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KONUNG ERIK XIV

SÅSOM DRAMATISK KÄRAKTER.

Eine solche Vielseitigkeit allein giebt dem
Charakter das Intresse der Lebendigkeit.

Hegel.



Denna afhandling utgafs år 1853 såsom specimen för
professionen i estetik och modern literatur samt inleddes med
följande:

Förord.

Med den af universitetets statuter medgifna rättigheten,

att vid specimina af ifrågavarande slag begagna ett språk, som
för landet ej är främmande, hafva vi trott äfven följa skyldig-
heten att dervid behandla ämnen, som icke äro främmande för
den allmänna bildningen. Ledd af denna öfvertygelse, har förf.
härmedels sökt framlägga till, i ordets egentliga mening, allmän
ompröfning ett arbete, öfver hvars sannolika fel och möjliga

förtjenster hvarje bildad person i detta land borde kunna hos
sig stadga ett eget omdöme. Vid valet af föremål för sin af-
handling bestämdes han dessutom af önskan att ådagalägga sin
öfvertygelse derom, att hvarken literaturens i allmänhet eller
vitterhetens isynnerhet utan afsaknad kan lösryckas ur den all-
männa historiens pålitliga grund.
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Konung Erik XIV såsom dramatisk karakter.
Man har ofta anmärkt om det svenska folklynnet, att det

är företrädesvis lyriskt och sökt en anledning dertill i den natur,
hvari detta folk födes och hafver sin rörelse, samt funnit en
bekräftelse af nämnde åsigt i den tonart, som öfvervägande klin-
gat från den svenska sångens strängar. Visserligen kan Sverige
uti epos och drama mäta sig med livad herrligast i denna väg
framträdt hos hvilket annat folk som helst. Men svcuskarne
skapade sina hjeltedikter med sitt svärd och tecknade sina sorge-
spel med sitt hjertblod. Xordens Vransoser" var det endast
sällan gifvet att i dess helhet på sig tillämpa det epigram, hvari
söderns skrytsamt sammanfattat hela omfånget af sin förmåga.
Om svenskarne gäller endast till hälften fransosernes:

hes Frangais savent vaincre et chanter leur victoire.

Patriotisk väckelse till att låta fosterlandets stora minnen
lefva upp i dramatisk form liafva svenskarne dock ingalunda sak-
nat. Redan tidigt och i stort gafs en sådan af den förundrans-
värde Johannes Messenius, hvars eget lif dock var mera tragiskt
än någon af hans dramer. Senare utgick en dylik impuls från
den snillrikaste bland Sveriges konungar, ur hvars glödande fo-
sterlandskärlek frambröt ;;Gustaf Wasa" — en dramatisk dikt, i
sitt slag, hittills ännu oöfverträffad i Sverige — och som slutade
sitt, så i }*ttre som inre hänseende lika rika lefverne genom en
katastrof, sådan den dystraste inbillningskraft knappt skulle våga
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dikta den. Men ehuru den ur Gustaf III:s stora själ emane-
rande väckelsen såväl omedelbart som medelbart röjde sina upp-
lifvande verkningar i en förädlad dramatisk produktion inom den
svenska literaturen, torde det dock svårligen kunna nekas, att

rikedomen och storheten i dithörande dikter ej uppnå den höjd,
hvari verkligheten lefver i svenska historien. Skulle en väldig
skalde- och kämpanatur, uppburen af brinnande entusiasm, varit
tillräcklig att frammana till föryngradt lif uti diktens spegel
denna verklighet i hela dess sanna herrlighet, då hade ej Asar-
nes och Gylfes skald tärt bort sina brusande krafter under få-
fäng omfamning af töcken i stället för Juno; och Sverige skulle
då ega det, som Ling förmenade, att han mäktade gifva sitt
land: episka och dramatiska sånger, fullt värdiga de ämnen,
hvilka af och i dessa behandlades. Men tron derpå, att fallet
var sådant, tog denne siste bland fomgöter med sig i grafven.
Att Ling och andra, hvilka sökt tränga fram på samma bana
som han, ej fullkomligt lyckats, är dock mindre förunderligt, än
motsatsen hade varit det. Verlden har, sedan hon stått, haft
blott en Shakespeare att uppvisa; och endast en sådan genius
skulle förmå uppnå det mål, Ling hade i dramatisk väg sig
föresatt.

Det är ej blott den tid, på livars grund Shakespeare fram-
ställde sina fostcrlänska historiskt-dramatiska grupper, hvilken
äfven åt den svenska skaldekonsten erbjuder storartade föremål
för poetisk behandling. Svenska nationen har det gemensamt
med de andra, hvilka lefvat ett betydelsefullt och handlingsrikt
lif, att dess medeltid med sina oroliga sträfvanden, hvarje ögon-
blick beredda att sätta allt på spel. sin skenbara kaotiska för-
virring, hvarur stormupprörda krafter söka att gestalta sig till
bestämda former, sin entusiasm för idéer, sitt öfver det hela sväf-
vande halfdunkel, —• hvilket allt kanske för den förståndiga
blicken visar sig högeligen bekymmersamt och olyckligt — för
den skaldiska betraktelsen framter skådespelet af en afundsvärd
fullhet och rikedom. Men om den svenska medeltiden delar
denna lycka med andra länders historie under samma tiderymd,
har deremot Sveriges nyare ett afgjordt företräde framför de
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öfrigas i poetiskt hänseende. _Sär tiden begynner nöta bort de
skarpt markerade dragen ifrån de stora karaktererne; när en-
formigheten tager makten ifrån yppigheten och mångfaldigheten
i lifvets uttryckssätt; när den kallt beräknande politiken, enligt
Napoleons påstående, blir det fatuni, som råder för och om
verlden; när med ett ord prosan stöter bort poesin ur folkens
lif och lefverne öfverallt annorstädes, då framträda i den sven-
ska historien högre, rikare karakterer, mera poetiska gestalter,
än någonsin förut. Det var ej det poetiska i sitt folks lynne,
Gustaf Wasa hvarken ville eller kunde störta, då han från Sveri-
ges thron störtade den mest poetiska figur, som sutit på den
danska. Det var ej prosans envälde, han organiserade, då han
sökte ordna staten. Bland de ättlingar, hvilka efter honom

ärfde den af honom sjelf förvärfvade spiran, fanns ingen enda, i
Sverige hemfödd — knappt, den, såväl till tid som själskrafter
allra siste undantagen, hvilken ej vore lika väl qvaliiicerad att
uppträda såsom hjelte i dramatiska dikter, som de fieste bland
dem voro det att intaga en sådan plats i häfdernas verldsskåde-
spel. Jemte denna spira hade livar och en bland dem såsom
sin arfvelott emottagit i öfvervägande mått någon del af det,
som upphöjer de priviligierade naturerna inom menskligheten öf-
ver hvardaglighetens sfer: och sjelfva den ensidiga stegringen af
de hos enskilda individer inom Wasa-ätten predoininerande egen-
skaperna är ej det, som minst bidrager att åt dessa personlig-
heter gifva en egen färg och poetiskt intresse. Ifrån den dy-
straste nattsida i menuiskoanden, der denne, frambrytande i nå-
gon ytterlig ensidighet, krossas i vansinnets obarmhertiga famn-
tag, ända upp till solljuset af det i all sin klarhet strålande
geniet, genomgår Wasa-husets regerande medlemmars skaplynne
hela skalan, hvarpå utmärkta naturers grad och beskaffenhet
markeras. Då det rika innehållet af dessa personifikationers
själsförmögenheter dessutom hos de fieste öfversättes till handling
genom oerhörd spänstighet och energi i viljan, visa de sig lika be-
tydelsefulla betraktade såsom dramatiska eller historiska karakterer,
ja, stundom ännu mera märkeliga i förstnämnda hänseende än i
det senare. I historiens högste hjelte, Gustaf Adolf, framträda
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de bland Wasa husets alla andra inhemska *) regenter ojemnt för-
delade egenskaperna i skönaste jemnvigt och harmoni: uti den
karakter, som är närmaste föremålet för vår afhandling, röja de
sig deremot mer, än hos de fleste, ensidigt, ända till våldsam
sjuklighet uppdrifna samt hembjuda honom åt den undergång,
hvilken, ehuru sjelftorvållad och förtjent, likväl öfver hans öde
gjuter en sällsam tragisk glans. Också har detta med förkärlek
blifvit upptaget till dramatisk behandling. Erik XIV uppträder
såsom hufvudhjelte uti icke mindre än fyra skådespel: och af
dessa tillhöra tvänne onekeligen det bästa, den svenska drama-
tiska literaturen eger utt uppvisa. **)

Men innan vi gå att närmare skärskåda de mångskiftande
färgbrytningar, i hvilka den olycklige konungens bild blifvit från
skilda skaplynnen reflekterad i dikten, anhålla vi att få kasta
en hastig blick uppå den Erik. hvilken medelst sina genringar
tecknat sig sjelf med de klaraste dagrar och de hemskaste skug-
gor på historiens ovanskliga grund. Ty denne är ju eller skall
dock vara samma grundväsende, hvilket idealiseradt af skalde-
konstens fria lek stiger fram, städse förnyadt, i skådespelet.

Det går en förunderlig makt, en Nemesis vore vi böjde
att säga med ett från det antika verldsåskådningssättet lånadt
uttryck, i och genom verldshistorien: en makt, som finner sin
lust uti att komma äfven de starkaste och klokaste meimisko-
barns finaste uträkningar på skam och att lägga för öppen dag,
huruledes dessa, då de förmena sig gå sina egna ärender, än-

*) Hos konung Wladislaus IV går mycket af det, som utgör
de svenska Wasa komingarues heroiska storhet — och som i lians,
uti ett svenskt fängelse födde fader, Sigismund, visar sig färglösare,
än hos de öfrige — igen med en klarhet, påminnande om de störste
bland hans fränder på den svenska thronen.

*s) Vår afsigt är att denna gång befatta oss endast med de
dramatiska arbeten, i hvilka Erik är den förnämsta figuren, omkring
hvilken allt hvälfver sig. De stycken, i hvilka blott en sekundär
betydelse blifvit honom anvisad, såsom fallet är t. ex. med Isaak
af Darellis: ~Nils Sture eller Sturarnes mord"', angå oss vid detta
tillfälle icke.
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dock äro redskap i en högre hand, som ifrån sin osynliga höjd

ledt dem till, af framgången krönta värf, men ock förmår antin-
gen sönderbryta dessa sina verktyg när som helst, eller kasta
planerna om och långt tillbaka ifrån det åsyftade, väntade re-
sultatet. Mer än mången annan bland jordens starke erkände
Gustaf Wasa denna makt, åtminstone såsom gifvarinna af fram-
gång åt hans företag. Framhunnen mot slutet af sin höga bana,
sade han med ädlaste ödmjukhet: :.hvad man var jag, att för-
drifva slik mäktig herre?"1 o. s. v., ehuruväl hans annars så
vackra ord: ,Jag vördar Guds makt, som i mig åter på Sveri-
ges thron upplyftat Sveriges gamla konungaslägt från Magnus
Ladulås och Karl Knutsson" kanske ej utmärka sig genom full-
komligt lika stor anspråkslöshet. Men äfven denne store konung,
sedan han fullbordat sitt lifs högsta uppgift: fäderneslandets be-
frielse, framlade i sina bäst beräknade företag endast bevis uppå
vanskligheten af menniskans försök, då hon tror sig kunna i ett
ögonblick grundlägga förhållanden, hvilka behöfva bida på Videns
fullbordan" för att vinna stadga och mognad. Ar det utkastade
fröet likväl godt. bär det väl i sinom tid sin frukt: men den
starke såningsmannen, som menade sig sjelf förmå fullborda,
förutse, förekomma allt, drabbas af det tragiska ödet att nödgas
befara all sin möda hafva blifvit fåfängt förslösad. Gustaf Wasa
lyckades uti att få thronföljden efter förstfödslorätten lagligen
tillerkänd sin ätt. Men han finner snart, att denne hans först-
födde, predestinerad till så hög bestämmelse, är af en sådan na-
tur, att fadren sjelf får anledning att grubbla deröfver, huruvida
ett evigt fängelse icke vore för prinsen vida ändamålsenligare
än thronen. — Han nedbryter katolicismen i sitt land och åläg-
ger i sin maktfullkomlighet sitt folk att med yttre åthäfvor hylla
reformationen, utan att denna ännu hunnit försiggå i folkets
hjerta och sinne. Allt motstånd ifrån de oroade samvetenas sida
kufvas. Men af alla tre hans söner, som efter hvarandra gripa
i hans spira, finnes ej ens en enda vara lutheranismen af själ och
hjerta tillgifven. Ja, hans mest älskade son återgår oförsynt
till den så brådstörtadt förjagade papismen och verkar reaktio-
närt emot den af fadren påbjudna reformationen. Och Gustaf
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vill ytterligare gripa med allt ordnande hand in i framtidens an-
gelägenheter. Han vill hålla i tukt det stånd, hvarur han sjelf
gått fram för att bekämpa den mäktige konungen öfver trenne
riken. Han vill derjemte på en gång skapa ett stöd åt konunga-
makten och en tygel åt den arfkonung, af hvilken han ej
hoppas någonting godt. Och denna hans vilja bestämmer honom
att upphöja alla sina yngre söner till ett slags medregenter åt
öfverkonungen. Men Gustafs kloka uträkningar slå på ett märk-
värdigt sätt felt. Fylkeskonungarne begagna först sitt inflytande
pä adeln till att vältra denna fiendtligt emot thronen. Medan
allt, livad Gustaf menade sig hafva stadfästat för Sveriges fram-
tida trygghet, äfventyras, realiseras endast hans stundom hysta
afsigt att bryta den af honom sjelf åstadkomna lagen om
hans förstföddes företräde, och att utbyta dennes spira
emot fångens boja. Adeln, hvars anspråk skulle tillbaka-
visas, hvars inflytande skulle tillintetgöras, gör sig åter gäl-
lande såsom en makt i staten, och slutligen, intager en en-
skild ledamot deraf utom periferien af det egentliga Sverige
en så djerf position, att han vågar anse sig såsom sjelfmyndig
beskyddare af konungamakten. Sveriges högsta intressen förflyt-
tas omsider mer och mer af Sveriges egen konung och högsta
adel utom sjelfva Sverige: och tider komina, då äfven Gustaf
Wasas herrligaste verk, befrielsen från utländskt förtryck, hotar
att gå förloradt för hans folk.

Det är midt i hvimlet af förhållanden, som bära uti sitt
sköte allt det antydda och ännu mycken annan förvirring, Gu-
staf Wasas olycksfödde förstfödde kastas. Rikt begåfvad, såsom
endast få furstar hafva varit det, saknar han blott den gåfvan,
hvaraf nu framförallt gjordes behof: den att beherrska den situa-
tion, hvaröfver han var kallad att styra. I grunden ädel till
sitt sinnelag såsom de bästa bland menniskor, drifves han af den
demon, som tyckes regera öfver honom sjelf och den honom om-
gifvande situationen *), till genringar, för hvilka äfven den mest

*) Vi förstå här ordet i den mening, Hegel i sin Aesthetik D.
1 pag. 252 o. ff. fixerat dess begrepp.
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förhärdade ogerningsman stundom i bättre stunder skyggar till-
baka. — Han instiftar Konungens Nämnd, ~_på det hvar och
en må dess bättre vederfaras livad lag och rätt medgåfvo"; han
förklarar högtidligen, att ~hans mening om högmålssaker och de
saker, som lif och ära angingo", vore den, att kongl. nämnden
~icke skulle så lätteligen handla med lifssaker, som af en part
andre gemenligen ske plägar": och likväl skyddas Sveriges äd-
laste män till lif och lekamen ej ens af det kungliga fängelsets
värn emot deras egen konungs banditdolk. — Hans flottor utru-
stas med en energi och kämpa med ett hjeltemod och en seger-
lycka, sådana man sällan eller aldrig annars sett utvecklade un-
der de svenska flaggorna, och emellertid står hans land öppet
för och värnlöst emot förhärjningar, så vilda, att det knappt nå-
gonsin förr eller senare nödgats vidkännas dylika. Utomlands
tillskrifver man Erik de mest vidtomfattande, djerfvaste planer:
~hans afsigt vore att bemästra sig hela Östersjön; dernäst ville
han taga Lifland; sedermera vända sina vapen emot alla derom-
kring boende Tyska Förstår", o. s. v., *) men utgången visar,
att han i sitt, eget hemland ej ens förmår värna sin egen per-
sonliga frihet. Han öfverlefver den stund, då ingen mera anser
honom värd, vi säge ej spiran, men icke ens den allr atorftiga-
ste lott, i hvars besittning ej den ringaste man bland hans un-

dersåtare bordt antastas. Och knappt är han kastad i fängelse,
innan mänga af de ädlaste hjertan klappa med häftigaste slag
vid önskan och hoppet om Eriks återställelse ej blott i sin fri-
het, utan i sin konungamakt. — Han sätter sitt lifs högsta lycka
uti en förening med den världshistoriska Elisabeth af England,
den undersköna, högättade Maria Stuart: och slutet blir, att han
söker sin sällhet i äktenskapet med en obetydlig dotter af fol-
ket, om hvars förfäder efterverlden vet lika litet, som samtiden
visste någonting om henne sjelf, innan hennes konungs infall gaf
henne betydelse.

