarade ja tili alla de barnsliga och dock djup-
sinniga läror, som meddelades af denna dikt. För
denna poesi var t. ex. nattens stjernehimmel ej ett
praktfullt bevis på verldens matematiska ordning,
det var Guds ögon som derifrån blickade ner,
men med högre glans strålade de ändå, när de ä-
terspeglades i en moders blick.

Huru djupt poetisk Franzens hela uppfattning
var fmher man klart först dä, när man jemför
hans dikter med den föregående tidens. Nastan
alla af dennas ideer ega sin motsvarighet hos Fran-
zen, men icke mera uttalade i filosofemets kalla
form, utan gjorda tili hvarje hjertas tillhörighet
genom den oreflekterade känsiä som gifvit dem
lif. Den eudemonism, sökande efter lycka, som
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Porthans poesi uppställde som lifvets kraft, och
som återflnnes i så många skiftningar under den
gustavianska tiden, den möter oss äfven hos Fran-
zen, men hvilken omätlig skilnad i sättet huru
denna lära förkunnas! Hos de gustavianska skal-
derna är lyekan ett fjerran mål, dit man oupphör-
ligen sträfvar, den är en kraft, som eldar tili nya
ansträngningar, men den sjelf hvar flnnes väl den?
Sällhet, du trifves ej på njutningens svandunsbädd,
ieke i ärelystnadens förhoppningar, säger Kellgren,
du fmnes ieke här nere i nägon form, du -är

blott en röst från bättre verldar. Så var den ieke
för Franzen; hän visste att den fauns, den fanns
i barnets glada jollei- , i kärlekens rodnad, den lef-
de i tusen former, men blott för det hjerta, som
ieke förlorat sin barnaoskuld och sin barnatro.
Att söka lyekan, det var för honom att fänga den
vingade minuten, men fånga den så, att intet sam-
vetsqval förskymde dess frid. Ooh denna lycka
kunde ej dö med åren, den behöfde intet stöd af
ungdomens kraft, ty som minne lefde den dubbelt
herrlig upp, när äldern kastat sin snö i locken.

Äfven hos Franzen möter man denna var-
ning, att ej drifva njutningen tili sin spets, också
hän förstär det stora i kraften att- försaka, men
denna har hän ieke lärt af nägon förståndig ma-
xim, som skildrar det farliga i njutningens öfver-
mått, och hän hade ieke lärt sig själens styrka af
Romas döda Seipioner; en moders forskande famn-
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tag, den älskandes frågande blick äro de makter,
som för honom bjuda lättsinnet att stanna.

Det ömmande för likars nöd, den fdantropi,
som 18:de seklet skattade sä högt, och som så of-
ta blifvit bragt tili tals af dess poesi, icke heller
den saknas hos Franzen. Franzen har väl icke
gifvit nägot vetenskapligt bevis på skyldigheten
att göra godt, hän skref väl inga oder tili väl-
görenhetens lof, men hän ropade åt himmelens
foglar oeh sin lidande nasta:

Flyg icke hort, du, som här sjöng om våren,
Tag fritt det korn , du finner i mitt land.
Också för dig, du enkä, tyngd af åren,
Jag ej skall räkna axen i din hand.

Franzen öfvergaf den poesins konvenans, som
sekler gjort tili häfd, hän skädade icke de föremål,
lian besjöng, genom de filosofiska hegreppens för-
storingsglas, eller klippte lian dem efter nägot pä
förhand antaget mönster, och derigenom åstadkom
hän en dikt, som af hvarje hjerta begreps. Jag
vill dock icke längre utföra denna jemförelse, en
hvar, som helst nägot studerat den gustavianska
poesin och Franzen, kan bringa den tili punkt.
Jag har genom dessa anmärkningar blott velat an-
tyda livari Franzens egendomlighet bestär. Det
var genom honom som hemmets rika verld öppna-
des för Finlands dikt, de barndornsminnen, de
ungdomserfarenheter enhvar upplefvat, dem fänga-
de hän i ordets lätta drägt och derigenom blef
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han stor. Må man icke säga att denna verld är
träng, då dess begge ändpoler äro det jollrande
barnet, som förvänad öfver lifvets herrlighet slår
upp sitt stora öga i yaggan och den gamla mor-
modren, som stilla somnar bort, ty mellan dessa
två rymmas ju alla lefnadens vexlingar. Man kan
öfvergifva hemmets yrä, man kan samla sig en
yidsträcktare yisdom än som trifves iuom dess
väggar, man kan lära sig nya tankar, som i sin
tur gifva rum för andra, men det finnes en kän-
siä, den äldsta, som äfven blifver den sista, och
det är känslan af ens barndomshem och barudoms-
oskuld. Den sång, som yädjar tili denna, kan Iju-
da glad ellei* sorgsen, den kan blifva ett glädjens
leende eller ett samvetsqval, men den måste gripa
enhvar. Ty hemmet är ju icke blott sammanfatt-
ningen af det käraste man egt, det är ju den för-
sta och den mäktigaste form för det rättas och
det godas uppenbarelse. Först när så icke mera
är, när känslan af hemmet och känslan af det
rätta skiljas åt, först då är det tid för den Fran-
zenska sängen att dö.

Franzens tidigare lyrik rotar sig i den finska
folkandans innersta grund. Kalevalas mäktiga ru-
nor hade ännu icke då lemnat sinä skogar, och
Kanteletars sånger doftade okända, liksom smultron-
blomman på den sved, de så gerna besjunga. Men
jemför man dem, särdeles Kanteletar, med Franzdns
lyrik, så finner man mellan dem åtskilliga berörings-
punkter. Ty hvad är det väl som utgör det in-
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nefsta i den finska lyriska poesin, är det icke
hemmet med sin gyllne ås, med sinä hedar af
ljung, är det icke den kara liagen, der man som
barn vallat sin moders får, och sve’den med dess
böljande säd och röda bär? Denna poesi kastar
icke sinä blickar med längtan emot byarna bortom
skogen, dess verld är trång, men den är rik på
det bästa lifvet eger. Må vi lyssna tili hvad mo-
dren sjunger dä hon vaggar sitt barn der borta i
pörtet. Yagga vill hon lilla sonen, tills hän en
dag skall lära sig plöja åkerns tegar och bygga
stugan ny, och slutligen hemföra den bästa gäfvan,
en sonhustru åt sinä åldriga föräldrar. Inga äre-
lystna drömmar om rikedom och makt blanda sig
i denna modershjertats enkla sång, att lefva med
frid och lefva utan skuld är det högsta den vet.
Och finnes det väl någonting, som uppgär emot
detta enda ord ett hem, huru kalla äro ej de ri-
kaste håfvor emot det härda bröd, som räckes af
en moders hand, och huru bittert är ej en frem-
lings gissel emot en faders milda aga.

Varm och len är linneshjortan
Då af egen mor den sömmats,
Kali är äfven ylletröjan
Knuten af en annan qvinna.
Varm är egen moders badstu
Fastän bad ej slås på härden,
Kali är borta byens badstu
Fastän bad blir ymnigt slaget.
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Lent är äfven fadrens gissel
Om också hän länge straffar,
Blodbestänkt en fremlings gissel
Ora en enda gång det vidrör.

Hvem igenkänner ej Franzens ande i denna djupa
säng, hemtad från Finlands fjerran skogar?

Eller mä vi lyssna tili hvad flickan sjunger
dä hon vallar sin faders boskap. Huru gladt är

det ej att minnas, huru hon följd af ynglingarnas
blickar gick tili Herrans hus vid sin broders och
sin yngre systers sida, och huru ljuft att tänka på
den vän, af hvilken hon blifvit vald. Honom skall
hon ocksä följa en dag tili fremmande byar,

Flytta bort från fosterjorden,
Från sin moders honingsorter,
Från sin fostrarinnas gårdar.

Och hon går, ty det är lifvets lag, men med en
tär i ögat tar hon afsked af föräldrar och husfolk,
och hon hoppas äunu i det sista att än engång få
återse det kara pörtet, gärden med dess ljufva
rönnar och heden med dess vackra ljung.

Men alla dessa känslor växa blott i ett hjer-
ta, som icke förlorat sin oskuld, ty hvarje korp i
skogen och hvarje groda i dammen har en ankla-
gelse för den fallna.

Jag frägar åter, är icke detta Franzen? Möta
vi ej hos honom densamma idekrets ooh densam-
ma lifsuppfattning, endast förandligad ocli vidgad?
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Är det icke densamma djupa känslan af ett hem,
som utgör den värmande solen i hans dikt?

Sälänge lian förblef denna kansia trogen, så-
länge lian ätnöjde sig med att göra den tili me-
delpunkten i sin sång, var lian en stor skald, men
hän var det icke mer när lian upplöste den i re-
flexion och sökte en vidsträcktare sfer för sin
poesi. Hans sång behöfde hemmets värme, behöf-
de omgifvas af lekande barn, af älskande syskon
och vänner, den mäste hemta sitt ljus af en mo-
ders blickar, den måste låna sin klang af granar-
nas sus och elfvarnas spräng i detta finska foster-
land. Det var dess stora skuld att den småningom
öfvergaf den ena efter den andra af dessa makter.
Franzen märkte icke sjelf att en sträng på hans
lyra sprang med hvarje barndomsvän hän lemna-
de, lian trodde sig öfverallt Anna lika trogna, och
lian blef bedragen. Om också barnasjälens tro
öppnade alla sinä under för den unge Franzen, sä
hade hans suille derföre icke tillräcklig kraft att
gå tili doms med tankens synder under mensklig-
hetens lopp. Om äfven Selma och Fanny yppade
för honom hela herrligheten af deras hjertans
fägring, så voro icke derföre historiens mäktiga
gestalter lika villiga att inviga honom i deras lef-
nads hemlighet. Om lian förstod den enkla ko-
nungskhet, som lefde hos den gamla knekten, så
förstod hän icke derföre revolutionens storm, som
sprider död och lif på en gång. Och egde äfven
vär natur ingen hemlighet för honom, begrep hän
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hvarje blommas tanke i Finlands skog, så var det
derföre ej nödvändigt att äfven en annan natur
skulle lika villigt helsa honom som sin skald, då
hän öfvergaf sitt fädernesland.

Det är väl sant, att den tid, under hvilken
Franzen lefde och diktade, sjelf tycktes uppfordra
tili filosofiska betraktelser. Franska revolutionen
hade med stormens fart utbredt sinä ideer öfver
Europa, de nyväckta ropen om frihet och jemlik-
het hade äfven hunnit tili oss, och mänget yng-
lingahjerta klappade häftigt äfven här vid deras
mäktiga ljud. Den unga Franzdn blef äfven an-
slagen af den nya tid, som utlofvades åt den trötta
menskligheten, och genom en lycklig händelse blef
hän satt i tillfälle att vid verkstaden för revolu-
tionen studera arten af dess ideer. Kommen tili
Paris måste hän hafva blifvit djupt gripen af den
demokratiska prägel som lifvet egde, ty hän egna-
de en vacker ode på franska å la liberte frangaise.

”Här i dessa stolta alleer”, heter det i detta
poem, ”tänker jag på mitt fjerran fäderhesland.
Hvad ser jag? Är det yäl en dröm, att jag mö-
ter dig, Frihet, på dessa blomsterhöljda stränder?
Aterflnner jag i denua lifvets prakt dig, som lef-
ver bland våra hyddor ooh bland snön på vära
berg? Men du, Frihet, är hos oss oskyldig ooh
mild som vära hjordars mjölk, här är du blixtran-
de som drufvornas vin. Det vilda hatet kastar
jagad af dig bort sin blodiga fana, och mensklig-
heten följer jublande din triumfvagn. Snart skall
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allt, liksom efter åskan, uppblomstra i dina spår.
Frihet, sluta ditt värf, och uppamma nya hjeltar
för freden."

Men Franzen skulle alltför snart blifva be-
dragen i sin förväntan. Revolutionens guillotiner
lärde honom snart äfven den hemska sidan af den-
na frihet, som med bila och svärd ville tvinga
menskligheten att blifva lycklig. Från denna stund
vände Franzen ali den förbittring, hvaraf hän var
mäktig, icke blott emot revolutionen sjelf, utan
äfven emot de ideer, som medverkat tili dess ut-
brott, och denna förbittring lemnade honom aldrig.

I sinä verser vid seklets sista promotion,
1798, kastar hän sin bliek tillbaka emot detta
märkvärdiga tidehvarf, och på ett praktfullt, ofta
genialiskt sätt skildrar hän hufvudpunkterna af
dess äflan. Detta poem är ett uttryck för den
misströstan och trötthet, som bemäktigat sig Euro-
pa sedän revolutionens första rus förflyktigat och
frihetens ståtliga löften visat sin vanmakt.

Rysligt skönt f orhi oss vedan skrider
Delta sekel, Ukt ett skepp i brand,
Som på Jlodens natibetäckta Strand
Glans och fasa på sin hana sprider.
Fåfängt gladdes mensklighetens hopp
Att se freden huren i dess sköte
Sanningen och friheten tili möte
Hioit ruiner märkä ut dess lopp.

Demia tröstlösa lära, att det 18:de seklet endast
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efterlemnat förstörelse, genomklingar nastan hvarje
rad. Blott vid några namn, säsom Linne, Leibnitz
och andra dröjer skalden med välbehag; för öfrigt
mötes hän af idel skuld och mörker. Ingen tro,
ingen redlighet förmår hän upptäcka i tidens strid.

Så af vekhet och af grymhet skiftar
Den förfining som vi nait i dag,
Svepte i ett rökmoln, hvars hehag
Skyler hlott en luft som pest förgiftar.
Fåfängt tili en tröst för fantasin
En förskönad verld af dikten drömmes ,

Endast svagt af konstens blommor gömmesr

Mensklighet, din sorgliga ruin.

Doek ett nytt sekel randas, och kanhända skall
det förmå uppbygga hvad det förflutna förstört.

En mera tröstefull uppfattning kunde man ej
begära af en skald, som stod midt i den förstö-
relse hän besjöng. Meri hvad var då orsaken tili
den jägtande ero soin genomgick tidehvarfvet?
Det var tankens förmätenhet alt pä egen grund
söka uppbygga den verld, som blott hvilade trygg
pä. bibelns hälleberg. I ett poem kalladt ”Tidens
Filosofi” har Franzen försökt teekna de särskilta
systemer, som hyllades, och hän har vid hvarje
sökt uppvisa den förtviflan hvartill de måste leda.
Sedän hän genomgått dem alla hamnar hän åter
vid den barnatro, som städse utgjort hans bästa
lycka.
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Så med mig sjelf förlikt, jag vände om min julle
Och lyckligt kom i land, och der jag under mig
En afgrund sett förut, jag nu från kyrkans kulle
Såg himlen med sin soi i djupet spegla sig.
Och att det icke var en präktig bild allena
Jag fann, då jag såg upp, som menska hioit igen.
O! lys mig, värm mig, soi! du höga, hulda, rena,
Sjelf i din glans fördold, du lifvar olit med den.

Af dessa utdrag kanna vi göra oss ett nog
fullständigt begrepp om arten af Franzens filoso-
fiska poesi, om man kan gifva denna benämning
åt en dikt, hvars ändamål just är att upphäfva
ali fllosofl. Huru lärorika dessa qväden än kanna
vara för den, som önskar studera Franzen och
hans tid, så äro de dock som poetiska produkter
oändligt underlägsna hans första lyriska sänger.
Den fromma tro, som möter ur ett barns förtrö-
stan, griper på ett helt annat sätt än den tro, som
i blotta känslans namn gär att bryta stafven öfver
mensklighetens håg att begripa sitt eget öde. För-
gäfves har Franzdn slösat med sinä rikaste färger,
den troende blir icke mera stärkt i sin tro genorn
dessa ofta orättvisa utfall emot tankens strider,
och tviflaren blir icke omvänd af några klingande
ord och försäkran om den lycka, som skördas af
barnasinnets förtröstan.

Det var, som jag nämde, Franzens poetiska
skuld, att hän upplöste i reflexion sin säkra kän-
siä, och vi finna ett yttermera besannande häraf i
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hans politiska dikter. Huru poetisk är ej den ko-
nungskhet som talar ur den gamla knekten, som
lyfte pä hatten hvarje gång hans dyrkade konungs
namu blef nämdt, men huru platt är ej den utstu-
derade rojalism, som blifvit yidlöftigt utlagd i
Julie de St. Julien? Den kansia som tvingar den
tappre att dö för sin konung, den yar Franzen
mäktig att sjunga ut, men hän egde derföre icke
kraft att särskåda alla olika styrelsesätts inbördes
företräden oeh brister. Redan uppställningen i
Julie förräder en sådan brist på inspiration, att
man svärligen vill läta öfvertyga sig om att detta
poem verkligen är af Franzen. Ehuru det på sätt
ooh vis ligger utom raitt egentliga omräde, skall
jag för att bevisa mitt omdöme i korthet berätta
sjelfva händelsen som ligger tili grund för detsamma.

En ung norrman, som studerat i Köpenhamn,
begifver sig tili Paris för att på närmare häll be-
trakta den frihet, hän pä afstånd så beundrat.
Grenom samspräk med åtskilliga personer, som en-
hvar representerar en skild tendens, Marsin Jako-
bininismen, Armand den monarkiska principen,
Remy den religiösa återgängen o. s. v. blir den
unga norrmannen öfvertygad om att den rätta fri-
heten blott finnes bland Norges fjällar, oeh hän
ätervänder dit åtföljd af en ung flicka, dotter tili
en emigrant, hvars kärlek hän vunnit. Redan
denna innehällsförteckning bevisar huru svag hela
dikten är, oeh denna tanke kan blott stärkas af de
uttänjda oeh afsigtliga politiska samspråk hvaraf
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poemet öfverflödar. Pullständigare än Franzen här
det gjort kan ej en skald taga lifvet af sin egen
poesi.

Men den skuld Franzen sjelf åsamkat sig
skulle äfven hämna sig inom det fält, som verkli-
gen yar hans. I ”Emilie eller en afton iLappland”
försökte skalden en återgång tili idyllen. Det är
äter ett hem som utgör medelpunkten i hans säng,
och om det äfven är förlagdt bland Lapplands i-
sar, så är det dock ett hem. Här skola vi väl
mötas af densamma värme som talar ur skaldens
första dikter, här behöfya vi väl ej fördjupa oss i
filosofiska frägor och politik. Yi hafva ju Guds
fria natur, vi hafva de kara fjällarna och bland
dem den rödmålade stugan med sinä hvita fönster-
poster; här helsas vi af granarnas sus och elfvar-
nas språng, med ett ord det är den natur som
skalden målat så sant förut, och vi hafva dessutom
tvenne älskande svalor, som flugit hit för att byg-
ga bo och blott söka sin verld och sin lycka i sin
kärlek. Alit detta hafva vi, det är sant, men vi
hafva olyckligtvis någonting ännu, som mycket
förskymmer den enkla skönheten i detta lif. Hade
skalden redan blifvit så van vid att fästa nägon
tendens vid sin dikt, att lian icke mera förmådde
läta den tala endast sitt eget tungomäl? Hade hän
blifvit så van vid reflexion, att hans känsla och
poetiska blick icke mera voro honom nog? Jag
vet det ej, men det jag vet är att dikten mycket
förlorat pä den afsigtlighet som skalden inlagt i
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den. Den fria naturen får icke mera tala sitt
mäktiga språk i den anspråkslöshet som är natu-
ren egen, den måste blifva en anklagelse emot det
förskämda lifvet i staden. Hvarföre skulle ej de
älskande i deras hjertans fullhet finna sin lycka i
det lif som var dem beskärdt, hvarföre skulle de
tillika uttala detta medlidaude med den stackars
Prunk i hans stora slott, hvarföre skulle de stän-
digt jemföra sitt enkla, naturfriska lif med Stock-
holms spektakler och baler? Och slutligen, hvar-
före söka dessa naturbeskrifningar så gerna en
Jemförelse med Hesperiens trakter, tro de icke på
sin egen rätt och sin egen makt, då de se sig om
efter ett yttre stöd?

Vi träffa i Emilie densamma dubbelhet, soin

genomgår Franzens filosofiska dikter. I dessa haf-
va yi en förutfattad äsigt, i hvars namn skalden
drager i härnåd emot hvarje annan, i Emilie är
det naturen och en urartad bildning som stå gent
emot hvarandra. Väl möter man stundom äfven
i Franzens bästa lyriska dikter en fredlig polemik
emellan oskuld och förfining, emellan tro och otro,
men dessa ur tidens sätt att se hemtade jemförel-
ser hafva ännu icke blifvit drifna tili sin spets,
hyarigenom de upphört att vara poetiska. I Emi-
lie hafva de blifvit fattade i deras skriande mot-
sats, den naturens och hemmets frid, som dikten
velat måla, störes oupphörligen af tanken pä lyxen
och flärden. Den enkla naturkänslan är bruten,
då man icke mera bar sin tillfredställelse i den.
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och värmen från hemmets härd är betydligt svat-
nad, då derifrån tanken beständigt ledes tili dessa
blaserade menniskor,

Som intel nöje ha, blott för att nöje få.
Vi skola nu kasta en blick på de sänger af Fran-
zen, som hafva Finland tili sitt ämne, och skola
se tili i hvad män de kunna bidraga tili hans ka-
rakteristik.

I en dikt, kallad "Finlands Uppodling", har
Franzen klart uttalat sinä tankar om den framtid
hän ansäg vara detta land beskärd, och detta poem
är så mycket märkligare, som det utgör det sista
ordet af 18:de seklets patriotism. Stående på grän-
sen emellan tvenne århundraden, det är skrifvet
1800, samlar det i en poetisk form de sträfvan-
den, i hvilka den nationela känslan funnit sitt ut-
tryck under det flydda tidehvarfvet.

Äfven du, o Finland, skall omsider
Ibland Europas barn ditt hufvud lyfta opp.
1 dina dalars djup, der de begråtna tider
Med kärrens dimmor fiy, hvad utsigt för ditt

hopp!
Hvem knöt dm sköna ked af tusen fria händer
Från aknen af din fjäll tili dina sångmörs

Strand ?

Hvem slog den eld, hvars gnista tänder
På engång alla bröst i patriotisk brandy

Hård var dock vär natur och frost hade mer än
3
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engäng gått öfver Finlands fält, och ofta försköt
den finska fosterbygden sin egen son

och endast tamma fåror
Åt hans bedragna hopp mer grym un klippan

böd.
Olyckeliga land, emellan plågor skiftadt
Hioit tili ett högre svallfördäms din härjnings

fiod.
Hvad hungern ej förtärt, hvad pesten ej för-

giftat
Af krigets ande Jiöljs i mordbrand och i blod.
O! minnen af en tid, då odlarn ifrån plogen
Gich slagen tili sitt tjäll, och fann der endast

lik;
Då hioit bland rofdjuren i skogen
Gafs skydd mot en barbar, på tusen dödssätt

rik.

