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examens resultat. Lämpiigare än detta torde vara, ati en koniroilerande
Studentexamen vid Universitetet skulle forifara, utan rättighet likval
för examinalorerna ait tilibakavisa examinanden, men mcd skyldighet
att. om hans kunskaper belinnas underhal liga. derom genasi anmä la.
Flvar’? l’rågar man. Mcd ledning af Gymnasii och Skolordningen linna
vi ingen annan auktoritet. hos hvilken denna anmälan borde ske. än
l3iskoparna eller kanske helire Kejserliga SenaLens Oeconomie Depar
tenient, som numera utgör högsta auktoritet äfvcn vid bestämmande af
Lärokurser och Läscordningen för Elementarläroverken. Om då den
gifna följden afen sadan anmälan vore aktion mot den Rektor, hvilken
utfärdat abiturientbetyget, samt hans inkal lande, för att jemte exa—
minatorerna vid Universitetet anställa ny exainen mcd dc ifrågavaran
de laiungarne, inför en i detta afseende tiliförordnad nämnd, så ktindc
vai knappt ngon mera verksam kontroll flnnas. VissL kunde det
inträffa, ali obehaget af en anmälan skulle aWöja denna vid en eller
annan anledning. Men om en sådan också icke skedde lika lati, som ett
exarnensprof ogillas eller etL betyg förändras, så vore derp säkert intet
förloradt. Den omtanke för Universitetets bäsLa bör man vai förutsätta
hos dessa lärare, aiL anmäian skulle af dem göras, 1 händelse verkligt
behof pikalIade densLlrnma. 20

Vi sluta denna artikel mcd ödrnjuk erinran. huru vigiigi det är, ali

jusi nu. vid Elcmcntariäroverkens reorganisation, äfven ordna dessas
förMllande till Universitetet på eiL säit, sam icke auer nedrifver alli det,
man nu så ifrigt bemödar sig ati uppbygga. Ty så länge det närvarande
förhållandet mellan Universitetet och Elementarläroverken besiår,
skall hvarje förbätiring 1 dessas ordning göras relativt onyLtig.
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Litteraturhimi till Sahncz 2. V 1844
1. JOUKKAHAINEN. LÄSNING 1 VEXLANDE ÄMNEN UTGIFVEN AF OSTER
BOErNINGAR 1 EI. 1S43.

lcke för aiL anmäla denna skrift, som redan länge varit kand af den
lasande alimänheten, också icke för ait i det enskilda granska dess
inneMll hafva vi här uppiagit dess titel. Ty såsom läsaren redan af
Saimas föregalende Litteraiurblad torde funnit, utgör icke kritiken
deras hufvudsyfte. Utrymmet skulle göra denna aliiför ofullsiändig
eller Ivinga till eli alldeles godtyckligt vai melian utkommande skrifier. 40

Dc liiterära föreleelser, pA hvilka vi tagit 055 frilieiens fasta läsarens
uppmärksamhei, haifva blott Ijenat till uigångspunkt för en aiimän
betrak teise öfver dc ämnen, den ifrågavara nde skrifien a fliand la L.

»Vexlande Amncn» synas nu vai föga egna sig för sädana betraktelser.
Dock vöca vi tro. att den värde läsaren. äfvcn i afseende å en skrift af
detta innehåil, mcd oss skall linna dem påkallade och för tiden vigiiga.

Titel och företal iemna redan ämnen nog till betraktelser. ±1 dc
framställa sk riften saisom hariluten från en förening mellan Rera bland
Universiteteis yngre medlemmar. Väl uppiräda i detta häfte bland dc
unga den aildrige barden Prwi:cn. Rruwht’,’g och i större delen af dess 50

innehäil Ciguai&v, af hvars författareskap allmänhelen sett förstlingar—
ne redan för eit tioiul år tilibaka. Men dessa namn kunna alla anses
infiätade för ali göra dc ungas försia uppträdande mera välkomniet
hos ailmanheten, Billigt fragar man likval elter dessa unga författare.
Utoni dc nämnda flnnas här namnen Stenbäck och Tu1wlh,s, det förra
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också sedan ln iid tillhaLa icke ohekant, det sednare, fastiin ickc
niimndt, likvLil i eti par ir kLindl ssom hufvudredaktörens för
1 lelsingfors Tidningar.

Denna sammansitIning al’ namn skulle 1(1tt anses mcm vitina oni elI
vanligi bokhandcls[öreLg. till hvilket fämlUggaren samlar bidrag här
och der. Del är sanni. ait dc uppräknadc alla äro Osterbottningar.
\Ien äfven della äm en bIolI tillfälliglicl. uli hvilken man visst icke kun
söka någon anledning till utgiivandei af en gemensaml opus.

