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106 VASA TIDNING, SOM BERÖMLIGEN
SÖKER
Saima n:o 22 30. V 1813

Vasa Tidning, som berömiigen söker göra utniärktare talanger bland
almogen kanda af den större ailmänheten, och som sailunda aRen först
fästade uppmärksamheicn pai den numera 1 Vasa bosatta kronorneter
fabrikantcn Särkelä, har nyligen gjort en framställning af Irenne andra
konsterfttrna mäns lefverne och verksamhet. Tvenne af dem äro

0 bröderne Olof Flenric Helander och Leander Helander frtin Ylivieska
kapeil 1 Kalajoki. Arten af deras verksamhet förstår läsaren bäst. dai
han fair veta. ait dc äro mäsiare till dc bekanta Osterbottniska
malm-Ijustakarne. Men dc förffLrdiga äfven arbcten, som fordra större
konsterfarenhet, saisom t. cx. instrumenter för landtmäteriet. spanmails
vågar för uppbördsmän o. s. v. och dessa arbeiens stora noggranhet.
ja t. o. m. »fulländning» vitsordas af V. Tidning. Bröderne äro utocu
gelbgjutare äfven smeder i jern. silfter och guld, stålstickare. vagnrna
kare. snickare, svarfvare och urmakare. Dessas vederlikc är den tredje,
Mairten Lassus frain Vörai. Han är trädsnidare, stensiipare. målare och

20 förgyllare samt har synnerligasi sysselsatt sig mcd sistnamnda Ivenne
yrkcn. i det han målat och ornerat en mängd kyrkor i landet. Alla dessa
man aro tillika driftiga och dugliga jordbrukarc. Tuscnkonstnärskapet
är vaI vanligen lika fördcrfligt för Lalangen, som föga indrägtigt. Men
det plägar vara cn tillhörighet för alla autodidakter. Bristande under
visning hindrar dem att en enda grcn i konstfärdighet Finna tillfred
ställelse för sin manande aitrai. Dc sjelfva och konsten förlora derpai
ömsesidigt. Hvad kunde cke hafva blifvit af saidane män som dc
nämnda, om dc blifvit födda Paris ellcr London i stallet för Ylivieska
och Vörå?
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107 BILDNINGENS STÅIVDFUNKT 1 FINLAND.
Saima n:o 23 och 24 6. och 13. VI /834
1. IIILDNINGENS STÄNDPUNKT 1 FINLAND.

Mcd sann tacksamhet mot Red, för Helsingfors Tidningar gå vi att
egna några ord ät det vigtiga föremail, Finska Litteraturen och dess
framtid,» under hvilken titcl sagde blad innehaillit en serie af artiklar,

40 berörnligt vittnande för Red—s goda vilja att bjuda den lasande
ailmänheten äfven pä alivarligare ämnen. Skyldi artighet bjuder oss
likväl härvid utbedja oss en annan Tidnings benägna öfverseende.
emedan vain uppträdande 1 saken sirider mot denna för öRerträffande
»sakkännedom.» och »efiertanke» kända Tidnings uttrvckliga förbud.
En skdl för saidan mildhet torde sagde Tidning linna i det tälamod.
hvarmed allmänheten och vi afvakiat dess utlofvade bcvisning för
Finska litteraturens goda framsteg under sistförflutna decennier. Evin
nerlig skada vore det. om denna bevisning skulle helt och hållet torka
in.

50 Emellertid hafva l-telsingfors Tidningar mcd oss erkäni samma
litteraturs fattigdom både till omfaing och innchaill. Samma blad har till
detta erkännande bifogat en mycket bevisande iemförclsc mellan den
littcrära produktiviteten 1 Sverige och Finland. För vårt lands absoluta
underiligsenhet vilinar della bcvis LilIräckiIgt, dä de ädagaiägger, alt
produktiviteten i Sverigc förhäller sig till tien Finland som s/a och c’i
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haIJ till c’u. Mcii det bevisar ännu migot meni, än 1-1. T. den trott sig
linna. Dc Förtitsätta nemiigen, att denna oiikhet skulie huRi mainQa—
handa yttre orsaker, under det ati en iemnlik bildnin2 i båda landerna
skuilc göra densamma oväntad. Men hvem kun väl betvifla. ati icke
Iiiteratuiens tiilstånd i eti iand tillika ‘er en måttstock För dess
unvinares bildning? Anse icke 1-1. T. ati »eti Iblks andiiga verksamiiet»
kun mätas »efter mängden ui’ böcker och tryckta ark»? Och hvari
består väl bildningen, om icke uti »andlig verksanihet,» uti kaniek För
aili det, som rörer menniskans högre andiiga intrcssen. och Förmga att
verka För dessas ‘rämjande? Fi. T. haFva väl icke För denna jemFöreise 10