Lång var, min fosterbygd! din rad af olycks-
tider,

Men hemskast öfver dig det tidehvarf stod opp,
Som, snart fullbordadt, bär bland minnets py-

ramider
Sitt hufvud, tungt af skuld för jordens spil-

da hopp.
Hvad nait omkring dess foi du såg, liki graf-

vens, öde,
Hvad ljungeld kring dess spets! Dock gluds de

skingrats ren:
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Du har begrafvit dina döde,
Och nya söners shörd betäcker deras ben.

I den fredliga striden emot naturens hårdhet, o-
kunnigheten och flärden hade Finland att vinna
sinä segrar. Trofast slutet tili Sveriges sida skulle
Suomi genom dessa vinningar förskaffa sig en ära,
det icke egt förut. Genom sinä fartyg, som tili
fremmande hamnar buro landets frukt, och genom
sinä söners snille skulle

Finland, lyft vid Sveriges sida,
JBeundras af en verld, som glömde att detfanns.

I dessa rader har Franzen littalat hela fullhe-
ten af Finlands sjelfmedvetande vid början af detta
sekel, och det är icke min mening att uttala nä-
gon anklagelse för att hän icke vidare utvecklat
detsamma. Jag vill blott anmärka, att denna tro
på Finland nog mycket förräder sin syaghet ge-
nom det stöd, den beständigt behöfde i politiska
förhällanden. Annu hade ingen littalat den öfver-
tygelsen, att vårt folk egde tillräcklig kraft att
sjelf skapa sig en historia, att detta Finland kun-
de blifva ett fosterland äfven i högre mening. Och
om man ocksä icke mera endast fattade yårt land
som en provins i det svenska riket, om den an-
spräkslösa fädernebygden, i trots af lagens para-
grafer, blifvit uppfattad nastan som ett eget land
vid Sveriges sida, sä var det dock utom vära
gränser man mäste söka vårt lefnadsstöd och de
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makter, som gäfvo oss rätt att lefva ett histo
riskt lif.

Men annorlunda stod det skrifvet i stjernor-
na. De förveeklingar, som Porthan så fruktat för,
skulle blifva en verklighet, det befarade kriget e-
mellan Sverige och Ryssland skulle bryta ut och
lanka vårt fosterland in på nya banor. Vi skola
nasta gång egna denna tidpunkt en utförligare
skildring, nu skola vi blott betrakta dess inver-
kan pä Franzen.

Rysslands armeer inträngde i Finland, vär
egen här drog sig undan åt Österbotten, och den
flende, som Finland traditionelt lärt sig frukta och
afsky mest af allt på jorden, blef dess herre. Men
besynnerligt nog, hän kom ieke som man väntat
xned plundring och mord, hän kom med vär egen
lag i sin hand, och slet hän också sönder sekel-
gamla band, så gjorde lian det sä varsamt förhäl-
landerna det tilläto. Men Franzehi var alltför myc-
ket fästad -vid Sverige för att i Finlands bibehällna
rättigheter fmna en ersättning för hvad det förlo-
rat, för honom blef löftet om Finlands nationein
frihet ingen tillräeklig tröst. I ett poem, kalladt
”Briggen och Slupen”, skrifver hän 1809.

Hvad kan, hvad bör vårt folk i nöden företaga?
Mot styrkans öfvermakt ges något vai af råd ?

Det har ej annan pligt ån lyda och fördraga,
Förgäfves tröstadt af den nåd
Alt hli vid samma ordning ån,

52
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Som hölls af Briggens folk, de tappre fria
män.

Der hlickar det ännu med fåfängt dolda tårar.
Ooh månne segrarn nu, så snart hän lydnad

får,
Förtryta kan en suck, en tår.

Tillbaka hlickar det, och rymdens böljor mäter,
Som rycker vän från vän, som söndrar bror

från bror,
En dotter från sin far, en son ifrån sin mor,
Om ock för evigt skildt, det evigt ej förgäter
Sitt hjertas helga shuld emot det broderfolk,
Som var dess ljus och stöd och ledare och tolk,
Och delte med det jemt på hafvet och i hamnen.

Den kansia, som talar ur dessa vackra rader, de-
lades otvifvelaktigt af mången, och, oaktadt den
förvånande smidighet, hvarmed man visste Anna
sig i landets nya förhållanden, trängde vai män-
gen suek öfver hafvet. Men Finlands skilsmessa
från Sverige förblef icke dess mindre ett faktum.
Det var onyttigt att hängifva sig åt en ofruktbar
sorg; bvad som var skedt kun de ej mera ändras.
Afven Franzen tyckes temmeligen snart hafva för-
sonat sig med den nya ordningen, ätminstone e-
mottog hän Kejsar Alexander vid dennes intäg i
Åbo 1809 med verser, som tala ett helt annat
spräk än de föregäende. Originalet, som är på
franska, bar jag ej haft tillfälle att se, men den
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ordagranna prosaiska öfversättning, som är införd
på Åbo Tidning, gifver oss dock en tillräcklig
kunskap om detta poem. Det heter bland annat:

”Glömmande sinä olyckor, sin saknad ooh
sin fruktan, fångadt af dina ögon för andra gån-
gen, tillbjuder Finlands folk på ögonblicket, utan
misstro oeh förställning, ali den kärlek dess ko-
nungar i sekler förvärfvat.

De store rättvisa konungar, Carlar ooh GLi-
stafver, hvilkas dyrkade spira jemlik gjorde säll-
heten för den osedde Finländaren ooh den ädle
Skandinaven, som älskade honom med täflan så-
som en yngre bror.

Ryckt ifrän detta land som, vårdande hans
barndom, gjorde ett upplyst folk af förlorade vil-
dar, välsignar lian ödet, som mildt i sin våldsam-
het, omfäste dess länker med handen af en Titus,

Österns barn återkommer hän under dess
tron, säsom en uppfostrad son återvänder tili sitt
hem.”

Finlands förening med Sverige, livari Fran-
zen allena sett räddningen för värt land, förkla-
rar hän här endast ega betydelsen af en uppfost-
ringstid. Märkeligt är dock pä samma gäng att
Franzen icke ens med ett ord gifver en antydning
ora, att Finlands öde nu mera än förr blifvit lagdt
i dess egen hand. Hän uppskattar tillbörligt A-
lexanders rättvisa att låta det bibehälla sinä lagar,
men hän tager ej fasta på det stolta kejsarordet,
att finska folket blifvit upphöjdt bland nationernas
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att uttala någon alltför stor sjelfständighetskänsla,
eller att hän icke i sitt hjerta trodde på Finlands
kraft att bryta sig en egen väg. Det sednare är
troligt. Året efter freden (1810) skref Franzen
ett poem, ”den inre föreningen”, som måhända
sannast åskädliggör hans verkliga tanke. Här ta-
las icke mera om att Finland är ett österns barn,
som äterkommit under österns tron, här talade dub-
belt längtansfullt känslan för Sverige. Skiftande
makter må skilja folk från folk, det flnnes en inre
förening i minnet och hoppet, som icke kan sön-
dras af nägon tid, Mä pligten helga Finlands nya
band, må enhvar hafva sitt hem der hans kallelse
är; anden flyger ju mellan rymdens planeter, skul-
le den då icke kunna flyga öfver nägra klippor
och skär. Den himmelska känslan af att ega sam-
ma tro skall lik regnbågen binda samman de sön-
drade land.

Ehuru Franzen nedskrifvit dessa ord, att
enhvar må söka sitt hem der hans kallelse är,
förhjödo förhållanderna honom att tillämpa dem
på sig sjelf. Bfter svåra strider beslöt hän att öf-
verflytta tili Sverige. Hän öfvergaf Finland och
med honom flydde poesin för länga tider frän vä-
ra bygder.

Hän emottogs med förtjusning af sitt nya
fädernesland, hän ärades högt af dess konung och
folk, och en äfven i verldslig mening betydelse-
full hana öppnades för honom. Men den Hernö-
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sandska biskopen tillhörde ej mera Finland, ooh
hvad lian på denna plats verkat för litteraturen
tror jag att Finland hvarken kan eller vill äter-
börda. Franzens äldre poesi hade vuxit upp i
vara skogar, hade tagit sin värme frän våra värar
och hemmen i våra bygder, och denna poesi kan
ingen röfva ifrån oss. Jag vet ieke om denna
dikt behöfde detta finska fosterland, men säkert
är att den skild derifrän icke mera återfann sin
första rena ton. Förgäfves frambesvor hau Gustaf
Adolfs jättegestalt, förgäfves sökte lian gifva kött
och blod åt de utkast, lian framletade från sinä
gömmor, någonting jemförligt med Selmas och
Fannys visor diktade hän ej mer. Men dessa hans
ungdomsprodukter voro äfven af den betydelse för
nordens och särskilt för Finlands poesi, att en
skald icke mera behöft för sin odödlighet.

Det var äfven dessa sånger som gjorde konst-
poesin verkligen inhemsk i vårt fädernesland, ooh
så djupt visste de intränga i vårt medvetande, att
namnet Franzen och namnet poesi blefvo liktydi-
ga ord. Längt efter det Franzen öfvergifvit sitt
fädernesland, förblef bans namn en tradition, som
i tvenne stafvelser innefattade det älskyärdaste

man visste. Kanhända var det för detta namn en
lycka att lian sjelf fick dö på en fremmande kust,
ty för sitt fosterland kom lian derigenom att fram-
stå som en evig yngling. Och som sådan lefver
lian än i nationens fantasi. Dä man nämner Fran-
zen tänker jn ingen hos oss på den svenska M-
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skopen i Hernösand, det är ju Selmas unga blyg-
samma sångare som vid detta ord framstår för
själens öga, ooh mätte det alltid så förblifva. Lik-
soin en oskuldens ande bar namnet Franzen sväf-
vat ifrän generation tili generation, det bar i och
för sig blifvit en makt, ooh detta är odödlighet i
ordets vaokraste betydelse.
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Tredje Föreläsningen.
Jag försökte förra gången gifva en teckning

af Franzens poesi. Vi lärde oss att hän fullkom-
ligt omedvetet lyckats anslå den ton, som klingar
djupast i finska folkets hjerta. Men märkvärdigt
nog blef hans inverkan på tidens poesi ieke sä
genomgripande man kunnat förmoda 5 den rikt-
ning lian sä segrande inslagit öfvergafs alltför
snart. Mähända bidrog härtill hans alltför långt
drifna blygsamhet, som förbjöd honom att på me-
ra kraftfullt sätt uppträda emot tidens opartiska
smafc, och hans eget alltför snara öfvergifvande af
den sfer, i hvilken hans första och odödligaste
dikter med förkärlek röra sig. Den reflekterade
smaken med dess nykterhet och förständighet å-
tertog sitt fordna herravälde, ja den fortfor att
lefva midt i den friska vår, Franzen vetat locka
fram. Det är först flera deeennier sednare man
varsnar en djupare inverkan af Franzen, då hans
poetiska verld, lyftad och vidgad af Runeberg, stär
dubbelt herrlig upp.

För att rätt förstå den tid, under livilken
Franzen diktade, är nödvändigt att kasta en bliek
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på den förändring, soin den svenska vitterheten
efter Gustaf 111 undergick. Snillenas glada kung
var död ocli sängen egde icke mer att vänta nå-
gon uppmuntran ifrån höjden. Hertig Carls ocli
Reuterholms nattliga andebesvärjerier voro vidt
åtskilda frän den öppna ooh glada lefnadstro, soin

uttalats af Gustaf IILs sångare, ooh det enformiga
lifvet vid Hertigens dystra hof gaf ingen inspira-
tion åt skalder, som vant sig vid Gustaf IILs ly-
sande fester. "Gustaf den tredje är död”, utropa-
de Lidner, "snillets tid har upphört i Sverige”,
ooh dessa ord innehöllo beklagligen alltför mycket
sanning. De stora skalderna från denna stora tid,
en Lidner, Hellman ooh Kellgren, fmgo ocksä snart
lemna detta jordiska lif, som blifvit dem så mörkt
sedän deras vän och konung icke mera fanns, ooh
Oxenstjerna förnötte på landsbygden sinä ensamma
dagar, ständigt saknande den tid som flytt. Me-
delmättan trängde sig fram då intet snille hejdade
dess anspräk, och icke förmäende gripa i gestalt
de ideer som lefde i tiden, åtnöjde den sig med
att ibland dessa utplooka dem, som lättast lato
retoriskt behandla sig, och som på samma gång
kunde hoppas på att af den stora allmänheten be-
gripas. Nyttans och dygdens kalla begrepp blefvo
poesins käraste ämnen.

Franzdns första sänger blefvo olyekligtvis na-
stan utan ali inverkan på den teoretiska uppfatt-
ningen af poesins väsende. Den praktiska känslan
af det sköna hade yäl gifvit dem deras tillbörliga



60

ära, men den teoretiska smakläran var alltför sä-
ker och bäl, för att läta den blygsamma ynglin-
gens dikter i någon väsendtligare mån förändra
de en gång för alla antagna lagar. Snille och
smak fortforo att vara poesins devis och den far-
liga motsättningen af dessa begrepp ledde fortfa-
rande tili mången oegentlighet vid diktkonstens
utöfning. Det var väl en fordran att skalden bor-
de ega snille, men i nödfall kunde hän hjelpa sig
fram med smaken allena, så mycket lättare som
hän hade rätt att vädja tili en annan lika högt
uppburen regel: utile dulci d. ä. det nyttigas och
nöjsammas förening. Ehuru Franzens älskliga sän-
ger bort gifva tiden en säker vägledning i frågan
om livari poesin bestär, gaf man dock allt vidare
benämningen skald åt enhvar, som i felfri meter
förstod att behandla några allmänna moraliska el-
lei- ekonomiska satser. Det sköna hade ännu icke
blifvit fullt erkändt som en egen makt, det sökte
sitt stöd i yttre vilkor, såsom det nyttiga och det
förädlande.

Jag lånar några ord ur Porthans litteratur-
blad, utgifvet 1803, som tydligare än alla förkla-
ringar leda oss in i tidens uppfattning af skalde-
konstens natur. I en recension af Leopolds skrif-
ter lieter bland annat:

"Det gifves en talrik krets af vitterhetsälska-
re, som anse skaldens egentliga yrke vara blott
att förnöja. Så litet reo. kan sätta ifräga att den
skald, som använder sin talang tili upplysning och
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sedeförbättring, förtjenar en dubbel aktning, eller
rättare, att hän allena förtjenar aktning, medan
den blotta konstnärn förtjenar endast beröm: så
anser hän likväl omdömet öfver sjelfva kolisten
böra skiljas fr&n omdömet af dess bruk. Det sed-
nare är ett moraliskt omdöme; det förra ftr blott
estetiskt. Men såvida af ali slags skönhet den mo-
raliska är den ädlaste ooh högsta; ega utan tvif-
vel de skaldestycken företräde, om de ock betrak-
tas blott som konstverk, hvilka genom inbildnin-
gens, känslans och förständets spel tillika upplysa
ooh förädla själen. Trogen sin egen teori om
skönhet och smak, äsyftar herr Leopold i alla sinä
skaldestycken, utom den verkan, soin beror af den
yttre konsten i sig sjelf, ännu ett annat högre än-
damål af förnuftsodling och sedligt värde.”

Bhuru dessa ord äro egnade Leopold, kumia
de utan nägon förändring tillämpas på en fmsk
diktare, som i ordets hela mening var en repre-
sentant för den sedolärande riktning, poesin efter
Gustaf 111 antagit. Jag menar Michael Choraeus.

Choraeus egde utaa tvifvel både suille ooh
smak, men det sätt hvarpå lian använde dessa gif-
ver oss full rätt att hänföra honom tili den ofvan-
nämda klassen. Choraeus förhåller sig tili Fran-
zen ungefär som Gyllenborg tili Creutz. Betydligt
öfverlägsen Choraeus som skald fattade Franzen
sedligheten i dess naivaste form, då åter den förre
mera egnar sin framställning åt de sedliga makter-
na, fattade i deras allmänhet. Franzen utgick frän
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det godas verklighet i barnets förtröstan, i oskul-
dens glädje och frid, och från denna förefunna
verklighet öfvergick hän småningom tili det sedli-
gas allmänna ide, då äter just denna var det för*
sta för Choraeus och formen för dess tillvaro nå-
gonting, som lian efteråt sökte. Motsättningen e-
mellan dessa begge skalder är så mycket intres-
santare, som den afspeglar ett förhållande, som så
ofta återkommer inom litteraturen, det är striden
emellan poesi och retorik.

Choraeus hade tidigt blifvit ryckt från sitt
hein och hade fremmande menniskors hjelpsamhet
att tacka för hela sin framtid, och kanhända den-
na omständighet bidrog att gifva hans suille dess
karakter. För den, soin så ofta och i så hög grad
fått pröfva andras godhet, måste välgörenheten och
dygden framstå som egna särskilta makter, då ä-
ter den, som emottagit allt i det egna hemmet, icke
så lätt tvingas tili reflexion öfver det godas vä-
sende.

Michael Choraeus var helt ung då hans fader
dog. På sin sotsäng kallade denne sonen tili sig
och uppmanade honom att begifva sig tili dom-
prosten Fant och begära understöd för sin framtid.
Piltens farmor hade hetat Fant och den döende
fadren tviflade ej, att icke detta skulle vara en
tillräcklig rekommendation. Utrustad med ett litet
knyte begifver sig vär blifvande skald pä väg,
näen det var närä pä att hela hans framtid genom
en förlåtlig obetänksamhet kunnat blifva förstörd;
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Kommen tili Stockholm var det ej möjligt för den
unge Choraeus att liknöjd gå förbi de körsbär och
päron, som vid hamnen utbjödos tili salu. Glöm-
mande bäde sin fader och sin domprost förstörde
den obetänksamma gossen hela sin obetydliga kas-
sa, och först sedän det sista päronet strukit med,
öppnades hans ögon för det vådliga i hans belä-
genhet. Sorgsen vandrade hän af och an tills hän
varsnade huru nägra pojkar emottogo penningar af
en offieer. Hän frägade om orsaken härtill och
fick tili svar, att de togo värfning som skeppsgos-
sar. Choraeus följde exemplet, dertill tvungen af
sin nödställda belägenhet och den vaknande hun-
gern. Dä likväl officern fått veta det mä], den dö-
ende fadren för sin son bestämt, var lian nog ä-
delmodig att befria den stackars finnpojken från
hans antagna tjenst, tillika låtande honom behålla
de emottagna värfningspenningarna. Med dessa me-
del fortsatte Choraeus nu vägen tili Westeräs, och
ehuru domprosten fann sig något brydd öfver det
oväntade testamentet,, behöll lian doek gossen hos
sig. Men icke nog härmed. Hän påkostade Cho-
raei uppfostran ända tills denne blef magister.

Under vistelsen i Sverige utvecklades hos
Choraeus den retsamma qviekhet, som i framtiden
skulle äsamka honom så många ledsamheter. Dom-
prosten Fant var sjelf af ett gladt lynne oeh fann
behag i den fria fimipojkens oliejdade lust att slå
omkring sig med infall. Men smäningom blef den-
na retsamhet hos Choraeus natur, ooh hvad man
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förlåtit hos den halfvilda flnnpojken förlät man
derföre ioke hos filosofiemagistern. Choraeus å-
tervändc efter slutade studier tili sin fädernebygd,
och det yar isynnerhet de resp. innevånarne i Ja-
kobstad, som fingo i tid och otid pröfva det unga
snillets gadd. Mänga sägner hafva ända tili vara
dagar bibehällit sig om det guerillakrig, som oaf-
brutet fördes emellan Choraeus och Jakobstads väl-
vise rådmän och fagra tärnor. Konditionerande
hos kommerserädet Lindskog förargade hän denne
genom beständiga stiekord beträffande hans vurm
för tobaksodling, förklarande att Lindskog vida
mera brydde sig om sinä tobaksplantor än sinä
kärleksplantor. Med stadens flickor vexlades mån-
ga qvickheter, och isynnerhet var det en mamsell
Idman, som upptog den utkastade handsken. Sä-
lunda berättas, att då Choraeus engång med ädel
uppriktighet förklarat, att hennes ögon lyste som
dankar, hade hon fyndigt genmält, ”att de voro
goda nog att tända upp för studentpojkar.” Tra-
ditionelt har äfven början af ett poem bibehällit
sig tili våra dagar, i hvilket Choraeus försökt en
försmädlig teckning af flickorna uti Jakobstad.
Den nog förarglige versen lyder:

Flickorna uti Jakobstad
Likna tusenskönor,
Vackra hlommor, bleka blad,

Resten såsom hötior.
Kacklar en, så kackla två,
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Kackla allillapa;
Skrattar en, så skratta två,
Skratta allihopä.

En farligare vändning tog den strid Choraeus ut-
kämpade med stadens manliga innevånare. "Tili
slut väpnade man sig emot hans tunga med ett
medel, hvaremot inga infall förslä”, säger Franzen
i sin biografi öfver Choraeus, ooh vi kunna tilläg-
ga, att detta kraftiga medel bestod i ett oeh an-
nat hederligt kok stryk. Choraeus synes äfven i-
bland hafva drifvit sin öfverdådighet nog långt.
Så t. ex. säges att hän engång, då hän på ett
kalas såg gästerna närma sig soupebordet, fällt
det yttrande, ”att sällskapet liknade ett röfvare-
band, färdigt tili plundring”, och en annan gäng
skall hän med ett ämbar kalit vatten hafva äter-
kallat tili lif en afdånad dam.

Efter sådana antecedentier hade man kunnat
vänta, att Clioraei poesi skulle antaga en satirisk
eller burlesk riktning, men märkvärdigt nog bära
lians skrifter intet spår af någon lynnets öfverdä-
dighet. Hän är tvärtom så allvarsam en skald
det vara kan, ooh lärodikten, som just icke bar
rykte att vara något särdeles muntert skaldeslag,
det fält, hvarpå hän med förkärlek försökte sig.

Det är ett bittert öde som ständigt följt den
didaktiska poesin. Ofta högt uppburen ooh be-
undrad af sin samtid bar den ständigt fätt vid-
kännas den sorgsna lotten att glömmas, ja ofta
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föraktas af den följande generationen. Sedoreglor,
som af en viss tid värit skattade som uttryck för
mensklighelens högsta visdom, förefalla en följan-
de tid så hvardagliga, så sjelffallna, att man icke
nog kan förväna sig öfver att de någonsin värit
nya. Endast den lärodikt, som hänför sig tili ett
helt folks sedlighet, som är ett uttryck af en hei
nations under sekler med strider oohlidanden till-
kämpade visdom, eger den monumentala karakter,
som kan bevara den genom tiderna. Jag behöfver
blott nämna de praktiska oeh moraliska tänkespräk,
som innehällas i Bddans höga sång, eller de finska
ordspräken, för att förtydliga min mening. Den
lärodikt, hvars grund är den s. k. allmänna opi-
nionen under en viss tid eller ocksä en enskilt
diktares personliga erfarenhet, lefver deremot en-
dast så länge, som denna opinion finnes eller den-
na erfarenhet är ny.