Man skall säga oss: anledningcn till utgifvandet kan \‘ara likgiltig,
n endasl innehället (1 r dugiigl och god 1. Vi rncdgifva det, om skrihen

genasi uppgifver alla ansprå k alI vara, hvad den enl igt egel till känna—
gifvande skall vara. Del är en förening ar unga män, som här skall
uppträda. Man har säledes skäl alI vän La icke biott unga nya namn
ulan, hvad meni är, en ung anda, nya :sigler, nya slräFvanden.

Finnas icke dessa, lefvem hos dc unga ingen varrn öfverlygelse, som
viil bana sig en väg, saknar deras förcning till gemensamt arbete elI
gemensaml mål, sä är den redan siti upphof död. »En skrifl, forlsail
t. cx. elI ärliundrade elter meni,» »ulvisande hvad bätire lottade
nalurer ibland en del af Finska Universitetets ungdom länkl och känl,»
skulle, säsom i Företalet lilI Joukkahainen ytiras, erbjuda intresse. om
den verkligen hos hvarje upplrädande generalion sjelf ädagalade elI
inlresse. Det är öfverhufvud blolt pä della vilkor, allmänhelen kan
hysa delLaande äfven för en ung förfuilares försia f’örsök. som del är
honom LilläLet alI inför denna allmanhel gära sina studier. Saknas hos
honom sjelfett bestämdt mäl och en varmt iniresse för dena, sä förhlir
äfven allmänheiens deltagande Ijumi. kanske kalll. Sä synes della oss
hafva yltral sig i afseende ä Jouk kahainen, och detta bevisa r omvä ndt,
ali nämnda lefvande inlresse hos utgifvarena saknats. Landeis offenl—
liga blad harva pliglskyldigasi äl skriften egnaL fäordiga. Ijumma

30 anmälanden, mcd synbaml bemödande ali undvika alI kritik. Fä
personer äfven bland dc fä, som kisa, ega skriften, och ännu färme tala
om densanima. Och är väl delta del s(ilt, pä hvilkel »en del af
Universitetets ungdom,» den yngre gencralionens representanter, vid
deras första uppträdande böra moltagas? SkalI den af kriliken behand
las mcd en medtidsamt öfverseende? Om nägonsin. sä gäller väl för
den, ali slrid är lif. Sjelfva frånvaron af en polemisk riktning ä dess
egen sida utgör redan eli bevis för saknad ungdomlighct och har
kanske piikallal dct bemötande skriften rönt.

VidI och bredt ser man slundoni oreras öfver nödvändiglicten atl
41) icke mcd sträng krilik nedslå en nyböijande förftillare. Men ingen

krilik är mera nedsläende än den öfvermodigt skonsamma — om icke
tystnadens ännu mera dödande. 1 Ivem behöfver väl mindre skonsam
heI än ungdomen. hvars alla k rafter försl genom motstä ndet fram—
manas, hvars sanna uppfostran det är alI kämpa och strida. Mti
kritiken blott slå till; den ungdom, hos hvilken nägot duHgt lefver,
skall förr eller sednare hafva bragt den till Iystnad och undcr striden
intagil en fast ställning för sin verksamhet.

Afveii om vtira här yttrade anmärkningar hade nägon vigt för
u lg fva en a a 1’ J tul k ka Ii a nen, 1 ro vi sä ledes, alI dc ickc sk ola vemk a

50 nägot eniol skmiftens fortsättande. Ty en mera ulmärkande fbrisättning
kan laIt bero endasi a f elI sa,wrc tuule. Hva rje rnenn isku är mcm eI 1cr
mindre insnärjd 1 fördomarnes band. ungdomen 1 dc ärfda, åiderdomen
i sjelfgjorda. Föm alI iflän dem befmia sig. fordras nägol meni än alI
aflägga lmon pä spöken. Dememot flnnes hos den välartade ungdomcn
lcfvande kämlek för sanning och mätl. Det kommem blott ticmpi an. alI
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gifva denna kflriek cii besuimdi nniI. Men detia sker icke alan ivifleis
flra och tankens och forskningens möda. inneboende tröghet och nöjel
ali siadna vid eli svilfvandc obestämdi kansiosvail hindrar oFIa dci
unga sinnel ali Falia sin egen kalieise. ali utfbrska sin sjilis bcgir.
M ii gen mcd va mi h ig lefvcr och d ör. u ia Ii ui 1 fl R0fl 51 n harva velat,
hvad han viii. Det är Fördornarnes niak i. soni bundi 1 honom, 50111 ledi
hon om alI m oivi Ii igi k ry pa Fmam pö den 1 use ci gi n ger ira m pade 51 rå ien,
i stUllci För ali bana en ny vög För dcli menskiiga odhngens framgang.