sladnat vid en dunkel Föresiäilning. ati massan aF vetande vore lika stor
hos individer aF båda nationerna? Ty en sidant vetande Förtjenar vai
icke namn aF bildning. Gerna iärer man ännu vara hugad att skiija
meihin den inteiiektueia och sedhga biidningen. sägande: den Förra kun
visa olikhet, under det den sednare är jemniik. oFta äFven större hos
den, som vet mindre. Detta är obestridligt. Det kan visseriigen inträFFa.
Men vi upprepa det, en sidant vetande, Lir icke bildning. Och särskildt
larer historien, att biand dc Folk, hos hvilka sediig Förnedring Funnits
jemte ett omFattande vetande, äften den litterära produktiviteten
upphönt elier Frambragt usia aister. Vore ocksä Förhä Ilandet ett anna t, 20
sä borde man obetingadt förkasta ali unteliektuel biidning säsom
FörderFvande. Mä man derFöre äberopa den ingaiunda om det bästa
vittnande brottmäisstatistiken i Svenige. MedgiFver man tilivaron der
stades af en högre »andiig verksamhet» än i Finland, sä måste man
äFven erkänna, att bildnungen der öFverhuFvud stär högre. Hvad
särskiidt den sedliga biidningen angår, si borde det vai vara alimän
insigi, ati den icke Fär mätas biott eFter handlingens iageniighet, utan
äFven eFter den sedhga frihet, mcd hvilken denna begäs. Eljest skuileju
också viiden oFtast böra 1 sediig bildning stallas högre än nägot biand
dc Kristna Foiken. 31)

Säledes: hvarje erkännande aF liiteraturens läga ståndpunkt i ett
and, hvarje bevis för detta Förhäliande erkanner och bevisar äfven, att
nationen bcflnner sig pä en jernFöreisevis iägre siindpunkt ui’ biidning.
Hänigenom kun det ingalunda anses vara FörnekLd L, att Ii Lteraturen pä
summa gäng den är biidningens Frukt, äFven utgör Fröet till dennas
vidare utveckiing.

EnFanenheten. Förmoda vi, skaii äften inom Finlands gränser harva
iart mänuen, att den Svenska aimogen stär högre 1 biidning än Finnen.

man i Ny]and elier Ösierbottens kustiand iniräder i den Svenska
bondens stuga. inger redan hans och hans omgiFnings yttre Förestäil— 31)
ning om en iängre hunnen odiin, än den som röjer sig 1 Finnens
rökFyilda pönte. Och en närmare bekantskap motsäger ingaiunda
denna Förestäiining. Vi iberopa säsom exempei dc Svenska invänarena
i Kronob’’, i Pargas. i Kyrksiätt. Deras boningspiatser vid sjökusten mti
härtili haFva bidragit. Men att en Fremmande stam innehaFt desamma.
har ocksä aFstängt Finnen Från det inilyiande på biidningen närheten
tili haFvet eger. Ala denna Svenska aimogens högre bildning äFven
linnes p andra sidan hafvet, vet hvar och en. som besökt Svenige.Att
ocks det sedan 1809 nyvaknade poiiiiska medvetandet derstädes icke
kunnat vara utan inflytande, lärer iätt erkännas. 1 inre deiarne ui’ 50

meflersta Svenige, det är erkändt, stär biidningen nägot iägre, men pä
stäflen tonde den nedstiga till Finnens öFverhufvud. [los Svenska
aimogen i Finland flnnes äfven medvetandet om eget företräde, och
den betraktar Finnen mcd en visst öFverscende.