Choraei dikter hafva af vär tid blifvit glöm-
da, ja jag tror att ganska få bland minä ähörare
kanna dem mera än tili namnet. Denna glömska
är ej en tili fälligh et, den är blott ett uttryck för
lärodiktens vanliga öde. Den lefnadsvishet, som
talar ur Choraei poesi, är icke mera vår, den
rent moraliska beskaffenheten af hans uppfattning
stär i uppenbar strid med vår tids religiösa be-
traktelsesätt. Liksom för det 18:de seklet öfver-
hufvud var Kristus för Choraeus endast en sedo-
lärare, väl den yppersta som funnits, men icke
dess mindre en menniska, dä åter Kristus för vär
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tid är Guds son, försonarn och pånyttfödarn. Det
Annes ingen svensk skald, som oftare än Choraeus
användt ordet dygd, som värit liAigare intagen af
det moraliskt sköna, ooh det är mycket lätt att
förstå den popularitet hans sänger egde, men då
denna moral endast är grundad på det sedliga
sjelfmedvetandet sådant det lefver i samvetet, dä
den icke som ett nödvändigt vilkor förutsätter pä-
nyttfödelsen i tron, så lemnar den oss kali, ty vi
kanna tillräckligt dess vanmakt. En enda strof,
tagen fullkomligt på mä få, är tillräcklig att gif-
va oss en trogen bild af Choraei religiösa och
sedliga tro.

Hvad är Sinai, som molnet höljer,
Der rättfärdighetens Gud sig döljerl
Hvad är dundrets fruktansvärda röst ?

Hvad är taflorna med alla hiiden?

Trogna qftryck af ditt eget hröst.
Der just der! den evigt dolda Guden
Uppenbarar sig ännu i dag
1 den rena dygdens stränga lag.

Mera anslående äro de poesier af Choraeus, som i
hans samlade skaldestyoken Annas under rubriker-
na elegier ooh blandade dikter. Ingen skall neka
sitt bifall tili strofer sädana som denna:

Hvar är min graf, hvar är det mörka tjället
Der jag skall ensam ho ?

Mann någon gång jag sJcådat detta stället
Och trampat det i ro ?
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Ingen skall heller blifva kali för det vackra poe-
met ”Åskan”, som börjar med denna majestätiska
strof:

Hän kommer, lian kommer att straffa en brott-
slig verld

Jag hörde hans röst deruppe i molnena skalla,
Jag säg en shymt af straffets glänsande svärd,
Hän kommer hämnarens tolk att oss tili räken-

skap halla.

Franzen säger i sin utmärkta lefnadsteckning af
Choraeus, att det är osäkert tili hvad nation lian
skall räknas, ooh tillägger: ”för öfrigt var det
honom likgiltigt, om hän ansågs för svensk eller
Anne. Hän öfverlefde ej den tidpunkt, da man
med bestörtning blef varse, att det var ett haf e-
mellan Sverige ooh Finland.” Det är också omöj-
ligt att hos Choraeus anträlfa någon ton, som för-
rådde bans fmska ursprung. Hän nämner väl stun-
dom Finland som sitt fädernesland, hän skildrar
på ett par ställen de olyckor det hade att utstå
under stora ofredens tid, men någon djupare na-
tionalitet tror jag att man svärligen i bans skrif-
ter kan uppspåra. Hän blef doek af stor betydel-
se för vårt fädernesland, ty den stoiska moral, hän
på ett ovanligt lättfattligt språk predikade, bidrog
mycket att fästa en gloria omkring dygdens namn,
och jemte Franzen visste lian genom populära
sånger sprida kärlek för poesi kring vära bygder,
i vära hem. Den första diktens ton, som mötte
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Runeberg och gaf honom hans poetiska väckelse,
var äfven en säng af Choraeus. Det var ieke blott
rädmännen i Jakobstad, som, oaktadt allt krig,
ansägo Choraeus för en stor man; hela Finland
var uppfyldt af hans beundrare. Den nu uppvä-
xande generationen Jsänner ej mycket tili Cho-
raeus, men hans namn har värit lyckligt nog att
vinna en vacker odödlighet, ty det är oskiljaktigt
fästadt vid Runsalas ekar. Sälänge dessa fortfara
att grönska, och så länge Choraei källa i deras
gröna hägn bjuder vandraren sin svalkande dryck,
är åtminstone hans namn bevaradt ifrän glömskan.

Vi skola nu egna några ord åt den tredje af
de män, sora vid slutet af 18:de och början af 19:de
seklet representerade poesin i Finland, Jakob Teng-
ström. Hans namn har fått en historisk betydelse,
hvarje skildring af Finlands förhållanden vid bör-
jan af vårt århundrade måste nämna detsamma,
och de minnesvärda händelserna af åren 1808 och
1809 hafva förlänat det en vigt som aldrig kan
förgå. Hans rykte som biskop och politiker har
äfven tili den grad fördunklat hans rykte som
skald, att sannolikt högst få för närvarande kan-
na tili att hän med utmärkt framgång idkat skal-
dekonst.

Tengströms tidigaste produkter falla inom
det gustavianska tidehvarfvet (ett af hans poemer
är t. o. m. dateradt 1769) och bland dessa finnes
ett skaldestycke, som är ett af de bästa denna tid
ästadkommit i Finland. Det heter Renön och är
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infördt i Grötheborgska vitterhetssällskapets hand-
lingar. Olyckligtvis har dock den verkligt poeti-
ska stämning, som uttalar sig i flera strofer, blif-
vit mycket bortskämd af den stereotypa motsätt-
ningen emellan stadens flärd och landsbygdens o-
skuld, som tiden fann så poetisk. Jag skall med-
dela ett utdrag.

Mitt öga ur sin dvala väckes
Jag bort ur hvilans armar Jlyr,
Jag ser hur nattens fackla släckes
Då dagens rand ånyo gryr.
En eldig sky i östern prålar,
Som med sin höga purpur målar
Det lugna hafvets jemna hän,
En ljusets drott på fältet blänker
Och sijernan sig furvånad dränker
I böljans djupa ocean.

Det lider intet tvifvel, att den skald, som skrifvit
denna mälande strof, hade kunnat gä långt i kon-
sten, om hän mera uteslutande egnat sig derät.
Efter utgifyandet af denna dikt inträffar en stag-
nation i Tengströms poetiska verksamhet, ifall ej
den vackra, ännu af vär tids studenter sjungna
visan ”men lycklig är Kroesus de Lydiers kung”
härleder sig från denna tid. Det var först mot
slutet af seklet hans ädra åter började flöda. En
talrik skara barn hade omkring honom uppvuxit,
ooh hän fann ett nöje i att sätta på vers deras
sorger ooh fröjder. Sålunda uppkommo efter hand
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en samling smästycken, som 1799 utgåfvos under
titel: Tidsfördrif för minä barn. Man varsnar lätt
att Tengström emottagit inverkan af sin unga vän
Franzen. Följande stycke må tjena som bevis.
(Se bilagan.)

Då man nämner Tengströms namn vänder
sig tanken ofrivilligt emot de märkeliga tilldragel-
serna åren 1808 och 1809, och det är nu på ti-
den att vi egna dem en skildring. Väl kan det
synas som en sådan låg utom området för en fram-
ställning, hvars speciela ämne är Finlands littera-
tur, men då dennas gestaltning ytterst betingas af
de politiska idderna, kan en blick på dessas ut-
veckling icke anses onödig. Finlands inre historia
under denna märkvärdiga tidpunkt är också jem-
förelsevis mindre känd, då hufvudpunkterna af de
strider, som utkämpades med vapen i hand, genom
Fänrik Stäl blifvit för alla bekanta. Jag tilltror
mig alldeles icke att kunna kasta något nytt ljus
öfver Finlands inre historia under ifrägavarande
tid, jag vill endast för mitt speciela ändamål för-
söka att gifva en teckning af opinionens vexlingar
under dessa är.

Om vi päminna oss de äsigter, som om Fin-
land ooh dess framtid före 1808 uttalats af vär
litteratur, kan den hastiga omsväng, som den all-
männa opinionen efter ryssarnes infall undergick,
vid första ögonkastet synas oförklarlig. Vi hafva
ett folk, som under en tid af 600 år värit före-
nadt med det svenska, som städse delat med det
jemt på hafvet och i hamnen, för att begagna ett
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uttryck af Franzen, och som vid alla tillfällen
icke blott uttalat, utan äfven med handling bevi-
sat den största lojalitet. Och dessutom tillkommer,
att allt afskyyärdt, som detta folk visste af, ali
grymhet, allt barbari, yar förenadt i ordet Ryss-
land, att dess barn med modersmjölken insupit hat
emot detta land och dess folk, och att detta hat
beständigt hölls yid makt genom berättelser om
ryssarnas illgerningar under fordna krig. Franzdn
säger i sin poesi Finlands Uppodling:

O! minnen af en tid då odlarn ifrån plogen
Gick slagen tili sitt tjäll ochfann der endast lik,
Då hioit hland rofdjuren i shogen
Gafs slcydd moi en barbar, på tusen dödssätt rik;

och hän tillägger: hvem är det som icke i sin
barndom hört de gamla heratta den sagolika hi-
storien om de omenskligheter, som Kalmucker och
Kosacker, under det s. k. stora ryska kriget i Fin-
land utöfvat. Dessa sagor hade ännu icke tystnat
är 1808. Vi minnas huru liflig Porthan ansåg att
flnnarnes förbittring var emot Ryssland året 1796 5
upprepade gänger försäkrar hän, att animositeten
emot den Östra grannen yar så lefvande man kun-
de önska, och att mycket kunde räknas på den i
händelse af ett krig. Yäl är det sant att folket
på mäuga orter i Finland under 1808 års strid
tog parti emot ryssarna, men dessa mer eller min-
dre enstaka företeelser stodo dock ej i något slags
förhållande tili det nationalhat, som den föregåen-
de tiden ansåg råda emot Ryssland.
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Jag tvekar ej att uttala den öfvertygelsen,
att de gräsliga berättelserna om rj7 ssarnes barba-
riska sinnelag, som ännu 1808 torde hafva värit
allmänna, blefvo dessa tili stor fördel vid eröfran-
det af Finland. Hvarje öfverdrift slår öfver til!
sin motsats. Om också förskräckelsen för ryssar-
na i första ögonblieket kunnat med fördel använ-
das, förutsatt att en kraftfull man suttit på Sveri-
ges tron, så är det dock mycket tvifvelaktigt om
densamma i längden hade fortfarit. Redan den
vanligaste mensklighet bevisad af en flende, hvil-
ken man anser vara i stånd tili hvilken nedrighet
som helst, öfverskattas gerna, ooh det minsta miss-
nöje med den egna Styrelsen hade otvifvelaktigt
virat en gloria omkring densamma. Så mycket
mera måste detta blifva händelsen då vår egen
arme, utan att leverera batalj, drog sig upp åt Ö-
sterbotten, lemnande sålunda hela södra Finland
tili pris åt den så illa beryktade grannen. Hän
hade sålunda obestridt blifvit herre öfver rikets
bördigaste och folkrikaste delar, och länge räckte
det ej, förrän Sveaborgs kapitulation gaf än högre
betydelse åt denna eröfring. Dessa oväntade fram-
gångar hade tili stor del vunnits genom den osan-
na uppfattning man hyste om hans härars storlek.
Den ganska obetydliga arme', Ryssland använde i
Finland, hade genom falska rykten blifvit mäng-
dubblad, och tanken pä försvar uppgifvits på grund
af dessa lösa sägner. Men ryktet om ryssarnes
Stora härar hade dessutom gifvit dem en fördel,

i
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som blef af utomordentlig yigt. Hade Rysslands
krigsstyrka i Finland ansetts yara af ringa antai,
hade man på fullt allvar trott, att den af finska
armen kunde besegras, så hade följden också blif-
yit den, att hyarje mensklighet ä ryssarnes sida
endast uppfattats som ett försök att genom inställ-
samhet förskaffa bundsförvandter åt sin svaghet.
Rykte t om deras stora härar vållade deremot, att
hvarje mensklig ooh rättyis handling ansägs på
helt annat sätt. Det yar den starke som böjde
sig för den svage, det yar den oemotständlige som
hyllade den besegrades lagar. Ett underkufvadt
folk fattar hvarje rättvis handling som en nåd,
och äfven de strängaste ätgärder förlåtas blott nå-
gra lagliga former iakttagas yid deras yerkställande.

Man kan icke förueka den ryska Styrelsen
oeh särskilt den ryska öfveranföraren grefve Bux-
hcefden en hög grad af politisk takt. Den sedna-
re yisste försona krigarens stränghet med menni-
skovännens humanitet, ooh dessa egenskaper bi-
drogo i högsta grad att framkalla en gynnsam o-
pinion. Ju mera man förut fruktat ryssarnes rof-
girighet ooh grymhet, desto högre yisste man nu
skatta Buxhoefdens mensklighet. Som ett bevis
härpå vill jag anföra Calonii beryktad program
yid rektorsombytet 1808 och det tai, den finska
ständerdeputationens ordförande Baron Mannerheim
adresserade tili Kejsar Alexander. Det är väl sant
att den strof i talet, som handlade om Buxhcef-
dens mildhet, af ryska styrelsen utströks säsom o-
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tjenlig, emedan Buxhcefden icke mera då var öf-
verbefälhafvare, men den var icke dess mindre
ärnad att framsägas.

Ryssarne synas hafva fattat Finlands eröfring
som den lättaste sak i verlden, och genast efter
öfvergängen af Kymmene elf började de föra ett
språk såsom om Finland redan vore lagligt under-
lagdt deras styrelse. Kejsar Alexander bade ock-
så i sitt granskap en man, som på allt sätt sökte
öfvertyga honom om att vårt land intet högre ön-
skade än att få lyda under Rysslands spira. Den-
ne man var Sprengtporten. Tili dennes odödliga
ära måste dock anmärkas, att det äfven var hän,
som var den måhända verksammaste orsaken tili
att landets rättigheter blefvo respekterade ooh dess
konstitution bibehållen. Redan en månad efter den
ryska invasionen uttalade hän som en nödvändig-
het sammankallandet af Finlands ständer. Den

/FSTde mars 1808 skref hän tili grefve Rumänzoff,
Rysslands minister för de utländska affärerna, att
lian haft ett samtal med Kejsar Alexander, och
att H. M. täckts yttra några tvifvelsmäl om nöd-
vändigheten att skrida tili finska nationens repre-
sentanters sammankallande tili Åbo, såsom den si-
sta ätgärd tili befästande afFinlands förening med
Ryssland, hvarföre Sprengtporten ansäg för sin
pligt att för grefven närmare utveckla skälen, som
talade för ständernas sammankallande. De voro
följande; 1) borde man gifva åt denna autentika
akt (Finlands förening med Ryssland) den högtid-
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Jighet, som landets grundkonstitution föreskrifver,
hvarje gång det är att erkänna en ny suverän
ooh svära trohetsed; och då H. M:ts afsigt yore

att taga Finland under sitt liöga beskydd och så-
som sädant låta det glädja sig af samma företrä-
den, som de öfriga eröfrade provinserna förenade
med hans kejsaredöme, vore det maktpäliggande
för H. K. M:ts anseende och innevånarnes lugn, att
denna högtidliga ceremoni försiggick genom de-
puterade, lagligen valda och legitimerade af natio-
nen. 2) Borde tillfälle beredas suveränen att lära
kanna och innevänarne att framföra deras petitio-
ner, hvarigenom skatterna kunde regleras i pro-
portion tili statens behof. Och 3) kunde genom
ständernas hörande administrationen regleras på ett
varaktigt sätt, och militärstyrkan organiseras pä
den fot, som landets konstitution och sakernas nya
ordning föreskref. Brefvet slutar med följande
märkeliga ord: "Man har ej här att frukta en
folkförsamlings motsägelser. Ett folk, som intet
lifligare önskar än att vara förenadt med oss, som
ej visat nägon annan fruktan än att blifva åter-
stäldt åt Sverige, som öppnar sinä portar med nöje
ooh sinä magasiner litan saknad, som, länge böjdt
under en hård och otålig styrelses ok, blott sö-
ker att rädda sig under en annan mera ljuf och
som eger alla medel att försvara det; ett sädant
folk är ej att frukta nti vai af dess deputerade,
hvilkas uppgift blott kunde vara att manifestera



77

dess undergifvenhet för den suverän, af hvilken
det väntar sin säkerhet och sin lycka.”

Det var onekligen djerft af Sprengtporten
att så försäkra om Finlands sympati för Ryssland,
men sannolikt förmodade lian, att sjelfva folket
skulle förhålla sig passivt och att tjenstemännen,
endast trogna de former vid hvilka de vant sig,
utan svärighet skulle, ifall dessa respekterades,
finna sig i landets nya förhållanden. Hän skygga-
de icke heller för att af Sveaborgs kapitulation
draga de mest gynnsamma bevis för sin uppfatt-
ning. Hän skrifver den 25 april tili Kejsar Ale-
xander: ”Jag har hört med största intresse att
Sveaborg gifvit sig och jag skyndar att framföra
tili B. K. M. min underdånigaste lyckönskan.
Det som mest gläder mig nti denna affär är sät-
tet, på hvilket denna fästning kapitulerat, hvilket
mera än nägot tjenar tili bevis på de goda tänke-
sätten hos ett folk, hvars tappra försvarare gifva
sig med denna kansia af patriotism, det enda
motiv som vid detta tillfälle har kunnat öfvertala
dem tili uppgifvandet af fästningen.” (!)

De gynnsamma omdömen, Sprengtporten ut-

talade om finnarnes beredvillighet att underkasta
sig Ryssland, motsades icke heller af händelsernas
utveckling, ehuru dock åtskilliga symptomer an-
tydde, att denna beredvillighet hvarken var sä all-
män eller så liflig, man i början föreställt sig.
Redan den 28 maj såg sig Buxhoefden tvungen tili
en åtgärd, som icke blott var förhatlig i sig sjelf,
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utan blef det än mer genom det barbariska språk
hvarpå den anbefalltes. Nämde dag utskickades
proklamationen om finska folkets afväpnande ooh
i denna urkund heter bland annat: ”De som ej
inom åtta dagar, sedän detta förordnande ifrån
predikstolarna är publiceradt, afgifvit deras gevär,
pistoler eller andra vapen, plikta ej allenast fem-
tio riksdaler riksgäldsmynt för hvarje gevär, par
pistoler eller andra vapen de hos sig behällit,
(hvaraf hälften tillfaller den som bevisligen angif-
vit det och hvilkens namn icke upptäckes) utan

också blifva ansedde som upprorsstiftare, hvilka
utan sknnsmål efter krigslagarne straffas tili lifvet
och blifva efter omständigheterna antingen hängda
eller tili döds skjutna; och för medvetandet af så-
dant brott ådraga sig de brottsligas hustrur, myn-
diga barn, anförvandter och byamän, som bevisli-
gen derom värit underrättade, förenämde straff.
Skulle flere af allmogen öfverenskomma om att ej
afgifva deras vapen, af en eller annan orsak be-
väpna sig, eller företaga något som kunde leda
tili den allmänna säkerhetens störande, så blifva
de ali sin egendom förlustige, deras hemvister upp-
brända och deras hustrur och barn störtade i e-
lände, hvarföre de endast hafva att skylla dem,
som utan ändamål oeftertänksamt värit orsaken tili
sådana grufliga olyckor.”

Ungefär samtidigt utskickades äfven diverse
promemorior tili biskoparne ocli landshöfdingarne,
i hvilka dessa anmodas att bringa tili lydnad dem,
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som på något sätt motsatte sig den ryska styrel-
sens befallningar. En strof i brefvet tili biskop
Tengström är ganska betecknande. Buxhcefden
hoppas, att presterna ej allenast samma söndag, då
kungörelsen af den 28 maj varder i församlingar-
ne offentligen kungjord, "genorn allvarliga och på
Evangelii heliga lära grundade föreställningar sö-
ka- inskärpa hos ähörarne uppfyllandet, icke dess
rnindre af deras pligter emot den höga öfverhet,
Gud allsmäktig i sin försyn tillskickat, än emot
deras medbröder och sig sjelfva”, utan också vid
andra tillfallen i offentliga och enskilta samtal
styrka tili laglydnad o. s. v.

Den uppstudsighet, folket under slutet af maj
börjat visa i motsats tili sin första lydnad, torde
tili stor del liafva härflutit ur de falska ryklen,
som i Finland af svenska regeringens vänner blif-
vit utspridda. Man berättade, att svenska armen
ankommit tili Åbo, att städerna liiga, Reval, Pe-
tersburg, Wiborg och Fredrikshamn blifvit upp-
brända, att den i Finland varande kejserliga ar-
mens förluster förorsakat nastan hela ryska rikets
undergäng, att Kejsaren ämnade nti det intagna
svenska Finland införa slafveriet m. f. otroliga
sägner, som synas hafva värit nog allmänt trodda,
då särskilta proklamationer utspredos för att gen-
drifva dem.

Äfven Sprengtporten började nägot pruta på
sin förut meddelade skildring om flnnarnes bärlek
tili Ryssland. I ett bref af den 31 maj jbeklagar



han sig för krigsministern öfver den dåliga anda,
som börjat gripa omkring sig bland Finlands in-
nebyggare, ”och hvilken var så mycket farligare
att låta växa hos ett folk, som var kändt säsom
det halsstarrigaste i Europa.” Hän föreslär flera
åtgärder, som kundg, hgna sinnena, såsom efter-
skänkande af 1807 ;/■’;«?innestående kronontskvlder ,

m. m. »erc om landtdag talas isfee—ivterr
Deremot anser hän ”att så fort som möjligt borde
skridas tili sammankallande af en deputation af de
notablaste individer, valda bland statens fyra ständ,
hvilken under sakernas nuvarande ställning borde
sammankallas hit (S:t Petersburg), hvarest man
bäst kan ställa sig i öfverensstämmelse med H. K.
M., vår nädiga suveräns önskan.” Detta räd gaf
första uppslaget tili den s. k. finska ständerdepu-
tationen i S:t Petersburg.

En politik, som Ryssland redan från början
af kriget använde i Finland, var att på allt sätt

göra embetsmännen sig förbundna. Man sparade
ej på eloger och ordnar, och verkan häraf synes
äfven värit god nog, då ingen af landets högre
embetsmän, och endast några få af de lägre, vägra-
de sin tjenst åt den nya styrelsen, och allt detta
förrän landets öde genom någon afgörande batalj
var afgjordt och än mindre någon formlig fred
blifvit afslutad. Man öfverskattade Rysslands naakt
och ansäg hvarje återeröfring af Finland för en o-
möjlighet. Längt före freden, ja långt före Borgå
landtdag, .som blef en slags sanktion på förenin-
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gen, betraktades ryska regeringen sora Finlands
egentliga auktoritet, ooh, vi måste uttala det, kan-
hända inången med hemlig förnöjelse såg den
vändning Finlands öde tagit. Märkelig blir i alla
fall den lätthet, hvarmed frontförändringen verk-
ställdes; då man t. ex. genomläser korresponden-
sen emellan Buxhoefden ooh Finlands landshöfdin-
gar, har man verkligen svårt att tro, att den för-
des emellan myndigheter, som egentligen bort be-
trakta hvarandra som fiender. Hvarje uppdrag af
Buxhoefden utfördes med yttersta punktlighet, ooh
i ersättning vägrade denne säilän att fästa afseen-
de vid de räd ooh påöiinnelser, som i vära lagars
namn blefvo honom gifna. Hän ansåg sig äfven
tili den grad säker på embetsmannakorpsen, att
hän vid klagomål emot den ryska militären lät
undersökningen af vara kronofogdar ooh länsmän
verkställas.

