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För öfrigt erkanne vi mcd aktning förf:s ytirade öfverlygelsc om
nödvandlglieten uF »förbäitringar inom e mindre kyrka Lin stut.»
LIkaSt vitinar cm tbrf:s uppiysia Asigier. hvad han antörer cm grunden
härtili, ali nemligen «den sA kallade protestuniiska kyrkan i sin rcnhcL
protesierar emot alli siiltasiAende och bjuder tILL sönderbryta gamia
former, när materien eller idtn, som derinom skulle bevaras. untingen
boridunsiat eller ej mer är tillgänglig inom cii härdnudt skal,» samt
»alt denna idt, som gcnomgär kyrkan, synes äfven böra gcnomiränga
dci protestun tisku saml)ället och användas pti dess ilistitutioner.» Ty
deita sammanliänger noga mcd utvccklingen af menniskoandens »inre 10
irihet.»

Vi anska bloti, ati den värda förf. frarndcles vitle närmare utveckla
sina lan kar dessa mak tpåliggande ämncn.
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Vi Iofvadc sednasL toi till denna företeelse titerkointua. Ty den erbjudcr 20
en Iämplig anledning till bclraktelser af flerftildig art.

1 försia rummet taga vi oss frihetcn påminna cm ett redan Saimas
första nummer vidrört förhAllande moni egel fädernesland. Vi minnas
en tid, dA Svensk Litteratur-Tidning var cii i landet allrnänt spridt blad,
sä ait till ccli mcd handiande i dc smärre städerna räknade deisumma
bland nödvändigheis ariiklar för Aret. Vid summa iid utgafs den
förtjenstfulla Mncmosyne, säkeri det dugligastc pcriodisku blad, som
nägonsin i Finland uigifvits, och hvilkei kunske först genom dess
siällning till Morgonbladet förlorade 1 anseende. Till summa period
hörde nyss nämndu blad och Aura. Men det vore vai af intresse ali 30
veta, huru mAnga cxcmplar af litterära Tidningar och Tidskrifier, som
nu reqvireras uloni Helsingfors siad. Oss hur det icke iyckais ali pä
halftunnai decennium fä sigie pä nägon enda olon’ Unicrsiteter ccli
Gymnasierna. mcd undantag af dc biand Läkaresällskapeis ledamöier
cirkuierande medicinska Journalerna. Och om nägon mcm landet. som
dertili egdc förmAga, nu finge det infallct tiLL titgifva en Tidning
liknande Mncmosync, sA tro vi knappl, aH den numera skulle bära
tryckningskosinadcn.

Och det ga fs än no en Lid före den nämnda, dä vetenska psmän och
viLierhetsidkare i Finland icke blott deltogo i Svenska litieraturens 40

tällingar och stridcr, man äfven gjorde sig eH namn bortom Baliiska
hafven. Det var den tid, dä Universitet egde Porthan, Calonius,
Gadolin, dA Hällström vann siti anseende i vetenskapens verld, dA man
1 Sverige lyssnade till Ijuden frAn Auras stränder af Franzns lyra, och
dä Tengström der gaf Finlands blifvande Erkebiskop äLminstone eit
kändt namn. Det är oss obekant, huru allmän hägen för lasning vid
denna iid vur i landeL. Men hvar och en kun ännu öfvertyga sig, a LL
dessa namn voro kända och ärade. Bibelsäliskapet, Evangeliska SäLI
skapet och Finskti Flushällningssällskapei hade dA en verksamhet. som
förienade och vLickie intresse. Leopold. Kellgren. Fru Lcnngien. 50