Bland dc Fördomar, hviika Fängsia den veicnskapen FranilsiriF—
vande ungdomcn i Finland, siö iränisia muniniet den Akadeniiska 10
sienirianen och Tyskeriet. Den Förra inger en bamnsiig Fömnöjeise öfvcr
eli högre examensbetyg. en gii Iad Ch ria. äfven Olli denna kailas för
Akademisk Disseriaiion, öfver vetenskapiiga storverk, sädane som
några skrala Tidningsuppsaiser. näon uppiäcki rörande den ena eller
and ra pastomns ci 1cr assessomns iefnadsdaia. nägon ha i iande, nbarkad
metrisk öivcrsäiining o. s. v.. För ali ickc anföra särskilda exempei ur
hopen, srinde För vcdcrbörandes egenkärlck. Mcd dyiika siorverk
äinöier sig mängdcn. Men om dc äFven af den iärda areopagen belönas
mcd ioford. Ja mcd iiiierära understöd och i vederbörhg ordning mcd
Ijensier. så våga vi anse, alI alli della ickc ger det värdclösa nögoi 20
värde. Sker någongång eli undaniag. och cii arbeie ser dagen, som
Förtienar kallas veienskaphgt, sö gjutes della i den välbekinia Tyska
skolasiiska formen. i hvilkcn siräfvandel cFter sanning och verklig
uppiysning begrafves. Eii haifl dussin pedanter inka kanske igenom
den konsteiorda vildmarken. Förfatiaren är cii Ijus. lysande i den mon
skrifien ilm ijock genom arkial, och om han genoni eli sciiickrande bref
Förmår en Tysk ali nämna dess iiillvaro i en iidsk rifi och beledsaga
anmäian mcd eli pian resonnerande 1 skrifiens ämne eiler i ngoi
annat. hum del Falier sig. ±1 liilihör Föriittaren seklels slora män. Sak
samma ilm. 0111 meriiförtekningen upptager en uppsats, inFörd i någon 30

iärd socieiets handiingar ali mcd dem äfven iäggas ud Det ilm eli
småsinne. som aldrig beiänker, ali hrwje Tysk Docior, hviikcn tagii
penna i hand För a ti beiasia den vetenskapha 1 iitera lumen nied cii nyit
iiielblad. är en dviik stor man, åtnjutande summa liiterära ära — ali
mcd sili sniilleverk iäggas tul uria.

Ungdomen är nk på förhoppningar. Det kan derFörc biifva den
lätiare ali siäflia eli högi mål för sina sträfvanden. Liii begnipligi borde
dci äfven vara, ali ingen är sann vetenskapsman, som icke verkiigen
Föni vetenskapen frami. sö ali han gjort sin siämma hörd af den
Europeiska iärda Repubiiken, och alI frukten aF hans arbeie af den 30

uppiages ssoni en vinsi för veienskapen. ingr dennas ailmänna
historia. Alli vädjande Frän denna Fordran ilm en tom undskviian för
brisiande hög och bristande krafter.

Del gifvcs väl en litterär verksamhet uiom denna, ali ncmhgen
meddela ungdomen och den h iteräni biidade ailniä nheien ngon kun—
skap om vetenskapens resultaier. AFven den Fordrar sili varma iniresse
och frihei Fmiici fördom. Ty iäli förFailer man äFven här till det
smäakliga och begrafver dci enda uagneIia i en Formväsende. som
skaii fömesiäila lärdom, då 1 sjelFva verket den högsla iärdom della
hänseende bevisas genom ali klari och utan Iämd iiilmusining Framsiälla, 50

hvad som Framsiällas bör. Dci Fordras oeksi Fördomsfrihei För ali inse,
hvad som i en nalionssäil ali tänka och handia sirider emol samtidens
vunna upplysning, För ali i vedemliiggandei der af k anna giFva del
veienskapi iga cneddeiandci en pra kiisk använd n ing,

Vid bäda dessa siag aF hitemäm verksamhet iida vi, den Gemmaniska
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bildningens vasailer, meni än tillböriigt af den Tyska vetenskapcns
närvarande skolasticism och formväsende. Befrielse ifran detta vinnes
ngon mon, om vi Frisäga 055 det inbillade åiiggandet att tråka

igcnom alla dc specimina, Tyska bokhandein k ringsprider, och i stLiilet
Förvärfva någon kunskap om Frankrikes vetenskapiiga bemödanden.
Det borde icke vara oss någon hemiighet, aH en stor del af den Tyska
vetenskapi iga litteraturen bestr i profstilar För erhtiiiande aF docentu—
rer och proflssioner vid Universiteterna, hviika skrifter der lika iitet
läsas, som hos 055 vårt Universitets disputationer, ehuru dc tinnas pti

jo dc iärdas hyllor och mcd iedning at’ inneltUisregistret vid tilifälle
begagnas, om ocks blott för ait öka den lärda apparaten. Vid dessa
förnötes dock tms oss en ung mans bästa tid, och tiertalet hinner aidrig
betänka, hvad det vet och förmär meddela andra, af del ifver att
ordentligen absolvera genomläsningen af dylika produkter, försjun
kande sä ett verkligt iitterärt storäteri mcd thy åtFöijande ändeiig
indigestion och oförmäga till ali god verk.