Sålunda är Erik XIV:s hela, såväl inre som yttre lif en
oafbruten följd af hvarandra afbrytande och upphäfvande mot-

*) Konung Erik XIV:s Historia af O. Celsius pag. 133. Ifr.
Menck: Coll. Ep. pag. 178.
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satser. Ädelmod och vildsinthet, kärlek och hat, storhet och
fall stå inom och utom honom så nära hvarandra och dock så
oförsonade, som den högsta klippspets vid den djupaste afgrund.
Intet hos honom sjelf eller i det, som honom närmast angår,
tyckes hafva pålitligare fasthet än den evigt, orolisa böljan, eller
större varaktighet än den evigt bortilande sekunden. Och lik-
väl har denne Erik med sin skenbart så vanmäktiga och opålit-
liga arm under sin regering lagt grunden till förhållanden, hvilka
blefvo hörnastenen eller åtminstone utgångspunkten för all Sve-
riges, efter hans tid vunna verldshistoriska betydelse. Om man
med allt skäl på Erik XIV kan använda det gamla tragiska or-
det: t.så stark och dock så svag", har man likväl lika stor an-
ledning att vända om satsen och utropa: ;,_så svag och likväl så
stark." I denna senare form torde historiens domslut öfver
honom böra aifattas. Och äfven den dramatiska konstens all-
männa uppfattning af Eriks karakter borde blifva densamma.

Ty denne konung var det ju. som med den instinktartade
kraft, hvilken „demoniskt"*) sätter i rörelse män, utkorade att
verkställa stora ting eller åtminstone att gifva impuls deråt, väl-
trade först de inom Sveriges eget bröst gäsande, med inre för-
störing hotande krafterna, till bragdfull och ärorik verksamhet
långt utom Sverige. Det är Erik, som vid Östersjöns andra
strand fäster den landgång, hvaröfver svenskarne bryta fram till
Warschau ocii Wiens portar, till Narva och slutligen till Pul-
tava. Tänk dig Sveriges Befriare Gustaf Wasa, vegeterande
några år till, med af ålderdomen bräckta krafter, på den thron,
ifrån hvilken han mer än en menniskoålder tidigare hade, yng-
ling ännu då, störtat den omilde tyrannen Christiern; och du
måste tänka dig derjemte Sverige, försofvande tillfället att efter-
tryckligt sträcka ut sin hand dit, der världshändelsernas gor-
diska knutar skulle lösas, och förlorande det kanske aldrig mera

*) Vi förstå här detta uttryck i den mening, Goethe under sina
samtal med Eckermann gaf deråt. Ifr. i Eötschers: ~Cyclus dramat.
Charaktere'' uppsatsen: „Der Begriff des Dämonischen in besond.
Bezieh. auf die dramat. Poesie." Berlin 1816. Del. 11, pag. 57 o. ff.
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återkommande ögonblicket att gripa i initiativet till verkliggö-
rande af den mission, hvartill verldshistorien hade utkorat det-

samma. Men då den rätta stunden var inne, regerades Sverige
af en yngling, som greps af sin kallelse, äfven om han ej be-
grep den fullt. Han fattade djerft den vingade minuten i flyg-
ten: utpekade åt sitt folk den riktning, hvari det egde att gå
fram till oförgänglig ära. Och om ock hans alltmer förvirrade
blick tycktes sjelf förlora denna riktning ur sigtet, hade han
dock från sin skymning ett ögonblick sett klart nog för att
i alla tider synas förundransvärd såsom redskap för stora
svften.

Vi hafva här sökt lyfta konung Erik XIV:s personlighet
upp på höjderna af dess historiska betydelse för att i och med

detsamma ådagalägga, att han redan uti detta hänseende ej är
oförtjent af adoption bland det historiska dramats heroer. Men
ur livad synpunkt som helst man vill betrakta honom, visar han
sig i passiv mening berättigad till det epithet, Aristoteles *) i
aktiv tillägger skalden Euripides: han synes iQayiy.oiraro?. gä-
stan hela hans lefnad är en fortgående Tragedi" 1, säger om Erik
den skald, som bäst lyckats att i sin dikt gjuta förklaring öf-
ver den olycksaliges lidande. Hvad Erik gör och livad han li-
der; hans herrligaste egenskaper**) liksom hans vildaste lidelser:
den förfärliga och likväl oundvikliga peripetin ***) i hans ödens
omhvälfning, allt trycker på honom denna hemska stämpel af en
åt undergången vigd man, för hvilken redan fornverldens känsla
sk3'ggade tillbaka med helig rysning'. Men, såsom vi redan an-

*) JJsqi _roi)]Tiy.r/C, cap. XIV.
**) Redan Beskow i företalet till sin ..Erik XIV" fäster upp-

märksamheten derpä. att sjelfva hans hjeltes ..dygder gjordes till
medel för hans undergång" ; och en stor honung, hvilken ej i denna
sin egenskap, men som menniska dömer öfVer Erik, menar, att den-
nes „ånger, menskligt att tala, var skadligare än sjelfva de fel, som
föranledt den.'*

***) Aristoteles, 1. c. cap. XII, förstår med detta uttryck, så-
som bekant är, en oväntad och plötslig omkastning af de i sorge-
spelet handlande personernas ställning,
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tydt, det är ej ensamt i hans inre, verkstaden, hvarest häfstän-
gerna till hans upphöjelse och förnedring blifva smidda, bör sö-
kas. Ur djupet af den verldsställning, hvari han står, lemnad
sig sjelf, uppstiga äfven dessa öfvermäktiga kollisioner, mellan
hvilka han krossas. Klämd mellan den endast långsamt tillbaka-
vikande medeltiden *) och den på många punkter frambrytande
nya; emellan gäsningen i sitt eget inre och den i alla andras,
hvaraf hans endast var en reflex, synes Erik ej olik detta sund,
livars böljor brytas emot olika verldsdelars klippstränder, och som

sättes i orolig svallning af strömdrag, hopträngda i dess sköte än ifrån
Medelhafvet, än ifrån den vida Oceanen. Också hafva vi mött få per-
sonligheter i hela verldshistorien, hvilka synas oss stå öppna för
en så mångsidig uppfattning från den tragiska konstens sida
som denne konung. Ifall någon, ledd af den helleniska verlds-
åskådningen, inpregnerad med färgskiftningar ifrån medeltidens
astrologiska grubblerier och de antik-moderna fatalitets-fantasi-
erna, — ville utvälja Erik till sin heros i dramatisk väg, hvil-
ket oändeligen elastiskt ämne skulle han ej då hafva att efter
behag bearbeta! Vi hafva redan tidigare påpekat, i hvilken
fatal, i ordets antika mening, ställning, han inträdde genom de
kollisioner, dem han ärfde från sin fader. Flera andra dithö-
rande omständigheter kunde dessutom ännu upptäckas **). Allom

*) Geijer i sin Sv. folkets Hist. Del. 2. pag. 175. kastar på
detta förhällande en af dessa stora, djupa blickar, som äro honom
egna. Han säger: ..Ingenting kan jemforas med den oreda i allt,
som kallas lagliga former, livarmed Sverige utgick ur unionen, och
denna oreda har räckt längre än man föreställer sig. älven sedan la-
gens bokstaf synes intyga motsatsen. — Kanske har ej i något land
så mycket sådant passerat pä ytan som bär, under det natur och
seder gjort det verkliga inre tillståndet i alla tider sig temmeli-
gen likt."

**) Den förfärligaste bland alla torde dock vara astrologens
bekanta utrop i Eriks födelsestund: ~Faller alla på knä och beder
med mig, att han icke födes på denna timman, ty på himlen äro så
svåra och onda tecken, att födes han nu, så blifver han allt Sveri-
ges rike ett sorgebarn.-' — Med största varsamhet borde i alla fall
konsten behandla traditionen derom, att Erik under sina ystra lekar,
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kunnigt är det för öfrigt, att han trodde på stjernorna fastare
än på någon menniska, och att han menade sig bättre kunna
tyda st.jernbildernas konjunktioner, än han fattade betydelsen af
de förhållanden, hvilkas lösning honom närmast ålåg. — Eller
önskar man kanske framställa Erik såsom medelpunkt, omkring
hvilken principiella konflikter *) hvälfva sig; äfven i sådant fall
öppnar sig åt skaldens blick ett omätligt fält för de allra vigti-
gaste frågors inbördes kamp emot hvarandra: papismen. hvars
sekelgamla, djupa rötter ej kunnat ur folkets själ på en gång
uppryckas af ett kungligt maktbud, lutheranismen, triumferande,
men sväfvande liksom i luften, utan att hafva ännu i folkets tro
en fast botten; den progressiva calvinismen med ifriga föresprå-
kare bland konungens närmaste omgifning och tjusande hans rör-
liga själ med sällsam lockelse, liksom något senare hans broder
Carls. Lägg härtill en oblidt sinnad högadel, lätt glömsk af sina
pligter mot en konung, hvars farfader ännu varit den obetydli-
gaste af dem alla, men minnesgod, då det gällde hågkomsten af
dess uråldriga inflytande och betydelse, samt lyftande högt såsom
fana framför sig Sveriges ädlaste namn: Sturarnes. Och medan
man på höjderna varsnar högadeln, röjande sin ärfda böjelse att
synas allt, kan man upptäcka på djupet ättlingen af Sveriges
urälsta adel, odalbonden, fasthållande sitt bortom all preskrip-
tionstid utsträckta anspråk att fortfarande få vara menniska.
Och midt emellan dessa samhällets två antipodhemisfärer tycker
man sig märka ännu ett tredje stånd, ett dittills föga varseblif-
vet slägte, hvilket nu, anfördt af den lika afundade som fruk-
tade Göran Pehrsson —• af smädelsen behedrad med tillnamnet
Göran 11 **) — och af andra konungens ti smickrare,\

genom ett språng upp till en i taket hängande ljuskrona, förorsakat
en häftig skakning och deraf följande fysisk rubbning i sin hjerna.

*) Ifr. om deras behandling bland annat Hermann Hettners
uppfattning af Shakespeares Julius Caesar, uti hans skrift: Das mö-

derne Drama, pag. 34 ff.
**) Göran Pehrsson, i ordets egentliga betydelse barn af en

ny tid — hans fader var en genom reformationen ur coelibatets
boja förlöst katholsk andlig — framträder såsom en ~uovus homo"
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kryper fram lika listigt som dristigt ur natten af sina obskyra
gömslen till ljuset och den fria luften af en ny gryende dag.
Om adeln dittills velat synas allt, vill detta stånd till en bör-
jan åtminstone betyda något, för att möjligen i en framtid in-
taga de platser, dem aristokratin småningom lemnat öde.

Eller vill skalden åter framdraga på scenen de gamla, men
dock evinnerligen på nytt lika förfärliga bilderna af broderstvi-
ster, kastande långt från hvarandra dem, som en gång fått rum
i samma moderssköte, och hvilka redan så ofta ur verkligheten
förflyttats på alla teatrar alltifrån den tid, dramatikens fader,
den höge Aeschylus, framförde på Athens: t,De sju emot Thebe,"''
ända till den oss närmast liggande, då Schiller med sina aßäu-
ber" och sin tlßraut von Mesoina'" och Mullner med sina drama-

tiska vidunder tyngde de moderna tiljorna med fasa och förfä-
ran? Erik XIV:s lif skall erbjuda diktaren, om också icke det
omöjliga: ämnen sådana som de, åt hvilka Shakespeares genius
i Richard 111 gifvit en så fasaväckande betydelse, likväl ämnen
af djupt gripande tragisk beskaffenhet.

Men äfven om man förbiser hela detta hemska hvimmel
af tragiska motiver, hvilka alla, hvart och ett för sig, kunde
blifva utgångspunkten till ganska olikartade dramatiska kompo-
sitioner, så återstår likväl ännu ett schackt af stort djup och
rikedom, hvari skalden lätt upptäcker anledningar till vinning
gifvande bearbetning. Det är Eriks karakter; och „karakteren
är det moderna dramats Fatum", har Goethe sagt med ett af
dessa ord, medelst hvilka hans tanke på en gång trängde in i
väsendets innersta beskaffenhet och omfattade hela omfånget af
det, han ville karakterisera. Vid första påseende kunde det
tyckas, såsom vore ej denna karakter alltför svår att framställa
i dess sanning, då man vill låta den återspegla sig i dikten.
Det allmänna deraf — vi borde dock kanske hellre säga: det
enskildta — är så i ögonen fallande, att man ej föreställer sig

i mer än ett hänseende och har, enligt hvad vi längre fram när-
mare fä visa, af Börjesson snillrikt blifvit utsedd till förebud och
representant af detta tredje stånd, vi ofvanför omnämnt.
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det vara någon konst att träffa detta. Men saken torde likväl
ej förhålla sig alldeles så. Oss synes, att Eriks karakter liknar
dessa oroliga ansigten, åt hvilka ett ständigt arbetande muskel-
spel gifver ett, i viss mening, bestämdt, men dock städse väx-
lande uttryck. Man kan i hvart och ett bland tjugu porträtter
af dem finna någon, ja, till och med en betydlig likhet. Men
hela menniskan framträder det oaktadt uti intet af dem alla.
Likaså skulle vi ej tro det vara så alldeles svårt att återgifva,
en efter annan, åtskilliga sidor, hvilka bidraga till att karakte-
risera Erik. Men den fulländade teckningen af denna elastiska
karakters totalitet, sä full af lif, men också full af förstöring,
lärer beklagligtvis låta vänta på sig, tills att den själ åter fö-
des åt jorden, hvilken i sig egde rum för utbildning af Hamlets,
Othellos och alla de der engelska konungarnes, — ifrån den
färglöse Johans ända till den blodfärgade Richard Hl:s — bil-
der, fasta, såsom vore de huggna i sten, men dock lefvande,
såsom egde de hvarje ögonblick förmåga att neddraga oss alla
i de ödens svallvågor, i hvilka de kämpa sjelfva.

Men om man ock kunde tro sig finna liksom membra
disjecta till en karakteristik af Erik XIV uti den af sitt snille
och sin melankoli till mikroskopisk sjelfbetraktelse och grubble-
rier nederböjde Hamlet; i lians motsats, den af sin passion till
brådstörtat! handling drifne Othello; i flere af dessa engelska
konungar *), så svage i sin dygd och så starke i sina brott; och
till och med kanske i Antonius **), hvilken, underkastande sig
en qvinuas herrskarevälde, släpper ifrån sina förlamade händer
herraväldets öfver verlden tyglar; vågar man likväl svårligen på-
stå, att Shakespeare skulle hafva framställt på scenen någon
personlighet, som återgifver karaktersdrag, i deras helhet påmin-

nande om konung Eriks. Har då dikten eller historien aldrig

*) T. ex. Richard 11.
**) Förf., som på Shakespeares ~Antony and Cleopatra" sätter

ett omätligt värde, kan ej här tillbakahälla uttrycket af sin för-
undran deröfver, att detta herrliga stycke hittills, i allmänhet, blif-
vit så föga uppskattadt till sin rätta vigt och värde.
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hittat på att forma en bild, något så när liknande hans? Vi
skulle förmoda att fallet varit sådant, och tillåta oss att fram-
lägga de grunder, på hvilka denna förmodan stödjer sig. Denna
framställning bör ej kunna vara främmande för det egentliga
föremålet för vår afhandling, så mycket mer som den kunde er-
bjuda en eller annan jemförelsepunkt vid betraktelsen af de
skådespel, i hvilka Erik uppträder sjelf. Måhända lyckas det oss
dessutom gifva sannolikhet åt en hypotes, af hvilken vi skulle
våga draga den slutsatsen, att Erik XIV:s bild sutit såsom ori-
ginal för en af verldens största skalders inbillningskraft, då ur
henne flöt ett af de vackraste stycken, literaturen känner. Med
full historisk visshet förmå vi visserligen ej bekräfta denna vår
mening; men tro dock, att mången supposition blifvit framkastad,
och äfven mottagen med bifall, utan att hafva kunnat till stöd
för sig åberopa ens så giltiga skäl, som vår.