Onsakerna till denna oiikhet 1 biidning hos dc bäda Fordom Förenade
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F&ken, måste vaI sökas i Kristendomens och cii ordnadt sarnhalls—
skicks högre ålder i Sverige än i Finland. Huru vasendiligt äfven det
förra landeis politiska sjeiiständiuhet. del sednares beroende miste
inverkat pä bildningens brtgänu. torde ingen [örbise. Om Finland haFt
lyckan ega Svenska spräket till undervisnings och Iagskipnings spräk.
lärer också detta föga bidragit till det Folks hi dii ing, som af samma
språk icke förstär flera ord an tie bäda. »herre» och »drang. och För
hvilket tiet Förra vanligen ar liktvdigt mcd »Svensk man.»

Den olikhet. som rnnes meihin bäda Folkens a Inioge, mäsie aiven
0 visa sig i rnedelklassens bildning, dä man siiledes unnanlager den

högsta sarnliLillsklassen, hvilken pästis vara sig lik öfver ida Europa.
Hesynnerligt är det att föruisiititi eli annat Förhäilande, ati tro Finska
Folket pä korlare iid än det Svenska haFva kunnat liinna till samma
grad aF bildning. Fivi Iken erFarenhei bevi itnar vai san ningen aF en
sätlan Förutsättning? Och hvil ken grund till dessa Förmenla hasiigare
Framsteg kan yö 1 upplelas? G ifva kanske Finska mi tionallynneis kanda
tröghet och obeslutsamhet en förklaring haröFver? Skulle dessa upp
vLigt alla dc oblidare Förhålianden, hviika motverkat bildningens
Fortgång i Finland men iekc i Sverige? Det flnnes bloit eli vilkor För en

20 sädan hasiiga re utveckling hos en na tion, och om detta enda vilkor
skola vi Framdeles tahi.

Kanske ör det päkostande ali öfvergifva illusioner, isynnerhet dem,
hvilka smeka nationalFiFöngan. Men deras ailögsnande ar helsosarnt
och Fruktbörande. Ty just dessa illusioner gifva »en trång blick öfver
liFvet, så aLI säga en andlig nflrsynthet, hvilka inskränka menniskans
häg och strarvande till den iorfva. pä hvilken hon föddes. och hindra
den fria blickcn öFvcr en verld, sä iarorik genom stora intressens kamp
och sä Förödiande genom anbhcken ui’ det evigas siandiga uppcnbarel
ser 1 vexiande Former.» Den. som klagar öFver denna närsynthet. bör

30 derFöre afven läta iliusionerna Fara. Och en sädan illusion är Fi. T:s
förutsattning, att Sverige och Finland »mcd Fog kunna anses innehaFva
samma ständpunkt i bildning.»

1 nära samnianhang mcd det anFörda står fl’ägan cm kyrkans och
presterskapets Förlnillande till nationens bildning. II. T. hafva äberopat
deita förhäilunde för ali antydu, huru presierskapet skuiie utgöra
Förmediaren melian massan aF Foiket och den Företrädesvis biidade
k lassen, sä a ti denna icke, eFter hvad Saima päslät t, skulle stä isolerad
iFrån den Förra och den Finska nationaliteten.

Vi aro icke sinnade ali Förneka den religiösa undervisningens stora
Ali betydelse För hvarje nations bildning. lcke heller ivifle vi, ali prester—

skapet i Finland bäitre an nägoi annat ständ är Förtroligi mcd det
egentliga Folkets söti ali tänka och kanna. Ty För tie flesta öFriga
ständspersoner i landei aro i’oikets tankesait och det Finska national
lynnei än i denna dag en dunkel gäta. Men detta erkannande gör 055
icke blinda För det verkliga Förhällande, i hvilkei presterskapet För
narvarande stär bäde till dc bildade sarnhallsk lasserna och det egen ii iga
Fol ket.

Anda iFrän rcFormationens tider har man vägat uttala det, ali kvrkan
likasom hvarje annan mensklig instituiion olan en tidsenlig utveckling