Afven för dem, hvilkas h’g och thulenhet kunde leda dem tWi den
sköna litteraturen, flnnes mången fördom att öfvervinna. För den ädia
diktkonstens yngre idkare är t. cx. Runebergs namn en koloss, som

20 ncdtrycker ali deras sjelfständighet. Man har seti en och annan gryende
talang sälunda upptrllda och förfal la till ma tta imita tioner. Kanske
skulle äfvcn här ctt sapcre aude gifva större framgång. Poesiens historia
borde litra, huru htet vär af retlexionen styrda tids konstigt fogadc
förhällanden Ur egnade att uppfostra en episk skald, och den sköna
konstens vetenskap visar, aH idyilen för sig icke stär högt såsom
skaldeslag. 1 wir tanka borde ingen, soiii mcd sig känner en sann
potisk kallelsc tveka, att dramat, likasom det stär högst bland ali
po!si, äfvcn är dcl hvaraf denna tid göres bchof, för att den äterrinna
sina mäktiga sträfvanden. Af Lyrik gär en qväfvande tlod öfver aita

30 Europas länder. Men Fä äro exemplcn pä en utmärktare modern
lyriker, hvilken icke tillika skulle egi nägon dramatisk Förmäga. För
den äter, som icke är kaiiad till det högsta, bjudcr romanen en nk
verksamhetskrcts. Dock äfven här tro vi oss stöta pä en fördom. Eller
monne man icke hos oss skulle nästan blygas att vara Romanförfatta
ne? Hvadan skuile det eljest komma, att vid den rika väckelse, som till
detta Författareskap flnnes, icke ens ett försök blifvit gjordt att För
romantiska skildringar begagna landets egendomhga folklif och na
tionens mänga heroiska strider och hdanden.

Men läsaren skulle tröttas af flera anförandcn i denna vflg. Vär afsigt
40 har endast varit att antyda, h uru erhircnheten Iän oss, att bland

Univcrsitctcts ungdom mänga goda aniag tillbakahållas af bnistande
mod att fatta ett högt mäl, andra småningom förtäras i det lillIa och
obetyd 1 iga. Det kun va ra För t id igt a tt a fgö ra, h u ruv ida Jouk k a ha i nen
bör anses lemna bevis för delLa päståendc. Kanske skola bhfvande
Häflen vitna För ett annat förtuUlande.

Mcd glädje vilja vi erkänna, hvad äfven i förevarande Häfte flnnes
intygandc någon grad af ungdomsrörlighet. Härtili räkna vi dc pa—
triotiska utjgute]serna i en ungdomssäng af Franzn, i H:r Stenbiicks
pom »MitL Finka Fosterland» och i H:r Topelii tai »om Osterbotten».

50 [los tie Ivenne sistnämnda röjer sig hkväl denna anda högst ol ika.
Sitt »Finska Fosterland» äterlinner sängaren blott i dc undangömda
hyddorna upp i höglandets skogar. Talaren äter ser stora föndelar
upprinna ur Svenskars och Finnars önisesidiga inverkan på hvarandra
t. cx. i »Osterbotten» och prisar dc förras kolonisation i landet säsom
cn verkhg välsignelse. Det fostenlilndska har sälunda, finner man, en
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aideles olika betydeise hos dessa båda författare. Den sednare flnner
det just der, hvarest den förre sliger sig ftWdngi hafva sökt detsamma.
Han anar lillivaron ii F en fosterlindsk anda, som viii afsk udda den
Svenska bildningens tryckande band, och — ser deruti en poilisk
öfverdritt, en f’öljd deraf att medvetandet om tien Finska nationalite—
[en Ltr »nvaknadt.»

Talaren yttrar sig i dessa hanseenden s dunkeil, att deL icke kan
afgöras, om han hit Lifven rilknar yrkandet pi Finska språkets rLilt
framför det Svenska, på den piats detta nu inkrLiktat. Vi Lro oss likväi
ega skLi 1 förmoda, at 1 han erkinner den na rätt, eh uni det ailtid niste
anses för en fel att 1 ett tai sadant som det ifnigavarande icke bestLimdt
och kraftigt ha rva u Ltaiat densamma. Vi vilja dock lemna detta derhan,
för att pröfva vigten och gagnet af den förandring, talaren anser båda
foikens nationailynne genom den ömsesidiga beröringen harva under
gått. Latt linner läsaren, att denna fraga i and ra rummet utgör
hufvudsakliga föremåiei för denna artikel.