Aug. Wilh. Schlegel i sitt klassiska arbete om den drama-
tiska konsten och literaturen säger angående Calderon: *) uDie
spanische Vorzeit hat er oft sehr wahr ergriffen, sonst aber
hatte er einc zu entschicdene, ich möchte sägen brennende Na-
tionalitet, um sich in irgend eine andere zu versetzen; höch-
stens in das, was zur Sonne hinneigt, den Suden und den Ori-
ent; aber nicht in das klassische Alterthum, noch auch in das
nördliche Europa." — Så ense man än i hufvudsaken må vara
med den celebre författaren, är man dock ej förpligtad att taga
äfven slutorden af hans sats alldeles efter orden. Ehuru vi i
dessa ingalunda tillåta oss att finna en bekräftelse af ett om-
döme, som Ludv. Tieck någonstädes i sina ctKritische Schriften*'1

fäller öfver sin broder i romantiken, enligt hvilket Schlegel
skulle haft större beundran för, än kännedom **) af den spanske

*) 3ö:te Föreläsningen; D. 6 pag. 386 af den i Leipzig 1846
genom Edvard Böcking besörjda upplagan utaf: Schlegels sämmt-
liche Werke.

**) Schlegel erkänner för öfrigt sjelf den stora svårigheten
för en utlänning att härutinnan vinna fullständig kunskap; men det
stycke, som närmast föranledt våra anmärkningar, var dock honom
väl bekant på originalspråket.



Konimg Erik XIV såsom dramatisk karakter. 17

skalden, hvilken han genom sina förträffliga öfversättningar huf-
vudsakligast bidrog att göx*a närmare känd i Tyskland, hålla vi
likväl före, att han i sitt ofvananförda påstående förbisett en
omständighet, icke alldeles oförtjent af hans uppmärksamhet.

Vi uppehålla oss ej dervid, att Calderon åtminstone i tvänne

af sina historiska skådespel: aLa cisma de Inglaterrall och C,EI si-
tio de Breda 11, förlagt scenen till nejder, hvilka måste synas ho-
nom, såsom spanior, temmeligen behäftade med olägenheten att
vara 11 Men ibland de stycken, dem Morits Rapp i sin:
Classification der Schauspiele Calderons *) upptager under ru-
briken : c,_Romantische Schauspiele verschiedener Qualität, 11 finnes
ett, som förtjenar att vid detta tillfälle tagas i närmare betrak-
tande af helt andra skäl än det, att det vederlägger en förflu-
gen mening af Schlegel. Dess titel är: ~La vida es sueno1, (Lif-
vet en dröm); och det hörer till de få bland Calderons drama-
tiska arbeten, om hvilka allmänheten äfven hos oss har någon
föreställning. Detta, uttryck kan synas temmeligen obefogadt,
såsom antydande en nog låg uppskattning af bekantskapen med
ett skådespel, som likväl någon gång till och med gått öfver
våra arma tiljor. Men livad vi sett, har dock egentligen varit
blott en skugga af en skugga: en öfversättning — ehuru visser-
ligen ej illa lyckad — från en annans 11 af Calde-
rons glänsande pjes. Bland andra egenmäktiga, förvandlingar,
bearbetaren af: JLifvet en dröm11 tillåtit sig. är äfven den
ganska väsendtliga, att lokalen, hvarpå Calcleron låter handlin-
gen för sig gå, blifvit totalt ombytt, I originalstycket uppträda
såsom hufvudpersoner: Basilio. rey de Polonia; Segismundo, hans
son; Astolfo, duque de Moscovia; uti bearbetningen anträffa vi
deremot en: Fernando, konung af Granada; Astolfo är ej en
moskovitisk prins, utan en kastiliansk o. s. v. Man kan väl
mena, att dessa omkastningar af rummet i hufvudsaken icke äro
af synnerlig vigt och betydelse, emedan stjxkets innehåll icke
hvilar på någon bestämdt antydd historisk grund. Så mycket

*) Allgem. Monatsschrift fur, Wissenschaft und Litteratur,
Jan. 1853.
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torde dock i alla fall medgifvas, att skalden ej utan afsigt för-
lagt skådeplatsen för sina dystra fantasier i ett aflägset, nebulöst
fjerran, hvilket den spanska inbillningskraften lättare kunde före-
ställa sig såsom hemvist för sådana skräckscener, som de i
stycket framställda. Men, huru vore det, ifall bearbetaren, ge-

nom scenens våldsamma deportation till Sierra Xevadas fjällbygd,
skulle i och med den nordiska botten, hvarpå skalden låtit Lif-
vets dröm sagolikt sväfva, undanryckt det fotfäste, uppå hvilket
den verklighet stöder sig, som med vemodigt glänsande ögon
blickar ned på oss ur den genomskinliga slöjan, kastad deröfver
af Calderons fantasi?

Vår tro är den, att det är Erik XIV:s öde, som, ideali-
serad! af skalden, möter oss i hans dikt: La vida es sueno.

Då vi ej kunna förutsätta, att detta skådespels innehåll
framstår så lefvande för våra läsares minne, som frågans utred-
ning erfordrar det, anse vi oss böra lemna en kort redogörelse
derför, så vidt detta innehåll står tillsammans med problemets
lösning. — Konung Basilius i Polen är en furste, som, enligt
hvad han förmodar, att hvar man känner, gjort sig genom sitt
vetande förtjent i hela verlden af tillnamnet: den lärde.*) Syn-
nerligen stark anser han sig framför allt vara i astrologin, eller
såsom han sjelf i ett präktigt tal uttrycker sig: uti de subtila
matematiska vetenskaperna. **) Ät denne lärde herre födde hans
gemål en son, vid hvars framträdande i dagsljuset hela himmelen
gjorde sig det otroligaste bevär att framte de allra gräseligaste
järtecken, ***) som bebådade, hvilken best i mensklig gestalt den

*J La vida es sueno, Jorilada I, Se Tesoro del Teatro Espa-
ilol des de su origen (ano de 1356) hasta nuestros Dias por Don Enge-
nio de Ochoa; Paris 1838. Tomo 111, pagg. 7 oeh 8.

~Ya sabeis, que yo en el mundo
Por mi ciencia he merecido
El sobrenombre de docto."

**) — — ~son las ciencias
Que mas curso y mas estimo.
Matemåticas siitiles."

***) „En Clorilene mi esposa
Tuve un infelice hijo,
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nyfödde skulle blifva. Och denne lät ej tecknen komma på skam.
Si<nsmunds födelse blef hans moders död, liksom hade han så-
lunda velat visa sin art och låta förstå: tujag är en menniska och
måste således begynna med att vedergälla godt med ondt.'" *)

Den vise fadren rådfrågade sitt vetande och kom underfund der-
med, att sonen skulle blifva den förfärligaste bland menniskor,
den grymmaste furste, den ogudaktigaste regent; att hans rege-
ring, söndersliten af partier och förrädiska stämplingar, skulle
förvandlas till en högskola för alla laster; och att den vilde so-
nen omsider skulle under raseri och brott trampa siii egen gamle
fader under fötterna. **) Konungen anser sig ej kunna betvifla
sanningen af de syner, hans egen siarekonst visat honom; men
han vill se, om ej visheten ändå skulle förmå taga makten af
stjernorna och besluter att innestänga i ett fängelse det vild-
djur, som blifvit framfödt. Man låter utsprida, att infanten
dödfödd framkommit till verlden, samt spärra in honom i ett
torn, på förhand uppbygdt bland vilda bergsklyftor, dit ljuset
med möda tränger ned.***)

En cuyo parto los cielos
Se agotaron de prodigios."'

*) ~Naciö Segismondo, dando
De su condicion indicios,
Pues diö la muerte å su madre,
Con cuy*a fiereza dijo:
Hombre soy, pues que ya empiezo
A pågar mal beneficios."

**) „Qve Segismondo seria
El hombre mas atrevido etc.
Por quien su reino vendria
A ser parcial y diviso
Escuela de las traiciones
Y academia de los vicios etc. etc.

**) Pues dando crédito yo
A los hados etc. — —

Determiné de encerrar
La fiera que habia nacido,
Por ver, si el sabio t-enia
En las estrellas dominio etc. etc.
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En exposition af styckets vidare in- och utveckling kan
här ej få rum. Men det redan anförda torde mer än tillräck-
ligt förslå till att framkalla jemförelser mellan historiens Erik
XIV och den spanska diktens Segismondo. Samma förfärliga
tecken i sol, måne och stjernor bebåda om hvardera, att i dem
ctett sorgebarn1' födes åt deras land. Samma plågor förorsaka
de hvardera sina mödrar, då de skola framfödas. Deras fäder
äro båda betänkta uppå att genom barnens fängslande före-
komma de förfärliga olyckor, de förutse hota såväl konungarne
sjelfva som deras riken. Gustaf Wasa kommer visserligen ej
derhän att verkställa den förfärliga planen; men han är likväl
om dess nödvändighet så öfvertygad, att endast de mest beve-
kande förböner, till och med från hertigens af Finland sida —

hvilken då ännu ej ansåg sin egen högsta lycka kunna köpas
blott genom broderns yttersta ofärd, — förmå blidka och till
hälften lugna den upprörde fadren. Afven hos Basilio uppstå
för öfrigt samvetsaggaude skrupler deröfver, huruvida han gjort
rätt uti att så brådstörtadt gifva vika för de onda tecknen. Det
är visserligen sannt, att Gustaf Wasa finner det mest olycksbå-
dande prognostikon framträda, ej bland stjernbilderna, utan ur

Eriks eget inre: men i hela denna historie ligger dock mera
väckelse än nödigt vore för skalden att i sin dikt så uppfatta
saken, som han det gjort. Erik slutar ju dessutom verkligen
sin bana der, hvarest Calderons Sigismund begynner sin, och det
intryck, hela stycket gör, blir dock, när allt går omkring, far-
hågan för sannolikheten deraf, att en furste med Sigismunds sin-
nelag torde än en gång och för alltid vakna från alla drömmar
om sin konungsliga storhet i — ett fängelse. Ty man tror ju
sig ganska väl känna på förhand, hurudant slut väntar på re-
genter af hans lynne. Det är ej en okänd personlighet, som
träder emot oss i och med honom, utan en gammal bekant från
historien. Det är, med ett ord, Erik XIV sjelf lifslefvande.
hvilken vi hafva för oss, ingifvaude medlidande och förfäran,
alldeles såsom Aristoteles vill hafva det: men också en djup
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mensklig sympati, såsom mensklighetens ädlaste känsla det

hjuder. *)

Hos såväl Erik som Sigismund anträffa vi samma poetiskt
cruhblande själsdisposition, — man jemföre blott den herrliga
monolog, hvarmed den sistnämnde först framträder i Calderons
stycke, med den af Erik i sitt fängelse författade lika herrliga
psalmen; samma grundton af adel i sinnet, jemte de mest
tvgellösa utbrott af vild lidelse; samma, ända till tillbedjan
gränsande hyllning af skönhetens makt vid sidan af passio-
nen att göra de sköna till offer för lustan; samma intelligens,
hvilken så klart inser, livad rätt och godt är jemte fallenheten
att ryckas bort liksom af en naturmakt, den der saknar all för-
nuftig viljas roder; samma hjertlösa trotsighet att olidligt föro-
lämpa andra, jemte det mest undfallande behof af förlåtelse och
försoning. Och alla dessa skenbart oförenbara kontraster stå
icke i dikten svärjande mot hvarandra, styfva och ogenomträn-

geliga, såsom retoriska antiteser; utan sammangjutna, upplösta i
ett individuelt helt af skaldens genius, liksom den korintiska
metallen utaf den allt sammansmältande branden, hvilken af både
ädla och mindre ädla förut befintliga beståndsdelar formade
en ny komposition, med förkärlek af konstnären begagnad. **;

*) La sympathie que l'homme sent pour I'hornme est la cause
du plaisir que donnent les arts qui procédent de I'imitation de la
narure hnmaine. Cours de Utter, dramat, par Saint-Marc Girardin,
pag. 3.

**) Utgifv. af Tesoro del Teatro Espanol Eugenio de Ochoa, säger
i sitt törord, pag. 1, till ifrågavarande stycke: ..Grandioso es el pen-
samiento de esta comedia. tan grandioso como il genio de Calderon;
pero no creemos equivocarnos en decir que por lo que mas descu-
ella este admirable drama, es por la pintura del caråcter de Segis-
mundo. Shakespeare, tan gran pintor de caractéres, no tiene nin-
guno que esté delineado con mas vigor, con mas originalidad y sobre
todo con mas filosofia." — Man kan måhända tänka olika med Ochoa
angående den jemförelse, han anställer emellan den af Calderon teck-
nade karakteren och Sliakespeares oupphinneliga mästerstycken; men
svårligen skall man kunna neka, att äfven ifrågavarande karakters-
teckning förråder en mästare och denne ganska stor.
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En fråga, som i anledning af den anställda jemförelsen
ovilkorligen framställer sig, är väl den: har den i ögonen fal-
lande likheten mellan realiteten af Erik XIV:s personlighet och
öden och den af Calderon diktade fantasibilden sitt upphof en-
dast i en sammanhangslös slump, en lyckträff af den artistiska
intuitionen, eller var det verkeligen skaldens afsigt att i sin dikt
afkopiera den, i mer än ett hänseende, fallne svenske konungens
personlighet? Vi hafva redan antydt vår mening härom och
tveka ej att stå fast vid densamma.

Grerna må man medgifva, det som ofta blifvit påstått, att
Calderon i sina historiska stycken, t. ex. t,_Las armas de la her-
mosura", visar sig som en ganska klen historicus, i ordets van-
liga mening; men uti lifvets hvimmel hade den tappre riddaren
af S:t Jago-orden sett sig lika mycket om som de bäste bland
fornverldens skalder och vida mer än mängden af senare tiders.
Jemte sitt fosterlands tappra skaror hade han kämpat i dettas
krig bortom Spaniens gränser; hade uti Italien och de aflägsna
Nederländerna förnummit och lärt sig mycket, som kanske skulle
blifvit honom obekant, ifall han qvarstannat glebae adscriptus
på hemmets jord. Spanien, ehuru visserligen redan stadt i sitt
sjunkande, var dock en verldsmakt ännu då; det hängde till-
samman med det öfriga Europa genom besittningen af åtminstone

de katolska Nederländerna, och mer än någonsin förr voro så
godt som hela denna verldsdels intressen hopgyttrade uti det
vidtarmade trettioåriga kriget. Skulle då ej ryktet om konung-
Eriks olycksöde framträngt till Spanien och framför allt till den
för alla romantiska intryck så öppne Calderon? Det kan svårli-
gen bestridas. Erik var ju dessutom så godt som hans sam-
tida; *) och det hade lätt kunnat hända, att en bland de för-
sta sägner, af hvilka hans själ redan i hans så tidigt utvecklade

*) Man tvistar, såsom bekant är, om Calderons födelseår. Flere,
och ibland dem de Ochoa, uppgifva såsom sådant är 1601. Men
amerikanaren George Ticknor i sin högst pålitliga och lärorika: „Hi-
story of Spanisli Literature" tager för afgjordt, i stöd af Calde-
rons vän Aug. Läras uppgift, att den 17 Januari 1600 är det rätta
datum.
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barndom *) fyldes, just varit berättelsen om den svenske konun-
gens förvillelser, ogerningar och missöden.