50 tipphör ait vara Fulli verksarn För sitt ändamäl. Utan ali inläta oss i
noggrannare undersökningar af Lutherska kyrkans nörvarande till—
ständ. vilje vi endasi äberopa dc kända rörelscr inom densamma.
hvi ika För hvarje opartisk beirak tare bevisa, a it den icke meni För
l’olkens andliga behoF verkar sä till Fredstal lande som den Förut ver kai.
[lurudant Förhällandet ör inom protesianiiska kyrkorna i Tyskland. är
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mngen ufvöra lasare bekant. Mångfaldiga stridigheter, utgende deis
frCtn vetenskapens anspråk på större oberoende af den antagna kyrko—
liiran. de)s frn den nilLilskande frornl,etens sträfvande att åierl’öra
kvrkan till. hvad den varit och i dess tanka borde vara. halva har 1
decennier arbetai för reformer, som redan till en del biifvit vidtagna.
Mcd skal kun mun anse vetcnskapens reaktion mot k rkan utgöra en
yttring af dennas förminskade inilytande pI tie litterari biidade,
piclisrnen och densumma hknandc röreiser iter för en dylik trIn den
liii ndre biidadc miingdens sida. 1 Sverige och Fin and haka andl iga
röreiser uf det sednure sluget vittnat om obeUtenheten mcd det 10
narvarandc. i det förra landet äfven vetenskapen hörjui oma det i
kyrkan bcstende. Ja mun har der mcd k raflig bevisning och vältahghci
sökt piibörda kyrkans stutioniira skick tulI och mcd sedlighetens förlIil
biand massan af foiket, och den Tidning, Svenska Biet, i hviikcn Illan
Lil’ven lios oss lasi dessa pisttienden, har ännu icke ha ft n&got att mot
dem anföra, ehuru densumma ailtid visat sig vara en kyrkans ifriga
kämpe. Afvcn viirt iand hufva röster höjt sig i dessu ämnen. Vi hanvisa
till FinI. Alin,. Tidning för detta år N:o 29.

Mcd det anförda hafva vi velat antyda, huru kyrkans in flytande bde
pi massan ui’ folkct och dc bildade under tidens iopp biifvit försvagadt. 20
Det är ingen obekani, att deLLa beror af hela den nyare tidcns riktning,
som, då den satt staten utom kyrkans ledning, afven kräfi en bildning
bredvid den, som kyrkan förmår meddciu. Derföre torde det vida
afvika från verkiiga förhällandet, om man mcd [1, T. untuger lundets
presterskap »under alla scdnare» tider hafva utcjort en förmediande
iank mcllan nutionaiiteten och den fremmunde biidningen. Presterska
pet är ickc mer utesiutande, icke ens företradesvis den inteliektuela
biidningens innehufvare. Dess vcrksamhct för almogens biidning
qvarstär vai, men af anförda orsaker rnindrc tillrackiig och genomgn—
pande an fordon,. Dess inverkan pä dc säkaliade biidade sumhälisklas— 31)
scrna dcremot är, säsom daghg erfarcnhet lärer, pä mänahunda sätt
inskränkt. Denna inverkan kun ocksä vara beroendc blott ui’ en högre
insiut i andiiga ting och är vid dessa bunden. Men huru den skuiIc
tiiliföra dc bildadc sumhälisklusserna Finsk nutionulitet, detta är oss en
gtita. Ingalunda kanna Fi. T. mena, att prcstcrskupel i det ailmiinna
umgängel . i sa liskapsii fvet mcddcia densam mI . Ty detta slyrcs vai u
andra tonglfvandc än kyrkuns tjenare.

Men oni ocksä denna ledare för Finska na 1 iona h Ietens sammanhang
mcd den högre biidoingen i landet faller, vilje vi hkväi ickc förneka, att
afven dc biidade samhäilsklasscrna, hvilka ja sjelfvu till större delen 40
hafva Finskt ursprung, bibehälht nägon unstrykning af sitt foIks
nationela egenheter och iynne. Vårt yrkande i detta hänseende har
endast gått derhan (Se Saima N:o 1), att den egcnthga Finnens biidning
och dennas litteratur är för dc företrädesvis biidade sarnhaliskiasserna
fren,n,unde, hvarförc äken dessa mcd fä unduntug saknat intressc för
denna litteratur, under det dcrus egen ar ctt 1:1 n frän frcmhngen. utan
k raft att lifva och nära,