En vigtig auktoritet flnnes mot, hvad l-1—r Topelius i detta hänseende
anser för det rätta; nemligen Montesquieus. 1-Jan säger: »Om deL skulle
gifvas en naLion, som hade en sociabeiL lynne, hjertats öppenhet,
lefnadsl ust, sma k och lätthet aLt meddeia sina tan ka r, som vore Iii] ig; 20

behaglig, giädtig; stundom okiok, ofta obeLänksam, men derjemte
egande mod, ädeimod, frimodighet och en viss ömtålighet för hedern;
sä borde man icke söka genom lagarne lägga band pä dess seder, för ait
icke störa dess dygder. Om karakLeren öfverhufvud är god, hvad
betyder det vaI, aLi den äfven har nägra svagheter»? Den djuptLänkan
dc mannen ansäg således nationaliynneL (I’esprit gnral) för en sä
ömtålIg sak; aIL han till och mcd försvarade dess fel, hellre än att
genom dess förändrande utpläna dess dygder. Ocksä gifves det en
nation i Europa, Engelska nationen, hos hviiken man, jemte beundran
för dess utmärkta lagar och den sundaste biidning, förvänas öfver dc 30

största orimligheter bäde i iagstiftning och seder. Betraktar man dessa
sednare närmare, L. ex. iagens öfverseende mcd sjeifmord, mannens af
lagen medgifna rättighet ali säija sin hustru, boxningar, tupptZiktning
ar, vadraseriet och dessa tusen egensinniga Engeiska infail, sä iso vi, EUL
man skall finna dem alla hafva rot 1 samma nationallynne, som gör
Engeismannen till den stoltaste och sitt fädernesland mest äiskande
nation i Europa. Vai mi man antaga, att deras ömLåiiga kärlek till
frihet och personligt oberoende verkat för bibehållande afgamla lagar,
seder, vanor och ovanor, men likasi öfvertygad torde man kunna vara,
aLI Englands lagstiftare inseli visheten i Montesquieus anförda lärdom, 40

redan förrän den af honom uttalades.
Skulie ocksä dessa och dylika aukLoriLeter icke finnas, sä lärer

eftertanken iätt, att inympandct af den ena nationens lynne och
fallenheter på en annan, när det kan ega framgång, mäsLe verka
uppiösande pi denna. Det är ocksä aldrig under inflytandet af en enda
nations öfverlagsna makt och kultur, som nationaliteten hos den
underlägsna utveckiar sig. Föga vigt iigger ocksä derpi, att den ena
nationen linar nigot af den andra. Noga taget finnes hos ingen särskild
nation ett enda företräde, som förtjenade ait af en annan upplagas.
Nationerna äro visserligen i afseende å hvarandra dc förmediare, 50
förhällande till hvilka hvarje särskiidt folk eröfrar kuiturens välgerning
ar. Men det är icke till den ena elier andra nationens bildning, dess sätt
att tänka och handla, en na tion bör sträfva, utan mälet för dess
sträfvande är delaktighet i mensklighetens ailmänna bildning, hvilkcn
nationen sjelktändigt bearbetar, för att ytterst sjelf uppträda sisom



1 86 1:1 NSK-S\’hNSK Lirri RATUI{

dcnna bildn ings sanna m5lsman
Förvändt synes tiet deuFöre oss, och säkcrt rn5ngen mcd oss, ait unse

kolonisationer FrSn cii Fremiuande Iund vara en verkiig lycka För det
Folk, biund hvilket dc netlsitta sig. Ati nationer icke genoni s5dana
inympn ingu r F ndc skott uppriittli5llus, derom torde historien
nogsan,t bära vittne. Ilvarje Foiks dunkia instinkt säger det redan. att
detta är deL mesi verksummu medel För dcss upplösning. och Fäderne
orden har derFöre i aila tider lios alla folk ansetis som eli heligi urF. af

hviiken endast titrvmniet För cii graF borde bevilias den besittningslyst—
in na Fremhngen.

Tilllämpningen af det unibrda pä dc Förh5llanden: on, hvilka l1är
närmast är Fr5ga, kun verka utt det synes vain ett h5rdt ltd. Säkert
gifves dock icke rn5ngcn. soni ickc crkänner sanningen deruF i alimän
hei. Mä man då uppsöka alh det mildrande; som päfinnas kan: För utt
iungt och manhgt bära dci encäng giFna och oundvikligu. utan ait
derFöre För sig dölju sanningen i dessa Förhällanden. Eiler huru viii mun
väl pästä, att det icke För Finland i närvarande stund varit önskhgure.
att nationens spräk äFven vurit dess bildnincs. samt att hela landeis
beFolkning tiillhört summa Folkstam och cgt summa språk? Nä väl.

10 Förhällandena öFvcrenssiämma här såsom oFia i veriden icke mcd
önskningarnc. Dc läuga till och mcd ännu stora hinder i vägen För
dessas Frumtida Förverkhgande. Men bör man derFöre tippgiFva alli
hopp? Elier bör icke landcts Svenska bcFolkning, dc mera sä väl sorii tie
mindrc biidude, lära sig inse, att dcss bcstämmeisc är att smän ingom
smäita Lillisamman mcd den Finska stammen och derigenom Försona
den oförrätt denna lidit? Vi väga tro, aLi den tidpunkt icke är aflägscn.
då hvarjc bildad skall erkänna nödvändigheten häraF, och tiden skull
äFvcn vänja dc mindre biidude vid denna Förcställning, i tien mon den
Finska allrnogcns stigande biidning ali tmera närmur den till den