Men om Erik XIV:s bild verkeligen föresväfvade Calde-
rons fantasi, då han diktade sin: tLa vida es sueno", hvi förlade
han ej skådeplatsen för sitt drama dit, der den skulle varit på
sitt rätta ställe: till Sverige? Svaret kan lyda ganska enkelt
och naturligt så: af det skäl, att Calderon ej hade för afsigt att

på scenen framställa konung Erik XIV, utan endast tagit moti-
vet till sin fantasis fria skapelse ur dennes lif. En annan, kan-
ske än mera sannolik orsak tro vi oss dessutom kunna uppgifva.
Sverige var under och efter trettioåriga kriget visserligen mån-
genstädes fruktadt; men särdeles älskade var det ej, åtminstone
ej i de katolska länderna. Men fanns det ett land, der man
hyste ännu mindre ömhet än vanligt för Sverige den tiden, så
var detta intet annat än Calderons fädernesland. Sveriges öf-
Termakt hade ju i allra högsta grad bidragit till att kompro-
mettera Spaniens alla dyrbaraste intressen och framförallt ...den
allena saliggörande trons", som låg alla rättrogne spaniorer så
ömt om hjertat. Calderons stora beundrare och gynnare, ko-
nung Philip IV sjelf, hade ju förglömt sig ända derhän att låta
sin brutala fröjd öfver den store Gustaf Adolfs fall — hvarvid
så godt som hela den öfriga menskligheten stod stum af delta-
gande och förfäran — bryta ut i obscena, publika fröjdebety-
gelser. **) Var det väl rådligt, att i en hufvudstad, der man
illustrerat Sveriges störste konung med dylika spektakel, som i
Madrid fallet varit, hembjuda åt det allmänna deltagandet en an-
nan svensk furstes olycksöden ? Calderon livarken ville eller
kunde framställa prins Sigismund och hans fader låga och oädla.
Men med livad sympatin skulle väl svensk adel i sinnelaget och

*) A los 13 anos empezö é escribir para el teatro. säger de
Ochoa i sin lefnadsteckning af Don Pedro Calderon de la Barca; se
pag. I i Tesoro del Teatro Espaiiol.

**) Med Gustaf Adolfs dotter, sedan hon bortkastat sin läders
krona och religion, stod deremot konung Philip pä temmeligen vän-
skaplig fot, såsom några af Christinas skrifvelser, dem förf. i Mont-
pellier fann biand hennes öfriga skriftvexlmgar, utvisa.
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svensk olycka åskådas på platser, hvarest Sveriges allra ädlaste
minne blifvit draget ned i smutsen och dess djupaste sorg skanda-
löst förhånad. Skalden, som sjelf, enligt hvad han visar i sitt
ofvan omnämnda skådespel: aEI sitio de Breda" ej af fanatismen
lät borttränga sitt erkännande -af och beundran för det aktnings-
bjudande äfven hos sina fiender, var i alla fall nödsakad att
söka en mera fridlyst vrå af norden åt Erik XIV:s skugga; och
han fann denna, såsom det troligen tycktes honom, föga aflägset från
stället, der hon egentligen bordt framträda: ilandet, hvarest den
gren af Wasa stammen, som stigit genom Eriks fall, sjelf af
stormen bortvräkt bortom Sveriges landamären, höll i spiran under
större delen af Calderons lif.

Jus primi occupantis af Erik XIV:s karakters dramatiska
behandling tillkommer således Calderon, såsom vi tro oss hafva
ledt i bevis med all den säkerhet, som kan belöpa sig på en.
uppå inre grunder sig stödjande demonstration. Skulle den
lösning af frågan, vi sökt derät gifva, befinnas vara den rätta
eller åtminstone den sannolikaste, kunde bekräftelsen af denna
vår åsigt äfven lemna styrka åt vår mening om det höga intresse,
som i dramatiskt hänseende tillkommer Eriks karakter. Ty då
en skald, sådan som Calderon, omfattat denna med hela sin själs
lågande värma, kan densamma, betraktad också ur ifrågavarande
synpunkt, ej sakna sin djupa betydelse. Och äfven om man ej
ville medgifva, att hjelten i Calderons ~_Lifvet en dröm'" är en
poetisk kopia af den historiska originalbild, vi såsom sådan upp-
gifvit, måste det väl dock medgifvas, att de påtagliga analogi-
erna mellan prinsens i dikten och konungens i verkligheten ka-
rakterer redan i och för sig sjelf va pä ett afgjordt öfvertygande
sätt tala för den poetiska halten af Eriks väsende.

Men, jemte den nu besvarade frågan, uppkastade vi of-
vanför äfven den, huruvida ej historien sjelf egde att uppvisa
parallel-karakterer, hvilka, erbjudande jemförelsepunkter emellan
sig och Erik XIV:s, kunde öfver den sistnämnde gjuta någon
strimma af ljus, särdeles om den dramatiska konsten upptagit
såsom sina fosterbarn de uppå verklighetens stora allmänning
kringströdda subjekterna.
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Historien lider, såsom hvar man vet, ingen brist på tyran-

niska personnager; och dessa hafva gifvit såväl henne som dik-
ten ganska rikeliga ämnen till sorgespel. Tacitus behandlade
den genren med synbar förkärlek, och mer än en skald, bland
desse den .(.store'1 Corneille, har med honom täflat om priset för
detta tycke. Men hvarken i sin Phocas, sin Prusias *) eller nå-
gon annan af de vilda naturer, Cids store skald låter rasa på
scenen, har han framställt personligheter, som visa något syskon-
tycke med Erik XIV. Tacitus har deremot, med sin väldiga
griffel tecknat åtminstone en, hvilken omisskänneligen är samma
andas barn som denne; och flere tragiska poeter hafva, såsom
de sjelfve det erkänna, allt efter sin olika uppfattning af det
oupphinneliga originalet, afkopierat detsamma. Det skall väl
kanske förundra mången, att vi finna en så öfverraskande likhet
mellan den romerske kejsare, i hvilken Tacitus uppställt en så-
dan typ af allt tyranni, att hans namn, på tecknarns omätliga
auktoritet, snart sagdt blifvit synonymt med sjelfva tyranniet, —

och en furste, om hvilken en historieskrifvare sanningsenligt yrkar:
t(nog ser man det naturen icke ämnat denne konungen till ty-
rann." **) Den jemförelse, vi anställa, är dock ej vår uppfinning.
Den är af gammalt datum. Upphofsniannen dertill är ingen an-
nan än konung Erik sjelf. Öfverhöljd af blod, försjunken i dju-
paste moraliska förnedring, ropade han högt: ~jag är som —

Nero; jag har mördat min lärare!" Och det ropet var ett echo
af sanningen, kommet från djupet af den olyckliges samvete.
Han var i mycket lik Xero. Snillrike, vackra, konstälskande
och älskare af prakt och herrlighet, lätt tjuste af kärleken voro
de båda. Bägge bebådade genom lysande anlag en ärofull re-
gering ; bägge sveko de alla väckta förhoppningar, såsom endast

rika naturer kunna det; bägge slutade sin förfärligt vexlande
bana, såsom regenter, hvilka ej kunnat regera sig sjelfva, alltid
bordt sluta sin. ilen om likheten i lynne och öden är stor, är
dock olikheten lika i ögonen fallande. Betrakta närmare i Roms

*) Uti tragedierna Heraclius och Nicoméde.
**) Celsius pag. 272.
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och Louvrens museer dessa bröstbilder af den siste cesaren utaf
Augusti hus. Det unga af passion och fruktan så lätt rörda
hjertat har väl stelnat under åldriga marmorn. Men kring de
fina läpparne spelar ännu i dag, liksom för nära två tusen år
sedan, detta sjelfbelåtna hånlöje, hvarmed de besjöngo verldssta-
dens brand och innestängde ordet: Nåd! ifall det, åkalladt af
offrens jemmerskri, velat bana sig väg ifrån de sista lemningarna
af mensklighet i Neros bröst. Man ser, att man har framför
sig en lefnadslustig romare ifrån kejsartiden, som i giftbland-
erskan Locustas akademi — för att begagna ett nyss citeradt
ord af Calderon — gjort upp sina affärer med sitt samvete och
blifvit fullkomligt ense med sig sjelf; som förråder under kys-
sande, lönnmördar under smekningar och låter hela jorden be-
tala sina prestationer — icke såsom kejsare, men som histrion;
med ett ord: c_ein Virtuos des Verbrechens ,1, såsom Ranke snill-
rikt uttrycker sig angående en af Neros ypperste imitatörer *) i
samma Rom, hvilket hade haft äran vara hufvudskådeplatsen
för den förstnämndes idrotter af alla slag på sin verldsscen.

Hur dyster, i jemförelse med denne förhoppningsfulle
unge mans bild, presenterar sig ej deremot Erik XIV:s. Han
visar sig såsom ett af den melankoliska norden; en
granne åt den under ånger och ruelse öfver livad han gjort och
icke gjort, sig sjelf bortfrätande Hamlet; en man, som när han
blir vild, med egen dolk, förd af hans egen hand, söker upp sin
fiendes hjertblod och förvrider, sedan illbragden är utförd, sina
läppar, icke till lustigt hånskratt, utan till vansinnets.

Men bägge hafva de äfven det med hvarandra gemensamt,
att dramatiska skalder funnit särdeles behag i att förflytta dem
ifrån historiens grund till tiljornas. Skilnaden af hvarderas be-
handling såsom ämnen för diktens tragedier är dock ganska
märkelig. Medan alla de poeter, hvilka utkorat Erik XIV till
sin hjelte, synbarligen förfarit med honom med en ömhet, som
de sanningen mer än skönheten och personerna älskande häf-
derna ej få låta partiskt påskina, hafva deremot skalderna med

*) Caesar Borgia.
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oharmhertig trohet fasthållit den typ, Tacitus tryckt på Xeros
personlighet, och de täfla med den romerska kejsaretidens histo-
reskrifvare uti att hejdlöst gifva luft åt de känslor af harm och
afsky, som af henne väckas. Uti skådespelet: ~Une fete de Ne-
ron u, uppfördt på teatern Odéon i Paris, och åt hvilket Alex.
Soumet gifvit sitt inom den franska literaturen väl bekanta
namn. behandlas väl hufvudhjeltens karakter ungefär med samma
diaboliska ironi, hvarmed han sjelf behandlade den i hans våld
gifna verlden; men den till iskallt hån förhytta brännande har-
men visar oss Xeros karakter, om möjligt, ännu förfärligare, än

den framstår i Racines Britannicits och i Alfieris Ottavia. Så
som man förfarit och troligen alltid skall förfara med denne ar-

tistiske kejsare — ännu i dödsminuten värderade han ju högst
hos sig egenskapen af: artifex — har ingen skald haft och
skall troligen aldrig hafva lijerta att förfara med honom, som
sjelf tyckte sig likna Nero och likväl, oaktadt all sin likhet,
dock var så olik denne.

Men vi tro, att konung Erik XIV:s karakter förråder en
ännu större likhet med en furste, livars drag historien redan i
sin barndom tecknat med en enkel storhet, som gör ett intryck,
sådant all modern konst har svårt att göra efter. Det är Israels
första konung, såsom han beskrifves i Samuels första bok uti
gamla Testamentet. Har inan den djerfheten att, såsom Volney
bekänner om sig sjelf: „appliquer au fond du récit les régles
de notre critique historique möderne, et les calcids de pro-
babilité raisonnable déduits des moeurs. des intéréts appa-
rents ou cachés du narrateur"; vågar man, med ett ord, läsa
mellan raderna af profetens bok allt det, som den skeptiske för-
fattaren till den beryktade: „Histoire de Samuel" menat sig
der finna, då kunde konung Eriks yttre Öden och de svårighe-
ter, för hvilka han dukade under, möjligen röja en ännu större
öfverensstämmighet med dem, som banade vägen åt ~then onde
Herrans ande'1 till Sauls själ och störtade honom omsider på
hans eget svärd, än de visa sig hafva för den endast troendes
blick. Men äfven om nian, utan alla kritiska kommentarier,
tager Sauls karakter, sådan den med episk, reflexionsfri omedel-
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barhet framställes i skriften, tycker man sig — liksom Saul
sjelf ännu långt efter Samuels bortgång trodde sig känna igen
profetens frambesvurna ande — uti Sveriges förste ar/konung
återfinna så månget af de drag, hvilka, jemte smörjeisen till
Israels förste konung, häftades på den höge sonens af Kis för-
dystrade panna. Lyckligare hade de utan tvifvel lefvat sin dag,
ifall de fått stanna nere i dalarnas dunkel, båda. Men efter-
verlden, dömande mildt öfver det, de brutit, och förnimmande
sympatetiskt, efter så många hängångna sekel, de hårda slagen
af deras olycksaliga, dock i sitt innersta väsende högsinta hjer-
tan, kan likväl ej mena annat, än att den bättre lotten tillföll
dem, då de, renade genom sina lidanden från fläckarna af sina
fel och förbrytelser, blifvit upptagne i minnets Panteon, liksom
den olycksaligaste af alla menniskor, Oedipus, i den heliga lun-
den af försonade gudar upptogs.

Hvilket försoningsrikt element det måste förefinnas i Sauls
karakter, liksom uti Erik XIV:s, visar sig kanske allra bestäm-
dast i den behandling, densamma undergått af den strängaste,
den hårdhändtaste tragiska poet, som kanske någon tid eger att
uppvisa. Vi syfta på italienaren Alfieri. Han, som ifrån den
stolta etiskt-politiska ståndpunkt, hvarpå han ställt sig, menar,
att en sådan framställning, som hans af Xeros karakter, skulle
göra det alldeles omöjligt, att några nya Xeroner kunde uppstå
i verlden, *) omhuldar likväl den dystre, till despotiska extra-
vaganser så lätt retade Saul med en bevågenhet, hvaröfver han
sjelf nästan tyckes förundra sig. Vi skola här meddela Alfieris

*) Se Alfieris: Parere dell' Autore intorno le sue Tragedie. pag.
550 af Tragedie e vita di Vittorio Alfieri. Firenze 1842. Hans egna
ord äro: ~Tra i tanti effetti che ne ridonderanno uno per
I'appunto dei massimi che risultarne dovrå dalta evidente rap-
presentazione d'un Xerone, sarå quello di assolutamente impedire che
degli altri Xeroni vi siano. Chi puö dubitare che se in Borna ai
tempi di Caligola, di Xerone, di Domiziano, e di tante altre simili
fiere, vi fosse stato un ottimo e continuo teatro, in cui fra molte al-
tre rappresentazioni una avesse ritratto dal vero alcun simile in-
audito tiranno: chi puö dubkare che questo non sarebbe stato un
terribilissimo freno a coloro affin ché tali non divenissero" etc. etc.
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e<-et omdöme om sin dikt *). dels emedan det utvisar, hvilket
oväntadt välde det behandlade ämnet utöfvat på hans så man-
]i»a själ. dels emedan åtskilligt, af hvad han härom anför, kan
fullt likaväl lämpas på Erik XIV som på Saul. Så t. ex. då
skalden menar, att den sistnämnde: ~midt ibland de förfärliga
stormarna i sin tungt arbetande själ och sitt förbittrade, be-
tvngda hjerta, dock aldrig, livarken då han visar sig mildsinnad
eller vildsint, blifver föraktlig eller förhatlig"; tycker man sig
höra en mästares anvisning, huru äfven Erik kan och bör fram-
ställas i skådespelet. Och icke få ställen i sjelfva tragedin kunde
nästan ordagrant förflyttas i en dikt, livars föremål vore att

framställa den svenska konungens yttre och inre strider. Ingen
skald torde t. ex. förmå mera pathetiskt måla Eriks själsför-
stämning efter Sturemorden, än Alfieri visar oss Sauls hemska
förvirring i femte aktens tredje scen, medelst följande ord:

Ombra adirata, e tremenda, deh'. cessa:
Laciami, deh!. . . Vedi: a tuoi pié mi prostro
Ahi! döve fuggol . . . ove mi ascondo? O fera
Ombra terribil, placati . . .

Ma é sorda
Ai miei preghi; e m'incalzaf Apriti, o terra,

*) Alfieri uttrycker sig 1. c. pag. 559, angående sin Saul så-
lunda: ~ln questa tragedia I'autore ha sviluppata, o spinta assai piii
oltre che nell"altre sue, quella perplessitå del cuore umano. cosi ma-
gica per I'effetto. per cui un uomo appassionato di due passioni fra
loro contrarie, a vicenda vuole e disvuole una cosa stessa. Questa
perplessitå é uno dei maggiori segrtti per generar commozione e
sospensione in teatro. L'autore, förse per la natura sua poco per-
plessa, non intendeva questa parte nelle prime sue tragedie, e non
abbastauza ha saputo valersene nelle seguenti, fino a questa. in cui
l'a adoprata per quanto era possibile in lui. Ed anche per questa
parte, Saul mi pare molto piu dottamente colorito, che tutti gli eroi
precedenti. Ne' suoi lucidi intervalli. ora agitato dalla invidia e sos-
petto contra David, ora da-11'a.mor della figlia pel genero; ora irritato
contro ai sacerdoti, or penetrato e compunto di timore e di rispetto
per Iddio; fra le orribile tempeste della travagliata sua mente, e dell'
esacerbato ed oppresso suo cuore, o sia egii pietoso, o feroce non
riesce pur mai ne disprezzabile, ne odioso."
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Vivo m'inghiotti . . . Ah! pur che il truce sguardo
Non mi saetti della orribil ombra . . .