Jag omnämde, att embetsmannakorpsen möj-
ligen med hemlig förnöjelse emotsåg Finlands fram-
tida förening med Ryssland. Jäg vet ej om den
tradition eger grund, att Finlands embetsmän re-
dan före krigets utbrott värit öfvertygade om, att

landet förr eller sednare skulle af Ryssland från-
ryckas Sverige, men hvad jag tror mig kuuna på-
stå, är, att en stor del af dem, sedän Ryssland
öfvertagit landets förvaltning, liögst ogerna kade
äsett en ätergång tili förhållanderna före kriget.
Bland de nog talrika dokumenter, jäg från denna
tid värit i tillfälle att genomläsa, finnes knappt
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ett enda (utom Calonii program), som antyder att
man ansett ens som en möjlighet att svenskarne
åter kunde blifva landets herrar, men väl har jag
påträffat mänga, som både direkt och indirekt
häntyda på en ganska hög grad af belätenhet
med den närvarande politiken. ”Gifve Gud att
det snart mätte blifva fred, och att vi då må kuu-
na med glädje, trohet och undergifvenhet göra allt,
hvad man fordrar af oss”, skrifver en af Finlands
mest uppsatta embetsmän redan i början af april
1808.

Yi skola en stund uppehälla oss vid det en-
da politiska alster vår litteratur imder krigsåren
efterlemnat, och hvilket är så mycket märkvärdi-
gare som det är författadt af Finlands största ju-
rist, Mathias Calonius. I Juni 1808 utgaf hän sitt
rektorsprogram och detta kunde ej undgå att vid-
röra landets nya förhållanden. Här påträffa vi in-
ga af dessa underdåniga yttranden, som voro så
vanliga den tiden, med aktningsvärd frimodighet
vågar Calonius, ehuru Ryssarna innehade nastan
hela Finland, uttala det hopp att allt ännu kunde
återgå tili det gamla. Hän erkänner väl i ampla
ordalag ryssarnes humanitet och särskilt Buxhcef-
dens, men hän tillägger: *)

”Men oaktadt maa sålunda handlat med oss
nog väl ooh fogligt, har det dook värit längt i-
från, att icke mycket återstått, som i denna vara

Programmet är skrifvet pä latin. Jag meddelar en
ordagrami öfversättning.
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angelägenheters farliga vändpunkt Hällit oss oroli-
ga ooh liksoin undertryekta af bördan af mångar-
tade svåra bekymmer. I hvarje redlig ooh väl
inrättad stat finnes det en viss älsklig, ooh genom
en alldeles oändlig finhet af kombinationer högst
förvecklad, förening emellan fursten ooh medborga-
rena, hyilken sä närä som möjligt sammanhåller
båda genom ett band af ömsesidig kärlek ooh öm-
sesidiga pligter. Ått denna konstfulla ooh starka
kedja vid det första slaget af ett vidrigt öde så
sönderslites, att ingen smärtsam kansia af den
plötsliga förändringen, ingen saknad af det förra
tillständet qvarblir i medborgarenas sinnen, skall
väl, så länge vi äro menniskor, antingen aldrig
eller ätminstone mycket säilän inträffa. Låt vara
att krigets lycka velat, att deras personer skulle
råka i fiendens våld och tvingas att gå dit Hans
beväpnade befallningar bjuda, så förblifva dock
själarna, hvilka äro mindre beroende af lyekans
tillfälligheter, sådana de värit, nämligen sin lagli-
ga furste med oförfalskad trohet och orubbad lyd-
nad underdåniga. Ty så länge man ännu med o-
viss utgång kämpar om väldet, och tili dess för-
likning mellankommit, genom hvilken fursten sjelf
afsagt sig sin rätt, beror det, sä framt de icke
vilja befläcka sig med det nesliga brottet af ett
affall, icke af deras godtycke att afkläda sig ka-
rakteren af medborgare och lösgöra sig från sitt
fäderneslands gemenskap. Ooh om nägon tilläfven-
tyrs skulle förege, att hän, liksoin berusad af



84

Lethes väg, med ens fullkomligt bortglömt det
samballe, i hvilket lian blifvit född, i hvilket lian
uppvuxit, i hvilket lian omgärdad af de visaste
lagars skydd i trygghet åldrats, och med hvilket
lian genom slägtskaps- och vänskapsband är in-
nerligt och på mängfaldigt sätt förenad, så borde
hän i sanning knappt anses annorlunda, än såsom
den, hvilken på det oförskämdaste sätt förhånade
det allmänna menniskovettet. Derföre skulle äfven
vi, som aldrig ansett något för skamligare, än att
hafva ett gömdt i sinnet, ett annat framme på
tungan, anse oss handia emot värt samvete, ifall
vi icke öppet betygade, att vi med hela våra hjer-
tan kanna bitterheten af vårt närvarande läge.
Ty då vi redan länge värit bortryckta från vär
allernådigste och allermäktigste konungs, Gustaf
IV Ådolfs styrelse, återstår oss denna enda tröst,
att vi, ehuru vi tvingas att vara fullkomligt o-
kunniga om hans närvarande planer, dock hysa
den fasta tillförsigt, att vär gode konung, enligt
sin fulländade visdom och beundransvärda ständ-
aktighet i motgångarne, genom äterställande af
sitt Finlands angelägenheter skall öfverträffa allas
våra förhoppningar.”

Det är möjligt att en stor del af allmänhe-
ten tänkte som Calonius, men hvad som var skedt
kunde ej göras om. Segrarna vid Siikajoki, Re-
volax och Pulkkila synas icke Keller hafva haft den
inverkan på opinionen man kunde förmoda; något
verkligt hopp att Sverige kunde gå med seger ur



striden förmådde de icke väeka. Midt under ti-
den för ryssarnes reträtt ankom kejsarens prokla-
mation om ständerdeputationens väljande. Valmän-
nen i de skilda länen hade sinä sammanträden just
pä de dagar, dä underrättelsen om Ådlercreutz
seger vid Lappo bort hinna fram, men denna för-
mädde icke i något hänseende rubba lojaliteten e-
mot Ryssland. Jag yet icke med hvilken grad af
intresse man följde armeernas operationer i landets
nordliga hälft, men af de instruktioner, valmännen
gåfvo sinä förtroende-män, framgär ovedersägligen
att man ansåg landets öde oåterkalleligen afgjordt.
Det är väl sant att såväl adeln som borgerskapet
i Åbo län yttrade åtskilliga betänkligheter om den
anbefalda ständerdeputationens lagenlighet, men
dessa tvifyelsmäl angingo alldeles icke den frågan,
huru Finlands öde i framtiden skulle komma att
gestalta sig. Sedän Buxhoefden afgifvit den för-
klaring, att ständerdeputationen icke af regeringen
uppfattades som en riksdag, fogade sig också Å-
boläns adel och borgerskap i att väljä deputerade.
Genom ödets lek var Buxhcefdens fullmakt tili de-
putationens ordförande daterad samma dag som
den blodiga drabbningen vid Orayais afgjorde fält-
tåget, d. v. s. den 14:de sept. Från denna dag
hade Ryssland ingenting mera att befara af Sveri-
ges armeer. Finland utrymdes och Rysslands Zar
hade obestridd makt inom våra landamären.

litan tvifvel hade första tanken tili en stän-
derdeputation utgätt från Sprengtporten, men hu-

4*
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ruvida lian dermed åsyftade en förändring af lan-
dets konstitution torde vara svårt att afgöra. Det
är väl sant att Buxhoefden i sitt bref tili Åboläns
valmän förklarar, att meningen med ständerdepu-
tatiouen ingalunda var att den skulle ersätta en
landtdag, men detta bref är dateradt d. 26 aug.,
då Åbolänningarnes vägran afgafs redan den l:sta,
hvaraf klarligen framgår att Buxhcefden i Peters-
burg rådfrågat sig huru lian borde svara. Det vill
äfven synas som om många af finnarne sjelfva vä-

rit nog okunuiga i landets grundlagar, ty valmän-
nen i alla län, utom Åbo, hastade att väljä depu-
terade, och af deras instruktioner framgår, att man
uppfattade de deputerade som ståndens lagliga re-
presentanter, åtminstone bemyndigades de att ingå
i diskussion om livilka frägor som helst, utan att
tillika den beslutande rätten reserverades åt landt-
dagen.

Meningen med ständerdeputationen mä dock
hafva värit hvilken som helst, det politiska mod,
som eldade dess ledamöter, bidrog myeket tili
beslutet om en landtdag. Med lojala, men be-
stämda ord förklarade deputationen, att den icke
ansåg sig ega rätt att uägot besluta i ständernas
namu, och rädde kejsaren att sammankalla dessa.
Detta råd upptogs, och d. 20 jän. 1809 utgick
manifestet om en landtdags hållande i Borgå d. 22
mars samma år.

Jag måste här göra en anmärkning. Man mä
icke anse, att undergifvenheten för Ryssland endast
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gmndade sig pä kejsarens ord, att landet sisulle
få bibehålla alla sinä rättigheter, ulan bör man
tillika hafva afseende på det sätt, hvarpå suverä-
nens vilja af hans närmast underlydande förklara-
des. Sammankallandet af en landtdag i Finland,
redan förrän formlig fred blifvit afslutad, var väl
i ooh för sig ett mäktigt besannande af kejsarens
ord, att Finland, redan förenadt med Ryssland,
skulle få åtnjuta sinä i grundlagarna medgifna rät-
tigheter, men de bref af Sprengtporten som åtföljde
manifestet gåfvo landtdagen en ännu större bety-
delse. Det heter väl i Sprengtportens bref tili
landshöfdingarna: "Herrar ledamöter af adeln kan-
na sinä skyldigheter såväl som sinä rättigheter
ooh behöfva icke anmanas att eftersinna, det den
minsta af de sistnämda är en nädegäfva af en
huldrik kejsare, som efter krigslagens bruk alltid
eger makt att göra hvad honom behagar”, men
brefvet inledes icke dess mindre af följande märk-
liga ord: ”som ändamålet med detta landtmöte e-
gentligen syftar derpå, att gifva Finlands innebyg-
gare, uti detta lagliga efterföljandet af en deras
heligaste rättighet, den säkraste borgen pä en
tillstundande mild och lika laglig regering”, hvil-
ka ord väl måste fattas så, som landtdagens sam-
mankallande icke vore en enstaka handling af
mildhet, utan endast en början tili ett fullkomligt
konstitutionelt styrelsesätt.

''Sedän detta riksmöte den 25 mars blifvit
högtidligen utblåst, täektes H. M. d. 28 i stadens
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domkyrka bivista offentligen gudstjensten, dervid
landtdags-predikan förrättades af Domprosten i
Borgå M. J. Alopaeus öfver den dertill utsedda
text hemtad ur Philipper-brefvet: ”Så uppfyller
min- giädje, att i ären ens tili sinnes, lika kärlek
hafvande, endrägtiga, samhällige. Att intet sker
med kif, eller fåfäng ära; utan med ödmjukhet
räkne hvar den andra yppare än sig. Ser icke
hvar pä sitt eget bästa, utan hvar och en pä en
annans bästa.” Bfter gudstjensten behagade H. M.
i egen person å Gymnasii öfra lärosal, som tili
landtständernas allmänna samlingsrum eller s. k.
rikssal var inrättad, öppna detta högtidliga möte
med ett tai på franska, hvilket genast derpå af
H. Exe. Sprengtporten på svenska språket uttol-
kades.

Dagen derpå eller d. 29 mars hyllade samt-
liga ständerna H. K. M. såsom landets högsta öf-
verhet, regent och storfurste, medelst en af hvarje
ständ särskilt inför H. K. M. förnyad tro- och huld-
hetsed, hvarefter H. K. M. täcktes offentligen stad-
fästa Finlands härtill hafda konstitution och sty-
relsesätt jemte alla dess ständers privilegier, fri-
och rättigheter.”

Borgå landtdag och kejsar Ålexanders resa
i Finland var sista akten af Finlands förenande
med Ryssland. Ett besök af en regerande person
uppväcker väl alltid massans förtjusning, men alli
förenade sig denna gång att göra Ålexanders e-
riksgata genom Finland tili en nationel händelse.
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Den svenska provinsen Finland hade genom sinä
ständer förklarat den ryske kejsaren för landets
storfurste och den kunde göra det med godt mod,
ty denne hade högtidligen förklarat, att finska fol-
ket var upphöjdt bland nationernas antal. Det var
icke möjligt att misstro hans ord; hans arme'er
hade landet besatt, hän hade opåtaldt af nägra
fremmande makter kunnat ihföra hvilket styrelse-
sätt som helst. Huru stränga hans åtgärder än
stundom värit, hade hän dock särskilta gänger lä-
tit förklara, att hän inför Europa garanterat lan-
dets fordna frihet.

Kanhända en sjelffalleu jemförelse yttermera
gynnade stämningen för Alexander. Den sista re-
gent som före honom besökt Finland var Gustaf
IV Adolf, och dennes styfva sätt hade icke till-
vunnit sig särdeles många vänner. Nu besöktes
äter vårt land af en furste, som var en af Euro-
pas frärnste chevalierer, och som älskade att kal-
las sä. Hän lyckades också uppväcka en förtjus-
ning, som icke ofta blifvit uttalad i Finland; min-
net af hans härvaro har fortlefvat ända tili våra
dagar hos folket, och vi hafva lärt oss huru tili
och med Franzen i sin poetiska inspiration glömde
den politik, hän både förut och efterät uttalat.

Finland var sålunda förenadt med Ryssland.
Den snart härefter afslutade freden i Fredrikshamn
blef blott ett yttermera besannande af förhällan-
den, som redan förut voro fullkomligt ordnade.
Det kunde icke länge räcka, förrän dessa äfven
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skulle inverka pä litteraturn. Det första årtiondet
efter freden förråder doek endast i obetydlig grad,
att Finlands historia var länkad in på nya banor.
Man var kanhända alltför ovan vid landets nya
ställning, att litteraturen deraf hade kunnat emot-
taga nägon betydligare inverkan. Desto mera spör-
jes en sådan under det andra decenniet efter fre-
den. Då vaknade för första gången den tanken,
att Finland egde att skapa sjelf sitt öde, och att
Finlands lösslitande från Sverige närmast innebar
en uppmaning, att utveekla tili medveten kultur
de egendomliga anlag, som hos vär nation voro
nedlagda.
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Fjeide Föreläsningen.
M. H. Jag försökte förra gängen att redo-

göra för den allmänna opinionen under 1808 års
krig. Det är möjligt att min framställning led af
en viss ensidighet, förorsakad af brist på tillräek-
liga källor. Min skildring grundade sig hufvud-
sakligast på officiela dokumenter, och det ligger i
sakens natur att den ledning, de kunna lemua,
icke är tillfyllestgörande. Men en sanning är i
alla fall, att landets befolkning, om den äfven
här och hvar med motsträfvighet underkastat sig
Rysslands herravälde, ganska snart visste Anna sig
i de nya förhållanderna, isynnerhet sedän Borgå
landtdag och freden i F:hamn gifyit dem deras
slutliga sanktion.

Den tid, som härefter följer, erbjuder ganska
litet af intresse. Ett yisst tillständ af sömn herr-
skade inom alla sferer. Borgå landtdag kade icke
förmätt uppyäcka hos allmänheten nägot varmare
deltagande för politiken, man kände intet behof
att uttala några framtidsplaner för nationen, man
hvilade fullkomligt trygg i hägnet af en patriar-
kalisk styrelse. Och var man någongäng tvungen
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att uttala sinä palriotiska känslor, så blef den
enda formen derför ett tacksamt lofprisande af A-
lexander. Ur denna dvala blef doek nationen åt-
minstone för en tid väckt af de Stora europeiska
förvecklingarna, som åter ho tade att sprida sitt
inflytande äfven tili våra fjerran bjgder. Finland
blef åter, ehuru denna gäng endast indirekt, in-
veckladt i tidens verldshistoriska kamp, som af-
gjorde Europas öde. Yi hafva sett förut huru den
franska revolutionens ideer äfven trängde fram tili
oss, huru de äfven här visste vinna deltagande,
tills detta förbyttes tili förskräckelse, då Robe-
spiers ooh Marats guillotiner gjorde friheten tili en
fasans makt. Vi minnas med hvilken oro Porthan
följde utvecklingen af det stora drama, som påbe-
gynts i Frankrikets hufvudstad, ooh harahan snart
varsnade, att dess följder äfven kunde sprida sig
i vidsträcktare kretsar, ooh att icke ens Finland
läg för fjerran för att känna inverkan deraf. Fin-
lands lösslitande från Sverige ooh dess förening
med Ryssland var ju också ett verk af revolutio-
nen, ty den strid som afgjorde värt öde hade ju
närmast framkallats af Gustaf IV Adolfs vägran
att böja sig för Napoleon. Men ingenting är mera
bräckligt än kabinetternas allianser, från Napoleons
vän blef Alexander hans bittraste flende, ooh häri-
genom såg sig Finland för andra gången iaveck-
ladt i tidens strid. Finland deltog väl ej med
trupper i denna kamp, emedan den afgjor-
des nog tidigt för att landets patriotism be-
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höft i detta hänseende tagas i anspråk, men det
var icke dess mindre allvarsamt fråga om att
uppsätta frivilliga kårer, som skulle skydda grän-
sen emot Napoleons härar. Det märkliga året
för Napoleons jättestrid emot Ryssland (1812) kring-
spriddes i Finland tvenne plakater, som, om de
äfven inspirerats frän högsta ort, dock äro intres-
santa beyis på allmänhetens uppfattning af verl-
dens politiska ställning. Hade man förut fruktat,
att de mäktigas genom revolutionens följder betin-
gade allianser kunde sträcka sitt inflytande äfven
tili oss, sä hade Napoleons ovanliga segrar förän-
drat denna oro tili en personlig fruktan för Eu-
ropas despot. I sanning! tidens fruktan för den-
nes makt måste hafva värit oerhörd, dä man med
förhoppning att blifva trodd kunde för värt folk
uppvisa som en möjlighet dess införlifvande med
franska kejsaredömet. Båda de ofvannämda pla-
katerna äro ense i att förespå denna utgäng, i
händelse Ryssland i den förestående striden be-
segrades. Sedän det ena af dem skildrat Europas
allmänna ställning, skrifves tili slut: "Finlands in-
nebyggare! sen här i få ord närvarande tids för-
hållanden, våra farhågor och förhoppningar. I sen
vår älskade monark, som icke upphör att öfver-
hopa oss med välgerningar, i strid med en fiende,
som svurit det kejsaredömes undergång hvartill i
hören, för att emellan sinä gunstlingar dela bytet
deraf och för att fullända sitt påbegynta verk:
upprättandet af en universalmonarki i Europa.
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Hvad blefve edert öde, om hans förslag vunne
framgäng? Kunde Napoleon lyckas att frän ryska
riket skilja dess vid sjökusten belägna stater, skul-
le hän dela dem emellan sinä förtrogna, ooh Fin-
land skulle då äfven erhälla en af dem tili regent,
hvilken naturligtvis blefve franska Kejsarens va-
sall, liksom de öfriga.
skulle vilja på eder bekostnad underhålla ett ly-
sande hof; eder handel blefve förstörd; edert å-
kerbruk råkade i förfall; edra söner bortsläpades
för att utsättas för det grymma alternatif att stri-
da antingen emot Ryssland eller emot edert fordna
fädernesland Sverige. I kannen nogsamt alla de
länders olyckliga öde, som befinna sig under fran-
sosernas omedelbara herravälde eller blott under
deras inflytelse.”

Det andra plakatet gifver samma profetia.
Segrar Napoleon så hade värt land att vänta det-
samma ödet som Schweitz. ”Han skulle utan fin-
ska ständernas hörande öfverlemna värt land som
ett rof ät någon af sinä generaler; i skullen då
digna under bördan af beskattningar ooh Finland
blifva en underlydande provins ät Frankrike.”

Man mäste i sanning lefva på Napoleons ti-
der för att kunna framkasta dessa djerfva kombina-
tioner. Men samtiden hade värit vittne tili så
många oväntade tilldragelser, att de ofvan profe-
terade alldeles icke ligga utom möjlighe-
tens gräns.

Hvilken utgången blef på Napoleons strid
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med Ryssland kanna vi alla. Belyst af Bloskvas
brand päbegynte franska hären den reträtt, -livari-
frän Napoleons fall daterar sig. Finland hade väl
icke fått tillfälle att med några korpser deltaga i
kampen, men de rikliga penningesummor som af
allmänheten för landets försvar sammanskötos, be-
visa doek dess sympatier.

Jag har omnämt Finlands uppfattning af
striden emot Napoleon, så vidt den ur tryckta käl-
lor framgär, emedan denna strid var ett af de få
allmännare intressen, hvaraf Finland under första
deeenniet af föreningen med Ryssland lifvades. För
resten mötas vi af en beklaglig sömn, bäde inom
politiken och litteraturen.