30 Svenska.
Men kliom oss ätergä till H—r Topelii bevis För den Förmonhga

vexciverkan mellan dc bäda stammarne 1 Ostcrbotten, hvilken han
ä Fvcn synes bctruk ta säsom en typ För deras in flytandc p5 hvarandra
öfvcrhuFvud. Sun,n,an uF dcnsamma inneFaLtar T. den, aLi den Svenska
stammen skuile meddeiat den Finska nägot aF sin rörlighct, djeriliet
och Förctagsamma anda. men dcrcmot aF denna erhälli t 1 utbyte uI ivar,
ihärdighct och djupune rehgiöst sinne. Huru ringa grund Förernncs aLi
härtili siuta. lärer oss blott en flygtig blick öFvcr till vesira kusten aF
Bottniska viken. Norriänningen och Vesterbottningen spelur här sam-

40 ma rol. som Osterbottningen p5 den molsatta stranden. 1-1 un är biand
Svcnskarne ulrnärkt För sin djupa religiosilel. sitt ailvar och sin dermed
Förenade driFt och Företuusenhet. Från Finland haFva säkcrt ickc dc
Förstnämnda egenskupernu biiFvit till dem införda. Läseriet och pietis
men haFvu hos tien, vurit hcmmastadde: iängt förrän nägon ailvarligare
religiös rörelse uppstod i Finland, sä att den egcntligu puroxysmen hos
den, reilun är Förhi. o<1’ endusi dc väigörande Föijderna visa sig i eiL till
eFiertanke väckt och öFver stundcns smä sträFvundcn höjdt sinnelag. —

Till denna Ii kstän,n,igi,et synes 1 iknandc naturFörhål iundcn och summa
socialu ställning äti,,instone huFva bidragit. P5 bäda sidor on, huFvcn

5)) manus beFolkningen ui deLla och af dc tairika Roderna: soi,, utgöra
deras farvägar. Lilil en mängFuidig och rask verksumhet utom jordbru—
ket. P5 båda sidor har jonden varit odlarcns cgcndoni och bidrugit aLi
bildu hans sjelFständieu sinnelug, Naturens Förctcelser äro ock i den
hLsga norden mera storartade. Den länga n,iida sommardagen: dcii lika
länga stjcrn kiuru vi nternul len: den snu bba öFvcrgången Frän vintcrköid
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och snö till en om icke nk HkvUI kraFtigt Fortgicndc grönska, blornning
och skörd — alh detta bidragcr i vir tanka aLI vacka det religiösa sinnct.
Vare iikviil hur sorn helst mcd dcssa hLir angi Fna 0_Osa ker; dc andliga
Företeelscrna; aro iikväl på hafsvikcns bda sidor desamma. Och detta
bevisar nogsamt, att dc icke p den östra sidan hafva sin grund 1
Svenskars och Finnars sammantraliande.

Likviil skilja sig dc tvcnne strandernas beFolkning i en punki och
denna högst viglig. Den Svenska Norrianningen och Vcstcrbottningcn
är aFvcn utmärkt genom sin sedliga vandel och siit rediiga väscndc.
Finska Ostcrbottningen dcrcrnot, har 1 vissa socknar erhtUiit och 0
Förtjcnat en motsatt utmärkelse, ssoni aFven H—r Topclius omnämncr.
Men han har glömt det, att dcssa socknar aro Förnaniligast dc, SOI)?

gränsa till dc nJ Si’cnskar hcbodda. &idant ar Förhiillandet 1 Vasa iän,
sådant också kring Torncå. 1 aFscende å Fo]kets ailmänna iynne markes
a Fven Nyland detta rncn liga in flytandc a F gran nskapet. Samma
erFarenhet har Illan gjort i a Fsccndc i aila gränstrak ter — nemligen
mclian olika Folkstammar och, vi tro det, förnämligast melian dem,
som st på en olika gnad af bildning.

Visscrligcn han den gamla Fönkianingen öfver della Fönhäilande,
nemhgen Iättlcten För en gränsbo att undgå lagcns näppst, nägon 20
giltighet. Men det ar icke kändt att meilan dc angransandc rikcna
aFslutade kartelcr Förbättrat Förhäilandet. Ailiför lilet har man denemot
aFsctt den sedlighetens Fasta rot, som Rnncs i en oFönFalskad nationali
teL. Ty hvad skulle vai För hvanje genenation anu och predikan Förmfi
vcrka, om icke den fasta scdcn, mcd alla dess vanon och ovanor, skuile
binda menniskan vid hvad rätt är? — Ju Iägre stndpunkt af bildning
hon bcflnnen sig på, desto mindne tål I’on rubbningan i den änFda sedcn.
Hvarjc nation förändrur och utbildar den dock under tidernas lopp
genom ett för stunden omänkligt inflytande fnån vctcnskapens och dc
Förcträdcsvis bildades sida. För en nationsutveckling är denna väg den 30
natunliga. Men bningas massan i en Fontfarandc omcdclbar bcröring
mcd en Frcmmande Folkstan,, isynnerhet om dennas bildning sttin
nägon mon högre, så synes oss ali cnFarcnhet vittna, att Fnuktcn hänaf
biir den mindre biidades föndcnF. Den förna han icke nog solid bildning
att rneddela, den sednane icke förmäga nog att omcdelbart mottaga
dcnsamma. Denna stadnar dcrFöne vid en ytLrc härmning, som iikväl
nubban dess sak raste Faste, deL arfda nationcla sinnclagct, bide tänkan—
dets och handlingens.