"

Medgifvas måste likväl, att bland alla former, i hvilka dra-
mat utvecklat sig, ingen egnade sig mindre till en allt omfattande
exposition af sådana vidtutsväfvande, så föga koncentrerade na-
turer som både Sauls och Erik XIV:s, än just den, hvari Al-
fieris kraftfulla genius dragit sig tillsamman. Och tilläggas må,
att bland den moderna tidens öfverlägsnare poeter man svårli-
gen anträffar någon, som i allmänhet röjt så föga böjelse eller
fallenhet, att i all deras romantiska rikedom återgifva de ifråga-
varande karaktererna, som den skald, hvilken utbildade eller
kanske rättare sagdt inskränkte idéen af den modernt klassiska
tragedin till den yttersta ytterlighet, hvartill hon, utan att ur-

arta till karrikatur i sin tillämpning, kunde reduceras. Vi få
ganska snart tillfälle att närmare förklara det nu endast antydda.
Men innan vi lemna den sida af vår betraktelse, hvilken vi här
närmast fasthållit, kunna vi ej underlåta att än en gång jiåpeka
den värmande, lifvande, intresse väckande kraft, som måste ligga
förborgad i karakterer, liknande Sauls och Eriks, då de utöfva
en så oemotståndlig tjusning till och med på en natur, hvilken
stolt förkunnar om sig sjelf, såsom Alfieri, att hon är ~poco
perplessa.-1 Det torde dock böra anmärkas, att om Alfieris
Saul förekommer: ~molto piii dottamente coloritou än hans
alla andra tragiska heroer, denna kolorit hufvudsakligen är en-
dast ett återsken af den österländska färgton, som gjuter sitt
förtrollande behag öfver den midt emellan t,_Dichtung und Wahr-
heit"- böljande orientaliska källan, ur hvars djup Sauls allvar-
fulla drag blickat upp emot den klassiska poeten. Men Alfieri
stod dock förmycket på höjderna af en till kulminationspunkten
stegrad ensidig bildningsgrad för att få tillräckligt utrymme i
sin själ åt de sväfvande bilderna af öfvergångsformationer —

ifall det vore oss tillåtet att låna detta ur en materiellare sfer
tagna talesätt — hvilka ännu äro stadde liksom i sin gestalt-
ningsprocess. Ty Saul, liksom Erik, är ställd såsom ett råmärke
emellan tvänne tidehvarf. Deraf det sönderslitna inre, som är
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rremensamt för dem båda. Ingendera tycker sig stå fast på den
punkt, dit tidernas hvälfning fört dem. De känna i luften, att

de icke fullt kunna lita på någon eller någonting; men de känna
derjemte i sitt inre ett oändligt behof af trofasthet, kärlek, högre
ledning. Deraf deras bistra misstroende äfven emot dem, i hvilka
de borde kunna hoppas ett pålitligt stöd; deraf deras med gräns-
lös hängifvenhet sökta försoning: deraf Sauls hemska nattliga be-
sök hos c,qvinnona, som hade en spådomsanda" och hans begär
att kalla upp från skuggornas rike det svar på hans brännheta
frågor, hvilket lifvet blef honom skyldigt: deraf Eriks så ofta
förnyade umgänge med de kalla stjernorna, som från sitt omät-
liga fjerran icke gåfvo honom annat ljus än vissheten af nära
faror och försåt och städse höllo för hans oroade inbillnings-
kraft detta „ljusa hufvud", hvilket skulle bära kronan, den der
kändes honom så tung, ehuru det kändes ännu tyngre att se
henne ryckt ifrån hans egen hjessa. Men den tröst, som ande-
rösterna från griften och stjernorna ej beskärde dem, den funno
de båda i sången, hvars toner helande flöto in i djupet af deras
sargade hjertan. Och huru ofta de än kände sig sårade i sin
af otacksamhet belönade kärlek, kände likväl båda hugsvalelse
i sin kärlek till väsenden, som naturen hade ställt närmast in-
vid dem, fast icke ens alla bland desse troget lyssnade till na-
turens andehviskning. Båda hade gifvit sina undersåtares kri-
giska, oroliga sinnen en djerf riktning utåt. Båda föllo icke för
sina synders skull, utan emedan de utöfvat barmhertighet: Saul
emot en tapper fiende; Erik emot sin förrädiskt stämplande bro-
der. Men sjelfva sättet att falla förråder en inre olikhet mel-
lan dessa i så mycket hvarandra liknande naturer. Saul var,
ehuru en svårmodig, dock alltid en verkligt modig man; Erik
deremot förmögen endast af en stundom vildt uppbrusande, för-
tvifiad djerfhet. Derför, när fallets stund för Saul var inne; när
kring honom lågo stupade hans söner, hans trogne alla, kastar
han sig på sitt eget svärd, att ~thesse" icke skulle akomma och
stinga honom igenom och drifva gabberi med honom." Erik
XIV fann ej för godt att sammalunda sluta sin lefnads tragedi
och undgå det gränslösa .^gabberi", ur hvars skärseld hans bättre
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menniska framträder hög inför efterverlden, så böjd han än vi-
sar sig för sin samtid. Deri gjorde han onekligen mycket krist-
ligare än Saul. Men poeterna, i hvilka, enligt en här inhemsk,
from lära, hedningen ohjelpligt sitter, hafva ej alltid hållit Erik
räkning för denna hans resignation, utan stundom gifvit honom
i sina diktade sorgespel det slut, hvilket Saul ansåg vara en-
samt sig värdigt i verkligheten.

Om än således pluraliteten af de skalder, hvilka förvand-
lat den historiske konung Erik XIV till hjelte i dramatiska dik-
ter, voro ense med Beskow *) i att finna det; Vemmeligen na-
turligt, att katastrofen slutades med Eriks död7', förliktes de der-
emot så mycket mindre hvarken med historien eller med honom,
som trognast i sin dikt hållit sig på den af henne erbjudna
grunden, i sättet att framställa sjelfva katastrofen. En af dem,
som ej ansett historien hafva tillställt besagde katastrof tillräck-
ligt skickligt för konstens ändamål, och känt sig befogad att
förfara ännu häftigare och otåligare med det konungsliga offret
än sjelfva dess verklige banemän, är redan den poet, som tidi-
gast, så vidt oss är bekant, dramatiskt, behandlat Eriks olycks-
öden, d. v. s. Lidner, författaren till ett i fem akter,
hvilket bär hufvudhjeltens deri namn.

Då vi nu gå att anställa en närmare betraktelse af och
öfver såväl detta som samteliga öfriga dramatiska stycken, i
hvilka konung Erik, oss veterligen, spelar förnämsta rollen, anse
vi oss böra förutskicka en kort förklaring angående metoden,
enligt hvilken vi härvid önska förfara.

Vid den kronologiska ordningen af de olika styckenas upp-
komst är det ej vår afsigt att binda oss fast, utan vi förbehålla
oss rättigheten att till skärskådande upptaga dem ett efter an-
nat i den följd, den inre nödvändigheten af betraktelsens gång
tyckes påbjuda; en nödvändighet, som lämpligare än på för-
hand genom och under sjelfva betraktelsens fortgång torde kunna
demonstreras. För öfrigt skola vi, så mycket som möjligt, söka

*) Se Företalet till „Erik XIV, sorgespel af B. von Beskow";
pag. 111.
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emotstå frestelsen att fördjupa oss i de särskildta skaldestyckenas
detaljer mer, än oundgängligt är till att behörigen relevera de
utmärkande dragen i desamma. Vår afsigt är att sålunda vinna
utrymme åt de allmännare synpunkter, hvarunder ämnenas mång-
fald låter kufva sig; att, med ett ord, snarare, fasthålla de prin-
ciper, på hvilka det hela hvilar, än att förlora oss i ett minu-

tiöst hopplockande af här och der kringströdda partier. Här-
med vilja vi dock för ingen del frisäga oss ifrån skyldigheten
att samvetsgrant anföra de i detaljerna funna bevis, ur hvilka
vårt omdöme stigit fram, och till hvilka det bör återgå för att
ådagalägga sin pålitlighet.

Vi anmärkte redan tidigare, att den förunderliga mångsi-
digheten i Erik XIV:s karakter gjorde densamma tillgänglig för
behandling i alla de former, i hvilka deii dramatiska, konsten
under olika tider och hos olika folk sökt uttryck för sitt inre
väsende. Nyss ofvanför fäste vi derjemte uppmärksamheten derpå,
att karakterer liknande Eriks ändock svårast läto hoptränga hela
sin yppiga rikedom under tvånget af de reglor, inom hvilka nian
anviste ett så snäft spelrum åt den modernt ..klassiska tragedin",
sådan den först utbildade sig i Frankrike och sedermera små-
ningom jemte öfriga fransyska bildningsformer öfverflyttades till
snart sagdt alla nationer, som gjorde anspråk på att räknas till
de civiliserade. Också hafva ibland de fyra skalder, som velat
framställa Erik XIV på scenen, endast en enda, den i afseende
å tiden äldste, d. v. s. Lidner, qvarstannat inom den tvångströja
— ifall det vore oss tillåtet att begagna ett kanske alltför myc-
ket uttrycksfullt och betecknande talesätt — den moderna klas-
slciteten påtrugat poeternes, såsom man befarade, annars nog
tygellösa inbillningskraft. De återstående tre hafva cleremot alla
frigjort sig ifrån de tryckande banden och kastat sig i armarna
på romanticismen, *) utväljande, livar och en i enlighet med sin

*) Vi anse det oss icke tillständigt att i detta lilla arbete uppe-
hålla oss med definitioner och närmare förklaringar livarken af
detta eller andra konstuttryck, som redan hunnit så intränga i
den allmänna bildningen, att förutsättningen af obekantskap med
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natur och sitt tycke någon af de förnämsta modifikationer, i hvilka
detta modernt kristliga åskådningssätt hufvudsakligast gestaltat
sig i poesin. Misstaga vi oss ej helt och hållet, spörjes det i
Börjessons Erik XIV en flägt af Gaiderons anda. Robert Prutz
har deremot i sin aErich der Bauernkönig 11 framgått i den rikt-
ning, som inflytandet af Shakespeares genius utpekat åt Tysk-
lands senaste poeter. För Beskows själ har slutligen föresväf-
vat såsom mönster och ideal den form. Schiller, visserligen också
mäktigt ledd af Shakespeares ande, men likväl sjelfständigt gaf
åt den tragiska konsten.

Lidner kan väl svårligen i afseende å snille anses sämre
lottad än de epigoner, som med honom, efter hans bortgång,
täflat om priset för behandlingen af det ämne, i hvilket han först
bland alla hade försökt sig. Och likväl kan det af honom för-
fattade stycket ej uthärda jemförelsen med något enda af de öf-
riges. Orsaken till Lidners underlägsenhet härutinnau härrör vis-
serligen till en del deraf, att han tidigare än de andre bear-
betade det för dem alla gemensamma innehållet; men härvid fä-
sta vi ej synnerligt afseende på den möjliga, större svårigheten
att gestalta i poetisk form ett aldrig förut af den dramatiska
konsten öfverväldigadt ämne. Tvärtom hade denna omständig-
het kunnat anses såsom en lycklig för Lidner, ifall han verkli-
gen varit den man, som på egen hand förmått få poetisk makt
öfver ett af historien, om vi så få säga, i massa erbjudet ämne.

dem bos läsaren skulle förutsätta en icke ringa grad af ohöfviskhet
hos förf. Till deras tjenst, hvilka likväl möjligen skulle önska sig
en närmare utredning af ronianticismens art och beskaffenhet, taga
vi oss friheten att bland mänga andra arbeten, som kunde citeras,
påpeka: Hegels Aesthetik. D. 2, pag. 120, o. ff. — Aug. Wilh. Schle-
gels Vorles. iiber dramat. Kunst etc, Vorles. 1, pag. 12 o. ff„ samt

Vorles. 25, pag. 161, o. ff. — Die Wissenschaft des Ideals von Lom-
matzsch, pag. 172. — System der Aesthetik von Weisse, D. 1, pag.
283, o. ff. Hr. dessutom Herm. Hettners intressanta skrift: „Die Ro-
mant. Schule in ihrem Zusammenh. mit Göthe und Schiller". Angå-
ende ursprunget af sjelfva ordet romantisk upplyser A. F. Pott i
sin, uti „Allgem. Monatsschrift" etc. Novemb. 1852 införda artikel:
„Römisch, Bomanisch, Boman, Bomantisch."
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Man tror ju sig, såsom vi längre fram få närmare tillfälle att
visa, hos Börjesson finna bevis på den alldeles motsatta svårig-

heten af att framhinna först efter andra till ett fält, hvarpå den
rikaste skörden redan blifvit skuren. Men Lidner har visserli-
gen deremot klart ådagalagt i sin JMedea11, huru mycket lät-
tare det för honom var att gjuta lif i ett redan mångfaldigt omfor-
madt ämne, än att i första hand gestalta ett sådant till full poe-
tisk storhet. Olägenheten för Lidner att först bland alla hafva
hunnit in på täflingsbanan finna vi likväl hufvudsakligast ligga
i den redan antydda omständigheten, att han föddes och upp-
växte på en tid, då den Bichelieu-Aristoteliska träldomen ännu
tryckte tung på de dramatiske skaldernas själar i hans land; en
boja, som Lidner, oaktadt hela den vilda elden af sin skaldena-
tur, var för vanmäktig att smälta ifrån sig. Vi böra dock ge-
nast tillägga: vår meniug är i alla fall ingalunda den, att Lid-
ner, äfven om han känt sig aldrig så fri från de pseudoklassiska
banden, kunnat af sin Erik XIV göra ett mästerstycke i drama-
tisk väg. Men vida bättre, än det lyckades och kunde lyckas,
medan hans bästa förmåga låg neder, fjättrad af de godtyckliga-
ste reglor, som någonsin blifvit påtrugade den fria poetiska an-
den, skulle dock utan allt tvifvel hans försök hafva aflupit, der-
est han i sin dramatiska verksamhet icke känt sig bunden så-
som en fånge, utan blott såsom en menniska, hvilken fritt hyl-
lar de af förnuftet påbjudna lagarna. Måtte detta yttrande ej
så missförstås, såsom vore vår mening, att friheten från alla poe-
tiska reglor varit en lycka för Lidner. Vi skola snart söka
visa, att sällan någon rikt begåfvad skald funnits, hvilken i högre
grad än just han, varit i behof, så i ett, som i annat afseende,
af tyglande normer. Men icke dess mindre hålla vi för, att det,
genom den för tillfället rådande konstkonvenansen honom på-
lagda tvånget verkade, medan han författade sin Erik XIV, för-
derfligare, än hans regellösa inbillningskraft någonsin hade kun-
nat verka på skaldestyckets fullbordan.

Vi hafva här instämt i den chorus af tadel, hvari den ro-
mantiskt poetiska åsigten protesterat emot den modernt klassi-
ska; en protest, hvilken för öfrigt oändeligen mera öfvertygande
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blifvit genom handling och egna exempel inlagd af romanticis-
mens koryféer Shakespeare, Calderon o. s. v., än i senare tiders teo-

retiserande reflexioner. Men våra klagomål vända sig hufvud-
sakligast åt helt andra håll än de, hvarest man vanligtvis upp-
sökt missnöjets föremål. Man har ju riktat anfallen mot mästa-

rene i — och oaktadt — den tadlade riktningen: mot Corneil-
les, Racines, Voltaires, Alfieris m. fl. höga namn. Det är clesse
store skalder, man ställt till ansvar, för att de burit bojor, hvil-
kas tryckning de fleste bland dem känt tyngre än någon annan.
Men förebråelserna äro nästan lika oädla, som ville man tillvita
en romare under Tiberii och Heliogabali tider, att han ej kun-
nat höja sig till samma medborgerliga storhet, som hans förfä-
der i republikens stoltaste, friaste.