Kejsar Alexander hade väl tagit Auras aka-
demi under sitt särskilta hägn i det hän ökat pro-
fessorernas an tai ooh förskaffat dem bättre löner,
men med allt detta förmådde hän ieke framkalla
nägon lifligare andlig verksamhet. Det felades för-
mågor, som på ett mera lysande sätt kunnat repre-
sentera bildningens sträfvanden; af de fordna stol-
parna vid akademin återstodo endast Tengström
och Calonius, ty Porthan hade dött flera är förut
och Franzen flyttade ett par år efter freden öfver
tili Sverige. Calonius tillhörde ocksä icke mera
uteslutande universitetet, sedän hän blifvit utnämd
tili prokurator vid den nyss inrättade regerings-
konseljen, och Tengström, som enda tili 1817 fort-
for att tili akademiens förkofran vara dess pro-
kansler, verkade under denna tid mera som ledare
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af det hela, än som enskilt skriftställare. Den
gren af litteraturen, som omedelbarare inverkar
på nationen, var än sämre representerad än den
vetenskapliga. Den tillstymmelse tili en fri perio-
disk press, som Finland i Åbo Tidningar egt, un-
dergick i följd af det ryska infallet en stor för-
ändring. I en skrifvelse från Buxhoefden tili bok-
tryekaren Frenckell (1808) uppmanas denne att i sin
tidning införa politiska meddelanden, öfversatta ur
källor dem Buxhoefden lemnade. Härigenom för-
bereddes Åbo Tidningars förändring tili ett offi-
cielt blad. År 1810 ombytte de äfven namn och
hette numera Åbo Allmänna Tidning. Det säges
vai i profnummern att tidningen, ehuru den är of-
fieiel, i väsendtligaste mån ärnade bibehälla sin
fordna pian att "meddela poetiska, dels originalstyc-
ken, dels öfversättningar i bunden och ohuuden
stil, samt underrättelser och upplysningar tili när-
mare kännedom af Finland, dess historia, geografi,
språk, seder, näringar, folkstock och litteratur",
men ser man efter huru detta löfte blifvit upp-
fyldt, mäste man anse denna anmälan endast för
en skylt. Ehuru bland andra F. M. Franzdn skrif-
vit sitt namn under programmet, söker man fä-
fängt under hela tiden, hän var anställd vid tid-
ningen, nägra poesier af hans hand. Endast ett
poem tillhör mähända honom och det har erhällit
benämningen "Huslig Sällhet.” Har Franzen häri-
genom gifvit tillkänna, att hans poesi dragit un-
dan från det yttre lifvets buller, att den icke kun de
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förmås att söka plats i en tidning, som understöd-
des af ryska styrelsen? Hela litteraturafdelningen
i denna tidning är mycket dåligt försedd. En el-
ler par öfversättningar frän ryska vitterheten samt
nägra tillfällighetsstumpar af vanligt slag är allt
hvad skaldekonsten lemnat, ooh nägra litterära
kritiker ingå icke heller.

De följande ärgängarna likna den första. Ut-
ländska notiser, ofta tagna utan ali beräkning, mer
eller mindre uppbyggliga redogörelser för högsta
styrelsens nit m. m. sädant, som återfinnes i alla
verldens officiela blad, utgör fortfarande tidningens
innehåll. Sannolikt för att tillfredställa den Stora
allmänhetens smak bar nägongång en fabel, en be-
skrifning om chinesernas eller baskirernas gästabud
förirrat sig tili dess spalter.

Litteraturens torftighet under de första ären
efter freden i Predrikshamn härledde sig icke frän
nägra hämmande åtgärder, som af ryska styrelsen
blifvit vidtagna. Det är väl sannolikt, att hvarje
politiskt skriftställeri, som uppträdt med syften
fiendtliga emot styrelsen, hade blifvit väldsamt un-
dertryckt, men på ett sädant slag af författare-
verksamhet tänkte ingen då hos oss, ooh hvad
den vetenskapliga ooh den populära litteraturen
af oskyldigare slag beträffar, sä kunde de räkna
på styrelsens bifall och understöd mer än någon-
sin förr.

Nägra handlingar, meddelade af Gottlund,
gifva en ganska tydlig bild af landets litterära

5
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armod under den fox-sta tiden efter skilsmessan
från Sverige. 1813 uppmanades Cons. Acad. af sin
kansler Gr. M. Armfelt att gä i författning om ut-
gifvandet af tvenne tidskrifter, en för den lärda
verlden på latin och en för Finlands bildade allmän-
het på svenska, men ehuru tryckningsomkostnaderna
skulle af allmänna medel bestridas, blef förslaget
aldrig satt i verket. Man erkände väl nyttan i
synnerhet af en tidskrift på svenska, ett lofvande
program blef äfven uppsatt, men dervid stannade
hela frågan. Fåfängt hade kahslern tagit profes-
soreina på det ömma, i det hän i sin skrifvelse
inryckt följande tili hälften prisande tili hälften
förebräende strof: ”Emot vetenskaperna särskilt
har akademien en dryg pligt att uppfylla. Icke
allenast fosterlandet, utan äfven vårt gemensamma
fädernesland ooh hela den lärda verlden eger an-
språk på hennes verksamhet tili deras utspridande
och den sanoa lärdomens befordrande och förö-
kande. Det förtjenta anseende akademien, för nä-
gra år tillbaka, förvärfvade sig bland Europas lä-
rosäten bör, om jag så får säga, upplifvas och
förökas.” Denna strof förmådde ej tvinga profes-
sorerna tili utgifvandet af de föreslagna tidskrif-
terna.

Med poesiu stod det särskilt bedröfligt tili
under denna tid. Franzen öfvergaf Finland 1811
och qvarlemnade väl sitt minne ooh sinä sänger,
men sin lyra och sin poetiska ande medförde hän
tili sitt nya fädernesland. Väl säger Linsen, att
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Auras yppersta skald, dä hän bortflyttade frän fo-
sterjorden, ibland Finlands ynglingar lik en tem-
pelläga qvarlemnat sitt älskvärda minne, men des-
sa bedrogo sig dä de i sin egen poesi trodde sig
Anna en lifvande fläkt af den krönta skaldens an-
da. Under de första åren af denna period var skal-
dekonsten tili den grad försummad, att man t. o.
m. har svårt att meddela prof på dess beskaffen-
het, ty nägon poesi fanns knappast då, om man
äfven dermed endast förstär meter och rim. Nå-
gra tillfällighetspoemer och några andra svaga ut-
gjutelser, som funnit en väg tili landets olficiela
blad, är allt hvad Finlands svenska sångmö frän
denna tid lemnat i arf, tills kalendern Aura för-
sökte, ehuru fåfängt, att lanka dikten in på nya
och vidare banor. Det synes egentligast hafva vä-

rit professorerna Wallenius och Avellan som vid
denna tid representerade de vittra sträfvandena i
Finland, men af dessa befattade den förra sig ej
med skaldekonstens praktiska utöfning och den
senares rimmerier torde tili större delen, tili föga
skada för litteraturen, förgätts i manuskript. Hvil-
ket tyranni den sä beryktade prof. Wallenius ut-
öfvade emot universitetets studerande och särskilt
emot de unga vitterhets-idkarne, gränsar nastan
tili det otroliga. Man darrade när man lemnade
ett ämne eller en disputation tili hans genomseende,
och aldrig hände, att ens den ringaste motsägelse
höjdes emot de anmärkningar, hän behagat gifva.
Jag skall heratta ett par anekdoter, som bäde be-
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visa Wallenii oinskränkta makt, då det gällde lit-
teratur, och som tillika kumia fattas som akade-
miska tidsbilder i miniatyr.

En ung magister, som sedermera blef en af
Finlands främste språkkännare, går tili Wallenius
för att lemna honom en disputation, skrifven på
ryska språket för kompetens tili det ryska lekto-
ratet vid akademin. Wallenius tager boken i hand,
säger ej ett ord, och begifver sig tili sinä inre rum.
Vär magister stannar ensam qyar i salen, med oro
förbidande den fruktade professorns återkomst.
Efter en god stund återkommer också denne, bä-
rande en väldig massa böeker pä armen. Hän
öppnar en och visar, huruledes pä, den ena sidan
var grekisk text och pä den andra en ordagrann
latinsk öfversättning; den andra boken hade åter
arabiska på den ena sidan och pä den andra lä-
tin o. s. y. Den ioke uttalade meningen med den-
na manöver var att visa vår magister, hvilken
grof försummelse hän begått, då hän icke medde-
lat en latinsk öfversättning af hvad hän sagt på
ryska. Mera behöfdes ej. Magistern erkänner sin
dumhet, tackar för den vigtiga och värdefulla
upplysning den lärde professorn honom så gunst-
benäget gifvit, och lofvar att, kosta hvad det kos-
ta vill, sätta professorns förslag i verket. Sanno-
likt blidkad af denna för en ung man så hedrande
förständighet, räcker professorn vid afskedstagan-
det en bok, som befans vara en gammal slavonsk
bönbok. Magistern fasar när lian märker detta, ty
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lian vet hvad honom i anledning af boken förestär.
Hemkommen päbörjar hän genast en latinsk öfver-
sättning af sin ryska disputation och lyckas äfven
få den färdig före speciminationstidens utgång.
Men ännu äterstär det vigtigaste. Hän måste pä
ett ellei- annat sätt oitera den bok professorn ho-
nom lanat. Att boken ej på aflägsnaste sätt har
något sammanhang med ämnet i hans disputation,
gör ingenting tili saken, den måste som en källa
citeras, ty i annat fall vet hän att Wallenii
onäd honom väntar. Efter mycket hufvudbry lyc-
kas hän äfven i sitt förehafvande och skrifver
under i en not, att den värdefulla boken blifvit
honom gunstbenäget länad af den lärde och för
vetenskapernas förkofran så nitiske professor Wal-
lenius.

De unga vitterhetsidkarne vid universitetet
stodo under Wallenii särskilta hägn och tuktan.
Sjelf idkade hän väl ej, mig veterligen, poesi,
men desto strängare nagelfor hän med andras ver-
ser. Det föll icke heller nägon in att genom tryc-
ket utgifva ett skaldestycke, som ej förut un-
dergått Wallenii censur, och ännu mindre vägade
man förbise de ändringar hän föreslagit. Det
var äfven ett olyckligt påhitt af Auras unge re-
daktör att påbörja och fullfölja tryokningen af sin
tidskrift utan att förut inhemta Wallenii räd; och
det blef ingen tillräcklig ursäkt att hän med sin
bok ville bereda en angenäm öfverraskning för
den fruktade mecenaten. Då Sjöström kom tili
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Wallenius för att räcka honom det första färdiga
exemplaret, räkade denne i vredesmod öfver den
oerhörda djerfheten att utan hans tillstånd utgifva
en samling poesier. Något sådant hade aldrig händt
förut i Åbo. Sårad i sin innersta själ öfver ung-
domens oförskämdhet att ej först begära hans an-
märkningar och råd, utropade Wallenius tili slut:
”tag bort boken tag bort den, den bränner som
eld i minä händer.”

Då året derpå andra häftet af Aura skulle
utgifvas, voro redaktörerna försigtiga nog att lem-
ua manuskriptet tili Wallenii godhetsfulla och
upplysta genomseende, men denne ville intet hafva
att skalfa med en tidskrift, hvars första del blifvit
utgifven utan hans föregående begifvande.

Dä en sådan man som Wallenius kunde an-
ses som smakens första väktare i landet, må man
ej begära nägra mästarverk. ,

Den af Sjöström och Linsen utgifna poetiska
kalendern Aura har väl fått fröjda sig åt ett visst
anseende, men detta bör mera tillskrifvas tidens
allmänna fattigdom på litteratur än dess eget vär-
de. Den har väl sin historiska märkvärdighet som
en af fosforismens få representanter iFinland, men
tili detta relativa värde inskränker sig äfven dess
betydelse.

Jag kom att nämna fosforismen i Finland.
Detta uttryck är måhända nägot oegentligt, då
man med benämningen fosforism närmast förstär
den filosofiska ooh estetiska uppfattning, som för-
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fäktades af den af Ålterbom och Palmblad redige-
rade tidskriften Fosforos, mea då de unga vitterhets-
idkarne i Aura hyllade ungefär samma läror och
vände sin poetiska häg åt samma ämnen som de-
ras själsfränder i Sverige, kan detta uttryck för-
svara sin plats. En af Auras förnämsta författa-
re, A. J. Arvidson, hade äfven under äret 1816
vistats i Sverige och der blifvit närä bekant med
den beryktade Hammarsköld, och detta umgänge
hade ej kunnat annat än stärka honom i hans ro-
mantiska åskådningssätt. De öfriga skalderna i
Aura lära deremot ieke hafva haft nägon ome-
delbar kommunikation med Fosforisterne, men det-
ta hindrade dem ej att i väsendtlig mån göra de-
ras ideer tili sinä. Båda voro ense i att förkasta
den s. k. klassiska smaken, som isynnerhet under
Gustaf 111 kömmit tili heders, och båda försökte
de att genom efterbildande af de tyska romanti-
kerna dana sig en rikare poesi. En omätlig skil-
nad förefmnes dock. Litteratörerna i Fosforos
voro riktbegåfvade andar, som väl i ungdomligt
öfvermod ofta sköto förbi sitt mäl, och som ge-
nom ett alltför troget imiterande af den nytyska
poesins alla fel gjorde sig skyldiga tili myoken
dunkelhet och mycken formlöshet, men den djupa
tro de hyste tili sinä idåers sanning, den oför-
skräckthet, med hvilken de kämpade för deras
utbredning, göra dock deras uppträdande tili en af
svenska litteraturens intressantaste företeelser. Lik-
som de tyska romantikerna fördjupade de sig i
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medeltidens lif, för att derifrån hemta ämne för
sin poesi; riddare ooh sköna damer, barder oeh
trubadurer blefvo diktens käraste gestalter. Lik-
soin romantikerna hyste fosforisterna en viss avog-
het emot det reela lifvet, sökande i känslans form-
lösa svärmeri en ersättning för dess kylä. De
fordna naturmålningarna ersattes af en djupsinnig
natursymbolik, som trodde sig träffa naturens dol-
da tankar då den idislade sin egen mystiska upp-
fattning af naturen, och omslutande icke mindre
Gluds urperson än hans urskapelse försökte den
romantiska fosforismen att afslöja den Eviges hela
väsende förmedelst en filosofi, som den näppeligen
sjelf begrep. Fosforisterna kunde ej halla hvad de
lofvat, ty de hade uppsatt ett program alltför väl-
digt för att nägonsin kumia uppfyllas. De ville
icke blott gifva den svenska dikten en dittills o-
känd flygt, de lofvade derjemte bringa tili ett af-
görande resultat mensklighetens alla eviga frågor,
de omfattade icke blott vitterheten och national-
litteraturen i deras helhet, de gjorde anspråk på
att uttala politikens, filosofins och filologina alla
före dem dolda hemligheter.

Jemförda med så gigantiska sträfvanden ned-
sjunka Åuras blygsamma anspräk tili en obetyd-
lighet. Den ville alldeles icke göra någon revolu-
tion hvarken i vitterhet eller filosofi, den utgaf sig
endast för en samling poetiska försök af några
ynglingar, som under egiden af Franzens minne
lielgat sinä lif ät sanning, skönhet ooh konst. Den
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önskar sig väl en allmänhet, ”hvars upplysta del-
tagande och bifall kunde skänka snillets späda
telningar ej mindre en närande jordmån än ett
fredande hägn”, men den tilltror sig alldeles icke
förmågan att lik Fosforos för sin publik förråda
lifvets innersta hemlighet.

De förnämsta författarne i Aura voro Sjö-
ström, Arvidson ooh Linse'n, af hvilka de tvä för-
sta representerade poesin, då den sistnämde var
tidskriftens kritiker. Önskar man ett klart bevis
på kuru den poetiska känslan utveeklats i Finland
under de tre sista tiotalen af är, må man jemföra
Axel Gabriel Sjöströms poesier med de alster våra
dagar producerat. Och Sjöström uppfattades inga-
lunda af sin tid som en vanlig rimmare eller ens
som en skald af medelmåttig förmäga; hans rykte
var, åtminstone i början af hans litterära bana, så
stort en skald med ieke alltför öfverdrifna anspräk
rimligtvis kan begära. Yäl fick detta rykte en
nog snöplig ändalyckt, då den elaka Luthström
utgaf sin mördande kritik af hans förnämsta poe-
tiska arbete, men redan den omständigheten, att
en diktare så utan gestaltningsförmäga som Sjö-
ström under en temmeligen läng följd af år kun-
de anses som en betydande skald, är ett dåligt
intyg på smakens ståndpunkt. Jag vill dock här-
vid göra en påminnelse, som i sin mån kan för-
klara detta förhällande. Sjöström vistades under
hela sin tid vid universitetet, och i följd häraf
torde hän hafva haft sinä flesta beundrare biand
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studenterna. Man studerade pä den tiden myeket
litet modern litteratur, ja t. o. m. de svenska klas-
sikerna torde efter landets skilsmessa frän Sverige
något räkat i glömska, och man kunde säledes ej
begära af studenterna någon högt uppdrifven poe-
tisk insigt. De enda tillfällen, då poesi kom i frå-
ga, voro de akademiska festiviteterna, säsom pro-
motioner och kejserliga högtider, ooh då Sjöström
ständigt vid dessa fungerade som skald, vande sig
den akademiska ungdomen att fatta honom som
skaldekonstens egentligaste bärare. Huruvida hän
hade en publik i ordets vidsträoktare mening kän-
ner jag ej, men jag föreställer mig att hän mera
var känd genom sitt rykte än sinä poesier. Den
stora allmänheten nöjde sig sannolikt med Fran-
zen och Choraeus, och om den äfven af särskilta
anledningar någongång kom att läsa Sjöströms
produkter, synas likväl dessa icke länge blifvit i-
hågkomna, och anna mindre utöfvade de någon
inverkan pä sjelfva den poetiska uppfattningen i
landet.

Om äfven dessa förmodanden ega sanning,
så äro vi dock skyldiga att egna Sjöströms poe-
sier en kort kritik. Jag behöfver endast nämna
namnen på nägra af hans dikter, för att redan på
förhand uppväcka hos minä ähörare en ungefärlig
föreställning om deras beskaffenhet. Namn sådana
som Drömmarna, Gullharpan, Sångens salighet,
Skyddsgudinnorna och Hjertats hemlighet antyda
redan i och för sig att vi befinna oss midt i ro-
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mantikens verld. Sjöström har väl icke egnat sin
konst tili förherrligande af det för roinan likerna så
poetiska riddarelifvet, men desto ifrigare har hän
sintit sig tili deras natursymbolik, liksom lian följt
dem i spåren genom att upptaga en mängd af
folkpoesins flgurer, såsom dyergar, neckar m. m.
Jag vill visst icke förneka Sjöström poetiska an-
lag, men dessa blefvo redan frän början missledda
genom de besynnerliga föremål, hvarpå de försök-
te sig. Sjöström saknade en bestämd verldsåskäd-
ning, ty hän var en alltför litet svärmisk natur
för att på fullt allvar göra romantikens mystiska
betraktelsesätt tili sitt, ooh hans studier i Grek-
lands litteratur förmådde icke heller bringa tili en
klar insigt hans osäkra föreställningar om poetisk
form. Än synas de grekiska författarne värit hans
egentliga förebilder, än länade lian sin stämning
från Tasso och Guarini, än fick Göthe gifva nå-
gra reminiscenser, en annan gäng var det skandi-
navernas hjeltesänger lian sökte efterbilda, och
slutligen försökte lian sig i olycklig täflan med
Shakespeare. Alit detta hade likaväl kunnat be-
visa poetisk rikedom som armod i fantasin, i fall
hän förmätt i sin egendomlighet sammansmälta
dessa skilda elementer tili en helhet, men tyvärr
förmådde hän aldrig ästadkomma en sädan. Hän
var en poetisk dilettant, som fått den öfvertygel-
sen att lian var skapad tili skald och som lycka-
des hos andra för en tid inympa denna tro, men
nägot djupare behof att producera torde hän näp-
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peligen hafva haft. Hans egendomlighet bestod
icke i någon lifside, hvars uttalande värit honom
en nödvändighet, litan måste den beklagligen sö-
kas i en nog långt drifven likgiltighet för det
poetiska språkets fordringar.

Jag skall meddela en sång af Sjöström, som
kan vara af intresse iföljd af de betraktelser den
sjelfmant uppväcker. Den heter Sångens Salighet.
(Se bilagan 2.)

Den tanke, som uttalas i detta stycke, är be-
teeknande för Aura. Det är en i litteraturhisto-
rien ofta återkommande företeelse, att poetiska
dilettanter lätteligen förfalla tili konstförgudning.
Icke förmående bringa enhet emellan sinä egna
osäkra tankar om skönhet och det reela lifvets
former, draga de sig gerna undan frän dessa sed-
nare, för att i ett anande svärmeri göra sig ska-
deslösa. Det hvardagliga lifvet med dess tankar
och känslor föraktas lika djupt som den svärman-
de tränaden och konsten öfverskattas, säsom de
enda uttryck för lifvets djupare makter. I stället
för att hemta sinä ämnen ur det friska, omedel-
bara lifvet, göra de konsten sjelf tili föremäl för
konsten. De besjunga skalder, deras förhoppningar
och drömmar, och när de tanka sig det högsta
som gifvas kan, så blifver 'ået sångens salighet.

Jag vill dock nämna att Åurapoeternas för-
gudning af poesin var af oskyldigaste slag och all-
deles icke kunde jemföras med romantikernas och
fosforisternas nog längt drifna förakt för det van-
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liga lifvet. De besjöngo väl guldharpor och dö-
ende skalder, men allt detta måste mera tillskrif-
vas deras ungdomliga tro på det poetiska i säda-
na ämnen, än att det hade haft sin grund i någon
långt drifven diktarsubjektivitet.

En beständsdel, som man tyvärr helt och
liället saknar i Auras poesier, är nationel entusi-
astia. Man hade kunnat vänta sig, att när Finlands
måhända intelligentaste ynglingar slogo sig till-
samman för att utgifva ett häfte dikter, så hade
det flnska fosterlandet bort få någon plats, sä
mycket mer som ätminstone en af redaktörerna
genom hela sitt lif och sin yerksamhet bevisade
en djup kärlek för Finland, jag menar Arvidson.
Men ehuru A. I. Arvidson håde som puhlicist och
historieforskare visat en så ädel patriotism, så gär
hans poesi fullkomligt i de fosforistiska gängorna.
När hän skref på prosa var hän en äkta son af
sitt land, som icke skyggade för någonting då det
gällde att littala sanningar dyrbara för Finland,
men som poet var hän en fullständig verldsborga-
re, hvars rätta fädernesland låg i längtans blånan-
de fjerran. Arvidson var en natur i alla hänseen-
den öfverlägsen Sjöström, och anmärkte vi om
denne att hän i grunden var för mycket prosaisk
för att blifva en äkta romantiker, så måste man
gifva den förra det nog tvetydiga erkännandet, att

hän dref fosforismen tili den yttersta spets. Säväl
hans sånger i Aura som öfriga dikter bevisa det-
ta. Hos honom återfinna vi beständigt denna

5
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trånad tili urverldens harmoni, i hvars famn man
skall finna förenadt hvad här anträffas i spridda
bilder.

Att lefva bland gudomens
Lekande tankar,
Annu ej förunnats en dödlig.
Dit bränner min längtan,
Dit sväfvar begåret,
Men tyglas vid jorden och stoftet.
Så klappa du hjerta
Och långta du bröst!
En gång hefriad du sväfvar
Kring blånande rymden
Bland tindrande stjernor
Och laser i gudomens diktbok!
Ja klappa du hjerta
Snart bojan du bryter
Och sväfvar fri tili din urverld.

Jag skall yttermera meddela några strofer af
Arvidsou, som kanliända ftn bättre än de just upp-
lästa göra oss förtrogna med egendomligheten i
hans dikt. Samma år som Aura utkom, 1817, e-
huru något sednare, skref haa ett stycke, som he-
ter Naturtonerna ooh hvilket kan fattas som na-
tursymbolikens högsta uttryck i Finland.