Bellman och sednare Vallerius, ända ned till Nils Lorentz Sjöbcrg. voro
äfven i hvur mans mund, och deras skrifier funnos på dc flesta
bokhyllor. Under den redan nämnda sednare perioden deltog man för
fosforisiernas raska kämpulekar i partier för och mci: »Frithiof.»
AHerboms »Blommor,» Geijers »Viking.» Afzelii »Neckens polska»
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sjöngos till och mcd af barnen, och »Markalis sömniösa nalter»
vandrade p Ijusa dagen ikring försedda mcd upplysande randglossor.
Kanske ersä tIes denna vitterhet nu af Romanerna? — Men vi Irotsa
hvarje tid att framvisa fiera RornanlLisare an den mcd den nämnda
samtidiga Lafontainska perioden. Icke ens Walter Scott torde kunna
tUlla mcd honom. 1-Ida denna lid väckte dertili ekonomiska frUgor en
ganska stor, dc politiska tilldragelserna den mest spLtnda uppmflrksam—
hei. Skrifter, som angingo Napoleon Funnos dussintal jemte Eich
horns »Nittonde århundradets Krönika» hvarjc Iånbibliotek — och eLt
stidan 1 fan ns då i hvarje stad. Nu flnnas inga.

Oss Ur det i sanning oförklarligt, huru man ens vi!! göra eli försök alI
stalla den närvarande tiden i Iitterärt hänseende, i anseende till Iefvande
anda i alirnänhet, i jemnbredd mcd dessa förflutna lider. Vi Förbise
härvid ingalunda den väckelse, Lidens tilldragelser ±1 gåfvo. Vi mcd
gifva gerna, aLI, mcd undantag uf den underordnade Tidnings och
Romanlitteraturen, äfven i Sverige en myeket sägande Iysinad inträdt
baide 1 vetenskap och vitterhet. Ty dc tairika titeibladen för den sednare
bevisa ingenting. Och della förhåliande är den andra omständighet
hvarLili betraktelsen ledes af del nya iitteraturbladet.

20 Orsakerna till litteraturens närvarande skick i Svcrige kunne vi
!emna derhän. Endasi i förbigåendc antyda vi, ali den förnämsta äfven
här lorde åLerflnnas i en förslappad nalionalanda. Dc !ärde hcrrarne
påstai, ali käbblet i politiken dödat hågen för ailvariigare iäsning. Della
är visseriigen sakens ulsida. Men det väsendlliga af densamma bör
sökas i Svenska adelns poiitiska förfall och dcl vaknandc poliliska
medvetandel hos massan af foiket. 1 del förra sLåndei funnos fordom
Iandets patrioler, och dessa representerade naLionalandan. Nu har en
ny lid ingäIL. Men den är ännu i sin första ungdom, och dess hiig och
strärvanden utan Fasthet. Den griper derföre endast del enskiida,

30 närmast liggande, relalivl obelydliga, och Liii principer har den ännu
icke kunnat höja sig. Men först mcd dessa kan det blifva fråga om
vetenskap ock konsl likasom om någon verldshislorisk verksamhel
öfverh u fvud.

Under denna brylning harva Svensk-arne förblifvil jemförelsevis
oberörde af den omhväifning, som under sednasle lrenne decennier
utgjorl summan af deras Germaniske stamförvandters andiiga !if; vi
mena den tiiosoflska. För denna upplräder nu Iitt//igensb/ader såsom
organ. Det tiiiikännagifver en sådan syftning i föijande vackra strof af
skaldestyckei »Till! dc Unga,» hvarest tuli Sveriges ungdom säges:

40
»Jag känner dig, slår midluti din krets
Och vet, aLI du är god, men svag tillika.
När tidens hane gal — är du tillreds
AlI Od!ingens och Tankens sak ej svika?
Din egen viii du vara, vaI så tänk
Och väg dilt vetande i egna händer;
Ty hvad ännu Du vei, är bloll en skänk
AC tankens segervinsl i andra iänder.»

50 Läsaren linner det; här talas icke om elI lankiöst predikande och
omfallande af fiemmande !äror, utan om elI sjelfständigt vetande
förvärfvadt genom tankens arbete. Men della kan också hvarken
bygga af inlel eller godtyck!igl åsidosätla den ena eiler andra perioden
af velenskapens utveckling. No har !ikväl eli sadant asidosätlande i
Sverige egt rum i afseende å den Tyska spekulationens sednaste
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företeelser. HarFöre flnnas dc klaraste bevis i Svcriges litteratur för
denna period, om också tidningen Svensk Biet räknar för bevis på
motsatsen, att en bland Sveriges titmärktaste författare För tjugu tr
sedan sagt sig hafva tagit kunskap om FIegel’s skrifLer, men icke harva
förstått dem.