Man har ofta uppsåtligt eller af bristande sakkännedom
förbisett, att det ingalunda var af fri vilja och egen böjelse, den
egentliga upphofsmannen till och genom sitt föredöme lagstifta-
ren inom den franska ..klassiska tragedin,' 1 Corneille, hoptryckte
sin ande i trängseln af de reglor, i hvilka lian, så frihetslysten
till sin natur, motsträfvig och flämtande stretar. Och lika litet
var det öfverlemnadt åt hans närmaste efterföljares fria val att
genast kasta sig ur den riktning, hvari deras mästare framgått,
noiens volens. På desse sistnämnde inverkade väl ej mera, ome-
delbart, den brutala yttre myndighet, som vid Corneilles uppträ-
dande tillät sig att på samma sätt skipa lag inom konstens fri-
stat, som i det förslafvade samhället. Men de reglor, Corneille
nödtvungen sanktionerat genom sitt snille, hade då redan såsom
trosartiklar gjort sig gällande hos den makt, ifrån hvars dom-
stol den dramatiska skalden, ifall han ej resignerat från den
rättmätiga önskan att se sina produktioner lefva upp i deras
ratta lifselement, scenens, ännu mindre kan inlägga vad, än det
var Corneille gifvet, att undandraga sig det välde, hvaraf hans
själ tyranniserades, llacine och Voltaire etc. berodde af sin
publiks smak, af allmänna opinionen uti Frankrike, desto alls-
mäktigare derstädes, som de länge — liksom sjelfva staten —

sågo i Ludvig XIV ej blott sin högsta representant, utan en verk-
lig personifikation af sin hufvudsakliga styrka. Man framkaste
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ej, för att bcröfva de senast nämnde poeterne all ursäkt, den
banala frasen, att skalden ej bör sänka sig ned till sitt publi-
cum. utan lyfta detta upp till sig: att han ej må låta föreskrifva
sig reglor af mängden, utan med snillets sjelfskrifna myndighet
påtvinga sådana. Ty denna fras är i allmänhet knappt till hälf-
ten sann: och använd isynnerhet på den dramatiska skalden är

hon någonting ännu mindre. Förefinner ej skaldens skapande
genius hos sitt folk och sin tid de elementer, åt hvilka han skall
gifva uttryck i sköna former, kan det sig lätt så illa åtbära, att

han förnimmes blott såsom en ropandes röst i öknen. Om vi
tänka oss det omöjliga: Shakespeares kung Lear bortvräkt på
en fransysk teater, som bekransades af de galantaste roués, de

sirligaste beaux esprits under ..Regentens" tider, måste vi ock
tänka oss bilden nästan olyckligare deran än originalet, då detta
hjelplöst irrade omkring på heden, ansatt af en storm, väldig
såsom andan, brusande i Shakespeares stycke. Och den skald,
som äfven i det nuvarande Frankrike synes mången vara den
högste, menskligheten någonsin frambragt, skulle då i samma
land, i allmänhet, tyckts: ~_en drucken vilde 11, såsom Voltaire,
hos hvilken dock en aning om Shakespeares betydelse hade ljus-
nat klarare än hos de fleste bland hans landsmän, behagade be-
teckna honom, eller en __literaturens skogsmenniska", såsom Leo-
pold, långt derefter, lika qvickt, men ock lika snillelöst vågade
uttrycka sig. Man anklage således ej så obarmhertigt, utan be-
klage snarare Racine. Voltaire, o. s. v., då man märker sorlet
af deras åskådares opinion öfverrösta de inre, de sannskyldiga
lagstiftarene i deras diktande förmåga. Vischer, i sin förträff-
liga: ~Lära om fantasin", framlägger den åsigten, att den dik-
tande fantasins medium ej är, såsom det annars plägar antagas,
ordet, språket, utan att: ~die Phantasie in keinem andern Ma-
terials, als dem der Phantasie des Zuhörers arbeitet." *) Ifall

*) Aestetik öder Wissenschaft des schönen von Vischer, D. 2:
Afd. 2, pag. 382. — Denna Vischers äsigt har likväl så litet funnit
nåd för Richard Wagners ögon. att han i sin temmeligen vdda skrift :
Oper und Drama. D. 2. pag. 6. under påtaglig syftning åt det ofvan-
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såsom vi förmoda det, denna mening är den rätta, så skulle det

varit lika lätt eller lika svårt för de franska dramatiska skal-
derna att blifva behörigen senterade af den allmänhet, hvaraf
deras poetiska väl och ve berodde, ifall de ej något så när rät-
tat sig efter hennes åskådningssätt, som det hade varit det för
Rafael att dokumentera sig såsom verldens ypperste målare,
äfven utan händer.

Så vidt det angår den publik, hvilken dömde öfver Cor-
neille sjelf under den senare perioden af hans långa dramatiska
verksamhet och öfver hans närmare eller fjärmare lärjungar, in-
stämma vi således fullkomligt i Aug. Wilh. Schlegels påstående:
~Die Meinung seiner Zeitgenossen, ein Trauerspiel könne nun
einmahl nichts taugen, wenn es nicht genau nach den Regeln
des Aristoteles eingerichtet sei, war so allgemein und herrschend,
dass sie jede Widersetzung niederschlug." *) Men från begynnel-
sen var det ingalunda så. Sainte-Beuve, i sin: Tableau de la
Poésie Frangaise et du Théatre Francais au XIV siécle,
lemnar oss de ojäfaktigaste bevis härpå. Om en tid, då en så
förnuftsenlig protest emot de enhetsreglor, man ville påtruga
tragedin, som t. ex. den af Claveret höjda, ännu lät höra af sig,
vore det temmeligen förhastadt att förutsätta en allmänt herr-
skande mening till deras förmon. Visserligen ställde „le rodo-
mont" Scudery både sin sabel och sin penna till dessa reglors
dispositon, ehuru han sjelf ej begrep sig stort mera än detta
hans vapen på Aristoteles. Visserligen läto äfven andra sig finna
lika beredvillige att utföra den för tillfället allsmäktigcs minsta
vinkar också då, när det gällde endast demonstrationer, genom

hvilka den dramatiska tre-enhetslärans seger skulle befordras.
Men det var dock hvarken en hos allmänheten afgjordt stad-

för citerade stället, deklamerar emot: den durftigen Todesschatten
des dramatischen Kunstwerks, das erzählende. schildernde, nicht an
die Sinne, sondern an die Einbildungskraft sich kundgebende Lite-
raturgedicht, in welehem diese Einbildungskraft zum eigentlichen
darstellenden Faktor gemacht w*orden war. zu dem sich das Gedicht
nur anregend verhielt," —

*) Siebzente Vorles. pag. 6.
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srad opinion eller några enskilda kritiska ifrares entusiasm för
de dramatiska dogmer, — till hvilkas bouc émissaire man be-
hagade göra den temmeligen oskyldige Aristoteles, — som be-
stämde dessa dogmers triumferande envälde på den fransyska
scenen. Deras seger dekreterades med fräckaste godtycklighet
af samma starka vilja, hvilken fann behag i att nivellera allt,
som, nedanom thronen, sökte lyfta sitt hufvud öfver det franska
väsendets allmänna yta, och som sträfvade att i en enda punkt
koncentrera hela styrkan af alla i samhällets olika sferer sig
uppenbarande lifsyttringar. Med ett ord, det var den store
kardinal-ministern Richelieus allsvåldiga viljas bon plaisir, som
fann det lämpligast, att samma uniformitets princip, hvilken syn-

tes honom helsosammast för staten, äfven skulle ovägerligen göra
sig gällande i den dramatiska konsten. Richelieu hade likväl
den grannlagenheten att ej i sin egenskap af allrådande mini-
ster, utan i den af allom öfverlägset tragiskt geni, yrka blind
lydnad för sin suveräna vilja, då hon stiftade lagar för andens
uppenbarelser i och genom konsten. Men fråga kan bli, eller
rättare sagdt icke bli, huruvida kardinalen, ifall hans enda styrka
hade legat i hans poetiska snille, förmått till den grad böja un-
der sitt godtycke den arme, store Corneilles själ, såsom fallet nu
blef, då den genialiske ministerns artistiska anspråk troget un-
derstöddes af alla franska bödelsvärds ovedersägliga öfverbevis-
ning. Effekten hade visserligen i hufvudsaken blifvit densamma,
ifall Richelieu, utan att hafva i bakhåll till sin förstärkning be-
sagda alltgenomträngande, slående argumenter, endast såsom men-
niska mot menniska, såsom intelligent kraft mot en annan dylik
förmåga förfäktat och gjort sin åsigt gällande genom öfvertygelsens
oemotståndliga styrka. Men onekligen hade nederlaget såväl för
Corneille sjelf, hvilken, „quand il faisait Mélite. ignorait qu'il
existåt une régle des vingtquatre heuresil, som för mensklig-
heten i allmänhet känts vida vägnar mindre nedslående, om skal-
dens vederdeloman råkat vara något starkare i förnuftsskäl och
något svagare i det slag af brutal bevisning, till hvilken han vid
alla kritiska fall helst appellerade.
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För tillgången af sjelfva saken redogör för öfrigt Sainte-
Beuve i följande ordalag:*) „Le cardinal Richelieu. qui, grace
å ses cinq faiseurs, se piquait d'étre le premier auteur dra-
matique du roi/aume, sHnstalla le patron, c'est-å-dire le maltre
de la comédie comme de VAcadémie. Un jour que Chapelain
se plaignait en sa présence des difficultés qu1 éprouvait la
régle des vingt-quatre heures, il fut décidé que la régle de-
■viendrait loi." — Och dervid blef det under närmare tvänne
sekel i det land. hvaröfver Richelieu hade herrskat.

Det måste likväl medgifvas, att, då den allsmäktige man-
nen upphof sig till envåldsherrskare öfver all tid, rum och hand-
ling på — teatern, han icke uppställde sitt eget förgodtfinnande
såsom den egentliga lagstiftande myndigheten uti dessa ämnen.

På samma sätt som han, under allt sitt görande och låtande i
staten, icke ville synas handla af egen maktfullkomlighet, utan
städse utsträckte sin oåtkomliga hand ifrån konungamantelns för-
hänge, likaså visade han sig snarare blott i egenskap af verk-
ställande makt på den dramatiska vitterhetens territorium. Äf-
ven der föregaf han sig endast utföra en furstes autokratiska
dekreter. Det var konungen i den antika verldens filosofi, Ari-
stoteles, kardinalen sköt framför sig vid detta tillfälle. Men
sällan liar chimären af en auktoritet på ett mer hädiskt sätt
usurperat ett domaresäte, hvarpå förnuftet ensamt eger att sitta
till doms, än då man roade sig med att framgyckla icke Aristo-
teles' anda, utan ett spöke af honom, som till Corneille och
Frankrikes alla andra dramatiske författare skulle ropa: hit,
men ej längre! Tröstlöst måste det dock synas, att äfven under
tider, då bokstafven gällde mer än andan, en dogm mer än san-
ningen, ett maktspråk mer än de ojäfaktigaste förnuftskäl, döden
upphöjdes till lagstiftare åt det evigt framskridande lifvet.

Vi hafva nu framhunnit till den vådligaste punkten af vår
afhandling, en punkt, livari, såsom vi på förhand kunna taga för
afgjordt, det mesta missnöje med, den svåraste opposition emot
våra här uttalade åsigter måste koncentrera, sig. Men då vi ön-

*) Sainte-Beuve: Tableau de la Poésie Francaise etc" pag. 255.
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ska gå ända till grunden af de yttre orsaker, mot hvilka Lid-
ners försök att dramatiskt framställa Erik XIV ovilkorligeu skulle
stranda, kunna vi ej undandraga oss vådan att öppet uttala vår
mening om vidden af den befogenhet, som kan tillerkännas Ari-
stoteles i egenskap af högsta auktoritet öfver den nyare tidens
drama.

Våra tvifvel i afseende å denna befogenhet gå ganska långt:
så långt, att älven om man funne i den Aristoteliska lagcodex

för skaldekonsten, som hunnit fram till våra tider, all den rela-
tiva fullkomlighet, hvilken rimligen kunde belöpa sig derpå, det ej
vore oss gifvet att inse, hvarför den i alla fall skulle gälla så-
som norm för skaldeförmågans uppenbarelsesätt kring medlet af
sjuttonde seklet efter Kristi födelse. Ej ensamt af Hegel, men
äfven af mången annan har Aristoteles blifvit uppskattad såsom
fornverldens högste tänkare; och hvem skulle väl betvifla, att
han stod högt på kulminationspunkten af den helleniska bild-
ningen? Men hade då mensklighetens horisont på mer än tvåtu-
sen år icke utvidgat sig en enda fotsbredd? Hade hon ej skri-

dit ett enda steg högre under sitt Sisifusarbete att vältra ifrån
sig de tyngder, med hvilka hon varit helastad? Hade verldshi-
storien, under fåfängt framilande, blott i fåvitsko förnött sina
vingar, utan att derunder det allra ringaste lyfta inenniskoandens?
Hade ej ens kristendomens heliga genier förmått åstadkomma
någonting mer för denna än den antika verldens lustiga gudar?
Egde Frankrikes kardinal-minister sjelf inga högre och vidsträck-
tare vyer än persiska storkonungens grekiskt bildade satraper ?

Hade ej åskådningen af nejder, om hvilka Homerus knappt drömt,
hos Camoens framkallat, sensationer, som måste blifva främmande
för den blinde antike siaren ? Hade ej Dante anslagit några nya
strängar, hvilka ej klingat ur hans ledares, Virgilii själ ? Om mensk-
ligheten gjort något steg framåt; om dess ande trängt längre mot
höjden och djupet, borde väl framstegen återspegla sig äfven i

skaldens blick öfver tingen. Och i sådant fall, kunde Aristote-
les' poetik. äfven under förutsättning, att den för sin tid hade
den högsta möjliga giltighet, åberopas såsom högsta instansen
för all poesi i alla tider? Hvar menniska med sundt förnuft in-
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såg i Richelieus tid, att det hade varit ganska vådligt att bygga
ett modernt örlogsfartyg efter de beskrifningar på antika trire-
mer, man ännu eger i behåll. Och det skulle icke medföra nå-
gon olägenhet att till evinnerlig och osvikelig efterlefnad anbe-
falla det poetiska reglemente, den, så vidt vi förmå inse, ej allt-

för poetiskt stämde stageriten roat sig med att på lediga stun-
der utfärda?

Men vi tillåta oss att gå ännu längre med våra frågor.
Låtom oss föreställa oss, att Aristoteles ej uppträdt förr än
såsom Cartesii samtida, under Richelieus' regemente och att
han med sin genomträngande filosofiska skarpsinnighet och kom-
binerande förmåga kufvat under sin tanke hela det omätliga
poetiska material, som nu höjde sig för hans systematiserande
blick, ej ifrån ett kulturstadium och ett enda, om än aldrig så
rikt begåfvadt folk, utan ifrån hela hedendomens, liksom från
hela kristendomens andeliga gebit ifrån Morgonländerna och från.
Vesterlandet, med dess nyligen vidfogade appendix af en Ny
verld. Skulle väl denna supponerade personifikation af de egen-
skaper, som utmärkte Alexander den stores lärare, — äfven
sedan de framskridna tiderna lyftat honom upp på en kosmo-
politisk ståndpunkt i helt annan mening än den relativa, hvil-
ken Aristoteles så ärorikt intager i den, oaktadt all sin herrlig-
het likväl trängre helleniska verlden, — varit bättre berättigad
än Corneilles egen genius att föreskrifva den unge skalden den
stråt, hvarpå hans skapande förmåga borde skrida till högsta
framgång? Egde det filosofiska snillet en ofelbar myndighet

öfver det poetiska; eller var det endast en konsultativ ställning
det förra var berättigadt att intaga vid sidan af det senare ?