En yngling långsamt ibland bergen vandrar.
Bland mörka klyftor går hans dunkla stig,
Mad stilla suckar ödets dorn hän klandrar,
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Som gömde tingens under blott åt sig.
Hans kind är blek och sjunket är hans öga ,

Hän söker jordens djup och himlen höga.

Från hergets hålor och från trädens toppar
Hän stilla lyss tili månget sällsamt ljud,
Om jaspis-blomman som i berget knoppar,

Om rosor nti guld och silfverskrud,
Om jordens inre kalla hlomsterslätter
Och om dess evigt dunkel-ljusa nätter.

Och vinden gnyr i tallens skumma krona.
Ett gudaspråk om verlden är den sång.
Som fordomdag i träden vill den trona ,

Och gudasvaren ge om lifvets gång.
Men mer naturens röst ej menskan skattar,
Och ej dess helga budskap mera fattar.

Stum lyssnar vandraren på undertonen,
Som väcker återljud inora hans bröst;
Hän hör en helsning ifrån gudatronen
Tillhviskas sig utaf en hemlig röst.
lian tror sig fattad utaf andehänder
Och höra samtal från ajlägsna länder.

Och hän frågar denna röst hvad den betyder,
och den svarar, att den är naturens stämma, som
fängslad i stoftet längtar upp tili det höga. Den
förtäljer honom om hvad försiggår i jordens dunkla
djup, och der,
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Der lefva än de underbara makter,
Som lekte fram vår evigt sköna jord,
Der verka dessa uti mörka schakter,
Och deras grund är af den vise spord.
Hvad källor, berg och träden hemligt tola
Kan blott hana hjertas djupa lust hugsvala.

"Du känner mig gå säg för jordens söner
Hvad dig förtäljt en verld de kalla död!
För dem, som nalkas oss med fromma böner
Naturens inre, dolda ståmma Ijöd.
Blott berg och skogar tälja jordens under,
Ej lösas de af slöa menskofunder."

Den sista strofen måste väl så förstås, att ali
forskning endast stannar vid tingens utanverk, da
blott för den fromma betraktelsen naturen yppar
sinä inre under. Arvidson är äfven, jemte Idman,
romantikens egentligaste representant i Finland,
detta uttryek fattadt som en särskilt poetisk sko-
la. För en blick, som oupphörligen sträfvade tili
naturens innerstå djup, som i hvarje lifvets vex-
lande företeelse endast uppspårade dess eviga grund,
som aldrig nöjde sig med den återglans af det e-
viga, som blifvit gjuten öfver tingen, utan som
alltid ville tränga fram tili sjelfva urkällan för
skönheten, kunde den ringa anpart af fägring och
kraft, som blifvit gifven ett enskilt land och ett
enskilt folk, icke vara nog. Den patriotism, som
återtinnes nastan på hvarje sida af Arvidsons pro-
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romantiska svärmeri, hän och så många unga dik-
tare på hans tid ansåg för den högsta, nastan den
enda verkliga poesi. Men en sång, hvars yttersta
och enda grund är känslan af det oändliga, fattad
som en makt för sig, kan aldrig blifva mängdens
tillhörighet, som vant sig att fatta det eviga i be-
stämda former och som fordrar att i poesin äter-
finna dessa. Publiken förblef kali för en poesi,
som med ett visst förakt betraktade alla lifvets
hvardagsföreteelser, och som blott i dunkla anin-
gar om oändligheten sökte sitt ständigt äterkom-
mande föremål. Men om äfven Arvidsons poesier
icke lyckades bryta sig en väg i lifvet, sä skola
de dock Ständigt förblifva vackra bevis på den
allvarliga känsla, som lifvade deras skald, och
denna känsla behöfde endast begränsas genom att
inskränka sig tili mera jordiska föremål, för att
blifva en verklig makt i utvecklingen af vår litte-
ratur.

Men kalendern Aura innehåller äfven en upp-
sats på prosa, som i hög grad är förtjent af upp-
märksamhet. Den kallar sig: ”om några hinden
för Finlands litteratur och kultur” ooh är skrifven
af Linse'n. Denne intager i Aura ungefär samma
plats som Palmblad i fosforos, hän är, ehuru äfven
skald, dess egentlige kritiker. Och ehuru hans of-
vanomnämda uppsats icke utmärker sig genom nä-
gra förvånande och djupa tankar, är den dock af
betydelse såsom det första försöket att bestämma

113
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den förändrade- ställning vår litteratur, iföljd af
skilsmessan från Sverige, måste intaga.

Den tafla Linsen uppdrager af bildningens
tillstånd i Finland är föga hugnelig. Den öfver-
ensstämmer äfven temmeligen med den skildring
jag under denna föreläsning sökt lemna, eburu åt-
skilligt för en samtida måste framte sig i ett an-
nat ljus. Den af Porthan så bittert tadlade vårds-
lösheten vid studiernas bedrifvande vid universite-
tet hade på Linsens tid hunnit bära frukt. "Att
andra kunskaper”, skrifver Linsen, ”än de som o-
vilkorligen fordras tili en vanlig sysslas mekaniska
bestridande, i Finland för närvarande äro sällsyn-
ta, är en klagan, som tyvärr är ganska grundad.
Skulle för detta påstående fordras bevis, såkunna
de Annas i den onekligen allmänna okunnigheten
i språk, i bristen på nyttig ocb bildande läsning,
ocb i likgiltigheten för litteratur ocb litterär sys-
selsättning. I allmänhet läsas hos oss blott sven-
ska skrifter, ooh äfven de bättre eller bästa bland
dem Anna hos oss en högst ringa ocb inskränkt
publik.”

På ett annat ställe säges; ”det är bekant att
ej eus den minsta skrift i Finland Anner förlägga-
re, ocb att tili de kortaste arbetens utgifvande
prenumeration eller subskription måste begäras.”

De upplysningar, som meddelas i dessa tven-
ne citater, aro bekiagligen alltför sanna. Jag må-
ste dock tillägga, att orsaken tili publikens likgil-
tighet tili stor del var deras skuld, hvilka det å-
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låg att bevaka intelligensens intresse. Med skils-
messan fr&n Sverige brusto äfven många band,
som fästat vår bildade allmänhet vid den svenska 5
man följde ej mera med samma deltagande de lit-
terära företeelser, som företedde sig i grannriket,
ooh när ingen inhemsk litteratur sökte ådraga sig
publikens uppmärksamhet, var det ganska natur-
ligt att dennes håg för litterära idrotter alltmera
skulle svalna.

Linsdn uppfattar ganska riktigt de svårighe-
ter kulturn i Finland har att öfverviima, som
häröra af folkets tudelning i tvenne genom språk
skilda nationer, oeh af den underordnade plats vårt
land i historien intagit. ”Så längt våra häfder
räcka återfinner det finska folket aldrig sig sjelft
som ett helt och särskilt, ooh ett folk kan blott
såvida det i den nationeja dikten om förfädrens
bedrifter förmär spegla sig sjelft, eller såvida det
har en med naturen närmare förenad fornverld
och en historia, vinna en klar äskådning af sitt
lif och sin verksamhet.” ”För att upphäfva eller
ätminstone förringa dessa i vår utveckling grun-
dade svårigheter bör man dock göra hvad göras
kan, och af stor vigt vore att den genuina fin-
ska folkpoesin bevarades från förstöring.” Linsen
ledes af den fullkomligt riktiga tanken, att ett när-

mare sammanslutande mellan de bildade oeh sjelfva
folket var ett nödvändigt vilkor för vår litteraturs
rikare blomstring. Hän fordrar, att finska spräket
genom ordenteliga lexika och gramatika göres till-
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gängligt för den svenska allmänheten, och att
framför allt de embetsmän, som äro tvungna att
stå i direkt förbindelse med den finska allmänhe-
ten, mätte vara dess språk mäktiga.

I uttalandet af dessa tankar, hvilka alla in-
nehållas i uppsatsens förrä del, anser jag dess för-
nämsta styrka bestå. Det i sednare hälften med-
delade projektet tili våra läroanstalters omgestalt-
ning på solidare grunder kan väl ega sitt värde
genom de nationein studier, framför allt Finlands
historia, som hän önskar införda, men en närmare
redogörelse för allt detta ligger utom min egent-
liga pian.

Jag har yarit nog vidlöftig i min redogörel-
se för Aura, ty vi hafva icke tillfälle att studera
vår litteraturs tillständ under denna period ur an-
dra källor än denna. Vi hafva sett huru den na-
tionela delen af de unga författarnes sträfvanden
fätt sitt uttryck på prosa, då deras poesi med
ungdomlig förkärlek helst vistas i romantikens fjer-
ran rymder. Vi skola nu lära oss, huru den af
Linsen uttalade tanken om litteraturens närmare
begränsning med afseende ä våra egendomliga för-
hållanden, var en tanke som i framtiden bar sin
frukt.

Vi skrida framåt endast några är i tiden.
Auras unga författare hade alla utvecklat sig, en
k vai' åt sitt häll, och de ideer, som fått sitt för-
sta sväfvande uttryck i Aura, hade smäningom
klarnat upp, Den svaga finska känsiä, hvilken
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liksom en aning föresväfvat dem, hade genom när-
mare begruncining och studier blifvit stärkt, och
när vi återfinna de flesta i Mnemosyne och Åbo
Morgonblad anträlfa vi icke mera nägra osäkra,
svärmande ynglingar, utan män som med kraftfull
tro på sinä ide'ers sanning drogo ut för att för-
kunna dem för ett fosterland.

Alla dessa författare hade bibehällit den
grundriktning en hvar från början haft. Arvidson
fdrtfor att i sin poesi söka lifvets urmakter, och
äfven som litteratör visade hän tili yiss grad Sam-

ina abstrakta lynne. Sjöström samlade allt fort-
farande reminiscenser från Öster, vester, söder och
norr. Rancken studerade allt vidare Göthe, af
hvars poesier hän i Aura meddelat nägra prof.
Idman beklagade som förr sångarens bittra lott
dväljas i denna opartiska verld, och Linsen hade
tili än högre grad utvecklat det opartiska sinne
och den romarsans, som redan utmärka hans tidi-
gaste produkter. Men tili dessa hade nägra nya
säilät sig, bland hvilka jag vill nämna den filoso-
fiske Bergbom och E. G. Ehrström, den ifriga för-
kämpen för ryskans redan på förhand förlorade sak.

Mnemosyne, som 1819 började sin femåriga
bana, afspeglar alla de intressen, hvaraf landet på
denna tid lifvades.

Den emot det 18:de seklets vitterhet så blyg-
samt af Aura påbegynta striden fortsattes och vidga-
des tili en kamp emot alla det föregäende seklets
grundideer. I sin kritik sällade sig Mnemosyne



118

tili den s. k. nya skolan i Sverige, men gjorde
det dook med en viss reservation. Rcdan i första
nummeni uttalades ogillande af den tid, då egen-
nyttan fattades som lifvets rörelsekraft, då filosofin,
hvars syftemål borde vara att uppstiga tili de yt-
tersta grunderna för ali sanning, endast ansägs
bestå af en samling foreställningar, tagna från
det sinliga lifvet, då religion och tron pä allt öf-
versinligt uppslukades af en allt förtärande scepti-
cism, men Mnemosyne gifver åtminstone denna tid
det tvetydiga erkännandet, att den var en nöd-
vändig länk i den menskliga bildningen. ”Men
mera tröstande”, heter det vidare, ”är likväl den
hvälfning litteraturen sednare undergått, hvilken,
tili stor del förberedd af nägra lysande snillen,
snart genom ett återväckt studium af filosofin allt
hastigare fortskyndades och efterhand öfvergick
tili andra kunskapsgrenar, isynnerhet vitterheten
och den vittra kritiken.” ”Det är klart”, skrif-
ves längre fram, "att om ett allmännare deltagan-
de för litteraturen i ett samballe är af vigt, sä är
det vid en sadan vändpunkt, hvilken, säsom den
närvarande, kan betraktas såsom öfvergängen tili
en ny bildningsperiod."

Men Mnemosynes betydelse är ej inskränkt
blott dertill att den med allvar försöker en kritik
af den föregående tidens ideer i filosofi, vitterhet
ooh pedagogik, genom förhällandernas trängande
makt blef den allt längre drifven i de sträfvan-
den, som närmast intresserade landet, de nationein.
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Tilloehmed poesin, som i Aura uppträdt med full-
komliga yerldsborgaranspråk, började inskränka
sinä vidtsväfvande känslor; redan i början af tid-
skriften mötas vi af en helsning tili den flnska
fosterjorden, ooh mången finsk runa bar såyäl i
original som öfversättning fätt i bladet en plats.
Väl måste medgifvas, att Mnemosynes originalpoe-
sier ej stå synnerligen högt i estetiskt värde och
att de ieke lyckats träffa yär nationela ton, men
redan den obetydligaste begränsning af de fordna
ämnena var en vinning för konsten. Denna in-
skränkning framstår dock klarast i tidskriftens pro-
saiska del. Denna kämpar med allvar och ifver
för erkännandet af en finsk nationalitet och dess
utvecklande i och genom kulturens former. ”En
man utan karakter, ett folk utan nationalitet kan
ej bestå”, är ett tema som återkommer i särskilta
skiftningar.

En utförlig redogörelse för de tankar, som
genom Mnemosyne förskaffade sig ett uttryck, akul-
le sannolikt trötta minä äliörare. Jag vill derföre
endast uppehålla mig vid en enda af tidskriftens
artiklar, hvilken tillika ooh i än högre grad kan
tjena som ett summariskt program för det andra
samtidigt utkommande Litteräturbladet, Åbo Mor-
gonblad. Dessa "betraktelser”, så kallar sig den
artikel, jag syftar pä, erbjuda äfven ett annat in-
tresse än det blott litterära, ty de blefvo en orsak
tili att A. I. Arvidson måste lemua det land, för
hvars framtid lian så ungdomligt kämpät. Genom
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ett maktspråk från höjden tvangs det af honom
redigerade Åbo Morgonblad tili tystnad. Detta
skedde 1821. Men dess häftige redaktör, genom
detta förfarande yorden än mera missnöjd med
landets bestående förhållanden, sökte en annan
plats för sinä id der och i februari 1822 insände
hän, ehuru anonymt, sinä "betraktelser”, tili Mne-
mosyne. Redaktionen bifogade dock en bestämd
reservation, ogillande hufvudsakligast den bittra ton,
som utmärkte artikeln, oeh de anklagelser som
utslungades nastan emot alla landets korporatio-
ner. Jag redogör dock för denna uppsats i sam-
manhang med Mnemosyne, emedan den genom sin
kärlek tili det nationela kan tjena som ett uttryck
för Mnemosynes egen uppfattning.

Skrifna på ett brillant spräk andas dessa
"betraktelser”, eld ooh lägor på hvarje rad. Förf.
söker först bestämma hvad en nation äx*. ”En na-
tion är icke en tillfällig sammangyttring af perso-
ner, en ändamålslös följd af menniskor, som ge-
nom födsel ooh död aflösa hvarandrä i lifvet, hon
är tvärtom det öfverallt ena ocb bestående, på ett
oändligt och evigt sätt närvarande. Sålunda är
hon den dolda grundkällän ocb det gemensamma
ursprunget för alla slägter oeh personer, som ut-
gå derifrån och sjunka dit åter och bilda en o-
afbruten vexling af uppkomst ooh försyinnande,
af födelse och död." Men detta bör leda oss tili
den slutsats att det icke finnes någon högre pligt
för en nation än att rent och oförfalskadt utbilda
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gin individualitet, och dit hör allt som skiljer det
ena folket från det andra. Först under de sed-
nast förflutna ären har uppmärksamheten blifvit
väckt pä dessa föremål. Men vi hafva hittills blott
taiat, icke verkställt, ehuru äfven detta redan för
sig är godt och vida bättre än att slumra bäde i
tanke och handling. "Men härstädes möter oss de
svärigheter, som härflyta af bristen pä en ädel
forntid och höga folkandar." ”Vi hafva ingen
grund att bygga pä, intet fäste för våra företag,
intet exempel, hvarmed vi kanna uppmuntra oss
och våra medbröder; med ett ord ingen inhemsk
eld att varma oss vid under den kalla natten af
en slapp afdomning och af ett enfaldigt förakt för
värt nationein värde. Ur eget hjerta mäste vi ta-
ga hug, lif, uppmuntran och eld, eller ock fortfara
med vår halfdöda, välnadslika vandring från vag-
gan tili grafven.” Derefter kastar Arvidson en blick
omkring sig i landet, och hvad hän der ser inger
honom intet framtidshopp. En slapphetens, en
slumrens anda har bemäktigat sig alla sinnen; yng-
lingarna arbeta blott för sinä blifvande prof, pä
sin egen snara utkomst och sin lekamliga förkof-
ran. "En slapphetens ande har med förkrossande
vingar nedslagit öfver de flesta unga sinnen. Icke
hör man entusiastiska samtal om vetenskap och
skön konst, icke flammande och blixtrande ord
om höga minnen och frejdade bragder, ej lägande
uttryck om hembygden och dess väl; öfverallt mö-
ter man endast domnade blickar, hvila och sömn.

G
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Denna erfarenhet är hård ooh sönderslitande, men
den kan tyvärr göras alla dagar. Ooh denna sömn
herrskar ej endast hos ungdomen vid akademin, den
återfinnes inom alla sferer enda från embetsman-
nen i kansliet, som aldrig lätit blicken glida öfver
de tränga former, i hvilka hela hans verld är
trängd, tili presten på landsbygden, som ej har
högre begör, än att i ett indrägtigt pastorat fä
sluta sinä glömda dagar. Vid dessa oinständighe-
ter påtvingar sig den frägan: hvad Finland i en
framtid här att hoppas?” ”Vi tro oeh bekänna att
vi anse det föga bevändt med fosterlandet, om ej
folket omskapar sig; om ej en ny, frisk ande in-
gjutes hos alla medlemmar. Kärleken tili fäderne-
bygden, dess spräk och dess ära mäste nyvakna;
livar och en medborgare skall lefva endast för
samtidens väckande ur dödsslumret.” Detta är i
sammandrag artikelns innehäll.

Jag har anmärkt förut, att lika allmänna som
Arvidsons poetiska ideer voro, lika bestämdt na-
tionel var lian i sinä uppsatser på prosa, men deraf
bör man ej draga den slutsatsen, att intet förhållande
skulle förefinnas emellan Arvidson poeten ooh lit-
teratören. De ofvanrefererade betraktelserna äro
äfven i det hänseende märkliga, att de äskådlig-
göra sammanhanget emellan de tvenne känslor hos
Arvidson, som för en ytlig betraktelse synas stå i
strid med hvarandra, bans romantiska längtan tili
det oändligas urverld ooh bans kärlek tili detta
finska land. Liksoin Arvidson i sin poesi förbisäg
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sitt förverkligande, för att med entusiasm sluta sig
tili deras enhet i det oändligas vida famn, så för-
bisåg lian här de fordringar, det reela lifvet eger,
och den motståndskraft det utöfvar och måste utöf-
va, för att dömma alit, fördömma alit i namn af
ett nationalitetsbegrepp, som lian tagit tili en del
ur historien, tili en del ur sin egen sjudande själ.
I sin ungdomliga tro på sanningen af sinä tankar
glömde lian, att nationen icke består af svärman-
de enlusiaster och att kampen för ett stycke torf-
tigt bröd lätteligen förkolnar de teoretiska begrep-
pens eld. Han sade sant, att Finlands intelligen-
ser ville utransaka himmel och jord och alla de-
ras herrligheter, men icke se den blomma som'
doftande uppspirade vid deras fötter, men han
glömde att han sjelf värit den första, som genom
sin poesi försökt lanka blicken från den doftande
blomman i Finlands skog tili urverldens anade
herrligheter 5 han sade sant, att en nation icke är
en tillfällig sammangyttring af personer, hon är

tvärtom det öfverallt ena och bestående, på ett
oändligt och evigt sätt sammanhängande, men han
glömde detta, då han i sitt teoretiska öfvermod
trodde sig ega rätt att fördömma vår egen nations
utveckling, derföre att den ej ville hasta fram på
de stigar, han den anbefallt.

Arvidson hade väl skäl att med bekymmer
kasta sinä blickar omkring, ty Finland erbjöd icke
då några framtidslofvande företeelser, men lian

I
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egde icke derföre rätt att fegt misströsta om sitt
folk och dess framtid. Och efter honom skulle
komma de män, som, i trots af hans mörka pro-
fetior, voro bestämda att bringa tili kiarhet natio-
nens slumrande sjelfmedvetande, ehuru den väg de
följde var rakt motsatt hans egen.

Den litteratur, ooh särskilt den poesi, som
i högre mening skulle blifva vår, den började ej
med den toma känslan af det oändliga, för att se-
dän genom reflexion leda sig tili blommorna i fo-
sterlandets glömda skogar, den började med foster-
landets natur för att derifrån öfvergå tili dess
folklif ooh i sin sista utveckling skildra nationens
egendomligliet i dess karakterer ooh historia. Ooh
den nationalitetside, i hvars hägn denna litteratur
liamnade, egde kraft att blifva ett medvetande
för alla, ty den hade arbetat sig fram genom lif-
vets bestäende former, den var en produkt af den
eviga ande, som lefde och lefver i dessa, icke en
teori uppgjord på förhand med föräkt för det lif,
som värit o eli var.

'
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Femte Föreläsningen.
Jag försökte förra gången att gifva en teck-

ning af Finlands litterära förhållanden under det
första decenniet efter föreningen med Ryssland.
Vi möttes af en betänklig sömn inom alla littera-
turens sferer. Förgäfves hade finska folkets re-
presentanter samlats tili en landtdag i Borgå, den-
na tilldragelse hade icke hos allmänheten förmått
uppväcka nägot lifligare politiskt intresse, åtmin-
stone hade man intet behof att genom trycket lit-
tala sinä framtidsförhoppningar eller sorger. Den
tillstymmelse tili en fri periodisk press, som Fin-
land i Åbo Tidningar egt, förintades genom des-
sas förändring tili ett ofiicielt blad, och diktens
glada konst hade med Franze'ns afresa tili Sverige
för långa tider sagt vära bygder farväl. Vid uni-
versitetet bedrefvos studierna utan djupare entusi-
asm och högre lif, och följden af dessa omstän-
digheter kunde ej blifva någon annan, än att all-
mänhetens deltagande för litteratur yttermera sval-
nade.