AF den artikel, rörande Tysklands filosofi, lntelligensbladets prof
nummer innehMler, finner man, att det till utgångspunkt har den
nyaste spekulationen i detta land. Bladet skall sti komma ati Fyl la en
vasendtlig lucka i den Svenska litteraturen. Vi borde kanske ännu säga
något om sjelfva denna spekulation och dess Förhållande till deras to
farhågor, hvilka ur Sv. Biet hemtat sina ingifvelser; men vi nödgas
spara detta till en annan gång.

Af hvilkcn vigt detta Intelligensbladets sträfvande är Lifven 1 allmänt
Iitterärt hänseende, inser säkert en hvar, som oväldigi betraktar
Svenska ljtterära kritikens närvarande skick. Vi tala ±1 här förnämli
gast om den, som tillhör dc spekulativa vetenskaperna, och om den
vittra kritiken. Må man t. cx. i Tidskriften Frey för hvarje häfte
genomgå artik]arna Teologi och FilosoFi, och man skall förvönas öfver
att se alI kritik i dessa ämnen hvila på en jemförelse mcd Symboliska
Böckerna såsom u/Iinga ratia, dessa böcker, hvilka det nyssnämnda Sv. 20

Biet förklarat För Gudomlig inspiration. 1 vitter kritik göra H—r
Hagbergs recensioner i »Studier Kritiker och Notisen> eit berömvärdt
undantag, men För öfrigt ser man den numera, sedan Atterborn och
Palmblad upphört att leda densamma, bestö af det mest principlösa
svammel. Man har för posien endast omotiveradt kotterismicker eller
lösa jemförelser, och för Romanen pröfning af skildringens natursan
ning i dc minsta prosaiska detaljer. Ocks har det förra burit den frukt
att göra skaldernas antal till legio, och det sednare framkal la t en
Romanlitteratur, hvars hufvudsak äro dc mest noggranna inventarii
förteckningar öfver berg och backar, sängkamrar, skafFerier och kök. 30

Att denna slapphet i kritiken har sin grund i bristande fllosoflsk
bildning, kunne vi endast Försäkra, mcd hopp att lätt blifva trodda aF
dem, som förm bedöma Förhallandet.

1 dessa hänseenden hoppas vi nu nägot godt af den nya Tidningen
och rekommendera den derföre hos våra landsmän. Den lofvar väl icke
»Recensioner 1 vanlig mening,» hvartill också utrymmet synes blifva
för knappt, men dessa »skola behandias såsom vehikier för bestämdt
uttalade åsigter i sammanhang mcd frägor af omfattande intresse.»
Och i denna form hafva dc äFven sitt mesta värde. Det kommer ickc
derpä an att kanna titlarne till hela den betydelselösa bokmassa, som 40

pressen 1 vira dagar utsänder, utan på kunskap om, hvad för tiden är
vigtigt och ingripande i vetenskapens allmänna utveckling eller i den
ena och andra nationens bildning. Det är ocks endast denna kunskap,
som kan ingifva det deltagande för vetenskapliga sträfvanden och för
litteraturen öFverhufvud, öfver hvars frånvaro i Finland vi ansett oss
hafva FulIt skäl att klaga. Mt’i läsaren mot dessa klagomU sig till tröst
hålla t. ex. Borgå Tidnings och Morgonbladcts smickrande Försäkring
ar. 1 dem måste vaI finnas sanning, då det Förra afdessa blad kan Fröjda
sig åt ett årligen ökadt »förtroende» för dess grundliga och lärorika
afliandlingar. Vär tanke, ati ännu någon annan läsning än denna kan 50

fordras för en nations bildning, hör väl sålunda till dc djerfva. Vi vga
dock vidhålla den, för att i någon mon störa den sjelfbclåtenhet och
säkerhetssömn, våra kolleger anse för så gagncligt att underhålla. Ty vi
tro aist. att insigt i, hvad som bristcr, är ett nödvändigt vilkor för
fortsk rida n dc.