Detta pästäende kan 1 förevarande fali, vi mcdgifva dci. mindre
bevisas. än dess sanning kun kannas och omedciburt erfarus. Mun kun
vai äberopa: hviiket deitagundc bland dc biidade hafva vai Finska 50
Litterutursaliskupets sträfvandcn väckt? Huru mängen har vai tagit
kannedom af den litteratur Lönnrot bragt i dugen? Fivem hur skrifvit
Finlands historic. hvem dcss geografl, lu’cm dcss statistik? Mun svarar
mcd kompendier pi nägru blad. Men i sädune produkter t’rumtradcr
icke det sannu intresset. 1 luru mutta hafva ickc försöken ait skrifva för
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folket varit? Landets tidningar mia om det vaknade medvetandet af
Finsk nationalitet. Men hvilken aF dessa Tidningar tinnes ett Finskt
ord? — om man unnantager fennicismer deras Svenska. Blyges man då
för folkeis språk? Nej man prisar dess rikedom och skönhet. Men man
vet alIt för vai, att för den biidade delen af nationen, för den, hvilken
man påstår genom presterskapet hafva bi ifvit nationaliserad, detL
sprtik är ohittligt eller motbjudande. Försök af sdant slag, det vet
man, kunde förstöra deras herriiga produkters debit.

Funnes verk ligen en litteratur i landet, då kunde fven fraga uppstå,
10 huruvida densamma ar nationel eller icke. Och af denna frukt kunde

man afven lara kanna, ur hvilken rot dess ttisten uppsprungit. Vai
harva FI. T. mcd någon öfvertygelse nUmnt Porthans namn, Den gamla
knekten och Elgskyttarne. Det gör oss ondi att afven detta hänseende
nödgas biotta en iliusion. Flvad ger nemiigen Porthans namn dess
gioria? — Det kan förefalla oväntadt, men vi svara: ingalunda hans
arbeten! Jemföreisevis få man i landet kanna ens, hvad Porthan
skrifvit. Oss Ura blott hans anmarkningar till Justeens Chronicon
bekanta. Men dessa röja mindre vetenskapsmannen än samlaren. Till
nägot vetenskapligt belL har oss veterligen hans verksamhet aldrig

20 svingat sig. Endast den traditionela öfvertygelsen om hans karlck för
saken utgör det, sam förvarfvat honom en namn både aradt och
älskadt. Franzns singer kunna vara skrifna hvar som heist i norden,
pt Bottenhafvets verstra kust likasäval sam pä den östra. Den gamla
knekten ar en sång för hvarje land och tid. Runeberg behandiar i
Elgskyttarne folkets iif, och skaldens blick hittar det detta egendam
liga. Kanske skulle dock en sträng granskning äfven här upptacka
partier, som hiila ur denna karakter. Mi man också medgifva, att detta
epos är det mest nationela landet eger i Svensk t tungomUl. Detta enda
unnantag verkar iikväl intet, di frågan gäller hela Finlands litteratur.

30 Dessa af II. T. anförda exempel gälla derföre icke säsom bevis. Dc
gälla så mycket mindre, då dessa f prof borde bevisa ett unnantag frän

regeln. Ty ännu har vai ingen hört talas om en nationel-litteratur, som
icke talar natiancns språk. Det har derföre va rit öfvcrflödigt att ens
underkasta dem ntgon granskning. Ingen tänkande man skall nägon
sin vägra att anse frånvaron afen litteratur i landets språk äfven bevisa
saknaden af en nationailitteratur.

Utan hinder af [1. T:s anföranden anse vi det derföre stå flist, att i
Finland den högre bildningen icke är nationel, och att derföre aImo
gens bildning ifnn den förra är isolerad. Likaså hafva vi sökt visa, att

40 en underlägsen biidning i landet öfverhufvud verkar för en underlägsen
litteratur. Vidare att a f först anförda orsaker äfven en litteratur, sam
kunde motsvara nationens bildningsgrad, saknas, samt att den, sam
företinnes, af samma orsaker är betydelselös.

<n:o 24)
ii. DET ENDA NÖDVÄNDIGA IUKE 13L017 FÖR DEN INHEMSKA LFrrERA

TU I{ EN.

Skuile inga andra orsaker Rnnas till den ringa 1 itterä ra verksamheten i
Finland, än folkets underlägsna bildning, sä vore deLLa förhällande