Ehunu vi p nu anFönda grunden m&iste anse H—r Topelii sigten
väsendtligen oniktiga, viljc vi likväl gerna crkänna vändct af dc många 40
anmänkningar ämnet i öFnigt Föranlcdt. Det Förra skullc vi anse bcro aF
dc Fördoman, p&i hvilka vi i början aF denna uppsats FästaL upprnänk—
samhetcn. Ty nedan valet af ett sä inskränkt ämne som förhållandct
mellan tvenne folkstammar i en enda provins mtiste inskränka bedö
mandet. Skuile dercmot detta gällt Förhällanden aF della slag i alimän—
het, jemte en tillämpning till den iFrågavarande lilla kretsen, hade
kanske H—n T—s aFgönande utfaliit annonlunda. Amnets rikedom hade
kanskc dä Fnamkallat en mcna betydande skniFt och ledt Fönfattarcn till
omlattandc Forskningar. Mt Fl:r T. icke illa upptaga dessa yttranden.
Dc uttrycka ickc Fordran pä nägot mera För det tilIfalle, dä talet hölis. 50
Och om dc inncbara försi den önskan, att Fosterländska förhUlandcn
öfvcrhufvud borde mcra Fördornsfnitt betraktas aF den yngre gcnera
tioncn, sedan, att ett i sig vigtigt ämne icke borde bontkastas i ett litct
tai, utan giFva väckelsc till störne litterära företag, sä torde inscs, att dc
gälla saken i alimänhet icke en enskild Förcteclsc.
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StenbLicks Förnamsta, varma och vackra sLaldcstyckc denna sam
ling harva vi redan ndrnnt. Vid dc stycken. mcd hvilka Franztn Lirat
densamma skickar sig kanske icke att göra några anmärkningar. H—r
CygnLcus har aFven genom sin oböjiigliet i iöriiIianclc till kriukcn
FörvarFvat sig ett visst anspråk aH siippa densamma. AF honom flnncs
här dock en synnerligen enkel, frimodig och hjertlig dikt: »Vid en
ynglings grar» Men det ojemFörligt sköna skriften innehLiller, är
»Kung Fjalar» 1 —sta sången af Runeberg. Sedan Elgskyttarne har Föga
något så storartadt flutit ur hans skaIdclder, och det är mcd vcrklig

10 glädjc man linner, att han här ansiagit en alideles ny tonart. MLI bioti
Fortsättningen kunna vidmakthålla det intryck, denna början gör, Ty
den tilihör, oaktadt Formen, mcm dramat än epos eller rornansen. För
nöjet att F:t säga eH inrcrdu,n tionnitar, yttra vi det starkaste Lvi [vei,
huruvida ordcn »1-1 ugstore)), och » M idvintern,» »Frejdstore,» » Fejd—
vane» kunna fil gälla För amplubrachys i stället för daktyler, samt
anmärka hyperkatalektiska verser i samma andra vers, der nyssnärnn—
da ord förekomma, uti 3 och 36-te stroferna.

LÅR0IIOK 1 ARITHMETIKLN AF 5. J. EILN. ÖFVERSEDI). TILLÖKT 0CH
21) FÖR 1 FINLASI) GÄLLANDE MAn- OUII MYNIFÖRHÄLLANDEN OMAR

I3ETAD AF A. F. I3ORENIUS. H-FORS 1g13. PRIS 2S K0P S-R.

1 Rera aF landets Tidningar har denna lärobok redan bliFvit anmäld,
nästan man undantag mcd loFord. Vi haFva visst intet skäl att icke
Förena oss i dessa, vitsordande för vär del bokens lämplighet sösom
handbok, hvartill den isynnerhet rekommenderar sig genom regiornas
korthet och precision.

En iärobok 1 Arithmetiken För Skolan har deremot enligt hittiis
vaniig undervisningsrnetod varit ringa behöflig. Och VI häila Före, att

30 denna metod aFven uppFyiler alh, hvad deLLa hänseende är nödigt.
Läraren uppgifver muntiigen regein, förkiarar denna och räkningssät
teis betydeise sarnt lilter liirjungarne genast praktiskL tiilämpa det
Framställda. Sä tillgår det i dc pubiika Skoiorna; och inteL vidare synes
heiler vara aF nöden. Fördeiaktigt kan det väl vara att lILa lärjungen
anteckna alla regior sig till minnes. nien vida vigtigare är förkiaringen.
emedan regein. man att grunden inses, pä hvilken den stöder siz, Iikväl
aldrig kan af lärjungen i minnet bibehäilas. Läraren är den enda vid
Skolan. som sig Liii Iedning kan behöFva en Lärobok och räknetabeller
mcd tilihörande Facitbok. För detta skolbehof är den iFråizavarande