Med ingången af det andra årtiondet efter
freden inträffar en märkbar förändring. Man hade
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nu hunnit lära sig, alt Finlands skilsmessa från
Sverige innebar någonting långt inera, än man tili
en början sig föreställt, man hade nu hunnit vars-
na, att det yttre särskiljandet äfven haft ett inre
tili följd. Den förening i anden och minnet, som
Franzen profeterat, att alltid sisulle komma att Annas
emellan Suomi och det fordna moderlandet, hade
icke bevisat sig vara af oförgängligare slag, än

att ett' enda decennium något tärt på dess lifskraft.
Med Finlands lösryckande från Sverige dels upp-
hörde, dels försvagades mänga af de makter, som
gifvit vårt folk en högre lyftning, och det var icke
möjligt att föreningen med Ryssland hade bildat
en ersättning härför. Om äfven den undersåtliga
känslan nog väl lyckades att lika lojalt omfatta
den nya suveränen, som i fordna dagar Svea rikets
konungar, så var det dock icke möjligt att Fin-
land i lika mån kunde införlifva sig med Rysslands
tradition, som det förut lefvat sig in i Sveriges,
och lika litet kunde emellan Finland och Ryssland
uppkomma samma litterära vexelverkan, som före-
funnits emellan vårt land och Sverige. Väl spörjer
man de första ären efter freden, och äfven sedna-
re, några svaga försök i detta syfte, i det nägra
ärliga själar bjödo tili att genom beskrifningar af
ryska förhållanden och genom meddelanden från
ryska litteraturens område fastare knyta banden
emellan de begge folken, men nägon ens den rin-
gaste inverkan af dessa bemödanden kan icke upp-
spåras.
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När man ändtligen föll pä den tanken att
kasta sinä blickar omkring, för att se efter hvad
landet vunnit eller förlorat på sin nya politiska
ställning, så var det första, man varsnade, den iso-
lering, som af denna blifvit en följd. Man vars-
nade, som jag ofvanföre nämde, att den politiska
skilsmessan från Sverige medfört en inre, ooh att
denna ieke blifvit ersatt genom föreningen med
Ryssland, var alltför klart för att ens behöfva på-
pekas. Det fruktbärande resultatet af denna upp-
täckt blef den insigt, att Finland numera vore
hänvisadt tili sig sjelft, att dess framtid icke blott
lag i den trohet, hvarmed det slöt sig tili den el-
ler den herrskaren, tili det eller det riket, utan att
det var ur sig sjelft, ur det fmska folkets inne-
boende anlag det mäste utveckla sin kultur, ifall
det ville i högre mening bestå. De sträfvanden
för utvecklandet af en finsk nationalitet, som un-
der tiden förut endast tagit form i bearbetandet
af de nationeja ämnena fattade hvart för sig, hade
blifvit en nödvändighet, en fråga om lif eller död.
De skilda riktningar, i hvilka det nationeja arbe-
tet sökt sig ett uttryck, fingo sin förening i en
bestämd teori, blefvo samlade i det fasta medve-
tandet, att Finlands tillvaro på dem ytterst be-
rodde.

Den ifrigaste förkämpen för denna lära var
Årvidson. I början uppträdde väl hans teori med
nägorlunda hofsamhet, men det oväntade motständ,
hän från styrelsens sida fick röna, uppäggade ho-
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nom slutligen tili den grad, att hän i sitt lands
förhållanden intet annat ville se än tecken tili en
snar undergång. Hvarthelst hän än i Finland ka-
stade sin blick, möttes hän af idel andlig död, och
under denna dom sammanfattade hän de styrande
likaväl som studenten, presten likaväl som lekman-
nen. Tili männen vid styrelsebordet ropade hän;

hvar är den statsmannavishet, som Finlands nya
förhållanden gjort tili en oafvislig fordran; och af
ungdomen frägade hän: hvar är den entusiasm för
bildning och fosterland, hvarur framtidens skörd
en dag skall växa upp. Dåsighet ooh likgiltighet
för allt nationelt var den öfverallt återkommande
karakteren, och med tydliga ord förklarade hän
att knappast annat återstod än att misströsta.

Arvidson begick ett stort misstag då lian å
ena sidan fordrade hängifvenhet för allt nationelt,
och ä den andra förnekade tillvaron af en finsk
uationalitet i högre mening, ty svärligen hade hän
kunnat begära af allmänheten, att den med en
students teoretiska entusiasm skulle finna tillräck-
lig näring i en blodlös teeri, som först af framti-
den vantade sitt förverkligande. Finland egde in-
ga historiska minnen, som bundo det ena slägtet
vid det andra, det fans ingen inhemsk eld, hvar-
vid man kunde varma sig under den kalla vintern
af den allmänna likgiltigheten, allt måste man ta-
ga ur sin egen själ, hug, lif och kärlek. Då Ar-
vidson uttalade sådana tankar, var det i högsta
grad orättvist att af allmänheten fordra någon
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hängifvenhet för det nationein, ty hän hade på
förhand betagit den hvarje föremål.

Det var Arvidsons skuld, att hän i sin ung-
domliga tro på de framtidsformer, hvari hän vän-
tade den fluska nationalitetens förverkligande, att
hän i sin förtjusning öfver sitt teoretiska ideal
glömde den motståndskraft, de bestående förhål-
landerna mäste ega, men det är hans odödliga
förtjenst, att hän klart littalat nödvändigheten för
Finland att endast lita på sig sjelft, att söka sin
rätt att lefva icke i politikens tillfälliga ebb ooh
flod, utan i utvecklandet af den egendomlighet,
som både utgör dess ära ooh dess skydd.

Den period i vär litteraturs utveekling, som
Arvidson tillhörde, var i ordets hela mening en
öfvergångs tid. Man hade vaknat tili medvetande
om att det närvarande tillståndet ej yar det rätta,
man hade börjat fatta historiens mening med Fin-
lands särskiljande från Sverige, ooh om äfven det-
ta medvetande ännu icke lyckades taga uttryck i
oförgängliga alster, var doek dess uttalande af stor
betydelse. Särdeles inom den sköna litteraturen
herskade fortfarande ett betänkligt tillstånd af
dvala. Sjöström var allt vidare Finlands främste
skald; om äfven nägra nya medtäflare efterhand
uppträdt, förnekade dock ingen honom första plat-
sen på parnassen. Jag skall berätta en anekdot
som både bevisar Sjöströms anseende ooh som tilk-
ka leder oss in tili det egentliga ämnet för denna
föreläsning.
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En afton under året 1826 var en stor skara
ungdom församlad hos erkebiskop Tengström. Man
roade sig med höfviska lekar och artigt skämt.
Blaud andra nöjen upptogs aftonens repertoar af
den då ännu så omtyckta pantleken, och man an-
strängde sig på allt sätt för att bringa tili ytter-
sta förlägenhet de arma olfren. Bnhvar af sällska-
pet hade redan betalat sin tribnt tili den allmän-
na munterheten, då en pant framkom, som tillhörde
en ung student, dittills beskyddad af lekens nyck-
fulla öde. De unga tärnorna, som fätt domsrät-
ten på sin del, halla en hastig, hviskande konfe-
rens om hvilket straff den unga deliquenten borde
åläggas, och man hade sannolikt stannat yid nå-
got af de sedvanliga, ifall ej en beställsam mam-
sell upplyst de rädslående om att studenten, dock
i allsköns hemlighet, brukade skrifva vers. Uoti-
sen begagnades ögonbliekligen, och yär student
anbefalldes att genast dikta nägra strofer tili so-
len. Deliquenten förklarade sig väl villig att un-
dergå straffet, men anhöll att man af gunst och
nåd måtte beyilja honom anständ. Yid denna an-
hållan fattade man väl en temmeligen berättigad
misstro tili hans poetiska förmäga, ty improvisera
ansågs då ännu af allmänheten som skaldekonstens
första uppgift, men då lian förklarade sig ur stånd
att på andra yilkor undergå straffet, måste hans
begäran villfaras. Studenten höll dock ord. Den
först utkommande nummern af stadens tidning in-
nehöll det skyldiga poemet. Men i detta stycke
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hade redaktören mag. Sjöström tillätit sig en iln-
dring, som i högsta grad misshagade poeten och
en af hans vänner. Denne van skyggade icke för
att i ett sällskap uttala sin missbelåtenhet, och
försökte äfven gifva skäl för sin åsigt, men möt-
tes då af ett sarkastiskt leende och den förklarin-
gen, att det alltid skulle blifva för poeten en ära,
att hans verser fått emottaga en ändring af en så
utmärkt skald som Sjöström. Poemets unga för-
fattare heite Johan Ludvig Runeberg.

Då detta stycke icke fått en plats i Rune-
bergs samlade arbeten, så tror jag att minä åhö-
rare gerna skola höra denna första tryckta utgju-
telse af vår store skald.

Tili Solen.

Du dagens öga
Soin fjerran skickar
De ljusa, höga
De lugna blichar.
Dig helsar fången
Vid stoftet sluten,
Dig egnas sängen
East skuggbegjuten.

Omkring dig tdga
De verldar kalla,
Men vid din låga
De ljusna alla.
I Eden röjdes
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Din rena Jlamma,
Och nyss den höjdes
Annu densamma.

Hvem såg den handen
Det upp dig ställde?

Hvem tände hranden
Och gaf dig välde?
Och hvem skall vaka
I jordens dalar.
Då du tiUhaka
Ditt lån hetalar‘l

En gåta höljer
Ditt ödes hana,
Men ljuset följer
Din herrsharfana;
Och hvart det sändes
Och hvart det jlöder,
Ett hjerta tändes
En hlomma glöder.

Och marmorsalar
Och halmtäckt hydda,
Och berg och dalar
Stå guldheprydda.
Hell dig hvad minne
Du återväeker,
At sorgset sinne
Hvad fröjd du räcker.
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Hur mången timma
Med dig jag lekte,
Då huldt din strimma
Min vagga smekte.
Med oskuldsvarmen
Mitt bröst du närde,
Du ynglingsharmen
Att älska lärde.

Hur skön du grydde
När dag begyntes,
Och, förrn du flydde,
Hur vånlig syntes
Din sträle smeka
Min Jlickas hufva,
Och ystert leka
Med menlös dufva.
Så gladt förtrogen
Du dröjde säilän
Från tgsta skogen
Från rena kallan.
Ack bort de vihit
De fröjder riha;
Alit, alli har svikit
Blott du är lika.

Diit sken på kulien
Än lika varar,
Då tunga mullen
Mitt stoft för varar;

6*
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Du än skall tömma
De gyllne pilar
Uppå den gömma,
Der blek jag hvilar.

Det är väl sant, att man i detta poem upp-
täcker nägra uttryck, som icke aro fullt tydliga,
men det innehåller icke dess mindre strofer, som
Runeberg med allt skäl kan erkänna för sinä. Jag
mäste dock påminna om, att den fatala liknelsen,
om huru solens stråle ystert lekte med menlös duf-
va, har sitt ursprung från Sjöströms vana hand,
och att det just var detta uttryck, som tili publi-
kens förväning så djupt ogillades af poemets unge
författare.

Ehuru Runeberg genom detta skaldestycke
bevisat sig vara en diktare af förtjenst, föll dock
ingen på den tanken att likställa honom med Sjö-
ström, som allt vidare fattades som diktkonstens
stödjepelare i Finland. Runeberg och hans när-

maste själsfränder ibland de unga hyste väl ett
djupt förakt för Sjöströms poesi, men de aktade
sig väl för att gifva denna åsigt en större offent-
lighet. I deras slutna sällskaper bände väl, att
Auras erkända skald fick utstä mången skarp kri-
tik, men af allmänheten var hän som förr upp-
buren, tills hans beryktade taflor af vädelden i Å-
bo, och framför allt Luthströms kritik af desam-
ma, med ens gäfvo hans skalderykte dess banesär.

Jag har flera gånger hört Runeberg omtala
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den hunger efter poesi, som hos allmänheten herr-
skade vid hans första uppträdande. Fordringarna
voro väl ej synnerligen stora, man fägnade sig
rätt godt åt en tillfällighetsvers, skrifven på o-
klanderlig meter, men med allt detta tycktes man
förbida nägonting bättre. Det läg äfven i sakens
natur, att fosforismens finska efterklang icke kun-
de vinna allmänhetens deltagande, den var dertill
alltför molnig och abstrakt. Allmänheten behöfde
mera än förut en poesi, som utgått ur dess egen
själ, ty den småningom vaknande nationalkänslan
kunde icke noja sig med en Sjöströms från alla
himlens väderstreck samlade motiver eller en Ar-
vidsons dimbilder. Den känsla af ett finskt foster-
land, som fått sitt vetenskapliga uttryck i Åbo
Morgonblads och Mnemosynes bestämda fordringar
om utvecklandet af allt, hvarigenom vår nation
skilde sig frän hvarje annan, mäste framstå i den
omedelbaraste form, det gryende medvetandet af
denna särskiljning kunde blifva en verklig lifskraft
först då, när den återfans i vär natur, i värt med-
födda sätt att tanka och se, i vär egendomliga
sed och i vår lefnadstro.

Det är intressant att jemföra Runeberg ooh
Arvidson, ty de återspegla tvenne metsättä rikt-
ningar, som återfinnas nastan inom hvarje kultur.
För dem begge bildade väl fosterlandet den me-
delpunkt, i hvilken deras sträfvanden funno sin
enhet, men då Arvidson sökte fosterlandets rätt i
den filosofiska tanken om hvarje nations egendom-
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lighet, och då hän ansäg sig kunna dömma, ja
ofta fördömma hvarje utvecklingsform, som icke
var ett bevis på riktigheten af denna tanke, så
lemnade Runeberg åt sitt öde hvarje nationalitets-
hegrepp, för att med skaldens sympati hängifva
sig åt de enskilta uppenbarelserna af fosterlandets
natur och lif. Med hjerta och hug fyllda af en
fordrande teori kastade Arvidson sinä blickar om-
kring, för att hos andra uppspära den sjudande
entusiasm, som bodde i hans egen själ, men hän
fann den ingenstädes. Runeberg deremot fordrade
ingenting, hän lyssnade blott på den röst som ta-

lade ur vara skogar och sjöar, hän följde vallgos-
sen, då hän i morgonsolens sken vandrade fram
genom skogen, hän lyssnade på vägens svall emot
den förvissnade stranden i hösten, hän följde sva-
nens tåg tili de fjerran skär för att fånga dess
sista ton. Och hvart helst hän gick, hörde hän en
stämma tala, som ingen hört förut, och hän visste
knappt sjelf hvad den betydde. Hän kom tili sko-
garna i Saarijärvis ödemarker, och ulan att nå-
gonting söka, någonting begära, möttes hän äfven
der af densamma röst. Men den lefde icke blott
i naturens frid, i vårmorgonens gians och den
ödsliga skymningen om hösten, den talade ur
hvarje menskligt hjerta, hän mötte på sin väg.
Utan ali afsigt att söka bevis för nägon förutfat-
tad tanke, målade hän det lif, som sökt sig ett
hem långt bort bland glömda berg och skogar,
och förunderligt, de bildade, som Arvidson beskyllt
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för att hafva förlorat hvarje kärlek för det in-
hemska, kände igen sitt eget sätt att se i denna
mälning, som alldeles icke talade om nägon hög
intelligens eller om nägon allt uppolfrande hän-
gifvenhet för Finlands nationela framtid. Man kän-
de sig dragen tili dessa gestalter, icke genom det
medvetande, att de voro landets barn, ooh alt man
följaktligen på grund af nationalitetsteorin var
skyldig att visa dem intresse, man behöfde icke
fråga efter deras namn eller hvarifrån de voro,
man kände att man med blodets band var med
dem förenad.

Såväl den ursprungliga, som den tili Finland
införda, foslbristiska poesin blef utan ali inverkan
på Runebergs poesi. Hän hade en medfödd, allt-
för stark kansia af mått ocb begränsning, för att
ens i sin ungdom kanna sig tillfredsställd af den
nya skolans formlösa svärmeri. Hän hade aldrig
för sig uppställt nägot ideal, efter hvilket lian sök-
te forma sinä kansioi' ocb tankar, aldrig hyllat
nägon poetisk lära, soin gifvit honom rätt att
sjunga som hän sjöng. Hans styrka ooh hans rätt
bestod i förmågan, att helt ooh hället samman-
smälta med sitt föremål, ooh derigenom bevarade
hän såväl dettas egendomlighet, som sin egen fri-
het. Men dermed har jag ej sagt, att Runeberg
skulle vara en undantagsföreteelse, som, stäende
utora litteraturens utveckling, lik en Messias stigit
ned, för att, endast följande sin ingifvelse, kasta
en ny försoning öfver lifvet, jag har endast velat



138

autyda, att hän icke emottagit inverkan af sinä
närmaste företrädare i vår litteratur. Redan från
första stund, Runebergs poetiska sinne vaknade,
hyste hän ett djupt förakt för alla de skalder, som
stodo under Wallenii tuktan, ooh hän varsnade
straxt, att ingen diktens uppståndelse från den
kallan var att vanta. Men med desto djupare tro
studerade hän Franzen, ooh dennes tidigare poe-
sier blefvo för honom af afgörande betydelse.

Runeberg bar, i den af honom redigerade
tidningen H:fors Morgonblad, pä många ställen
med högsta bestämdhet uttalat sinä åsigter om
poesi. Hän bar väl aldrig älskat estetiken, om
dermed förstäs den skolmässiga uppfattningen af
det sköna, hän bar aldrig bildat sig någon spe-
kulativ teori, hvari lian kunde inpassa sinä åskäd-
ningar öfver särskilta konstverk, men desto mera
bemmastadd var hän i det skönas egen verld, oeh
med så mycket djupare divination visste hau upp-
fatta det egendomliga i hvarje mötande företeelse.
Jag omnämde redan hans förakt för fosforismen.
När hän ville hafva exempel på en rält venster-
vriden poesi citerade lian gerna Arvidson, hvars
samlade dikter, utgifna under titel af "Ungdoms-
rimfrost af Sonen från Örnaskog”, ofta utgjorde
ämnet för hans begabbelse, ooh lian gaf den s. k.
nya skolan alldeles ej något obetingadt företräde
framför den gamla. ”Det blir icke så lätt”, skrif-
ver lian sjelf, ”att afgöra hvilkendera behåller vili-
sten i afseende å det skrifnas värde. Ty så käckt
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man än trampat på den gamla skolans slagna jät-
tar, och så förnämt man belett deras alexandriner
ooh samvetsgranna rim, så blir det dock ovisst,
om ej en kommande tid med andra åsigter kan
hinna samma grad af ett spotsk förakt för hvad
våra beundrade författare skrifvit i samtidens tyc-
ke herrligt och oöfverträffligt. Ingen bland dem
alla har öppnat en ny allmän åsigt af naturen,
en ny verld. En sådan poesi, som deras, förhål-
ler sig tili poesiri' i sin verklighet, som den in-
dividuela föreställningen om religionen tili det re-
ligiösa elementet, som striden med ett anadt i-
deal o m dess besittning förhäller sig tili idealets
egande i en lugn och glad seger. Derföre kuuna
de visa oss blott religiositet, aldrig religion, blott
strid och längtan, aldrig ett ideal.”

För att inse sanningen af dessa yttranden,
behöfva vi blott påminna oss de prof på fosfori-
stisk poesi, vi ofvanföre meddelat. Yi hafva hos
dessa funnit, att de fattade sångens egentliga fäder-
nesland som ett land utom det vanliga lifvet, ooh
att de gerna ansågo naturen ooh äfven menniskor-
nas äflan som ett svagt ätersken af den sköna
harmonin i det drömda fjerran. En sadan upp-
fattning upphäfver i sjelfva verket ali poesi. Tv
poesins första pligt är att framställa idealet, icke
vara en antydning om ett ideal, hvars tili varo
ocksä är ganska problematisk, då det ej af nägot
menskligt öga blifvit sedt eller framträdt klart för
någon mensklig fantasi. Med rätta bar också Ru-
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neberg sagt, att den nya skolans poesi är Ml af
egoism. Yid första ögonkastet kan väl detta ut-
tryck anses innebära en motsägelse, ty man vill
ogerna stämpla med benämningen egoism hjertats
svärmiska sträfvan att höja sig öfver sig sjelft, att
med trängtan ooh suckan söka en rikare verld än

sin egen, men äter kan en blick på fosforismens
poesi öfvertyga oss om sanningen af Runebergs
ord. Yi behöfva icke öfverskrida det materia], vi
förut behandlat, äfven den linska förgreningen af
den nya skolan gifver oss exempel tillräokligt. Jag
bar uppvisat förut den sängens sjeltförgudning,
hvartill denna skola så lätt förföll. Då den ieke
förmådde fängsla i ord ocli bild det anade i-
dealet, började den förvexla sin egen längtan
med idealet sjelft. Fantasia blef fantasins eget
föremäl, sängen besjöngs af sängen, skalden blef
skaldens älsklingsgestalt. Jag vill dock päminna om,
att den nya skolans egoism icke alltid tog denna
form, och jag tviflar också pä att Runeberg haft
med sinä ord i sigte denna yttersta utveckling.
Men redan den pretensiösa längtan och striden ef-
ter idealet inneburo, sedda frän Runebergs objektiva
ståndpunkt, egoism, liksoin, för att begagna hans
ofvananförda liknelse, hjertats svärmiska frossan-
de i sinä egna sköna känslor alldeles icke är re-
ligion.

Jag omnämde förut, att Runeberg emottagit
mycket inflytande af Franzen. Hans tillegnan af
sinä försia dikter åt denne bevisar äfven, att lian sjelf
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erkände sin skuld. Med skäl kunde hän säga
åt den åldrige skalden, att hän lik lärkan flugit
bort undan storm och höst, ty vi hafva lärt oss,
att alla försök att ersätta sångerna af Selmas skald
dittils värit fåfänga. Eomantikens natursymbolik
hade icke förmått frammana från vår natur de
friska och skära ljud, som klinga hos Franze'n,
och det ungdomliga svärmeriet i det oändligas
blänande fjerran hade icke betalat saknaden af
den begränsade sky, som höjde sig öfver vara da-
lar och hem. Den stolta utgjutelsen om sångens
odödliga salighet hade icke förmått ersätta mo-
drens anspråkslösa sång vid barnets vagga hos Fran-
zen, och den retoriska förklaringen, att vi borde
förskaffa oss ett fosterland i vida högre mening
än vi egt ett sädant förut, hade icke värmt så
mycket som Franze'ns enklaste dikt, framsprungen
ur en kansia, som älskande famnade äfven den
obetydligaste planta i våra skogar. Franzen kän-
de äfven igen sin egen själ i Runebergs sänger,
hän möttes på hvarje sida af ett hemlands ljud,
som äterkallade minnet af fordna dagar. Med o-
skrymtad glädje helsade hän den nya företeelsen i
nordens litteratur, och hän var den förste, som
fullt fattade dess betydelse.

Jag har värit i tillfälle att genoxnläsa Fran-
zens tacksägelsebref tili Runeberg, och jag vill
försöka att efter minnet recitera en del derur.

Franzen skrifver: ”när magisterns vackra
gåfva anlände, var jag af tjenstegöronaål förhindrad
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att egna den ett omsorgsfullare studium. Jag ha-
de endast tid, att här och der fägna mig åt en
violblomma eller lyssna tili ett lärkljud, men re-
dan då lärde jag mig, att det är en verklig skald,
som uppstått i mitt fordna fädernesland. Nu har
jag egnat dikterna en omsorgsfullare granskning,
och vet, att det är en stor skald, som Finland
håller på att frambringa.” Dessa ord äro Franzens
testamente tili Runeberg, och vi veta alla, huru
hans profetia gått i fullbordan.