50 aldeics i sin ordning, och den sjelfförnöjda siummern skulle föga störas.
Men am man äter omvandt ville uppskatta bildningen efter den
litterära fattigdomcn, sä skulle den förra alltför mycket nedsättas. Utan
att säledes förbise, hvad bildningen i detta hänseende gör nödvändigt,
hafva vi uppvisat cii medverkande orsak i den högre bildningens och
nationa litetens ringa samband.
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1 föregående nummer sökte vi göra tydligt, att bevisel för detta
pastaende. för att blifva fulikomiigi bindande, redan skulle förutsätta
en litteratur. Men det ringa, som föreflnnes, kun sakert cke slsom
nagot nationeit och egendomligt uppvisas. Ty utt skrifter, som uteslu
tande behandia Finsk historie, hafva eti nationelt förem’iI, och aLI
episk dikt rinnes, livilken likaledes sysselsätter sig mcd finska folklifvet.
detta ger icke landets litteratur nagon egcndomlig stämpel. SkuIle t. cx.
Svenskarne kunnat upptäcka ngot sadant för den utmarkande. sa kan
säkert antagas, att tie mcd heit annat deltagande skulle omfattat
densamma än nu. ii dc den endast se en man härmning af deras egen to
litteratur. Flvad helst dugligt af Finsk man blifvit på Svenska språket
skrifvet. det harva Svenskarne ieke tvekat att tillegna sig och sin
litteratur, man rninsta aning derom, aH dc sålunda i densamma skulle
upptagit några fremmande elementer.

Deremot utgörjust det förhiUlande, att i Finland Svenska språket är
det litterära, tilL säledes i allmänt antagen mening en nationallitteratur
saknas, ett bevis för van ptstående. Och om härtili läggas kanda
Förhallanden mellan dc Svenskt bildade samhällsklasserna i Finland
och Finska almogen, så hoppas vi denna bevisning skall vara tillräcklig
att öfvertyga dc flesta läsare. Att den högre bildningen i landet är eLt 10

An, och att den anda, 1 densamma röjer sig. är helt och hållet skild från
den, som utmärker Finska allmogens sätt att tänka och kanna, och som
röjer sig 1 dennas ursprungligen inhernska litteratur, detta hafva vi i
sann ing ansett endast böra ultalas, för att allmänt erkännas.

Sammanhanget bjuder, di fråga är om en nationallittera tur, aH
äfven erinra, hvad mcd denna bör försiis. Dess omfattning har olika
blifviL bestämd. Men uppenbarligen flnnes för detta bestämma dc ingen
annan pilitlig grund, än att till densamma räkna allt det, som uttalar
nationens egendomliga andiiga utveckling. Frtin denna beskaffenhet
anse vi endast dc såkallade exakta vetenskaperna och filologien, så 30

länge denna icke sisom använd inträder inom historiens eller spekula
tionens gebit, vara undanlagne. Ty matematikens formler, nalurveten
skapernas iaktlagelser äro af denna utveckling oberoende. Men det
religiösa medvetandet, rättsbegreppen, uppfaltningen af si väl mensk
lighetens som nationens egen historia. skaldens sätt att tänka och
känna, allt detta utvecklar sig olika hos olika nutioner. och i den
hithörande litteraturen uttalar sig derföre nationens andliga lif. Till och
mcd den blott formela kunskapen om nationens sprtik äfvensom dcss
nakna historiska annaler kunna silunda icke liänföras till nationallit—
teraturen. 40

Hvad uppvisar nu väl den inhcmska litterattiren af denna art? Och
äfven om niigot haraf funnes, hvem viil väl betvifla, att en sadan
litteratur endast i nationens eget sprik kan vara. hvad den bör. att i
sjelfva verket inga andra ord flnnas för att uttala en nations andiiga lif,
än det språk. i hvilket den sasom särskild nation andligen lefver och
röres? — Det vore barnsligi att hLiremot invända. aLt vi i den Finska
poi±sien ega en litteratur, som kan sägas omfatta hela det gebit. vi
antagit tillhöra nationallitteraturen, Ty en sekler gammal och för lika
tid tillbaka afslutad litteratur utialar förgångna slägicns andlighet, icke
den lefvande närvarande nationens. 50

Besinnar man säledes, hvad en nationallitteratur innebär, sä mäste
man anse hvarje försök att ådagalägga dess tillvaro i viii land härröra
af vä lmenta 1 lusioner, likasom andra sidan erkänna, att Finska
spräkets upptagande och utbildande till landets littenitra spräk är ett
nödvändigt viIkon för dcss uppkomst. Helsingfors Tidningar hafva väl
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modigt frtigai: »Begar man en vctenskaplig nationallitteratun>? »Eller
en vii 1cr»? ocl i Li n n U 111 od i ga re bj ud i t pi bLda dela me; men sam ma blad
mm vid nömnure besinnande sati brisien pa en nationa litteratur frarnst
bland orsakemna till litieraturens öfverhufvud laga sindpunkt. D det
ilnnu hartill piminner. ali »litteraturen ar Faitiu p3 hvarje nationel
betydelse. emedan tien är faitig på hvarje annan.» s3 röjes har bioti en
förlLigenhet. hvari bladet bragt sig genom sina egna dedtktioner. Ty s1
mLngaartiklar behöfdes vai icke För ali hjnna till det resultat. alI
Iandets litteratur Lir fattig. emedan en nationallitteratur saknas, och ali