40 Läroboken alltFör kompendiös, isvnnerhet dä den icke LLFöIjes aF dc
nödiga tabelierna. Dessutom skulle den här komma att uthärda täfilan
mcd den annonserade Lärobok för Skolor, hvilken enligt vederbörligt
uppdrag utarbetas aF 1 l—r Nervander och säledes säkcrt kommer att till
begagnande vid Skoiorna anbeFallas. Ait den skall ätFäijas aF räkneta
belier ökar också dess iämplighei För detta ändamäl. AFven i aFseenLle

å denna är det dock nödigi uppiysa. att dc aF Förf. äskade reqvisitioner
Från Skolorna bliFva helt och hiil let onöd iga. emedan läraren har svårt
åiägga lärjungarne köpa en bok, aF hvilken dc ätminstone under sin
skoltid icke haFva nägot verkiigi behoF.

51) N äm nda sam man 1 agd a orsa ker ii a Fva Fra Iii kaila t dc L o Fva n begag—
nade Handbok i ställeL För Lärobok. Den förra egenskapen, att
nemiigen begagnas För dagligt bruk af den mindre räkenkunnige, bhr
troligen denna skriFLs bestämmeise, hvartill den äFven synncrhgen
egnar sig. Dock hade kanske nägra mera tipplysande Förkiaringar
isynnerhet vid läran om Bräk icke varit öFverflödiga. En Recensent har
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anmLirkl, att bevis för Aritmetikens reglor icke finnas inom densamma,
sami att hir förekomn,ande bevis derföre rätteligen böra kallas
förklaringar. Men vi anse, att t. cx. Förf—s förklaringar öfver räknings—
sättet i Briiks multiplikation och division högst otydligt förklara. hvad
dc borde, ulan äro dc vanliga äfven i Forssellsaritmetik upptagna
förklaringarne i vaW tanke här dc enda rätta och upplysande. Bokens
pris kan mcd hänseende till det goda pappret samt det ofta förekom
mande l5nare och sitTer—tryeket anses för ganska mättligt.

Man berättar frin Helsingfors, ati bokens utgifvare har för afsigt
föranstalta en Finsk öfversättning afdensamma. Kanske öfverskrida vi iu

en anmälares befogenhet, om vi häröfver yttra oss. Men dä anmälaren
säsom publicist äfven har tillständ atit tala om det kommande. sä Lager
hain sig friheten ytira sin tvekan, huruvida boken är lämplig aH af
almogen begagnas. Kortheten skulle här upphöra att vara en förijensi.
emedan den för den mindre bildade läsaren maiste försvåra sakens
uppfattning. Vi hoppas derföre, att Utgifvaren afser en bearbetning
icke räit och släti en öfversättning.

21)

99 w-ij’’ HOR £4 OFTA INDOLENSEN
Litwraturblad till Sainut 2. 1’ 1844

Man hör sä ofta indolensen misströstande försäkra: »Finland är en för
litet and, ati kunna ega en sjelfständig litteratur». — Se här en bevis,
huru Iitct verklig bildning och intresse för vetandet beror af ett folks
nummertal. Det är hemtadt frän Danmark. från en land mcd nägodt
mindre folkmänizd än Finlands, oni man afräknar Schlesvigs och
Flolsteins Tyska befolkning.

Ar 1843 uigafvos Danmark 21 Tidskrifter och 51 Tidningar. 30

Bland dc förra äro 3 för vetenskap och konsi alimänhet. 3 för
Teologi. 3 för Juridik, 1 för Medicin, 1 för Skön Litteratur, 3 för
l-Iistorie och Geografl, 1 för Naturhistorie, 1 för Krisvetenskap. 2 för
Technologi, 2 för Folkskolan.

Bland Tidningarne äro 2 för Juridik, 1 Förfaltningssamling, 1 för
Medicin, 1 för »Videnskapernas Sellskabs» förhandlingar. 1 för Peda
gogik, 6 Stiiisudningar, 2 för blandad Tidsfördrifsläsning. 1 för
Land thushäflning.

En Tidskrift och fem Tidningar ulgifvas för Alimogen.
Ui vara att i Norrige. som dock sjelft eger en mängd Tidningar och 40

Tidskrifter, flnnasafnämaire afden Danska Litteraturen. Men mä man
dä äfven till anförda periodiska litteratur räkna dc Tyska Tidningar
och Tidskrifter, som icke bioit aro spridda i Schlesvig och Holstein
utan i hela Danniark. Må man härmed jemföra Iitteraturens tillsLnd i
Finland och, om man för bi ldning och vetande eger tien minsta känsla
och kärlek, pröfva huru outsäIig bitter och nedsläende denna jemfö
relse är.

51)