Runebergs egen dikt står i det intimaste för-
hållande tili Franzen, och detta bör så förstås,
att hän både återförknippade vår poesis tradition
vid denne skald, och att hän direkt emottagit
mängen väckelse af honom. Hela vår poesis ut-
veckling efter Franze'n, om man kan gifva namnet
utveckling åt våra fosforisters matta försök, förbi-
sägs af Runeberg, i det hän endast erkände ho-
nom säsom den finska sångens skald, och endast
hos honom fann uttalad en poetisk verldsäskåd-
ning, hän kunde upptaga som en beständsdel i sin
egen. Men derjemte studerade hän antiken, och
det var af dess stora skalder hän lärde sig denna
inre formbildning, som ständigt visste linna det
rätta måttet, och som gaf äfven hans obetydligare
qväden deras klassiska prägel.

Nationaliteten i Runebergs äldre sänger må
man, lika litet som i Franzens, söka i nägra med
berådt mod uttalade fosterländska tendenser, utan
bestär den i sjelfva hans grund-uppfattning af na-
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turen och den menskliga karakteren. Många poe-
sier före Runeberg hade tagit fosterlandet tili sitt
ämne, besjungit fägringen af dess natur och dyg-
den hos dess folk, men fosterlandet hade icke
känt igen sig sjelft i denna målning, då redan Ru-
nebergs äldsta sånger vittua om detta land, utan
att ofta naimia detsamma. Dessa naturtaflor, ofta
upprullade endast i förbifarten, behöfva ingen öf-
verskrift, de kändes igen af enhvar. Oafsigtligt
hade Runebergs sånger vällat fram, och deras
skald ville genom dem alldeles icke grundlägga
någon nationel skola i vår vitterhet.

Då man bedömmer stora män, och har de-
ras lefnads verksamhet afslutad framför sig, faller
man så lätt i det felet, att inlägga redan i deras
tidigaste sträfvanden det medvetande, hvilket ut-
gått som en följd ur hela deras lif. Man råkar så
mycket lättare ut för denna teoretiserande upp-
fattning, som den alltid innehåller en viss del af
sanning, i det att i hvarje företeelse finnes en
grundkarakter, som, huru den än utveeklar sig,
doek ständigt förblifver sig lik. Hvilka strider en
menniska än må kampa igenom, huru hon än an-
ser, att hon är för är förändras, väre sig tili ondo
ellei- godo, ja vill hon äfven öfvertyga sig om, att
allt hos henne är nytt, så är hon dock väsendtligen
densamma frän vaggan tili grafven. Och detta
menniskans öde, ur hvars jernhårda famn hon o-
möjligen kan arbeta sig ut, framträder klarast hos
lifvets stora representanter, hvilkas omfattande
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verksamhet redan förutsätter en mera bestämd ka-
rakter. Geniet väljer icke sjelf sin bana, det drif-
ves fram af tyngdlagen i dess egen karakter, men
detta bör ej fattas så, som det på förhand kände
sitt mäl. För oss, som ega tillfälle att studera
Runebergs hela utveckling som skald, är det ej
svårt, att i hans tidigaste alster upptäcka mänga
frön, hvarur en nationalpoesi i högsta mening kun-
de växa upp, men hade hans verksamhet plötsli-
gen blifvit afbruten, så är det osäkert, om en sa-
dan profetia hade blifvit uttalad ellei- trodd.

Då man talar om nationalitet i poesin, anser
man så gerna, att den bestär endast i ämnets be-
skaffenhet ellei- i nägra klart uttalade åsigter om
fosterländska förhållanden, och man är så gerna
beredd, att fränkänna hvarje alster nationalitet,
som icke rör sig inom den föreskrifna sferen. En
natur är icke egendomlig, skiljer sig icke från
hvarje annan derigenom, att hvarje berg bestär af
ett eget slags sten, hvarje planta utgör ett species,
som icke annorstädes äterfinnes. Den ena nejden
kan hafva allt gemensamt med den andra, om
man tager hvarje dess företeelse för sig, och lik-
väl kan den obetydligaste skiftning i vegetationens
färg, i bergens formationer, gifva den ett utseende
skildt från nejdernas i hvarje annat land. Pä sum-
ma sätt förhåller det sig med den finsk-svenska
poesin i dess förhållande tili den svenska. Det skall
alltid blifva svårt att med matematisk noggranhet
besvara den frågan, hvari den fbrras nationalitet
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består, och vi veta huru ogerna man på andra si-
dan bottniska vikcn erkänt och ännu delvis er-
känner denna nationalitet. Man kan ju också sä-
ga, att de begge ländernas natur ganska litet skil-
jer sig från hvarandra, att målningen af en nejd
i Finland i flesta fall passar in på ett svenskt
landskap, och äfven det menskliga lifvet i dessa
begge länder har ju i följd af en gemensam kul-
tur uppenbarat sig i ungefär samma former. Man
har ju också sagt att Elgskyttarna, som vi alla
lärt oss anse som vårt lands epope', endast är na-
tionel genom nägra från finskan länade ord, att
den för öfrigt är svensk tili hela sin hällning. Pä-
står man detta, så måste man med mycket större
skäl frånkänna Runebergs första dikter nästan
hvarje tillstymmelse tili nationalitet, ty det är en-
dast undantagsvis de nämna ett ord med finsk
klang.

I hvarje lands litteratur måste man återfinna
väsendtligcn de samma tankar ooh känslor. Vrede,
afund, kärlek, känslan af skuld ooh försoning, af
saknad och hopp måste ingå i hvarje. Och äfven
i sättet för deras uppenbarelse måste Annas myc-
ket gemensamt, då de jemföras hos folk, som upp-
vuxit ur samma kultur och disciplinerats af sam-
ma styrelse under sekler. Men må man fråga,
hvilka åskådningar och känslor det är som trän-
ga tili förgrunden, i hvilka tankars ljus dessa folk
helst betrakta sig sjelfva och lifvet, hvad det är
som utgör deras stolthet i glädjens dagar och de-

7
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ras tröst i nödens, då skall man mötas af tvenne
skilda verldar. Kalla dem bröder om man så vill,
påminn dem dageligen om de gemensamma öden
de bestätt, om deras gemensamma tro på försonin-
gen och det rätta, en särskiljning fmnes ändå, och
den skall framträda hvarje gång deras hjertan o-
afsigtligt uttala sitt innersta.

Det finnes en väsendtlig skilnad emellan det
svenska ooh det tinska nationallynnet, ooh denna
upptäckes äfven i de båda ländernas på svenska
skrifna poesi. För att få en bestämd benämning
kan man säga, att det är resignation som utgör
grundkarakteren i vårt folks både litteratur och
lif. Det svenska folket hade tidigt blifvit vandt
att rikta sinä bliekar utåt, att i striden söka sin
giädje och ära. Älsldingsgestalten för dess fantasi
var den tappre riddaren, som med betsel af guld
tumlade sin springare, och folket tyektes ofta
glömma sitt eget hjertas kraf, för att med så myc-
ket större deltagande följa sin älskling pä hans
kärleksäfventyr. Öfverallt mötas vi af lifvets prakt.
Stolta slott och gyllne salar utgöra den vanliga
lokalen, och höga herrar och damer de uppträdan-
de personerna i den svenska folkvisan.

När Sverige fick en konstpoesi, så upptog
denna väsendtligen densamma aristokratiska upp-
fattning af lifvet. Medvetandet att tillhöra en hi-
storisk stat, hvars arme'er spridde fasa öfver
en god del af Europa, gåfvo skalden ett sjelf-
medvetande, som sökte sitt uttryck i den stolta
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frasen. Vissheten att Sverige skulle segra i hvarje
strid förlänade dess skalder ett öfvermodigt språk,
och i sammanhang dermed står deras förkärlek
för karakterens trots.

Finlands historia har icke haft samma lysan-
de karakter. Ingen kung har här slagit upp sitt
hof och vant värt folk vid lifvets prakt. Yåra
fjerran skogar genomströfvades ej af guldsmidda
riddare, ooh grundlades här och hvar ett fäste för
att försvara våra ofruktbara moar, så var deras
glans alltför ringa, för att locka folkets tanke frän
dess vanliga verld. Det var icke i segrarnas stol-
ta hågkomst vårt folk kimde Anna sin förnöjelse,
älsklingsgestalten för dess faniasi kunde icke blif-
va den adeliga herren, och karakterens förmätna
trots icke den djupaste känslan i karakterens lif.
Den ständigt återkommande, tröstlöst enformiga
kampen med en hård natur hade gifvit dess upp-
fattning af segerns fröjd och dämpad karakter, ty
segern i dag kunde i morgon förvandlas tili ne-
derlag, och ju mindre det riktade sinä blickar e-
mot lifvets höjder, desto varmare såg det ned
emot markens ljung och det fattiga fädernepörtet.
Den finska folkvisans fröjder ooh sorger, dess min-
nen och förhoppningar äro bundna vid den sky,
den sjö och den skog, som närmast omgifva hem-
met (det är endast nägon gång den med Lemmin-
käinen besöker fremmande land), och den djupa-
ste känsla den känner i menniskans själ är förbi-
dandets resignation.
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Ooh är det icke densamma kansia som talar
äfven ur Finlands svenska poesi? Denna har, huru
än dess öden skiftat, hvilka frestelser tili affall
den än haft att genomgä, dock ständigt återkom-
mit tili samma grundmelodi, som den lärt sig af
vara öde moar, vårt dagliga lif och vär historia.
Icke kan det ju vara en tillfällighet, att vi redän
i Runebergs tidigaste poesier ständigt äterfinna
densamma?

Jag skall icke blifva skyldig bevis. En en-
da blick på de af hana tidigaste sånger, som mest
vunnit gehör, och som lefvat sig in i vårt bjertas
bildning, vittua alla om densamma uppfattningv

Mä vi lyssna pä den öfvergifnas klagan. Det är
väl sorg deri, men intet begär att våldsamt blifva
den qvitt. Den bittra förebråelsen ligger icke i
någon kansia af hämd, utan just i den resignation,
som intet annat önskar än dödens svala ro.

Koin, o död, ooh mitt hjerta tag,
Låt det hvila vid ditt i dag!
Fast din hrud år af tårar blind,
Fast din fiicha har mulen Mnd,
Fast din ro s icke mer är röd,
Koni, o död, kom, o ljufva död.

Då svanen sjunger sin sista säng om nordens
skönhet bland nordens fjerran skär, så klagar den
ej öfver att denna glädje skall få ett slut, den har
nog i denna tröst;
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Hvad mer om ej min lefnadsdröm
Af sekler täljas får,
Jag älskat har på nordens Ström
Och sjungit i dess vår.

Eller mä vi höra bondgossens framtidsplaner.

Min arm var engång tung och stark,
Nu är den mer ej så,
Sen vintern ut jag ätit hark
Och druckit vatien på.

Ifall min tjenst jag bytte om
Och bättre för mig såg,
Jag kanske tili herre koni
Som hade bröd af råg.

Kanske i närmste stad jag fann
En lön för tro och jlit
Jag tänker ofta så och kan
Dock icke långta dit.

Hän lemnade icke heller sinä moar och da-
lar, ty de voro honom alltför kara, och hän hade
tili sista tröst denna förbidande förhoppning.

Kanske att Gud hör folkets röst
Och lindrar landets nöd.
Kanske en bättre skörd i höst
Oss ger ett bättre bröd.

Denna förhoppning kunde väl gäckas, «ien



150

den skulle uttala sig lika förtröstansfull äfven den
följande vår.

Djupast har Runeberg måhända i dikten om
Saarijärvis Paavo framställt den segrande kraft,
som bor i resignationens kansia. Skötande sin jord
med trägna armar väntade Paavo dock af Herren
växten. Men ofta blef hans väntan bedragen. Hän
grep doek ej tili tiggarstafven, ty hän visste att
Herren pröfvar blott, hän ej förskjuter. Hän gräf-
de allt djupare diken, hän satte allt mera bark i
brödet, hän sålde allt för att köpa sig säd tili
säd den, och först den tredje hösten gaf åkern den
väntade skörden.

Då föll Paavo på sitt knä och sade:
Pierren pröfvar hlott, hän ej förskjuter;
Och hans muka föll på knä och sade:
Pierren pröfvar blott, hän ej förskjuter.
Men med glådje sade hon tili gubben:
Paavo, Paavo, tag med fröjd tili skäran;
Nu äp tid att lefva glada daggr.
Nu är tid att kasta barken unnan,
Ooh att haka bröd af säd allena.
Paavo tog sin hustrus hand och sade:
Qvinna, qvinna, den hioit tål att pröfvas,
Som en nödståld nåsta ej förskjuter;
Blanda du tili hålften bark i hrödet,
Ty förfrusen står vår grannes åker.

Jag tror det ej vara nödvändigt att medde-
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la flera bevis på hvad jag ofvanföre yttrat, en
hvar kan mängdubbla dem sjelf. Och märkvärdigt
nog mötas vi af densamma känsiä hos hvarje Fin-
lands skald af rikare begåfning. Frese vittnade
om den, der hän låg utsträekt på sin ensamma
sjukbädd öfvergifven af allt, utom sin förtröstan,
som ur sjelfva lidandets kalk visste bereda en
läskedryck för hans själ. Yi träffa den i Fran-
ze'ns bästa dikter, men sjungande en lefnadsglada-
re melodi, ty den hade lärt att frammana en o-
ändlighet af lyoka ur den trånga rymd, som blif-
vit enhvar beskärd. Och kasta vi vära bliekar
utom ämnet för dessa föreläsningar, så möta vi i
Fänrik Stål densamma resignationens kraft, men
här vidgad tili en historisk makt, som lärde en
här att, lidande brist på allt, dock utan knot kam-
pa en strid, som erbjöd så litet hopp om seger.

Ooh det är ju äfven densamma kraft, som
bevarat vårt folk genom de pröfningar, det haft
att bestå, som lärde det att åter plöja upp
sinä förfrusna tegar. Ett folk, begäfvadt med
en större del af handlingens, men en min-
dre del af lidandets kraft, hade, beboende vå-
ra nejder, kanhända icke kunnat bestå de öden,
hvarur vår nation gått med seger, det hade må-
hända följt det råd, som Paavos hustru gaf, och
gripit tili vandringsstafven, för att lefva på nåder
hos rikare grannar, eller hade det, sedän kraften
blifvit af lidandet späkt, viljelöst uppgifvit sin lef-
nadstro, sin ära och sig sjelft. Dock, vi behöfva
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ej förirra oss in på de historiska gissningarnas
område, vi, som aro i tillfälle att öfverblicka vårt
folks utveckling under seklernas lopp, hafva icke
svårt att varsna det öde, som grundadt i nödvän-
digheten af nationens karakter, ledt den genom
blod och svält tili vissheten, att den eger en rätt
att lefva.

Det är Runehergs odödliga betydelse för vår
nation, att hän klarast uppfattat denna dess rätt
att lefva. Hän har icke vädjat tili några förgäng-
liga dokumenter, som af de mäktiga kunde för-
trampas, hän har grundat denna rätt på den dju-
pa kraften hos folkets karakterer, på kärleken tili
det land, som blifvit det beskärdt, och på den
sedliga anda, som öfvervunnit hvarje bittert öde,
och som gått segrande fram ur sjelfva nederlaget.

Jag afslutar här min framställning af vår
litteraturs utveckling. Vi hafva hunnit tili den
tidpunkt då den svenska sängen i Finland, genom
Runeberg lyftad tili en nätionalmakt, begynt sin
mäktigaste återverkan på vårt folk. Ursprungli-
gen en fremling på vära stränder, hade den sven-
ska sängen här småningom så lefvat sig in i vära
egendomliga förhållanden, att den slutade med att
vara ett sant uttryck för de känslor och ideer
som lefde hos nationen. Den kunde väl ej förne-
ka sitt svenska ursprung, men den gaf sin ärfda
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karakter en egendomlig skiftning, som framträder
allt mera skarpt, ju mera medvetandet om en finsk
nationalitet vaknat i Finland. Detta förhållande,
som väl ingen torde bestrida, har äfven gifvit mig
rätt att som ett särskilt helt behandla Finlands
svenska litteratur.

Det hade värit af särskilt intresse att vidare
utföra min aforistista framställning af Runeberg,
ty hän är den diktarpersonlighet, hvarpå hela vår
föregående litteratur likasom profetiskt pekar, hän
är den universella ande, som sammanfattat alla
trädarna af vår kultur och som förstätt att i hel-
gjutna bilder framställa de egendomliga typerna
af vår natur och värt lif. Ett särskilt studium af
dessa typer skulle otvifvelaktigt endera blifva ett
besannande eller en afgörande förkastelsedom öf-
ver hela min framställning af den svenska littera-
turens totalutveokling i Finland, ty återfunao vi
ej i dessa den grundstämning ooh den karakter,
som jag trott mig liksom i ett frö innehållas i de
författares alster, som föregingo Runeberg, då skulle
min möda, att bevisa den flnska egendomligheten
i vår svenska litteratur, hafva värit förgäfves.
Skulle denna litteratur ieke täla vid en återblick
från ståndpunkten af Runebergs höjd, skulle
dess egendomlighet alldeles försvinna för Rune-
bergs utpräglade finska nationalitet, då må vi
skrapa bort den från bladen af vär historia, ty
oss tillhörde den icke då, Men det är många skäl
som tvinga mig att stanna här. Jag har redan



framfört min skildring alltför långt i tiden. Då
jag päbörjade dessa föreläsningar, besinnade jag ej
tillräckligt det historiska perspektivets fordringar,
och bristen på tillräckligt afstånd har jag natur-
ligtvis ej kunnat ersätta.

Det återstår mig tili slut ej annat än att
tacka minä åhörare för det tålamod, hvarmed de
afhört minä matta försök. Jag vet, att jag ej eger
rätt att tillskrifva detta intresse min förmåga att
fängsla, utan att det helt ooh hållet har sin grund
i kärleken tili detta land, hvilken fattar som en
vinning hvarje, äfven det obetydligaste försök, att
förklara egendomligheten i vårt lif. Ooh Finlands
svenska litteratur har värit, om man undantager
några riktbegåfvade andars verk, ett verkligt styf-
barn i liisterien, som hvarken återbördats af Sveri-
ge ellei- erkänts af Finland. Har jag genom dessa
studier lyckats ingifva ett större deltagande för
densamma, har jag helst tili nägon ringa del för-
mått återställa dess rätt, då har jag nätt mitt mål,
ooh då kan jag lugnt bära den inre förebråelse,
att jag icke haft förmåga att gifva min fram-
ställning den fängslande kolorit, jag önskat ooh
bort.
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Hilaga 1.

Poem af Tengström.
N:o 1.

Hvad våren långsamt nalkas!
Det är så kidit än;

Jag tror hän med oss skalkas ,
Och kommer ej igeni

Den hölden bordt försvinna,
Och luften blifva varm,
Och snön i strömmar rinna,
Och fukta jordens barm;

Den borde solen drifva
Och locka gräset opp,
Och trädens safter lifva,
Och öppna blommans hnopp:

%

Men frost och snö, och isar
Oss göra än besvär,
Och vintern no g bevisar
Att hän är herre här.

Det är vai äfven roligt
Om vintern då och du,
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Alt leka så förtroligt,
Och stundom snöholl slå.

Och än på kälka åka,
Så snön ikring en yr,
Och sen vid hrasan språka
Om sinä äfventyr.

Men våren, ack den våren!
Den är dock gladare!
Hvad kan i ungdoms åren
Oss mera nöje ge;

An få i gräset springa,
Och höra gökens rop,
Och kring en majstång svinga
I muniva syskons hop?

Fast solen vedan höjer
Sin dageliga gång,
Likväl än våren dröjer,
Och vintern är så lång!

Och lilla syster Bolla
Hon önskar vissi den slut,
Som får tili godo hålla
Alt aldrig siippa ut.

Der sitter hon så fången
Uti sin lilla stol,
När skall hon första gången
Få se en sommarsol?



Och un i gräset silta,
An åter ta ett hopp ?

Och efter siskan litta
I björkens högsta toppi

Som vi, så lär hon önska
Alt våren nalkas må!
Alt skogen snart må grönska,
Och ängen blommor få!
Der skall hon med oss lalla
Uti sin blomsterskrud,
Och nejden återskalla
Af vara glada ljud.
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Poem af Tcngström.
N;o 2.

Pressa drufvan, glaset fyll.
Ack! hvad båtar att du klagar ?

Nej, med hoppets glans förgyll
Dina sparsamt gifna dagar.
Soiman sug af hvar minut ; ;

(
:

Snart är hela farsen slut.

Skaparn sått vid vägens rand
Trenne blommor, lika sköna,
Som igenom lifvets land
Resans små besvär helona.
Plocka dem, och bind en krans;
Se’n går resan som en dans.

r

Purpurns färg den första bär,
Bländar ögat, doftar ljujiigt;

Men ihland lion giftig är,
Och dess taggar såra grufligt.
Kärlek är den hlommans namn,
Och dess plats i flickans famn.

r
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Liljans färg den andra har,
Trotsar vinter, storm och skiften,
Blomstrar lika frisk och klar
An i stoftet uppå griften.
Vänskap är den blommans namn,
Och dess plats i vännens famn.

Rod och hvit den tredje är,
Lifvar, höjer opp de tvenne:
Kali är vänskap, och en kär
Blyg och löjlig ulan henne.
Bålen är den blommans namn,
Och dess plats i nöjets famn.
Bröder! vara blommors skål!
Den, som först sin krans får färdig,
År den bästa vän och bål
Och den hästa flicka värdig.
Bröder! knytom då i kapp;
Men gör kransen ej för knapp.
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fåtlaga 2.

Sångens salighet. Poem af Sjöström.

Såg du ett tjäll uti en blomsterdal?
1 nejden står de sköna björkars tai,
Och glada himlen, Kk en blåsippkrans ,

Omsluter skog och fält med evig glans.
Såg du det väl?

O veti o veti
Der gästar öfverjordisk salighet.

Såg du en lund, ooh kallan i dess sköt?
Hvar morgonsol dess kind med guld begöt;
För-gät-mig-ej vid helga randen stå,
Och fjärlar helsa henne då och då.
Såg du den väli

O veti o veti
Der speglar hoppet ali sin salighet.

Såg du en engel, mild som dagens brud ,

När lion ur hafvet väcks af sångens ljud?
Dess elfenpanna , ooh dess blick så klar
Är återskenet ifrån edens dar.



Såg du den väl?
O vet! o vet!

Hon kallas fromma sinnens salighet.

Såg du en pilgrim under siiliä bön,
Vid hennes fötter, heruta färdens lön;
Och i dess famn, förtrolig, vek och öm,
Se himlens fröjder i en tjusfull dröm?
Såg du det vai?

O veti o veti
Den drömmen kallaa Sångens Salighet.
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