10 den icke Lir nationel, emedan den ar 53 Fattig. Vi erkanna visserligen
valmeningen denna cirkelg3ng; men saken tarfvar raka viigam. Och i
strid mot l-1. T:s lörnlenande anse vi, ali makligheten och sjelfbel3ten—
heten mäste beröfvas hvarje siöd, hvarje eFterlängtad undllykt, för ali
kunna utrotas. Ju klarare menniskan inser. hvad henne brister, ju
dju pa re hon k n ner beh o fve 1, desto löi ta me bI r det ben ne ali fy 1
detsanima. Andens alla k rafier frammanas icke vid en belögenhet, som
Linnu är dräglig. Men dc m3ngdubblas, då det gäller vara eller icke
vara.

För den enklaste beräkning är det lait ali flnna, hurLi littematuren i
20 landet quantitativt skulle lt5rkofras, om Finska språket äfven vore

dennas spräk. Nara nog alli, hvad den Svenska bokhandeln nu tillförer
055 både i original och öfversättning, skulle di ingi i den inhemska
liiteraturen. Antalet af strängt vetenskapliga skrifter ilm af naturliga
orsaker äfven inskrankt i Sverge. Men dc minga vetenskapliga afband
lingar, hvilka skrifvas för den större ailmänheten, skulle di antingen
öfversättas efler ersilttas af inhemska originaiarbeten Ty dc sednare
äro för vetenskapsidkaren alltid mera lockande iln öfversaitningar. i
hvilka han icke sallan ser en mindre passande sysselsilitning. Sverges
sköna litteratur skulle likasä klädas i Finsk drilgt, och om öfven bloti

311 eti urval af densamnia skedde, sä vore derpi föga förlorad t. isynnerhet
da vaI förutsättas bör, ali mcd vuknad körlek till Ridemneslandeis spräk
och en alirnännare förmiga att använda detsamma ilfven skaldeanlag
lältare skulle utvecklas, och i allmLinhet den sköna litteraturen odlas
mera än nu.

Sidane deremot förhillandena mi äro, är sä vai den inbemska
lit Ieraiurens quan tital iva utvidgande afsk urei, som föga hopp flnnes,
ali den n3gonsin skulle vinna cii betydelse-rikare innehajll. Eller hvem
viil väl hoppas. fven om inga andra hinder Funnes, att Finlands
Svenska litteratur nigonsin skulle kunna ingi en lihan mcd Sverges

40 egen? Sverge har fördelen ah’ en aldre och Iängre fortskriden bildning;
dess litteratur har retian en historia, mäktigi understödd af sjelfva
nationens; det räknar vetenskapsmin, som gjort epok i velenskapens
hafder, skalder och vi ilma författare, hvil kas ambeten lisas pi alla
Europeiska sprik; dci har fömeimädet af niirheten till Europas mesi
biidade nationer, af stamförvandiskapen mcd Tyskland och af den för
framiiden oivi lvela ktigt vigtigare mcd Dan mark och Norrige. 1 lvad
har den Svenska 1 itieraturen i Finland ali sätta u pp hä remoi? Den har
icke ens eLI eget nailin, om icke eli diktadi i niura inhemska dagblad;
huru skulle den di ega en historia? Den har ingen forniid: och hvem