Det är ej så alldeles osannolikt, att Richelieu, ifall Aristo-
les liksom Cartesius nödgats draga omkring under den krigslystne
kardinalens befäl till La Rochelles och andra orters belägring, gjort
lifvet så surt för upphofsmannen till den peripatetiska filosofin,
att han hellre än att stanna qvar i Frankrike begifvit sig åstad
så långt vägen räckte, och icke blifvit upphöjd till orakel för
den dramatiska konsten af sin beherrskare, den allsmäktige mi-
nistern. Flere omständigheter i kardinalens historie föranleda
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den supposition, att han mindre skulle hafva värderat hos en
samtidig Aristoteles den högre förmågan att bedöma en nyare

tids poetiska alster, än han nu fann behag i stageritens egen-
skap att såsom död auktoritet kunna upphöjas öfver allt lef-
vande. aMå han gerna vara en gud, blott han ej lefver' 1, me-
nade väl Richelieu liksom en annan historisk personlighet, hvil-
ken vid valet af medel för sina afsigters vinnande visade sig
lika litet generad af sitt samvete som kardinalen sjelf. Af en
Aristoteles, som kunnat hafva ett ord med i laget, då Corneille
först uppträdde såsom dramatisk skald, skulle således poeten
sannolikt haft föga att befara, så vidt det hade berott på hans
tragediers onda genius. Men de sidokonsiderationer, som kun-

nat inverka på Richelieus åsigt angående qvalifikationen hos en
i sjuttonde århundradet tänkande Aristoteles att qväsa samma
sekels dramatiska diktare, skulle för en senare tids filosofer och
estetici ej haft någon betydelse. Då de gifvit sig en, till det
otroliga gränsande möda att häfda äfven den gamla Aristoteliska
poetikens anspråk, skulle de väl, och det onekligen med större
skäl, ännu häftigare demonstrerat ofelbarheten af densamma,
ifall den visat sig i en tillökt, efter en längre framskriden- tids
fordringar lämpad edition. Ty äfven de filosofer och konstkritici,
som allra bittrast tadlat de fransyska skalderna och dem, för
hvilka dessa gällt såsom förebilder, hafva dock med yttersta
ifver förfäktat giltigheten af de Aristoteliska lärosatserna an-
gående den dramatiska poesin. Felet till allt det onda, de för-
anled!, borde ingalunda sökas i dessa teorier sjelfva. De hade
endast groft blifvit missförstådda, ända till dess att veder-
börande kritikers oförtrutna möda och Oedipusfyndighet om-
sider uppdagat det rätta ordet till de tragiska sfinxgåtorna.

Någon scepticus, dristigare än förf., kunde väl spörja:
livad är det bevändt med teorier, som oförstådda i årtusenden
åstadkomma ingenting särdeles godt *), men deremot temmeligen

*) Om någonstädes hade väl Aristoteles' poetik bordt inverka
helsosamt på den grekiska dramatiska literaturen efter hans tid.
Men man vet ej, att denna literatur skulle hafva att framvisa pro-
dukter, öfverträfFande eller ens jemförliga med samma literatur,
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mycket ondt, och ej begripas, innan de ej mera äro i tillfälle
att hvarken gagna eller skada? Ty att de numera, sedan de
genom otaliga explikationer ändteligen borde kunna fullt fattas,
skulle förmå framkalla till lif ens ett enda det torftigaste skåde-
spel eller åtminstone förekomma några fel i ett sådant, vågar väl
ingen på rent allvar påstå?

Man gör i det hela Aristoteles en ringa tjenst dermed,
att inan förvandlar detta — åtminstone i det fragmentariska
skick, hvari det gått till efterverlden — hans klenaste arbete
till en hömasten för hans odödliga anseende. Men ifall man
nödvändigt vill finna, att hans poetik åstadkommit fördelaktiga
verkningar, borde ej orsaken till dessa sökas i arbetets full-
komlighet, utom tvärtom i dess brist på denna egenskap. Det,
oaktadt all skenbar säkerhet och bestämdhet, ytterst obestämda
och dunkla i Aristoteles' poetiska axiomer, har förvandlat dessa
till ett slags fermenta cogitationis; framkallat de ansträng-
ningar, vi ofvanför antydde, att förklara det oförklarliga och
ingjuta en djup mening i de föga djupsinniga, nästan triviala
satserna. Om således poesin beklagligtvis dragit föga vinning af"
de li*kubrationer, under hvilka den store tänkaren befattat sig
med henne, hafva de deremot ej varit utan sin nytta genom den
atankens gymnastik", för att tala med Tegnér, hvartill de för-
anledt kommentatorerne, som under alla möjliga svängningar
sökt bringa de svigtande lärorna ifrån sin osäkra ställning.

Det ytterst vågade af här ofvanför uttalade åsigter skulle
erfordra en utförligare bevisning, än detta lilla arbete kan upp-
taga. Några få omständigheter, som bestyrka och närmare be-
lysa det sagda, måste dock framhållas. Om den beundran,
Aristoteles väckt genom helt andra förtjenster, icke så tvetydiga
som de om poetiken, sällan tillåtit filosoferne att med lugn och
opartisk blick granska de svaga punkterna af den store tänka-
rens Achilles' häl, hafva deremot filologerne alldeles ej trott sig
kompromettera hvarken sitt eller hans anseende, äfven om de

innan Aristoteles derom lärde. Och i alla fall torde det ej vara lätt
att ådagalägga, hvari de Aristoteliska lärornas gynnsama inflytande
på den poetiska produktionen bestått.
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öppet erkände, hvilket bryderi Aristoteles' klenaste opus be-
redde dem. Då således författaren, som i sin ringhet fördristat
sig att från estetisk ståndpunkt höja sin röst emot den canon,
hvaraf den modernt klassiska tragedin hufvudsakligast emottog
sin riktning, söker efter auktoriteter, af hvilka han kunde finna
hägn i sin strid emot en af de högsta auktoriteter, literatur-
historien känner, är det till språkforskarene han tager sin till-
flykt. Ibland desse hafva funnits några, t. ex. den berömde
Camerarius, som ansett sig bäst hedra Aristoteles' minne genom
att helt ocli hållet frisäga honom ifrån auktorskapet, livad poe-
tiken beträffar. Andra åter. hvilka ändock föredraga att åt
dess författare rädda det omtvistade arbetet, tala likväl derom
med ett slags förtviflan. Så uttrycker sig t. ex. Bullie, som
ingalunda kan misstänkas för bristande devotion emot Aristote-
les, på följande sätt:* „Conditio libri de Poetica, quem ha-
bemus, utique tedis est, ut gnid de eo statuerem, saepe in-
certus haeserim. Non novi equidem librum Aristo-
telicum, in quo oratio sit tam concisu, obscura, manca et

male connexa, quam in libro hoc de Poetica. Non ignoro,
esse äQaxvloyiar et ro usaq7es si non in dictionis Aristote-
licae virtutibus, certe in ei propriis\ verumtamen nunquam
alias Aristotelica dictio toties in aenigmata abit, quoties in
libro nostro, cujus pauci sunt versus deinceps positi, quorum
vim et nexum cum ceteris etiam Graece haud mediocriter
doctus primo statim intuitu assequatur. Efficitur autem haec
obscuritas non singidis verbis, sed tota elocutionis ratione,
contorta verborum struetura, membris abruptis non recte
colligatis, sententiis secum non plane congruentibus." etc. etc.

Att ett arbete, så brustet och sammanhangslöst till sin
form, skulle i sitt innehåll framte en sammanhängande bevisning,
en klar uppfattning af de behandlade ämnena, en dessa ämnens
inre väsende genomträngande grun dåsigt, kan endast den före-
ställa sig, som jäfvar sanningen af Tegnérs ofta citerade ord:

ttDet dunkelt sagda är det dunkelt tänkta."

*) Aristotelis opera omnia, vol. quint pag. 184
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Men den beundrande entusiasmen, som till sin hufvudsak-
ligaste utgångspunkt har fördomen om det beundrades osviklig-
het, ser i det, som är mörkt i följd af sin oklarhet, endast ett
mystiskt, heligt dunkel, härrörande af ofattligt djup, ser i lös-
liga hugskott och på måfå framkastade förmenanden svårt ge-
nomträngliga orakelspråk, samt i den tänkandes oförmåga att
sjelf göra sig fullständig reda för sakens innersta mening endast
ett nytt bevis derpå, huru oförmögen profanum vulgus är att
höja sig till andaktsfullt begrundande af de utvaldes esoteriska
visioner. Hvad Aristoteles särskildt beträffar, har man ännu
mer än vanligt förbisett den väsentliga omständigheten, att den

systematicerande estetikerns bestämmelse ej är, ej får vara nå-
gon annan, än den, att i teoretiserande sammanhang referera de
lagar för konsten, dem de store konstnärerne praktiskt uti sina
arbeten uppställt. Tillvällar sig teoretikern en lagstiftande rätt
i annan mening än den att sammanfatta och uttala i bestämda
reglor den sed, som förefinnes lefvande och berättigad uti arti-
sternas skapelser, vänder han om ordningen för all förnuftig lag-
stiftning och usurperar en despotisk godtjxklighet, hvarmed för-
nuftet har intet mer att skaffa, med huru sträng nödvändighet
lärorna ock må vilja synas framträda ur sjelfva systemet.*)

Ifall man åtnöjer sig med att åt Aristoteles anvisa en så-
dan, visserligen mindre anspråksfull, men i alla fall hedervärd
ställning till sitt folks skalder — hans myndighet öfver senare
tiders, kunna vi, såsom redan blifvit visadt, ej uppskatta särde-

*) Tid styrkande af denna vår åsigt i ett så vigtigt, så myc-
ket missförstånd underkastadt ämne. citera vi några ord af en för-
fattare, hvilken bättre än mången förstått att framdraga den rätta
andemeningen ur stora konstnärers verk. Ulrici säger i Allgem.
Monatsschrift fiir Wissens. und Lit... Aug. 1852 pag. 675: „Gestehen
wir es nur ein, nicht der Aesthetiker, nicht der Litterarhistoriker öder
Dramaturg bestimmt das Wesen der Kunst und sagt uns, was wahr-
haft Klassisch sey, sondern der grosse Dichter: was er in lebendiger
Anschaulichkeit hingestellt hat, fassf Philosoph und Historiker, Dra-
matiker und Kritiker nur in einen Begriff zusammen und erklären
uns im bestem Palle, warum es schön ist und wie es geworden,
was es ist-'.
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les högt — vill väl ingen bestrida, att äfven uti hans ifrågava-
rande arbete upptäckes här och der åtskilligt, som icke tyckes
vara ovärdigt forntidens djupsinnigaste författare. Men lika li-
tet kan det dock nekas, att dersammastädes förefinnes äfvenle-
des annat, som redan för den tid, då Aristoteles skref, tyckes
nog underhaltigt och ej motsvarande den uppfattning af tingen,

hvartill tänkaren bordt kunna höja sig. Så t. ex. när Aristote-
les i sin boks X cap. söker ådagalägga skilnaden emellan poe-
ten och historikern, anser han den senares underlägsenhet af-
gjord derigenom, att denne har ingenting annat att göra än

att livad som har skett;" medan skalden framställer,

t,huru det kunnat ske." *) Det väcker i sanning en sällsam kän-
sla att se uppfostraren af en bland de mest verldshistoriska
menniskor, som någonsin verkat för historiens ändamål och en
författare, för hvilken dock Thucydides ej var en obekant stor-
het, uppskatta så lågt historiens sanna betydelse.

Mindre oväntad!, men likväl sällsamt nog, äfven om man
behörigen tager i beräkning den punkt af verldsåskådning,
hvarpå Aristoteles befann sig, förekommer ett bland hans re-
sonnemanger i XIV cap., hvarest filosofen afhandlar, livad som
bör observeras uti tragedin i afseende å sederna (Vap! ra $#**)•

Det är ej vid det, nästan ännu mer än vanligt abrupta och svår-
begripliga i sjelfva uttryckssättet vi vilja fästa uppmärksamheten:
denna vändes åt innehållet, så vidt det af tanken låter fatta sig.
Aristoteles erkänner, att goda seder kunna finnas hos alla slag
(af menniskor) — tv ly.ägrm yértt. Ty äfven qvinnan, menar
han, kan vara duglig till någonting **) och sammalunda slafven;

*) TovTCt] diacpsyei, T(p rov fiev to. yerofisva Xiyetv, tov 8s oia
av yévovto. Det erfordras en icke så ringa grad af entusiastiskt be-
undrande hänryckning för att, såsom Bötscher i sin afhndl. om:
„Das Recht der Poesie in der Behandl. des geschichtl. Stoffes", finna
i detta och hvad dermed sammanhänger: ~eine der tiefsten Begriffs-
bestimmungen tiber das Terhältniss der G-eschichte zur Poesie". Se
Eötschers: Cyclus dram. Charaktere, D. 2, pag. 7.

**) Detta vårt sätt att öfversätta ordet XQHS^V 'lar åtminstone
den fördelen att erbjuda någon rimlig mening, hvaremot öfversätt-
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ehuruväl den förra (i allmänhet) *) är sämre, och den senare ett
alldeles uselt ting (to de olwg (pavlov). Vi begära ej, att Ari-
stoteles skall förmå uppfatta slafvens menskliga betydelse på
samma sätt, som detta sker i uOnkel Torns Stuga": men vi skulle
dock väntat af honom ett något ädlare och upphöjdare erkän-
nande af qvinnans användbarhet för tragedin. Sophocles hade
ju redan långt förut i sin Antigone framställt ett så herrligt
ideal af sann qvinlighet och ljufhet, att den kristliga konsten
åtminstone ej i poesin — i måleriet är förhållandet ett annat —

förmått lyfta sig högre, ja, knappt uppnå detsamma. **) Det är
dock egentligen en fras, upptagen i den Aristoteliska poetikens
VII cap. ***), som erbjudit den store filosofens försvarare quand
mérne tillfälle att skära de rikaste och oförgängligaste lagrar.
Detta estetiska Eris äpple, som föranledt utgjutelsen af flera
strömmar bläck än det ännu mer estetiska äpplet, hvilket födde
af sig såsom bitter frukt de vid Tröjas förstöring framkallade

ningen: ~nam et mulier est bona et servus", tyckes sakna denna
önskvärda fördel.

*) Vi tillägga detta ord för att om möjligt närma oss det i
föregående not antydda ändamålet.

**) Afven om rummet tilläte det, skulle vi känna en viss sk3'gg-
het att närmare motivera detta vårt omdöme. Antigone har ju af
senare tidens estetici och konstkritici nästan lika ofta varit utsatt
för vivisection, som — hade vi så när sagt — de olyckliga kaninerna
för fysiologernas scalpel. Bland de sällsammaste behandlingar, hon
undergått, är dock den, som R. Wagner, i sitt ofvanför citerade ar-
bete. D. 2, pag. 113 o. ff. låtit henne utstå. Det resultat, hvartill
Wagner kommer, sammanfattar han i följande dithyrambiska utrop:
..Heilige Antigone! Dich rufe ich an! Lass deine Fahne wehen, dass
wir unter ihr vernichten und erlöseu!" — Aldrig genomtränges man
dock af så djup beundran för den andeliga lifskraft, Sophocles in-
gjutit i denna sin traiisfiguration af den grekiska qvinnan, som då
man ser Antigoues förmåga att efter årtusenden ännu ifrån scenen
så djupt röra hjertats alla strängar, som hon förmådde det i Paris
1844 och i Berlin 1850.

***) Enligt Buhies edition I andra upplagor anträffas det märk-
värdiga stället i VI cap.
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blodströmmar, är den af Aristoteles i förbigående framkastade
läran om: affekternas rening genom medlidande och förfäran.