50 kan vaI framvisa nigon enda antaglig förhoppning pi en framtid för
densamma? 1-lumu skall den nigonsin blifva annat, än hvad den varil.
eli ringa bihang till den Svenska litteraturen? 1 Ivem. som mcd öppna
ögon betraktai förhillandena, kan vii neka. ali man Sverge om
Finlands fi litterära produkter Lagit alli rnindre kännedom mcd hvarje
ir sedan 1 H09? Det ;ir icke pi denna sidan BottenhaRet, Svenska
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bildningen och lilleralurcn nurnera söker eli slöd.
Och Framför alli annat, huru skaii ngonsin lilteraturen uppblomstra

pA eli annat språk än nationens eget? Ar vai spriikei nt’igoi För
menniskan s hkgiiligi, ali hon kun khida tien bildnin2, lion ui siil
Ridernes und ni olla gi 1 och mcd si n n ui jon ii a r gemen sam, ii Ii hvil ken
drdgi som heisu! Man nienar kanske: ljud som Ijud. spi k som språk:
dc äro oiiku sän ali mcddeia summa tankar. Mcii mcnniskan mcddciar
icke bioit sina tankar 1 ordcn, hon Iror och känner. vei och viii ord.
hennes tanke, hcla hennes FörnuFiiga väscndc röres och lcR’er mi
spräkci. Huru skullc ±1 en nalions andiighct kunna ultaia sig i nägoi II)
annat sprak än dess egel? Mcd hviiken käriek skall eli Folk kunna
oni Fatta yliringu rna a F densamma, då dc Fram iräda i en Frcmmandc,
iänad Form, i hviiken del icke igenkänner sin egen verksamhei? — Man
skall söka Förebygga imuimpningen häraF. det man säger: men
Svenskan är ju dc bildadcs landet modersmäl. Fraga di. om Svens
karne Frånsagi sig deita sprik s:isoni 5111! Eflcr äro dcssa biidade Födda
af Svenska mödrar, hvilkas spnik dc lala? Hvarföre iiHegna dc sig di
namnet Finnar? — Här flnnes iniet redje. Aniingen slafva dc under en
Fremmandc bildning jenite cii Fremniandc spräk, och dä bör dciia ok
afskuddas. cllcr dc göra dcnna bUdning och dcuu sprk till siii egei. 20
och då aFsäga dc sig sin nationahtet.

Fåfangi är dci allsi ali uppräkna andra orsaker oil iitleraturens iåga
ståndpunkt landet. Man skriFver hiet, läser iitet, är kailsinnig, trög,
idkar brödsiudier: bokhandeln är dålig, [örlagsröreisen och honora—
rierna inga — hvad r aili della anna 1 än Föijder a [dc Lvcnnc orsa kerna:
biidningcn fir underlägsen, ingen nationallitteratur flnncs, hviika Iven
ne omständ ighctcr åter sammanhänga mcd och bero aF hvarandra.
i-luru jolirande besvaras derlörc icke Frågan »Hvad bör göras»? mcd
denna ilania: »om det Finska lynneis sjcifiiliräcklighei och kailsin
nighci För yttrc impuiser kunde i nagon nion minskas; oni Fördomen ali 30
betrakia läsning som eli arbete kunde undanrödjas; om säliskapslifvei
atoge sig aLI bearbeta liiterära ämnen; om den kiassiska skolbildningcn
gjorde den moderna iitieraiurcn fuii räilvisa; om brödstudierna kundc
l’örvandias i [ria sLudier» &c. &c. &c. —

SäiL i stäliet För alli deLla: Om naiionens sprtik vore iilteraturcns och
biidningens! — Då vei man äFven, hvad man »bör hoppas». Ingen
nation har ngonsin bevarat sin nationaliiei genom ali uppgi [va 5111
spräk, genom aLi likasom rädda siti andiiga lif in i eli [remmande hus.
Men flnncs lios cii Folk nägoi, hvarigenom den är kai iad ali a rbcla för
mensklighetens a Ilmanna utveck i ing, sä flnnes dci endasi sål unda, aLi 40

naiionen är sig sjclf. 1 sin cgcn andes djup har skl [asia varande. Eijesi
»bör man hoppas» — i?tct.

108 ETT FÖRETAG, HVARPÅ
Saima ‘ro 23 13. 1’! 1843

En Företag, hvarpä vi redan förut lagil oss t’rihcien [asia uppmärksarn—
heten. vore en Mossodlingsbolag för Kuopio iän. Gagnct a[ dctsamma
För det ailmänna lärer ingen beivifia. Att dci äFven mcd onitanksam
Förvaltning För boiagsmännerna sjel[va kun bliFva högsL lönande, har
Vasa mossodiingsbolag gcnom skl exempel bevisat. Man har sagi oss.
ali Föga nägon jovdegare 1 detia iän skulie afiräda ens den För Företaget
nödvändiga mark. Men det stär ju ingensiädes sk ri[vct. ali icke