Den Aristoteliska lärosatsen om tragedins högsta bestämmelse
är lyckligtvis affattad i så obestämda ordalag, som trots något i
Delphi eller Dodona afkunnadt orakelspråk. Lyckligtvis, säga

vi af full öfvertygelse. Det sväfvande, obestämda i bestämnin-
gen lemnar det friaste spelrum åt mångsidiga förklaringar och
uppmanar till dylikas framläggande. Och de hafva sannerligen
ej uteblifvit. Den antika verldens hela filosofiska literatur upp-
går svårligen till den volym, som i den moderna intages endast

af explikationer öfver detta enda tvistiga ställe hos en gammal-
dags tänkare. Och det är ej blott fyndighet och skarpsinnighet,
som på dessa kommentarier blifvit, vi säga ej förslösade, men
frikostigt utgifna. Hvilken eld och värma hafva ej derunder
tidt och ofta brutit fram ! Att döma af denna brinnande entu-
siasm skulle man stundom tro sig höra ventileras lärosatser, af
hvilka religionens bestånd eller förnekning månde bero; eller
frågor, som för samhällets väl och ve äro de vitalaste. Så har
t. ex. Lessing, hvilken kanske först ibland alla tog denna sak i
stort, depenserat enorma qvantiter af sitt rika hjertas lifskraft
till att bevisa, det knappt någon menniska före honom haft den
aflägsnaste aning om det Aristoteliska lärobegreppets ratta för-
stånd; och han lyckades bringa saken till det resultat, att man
derpå förstod sig ungefär lika mycket, d. v. s. lika litet som
förut. *)

*) Lessing begynner sina expektorationer angående Aristote-
les uti 63 stycket af sin namnkunniga: Hamburgische Dramaturgie.
Anledningen dertill togs af ett sorgespel, kalladt Bichard den tredje,
icke af Shakespeare, utan af Weiss, hvilket hade blifvit uppfördt
den 22 Juli 1767. Afhandlingen fortsattes sedan till inemot arbetets
slut på ett högst snillrikt sätt och är ännu, oaktadt så mycket se-
dermera blifvit af andra skrifvet i samma ämnen, intressant och läro-
rik. — Sedan Lessing längesedan tagit sin väldiga hand från den
Aristoteliska kritiken, har denna stundom förirrat sig till temmeli-
gen dimmiga nejder. Såsom kuriöst bevis härpå afskrifva vi ur hr
Katzenbergs ~gekrönte philosophische Preisschrift", benämnd: ..Reli-
gion und Kunst", följande smörjelserika tirad: „Wir empfinden in
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Lugnare, men likväl med innerlig värma, har Edvard Mul-
ler i sitt. förträffeliga arbete: ,_,_Geschiclite der Theorie der Kunst
bei den Alten^ till behandling åter upptagit de af Lessing vid-
rörda ämnena. Han egnar en ej ringa del af sin skrifts senare
hälft åt deras utveckling och söker vinna förklaring åt de tvi-
stiga frågorna genom skarpsinnigt anstälda jemförelser mellan Ari-
stoteles' poetik och hans öfriga skrifter, framförallt den oände-
ligen mycket klarare och bestämdare retoriken. Och om någon
lyckats i att inlägga en något så när nöjaktig och antaglig me-
ning uti de Aristoteliska hieroglyferna. så är det väl Muller.

Men det tillkommer ej oss, åtminstone ej vid detta tillfälle,
att framlägga de slutsatser, till hvilka han leder sig fram. Ee-
dan alltför länge hafva vi sysselsatt oss här med dessa ämnen,
som endast ganska indirekt angå vårt egentliga. Må det lända
till vår ursäkt, att de nu af oss vidrörda frågorna, ehuru annor-
städes så ofta ventilerade, knappt någonsin förr nött en finsk
penna. *)

Vi återvända ännu för ett ögonblick till utgångspunkten
för denna vår episod: de fransyska tragikernes djupa
misére i anledning af de Aristoteliska lärornas triumf. Det väc-
ker i sanning en tragisk känsla af och förfäranr att
se dem alla, framför allt likväl Corneille, våndas under den tor-

subjectiver Beziehung Mitleid (aber keine masslose Trauer) d. h. ein
heiliges Mitgeluhl mit dem Dulder. in dem wir unsern Bruder schau-
en; die blosse Furcht ferner vvird nach der christl. ___.nschauung
sur heiligsten Ehrfurcht gesteigert, welche in den Geschicken der
leidenden Menschheit die lebende Hand des allmächtigen Gottes abnt
—

—; die y.adaogig endlich ist der Adel des Ganzen und wird das
objectiv versöhnende Element" etc. — En helt annan andes barn än
den krönta prisskriften är Ang. Wilh. BotlV afhandling: ~Die Idee
cies rragischen", hvilken pag. 109-148 på ett mindre tra.nscenden-
tait satt .sysselsätter sig älven med de Aristoteliska lärorna angåen-
de tragedin.

) Innan vi skilja oss från detta kapitel, anse vi oss dock böra
hänvisa läsaren till Vischers Aesthetik, D. I, pag. 329, hvarest den
dristige författaren, oaktadt sin djupa vördnad för Aristoteteles, be-
traktar sakerna med vetenskaplig fördomsfrihet.
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tvr, hans ande undergår. Hans normandiska natur känner sig
med underbar makt dragen till sina blodsförvandter, göternes
afkomlingar i Spanien. Hans själ känner ett djupt behof af att
röra sig i fria poetiska former liksom desse. Men banden af de

Aristoteliska reglorna äro starkare än blodsbandet.
Med undergifnaste ödmjukhet söker likväl den store skal-

den, redan hunnen nära målet af sitt odödliga lifs första och
kortaste stadium, inbilla sig sjelf och andra, att han ej försyn-
dat sig emot dessa tvåiigsreglor, hvilkas upphofsman Aristoteles
dels omedelbart dels medelbarligen varit. Corneille erkänner
pligtskyldigast i sin: ..premier discours du poeme dramatique",
att hans djerfhet är stor, då han vågar säga några ord om den
dramatiska konsten, grundade på en erfarenhet, vunnen under
femtioårigt arbete för scenen. *) Han medger väl att: notre mal-
heur est, q'd! Aristote et Horace apres lui en ont écrit assez
obscurement pour avoir besoin d'interprets"; men felet till all

den olägenhet, som härflutit ur detta de gamla konstförståndigas
dunkelhet, bör dock ej tillskrifvas dem. Det onda kommer från
uttolkarene, hvilka explicerat sina mästare blott ,jm Grammai-
riens ou en Philosophes. Oömme ils avaient plus d'étude et de
specula.tion, que d'expérience du Théatre, leur lecture nous
peut rendre plus doctes, ma-is non p>as nous donner beaucoup
de lumiéres fort sures pour y réussir." Och äfven när han
med bästa vilja ej kan undgå att öfverbevisa Aristoteles om att
hafva stundom i sina teorier, såsom man säger, pratat i vädret, skyn-
dar Corneille att undfallande erkänna: ce n'est pas démentir
Aristote, que de Vexpliquer ainsi favorablement pour trouver
dans cette quatriéme maniere diagir quil rebute, une espéce
de nouvelle Tragédie plus bette que les trois qu'il recom-
mande, et qu'il leur eiit sans doute préferée, s'il Veut con-
nue. **) Men all denna fångens ödmjukhet, hvarmed han kysser
sin tryckande boja, båtar honom föga. Lessing och efter honom

'") Je hasarderai qaelgue chose sur cinquante ans de travail
pour la Scéne. Le Théatre de Corneille, I. Amsterdam 1723. pag. 26.

**) L. c. Second discours, pag. 85.
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så mången annan vida mindre befogad kritiker öfverhopa den
store skalden med hån och förebråelser både för det att han
följt och icke följt Aristoteles' föreskrifter: och allt detta, me-
dan de upphöja till skyarna den gamle kritiske fångvaktaren.

Den anledning att „öfvervinna svårigheter", som ligger i
de Aristoteliska, så opraktiska reglorna, har ofta blifvit prisad
såsom en ibland dessas förnämsta förtjenster. Vi tro oss hafva
behörigen uppskattat denna förtjenst i afseende å den svårighet,
samma reglor förorsakat. Aristoteles' uttolkare. Men, tillämpad
på de dramatiska poeterna, förekommer oss besagde merit vara
af ganska negativ natur. Och likväl kunna vi ej neka vår be-|
undran åt den oerhörda ansträngning, den utomordentliga fyn-
dighet, hvarmed de nyklassiska skalderne besegrat mången gång
alla tillkonstlade, för konsten motbjudande svårigheter. Ej blott
enheten i handling — om hvars nödvändighet i sorgespelet, då
detta enhetsbegrepp tolkas förnuftigt och liberalt, alla komma
öfverens, — hafva de oftast på ett konsten värdigt sätt fast-
hållit. Men äfven den orimliga föreskriften om hvad man, lika
orimligt, plägar kalla enheten i tid, *) och den ej mindre vid-
underliga om absolut enhet i rummet efterlefdes på ett så litel
som möjligt för menniskoförnuftet komprometterande sätt, del
der väcker samma förvåning, som anakoretens sjelfuppoffrande
experiment att helga sin tillvaro åt efterlefnaden af reglor, dem
förnuftets dom trampar under fötterna. Såsom ett lysande exem-

*) Det torde vara bekant, att Aristoteles i det hela är en teni-
meligen oskyldig orsak till det klassiska enhets-raseriet, livad tiden
beträffar. Ty han refererar endast historiskt, cap. VI, att tragedin
ot. fialigxci -eiomou vno, \ilav aeQioSov tjh'ov eiiai, ij [mxoov

e<zai>&ld.T?eiv. Hvad åter rum-enheten angår, sä är Aristoteles deri
ännu mer oskyldig, ty lian har ej med ett enda ord gifvit auktoritet ät
detta ofog. Jfr för öfrigt angående ifrågavarande teaterregior Schle-
gels 17:de och ISale föreläsningar, der ej blott hela systemet, utan
ock dess föregifne upphofsman blifva föremål för en allvarlig om-
pröfning, hvilken, i förbigående sagclt. ådragit Schlegel en grunde-
lig tillrättavisning af Solger. Se Solgers: Xachgel. Schrifteu, pag.
545 o. ff.
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pel bland flera, hvilka härpå kunde anföras, vilja vi än en gång
påpeka Racines, redan tidigare omordade: 0 Med
hvilken snillets herrskaremakt har ej skalden i detta sitt arbete
gjort sig underdåniga samma svårigheter, hvilka visa anspråk att

föreskrifva skalden lagar! Det är den fångne Caesar, som med
andelig öfverlägsenhet oemotståndligt bjuder öfver piraterna, i
hvilkas materiela makt han råkat. De onaturliga påbuden efter-
kommas så naturligt, som om poeten vid deras iakttagande en-
dast skulle följa sin egen böjelse. Men visserligen har dock
äfven denna skenbara frihet blifvit gäldad med många offer. Huf-
vudhandlingen hvälfver sig blott kring en ung pilt, som genom

sitt lif betydde ingenting och som endast genom sin död vann
någon betydelse. Roms imperator har ej tid och rum att ut-
veckla hela sin kolossala vanart; ett nybegynnande vilddjur, af-
lägger han blott sina första tigerspecimina. Den romerska verl-
dens hela vidd har sammandragit sig för åskådarnes blick till ett
kabinett i det kejserliga palatset. Med ett ord, Racines Bri-
tannicus visar på en gång allt det högsta, hvartill den modernt
klassiska formen kan utbilda sig, och allt livad denna form sak-
nar i utrymme för en romantisk uppfattning och framställning
af poesins innersta väsende.

Och likväl har denna form funnit en, hvilken icke tolere-
rade henne blott såsom ett nödvändigt ondt, utan, älskande henne
med passion, slöt henne så tätt i sin själs famn, att hon sålunda
visar sig ännu trängre, än hon nödvändigt behöfver vara. Det
var Alfieri. Med en harm, sådan blott den starke känner, och
med det stoltaste förakt såg han ned på sin tids och sitt folks
veklighet så i lifvet som konsten. Och han beslöt att ur detta
elände söka en tillflykt. Men hvar finna en Archimcdes-punkt
utom denna verld, som syntes honom så besmittad och full af
styggelse? Hans höga kraft så väl som hans höga mod förbjöd
honom att fly. Och derför beslöt han att kasta sig in dit, der
styggelsen tycktes honom argast. Han inneslöt sig i konstens
vanhelgade tempel, liksom i en borg, med fast beslut att åter-

gifva det dess förlorade helgd. Och bort vräkte han nu derur
allt, som syntes honom vara endast flärd, fåfänglighet, onödigt
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glitterguld. Han fann redan den förut nog trånga fransyskt-
klassiska formen ännu för slapp : reducerade personalen i sina
tragedier till ett minimum, som nästan hemskt erinrade om detta
skaldeslags barndomstider. När man ser denna grupp af en-
dast ytterst få personer, dömd till att uppbära sorgespelets hela
tunga och hetta, påminnes man nästan ovilkorligen om gruppen
af Laokon och hans barn, vigde åt döden, hopträngde i vidun-
drens allt krossande, oupplösliga famntag. Alfieri tyckte, att
konsten redan alltför mycket sänkt sig ned till hans landsmäns
sinnen. Med stora tankar, djerfva känslor önskade han upp-
fylla och lyfta åskådarens själ och hjerta. Han ville göra sce-
nen till en talarestol: teatern till en högskola för elevation och
manlig kraft. På det gamla forum Itomanum trifs hans själ
bäst; det moderna lemnar han åt de hetare af alla slag, som,
i hans tider lefde derpå och närmast derintill, i lycklig maklig-
het för stunden.

Det är föga underligt, att denne höge, ultraklassiske skald
ställes temmeligen lågt, då han skulle af romantikern Aug. Wilh.
Schlegel presenteras för den utvalda krets, som i Wien be-
hedrade dennes föreläsningar med sin närvaro. Föreläsaren
kastar blott en flyktig blick på Alfieris storartade dramatiska
verksamhet *) samt finner fullt lika mycket nöje i att fram-
draga bristerna deri, som att relevera dess förtjenster. Och
tadlet emot Alfieri är en af de få punkter, hvari älven Solger
af hjertans grund öfverensstämmer med Schlegel vid bedömandet
af dennes föredrag. Solger är förtjust öfver de ogillande om-
dömen, den tyske konstkritikern fällt öfver den störste tra-
giske skald, Italien frambragt före Xiceolini.**) üßesonders ist",
utbrister Solger,***) a die tröstlöse Durre des letzten (Alfieris)
dem Rec. immer fast untiberwindlich ge\vesen.'il

*) Sextonde Föreläsn pag. 359—60.
**) Om vi tillerkänna Niccolini företrädet framför Alfieri, så

sker detta hufvudsakligast i afseende å den förstnämndes: „Arnaldo
di Breseia u, den yppersta dramatiska dikt, skulle vi tro, som under
senaste decennier framträdt.

•**) L. c. pag. 544.
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Den ädle Solger betraktade kanske Alfieri till en del med
sin nära väns och gynnares, Ludv. Tiecks ultraromantiska ögon.

Ocli romanticismen, som så högt älskade murgrönans j*ppiga
slingriugar kring medeltidens ruiner, förmådde ej finna annat

än .tröstlöse Diirre" i Alfieris antikt energiska, djupt koncentre-
rade, marmor-artade natur. Hur torr synes ock, i sanning, en
antik staty af parisk marmor i jemförelse med en saftig, rikt

o-rönskande slingerväxt — för att ej ens tala om en ceder på

Libanon!

Vi hafva dröjt något längre vid framställningen af några
förtjenster hos den modernt-klassiska tragedin för att kunna
undvika att qvarstanna länge vid felen i det ,#; Sorgspel", Lid-
ner diktat efter klassiska mönster. Vi hafva redan uttalat vår
öfvertygelse, att få historiska ämnen mindre egna sig för en be-
handling i denna poetiska form än Erik XIVs öden och äfven
antydt, att få skalder haft mindre naturlig fallenhet att i denna
form röra sig än Lidner. Såsom närmare förklaring af denna
sist vidrörda omständighet, utbedja vi oss att till det, vi re-
dan ofvanför ipag. 34 o. ff.) anfört, ännu få tillägga några ord.

Den »klassiska" formen var för snäf för Lidners vidtsväfvande
inbillningskraft, för kall för hans glödande själ, för stel för hans
åskådningssätt, som innebär intet sinne för sj-inmetrisk ordning.
Man kunde väl tycka, att just denna formens stränghet var en
fördel för Lidner, emedan den lade ett helsosamt band på hans
annars alltför tygellösa skaldelynne. Men vill detta resonne-
ment gå konseqvent tillväga, kan det lika väl och trovärdigt de-
monstrera nyttan deraf, att Pegasus spännes för plogen. Om
Lidner äfven i sin Erik XIY stundom uppenbarar de egenska-
per, hvilka högst utmärka honom såsom skald, sker detta ej
för den begagnade formens skull, utan oaktadt denna.

Ifall han fått gifva fria tyglar åt sin inbillningskraft, och
hennes flygt ej blifvit obarmhertigt hämmad genom alla de på-
minnelser, det inskränkta rummet, den trångt begränsade tiden
enligt reglorna ständigt höjde deremot, skulle väl diktens brister
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möjligen vunnit under farten betydlig tillväxt, men dess förtjen-
ster hade ofelbart äfven tilltagit, och det i vida vägnar starkare
progression än de poetiska felen. Lidner har ju i sitt lysande
stycke: ~_Aret 1783" på ett märkeligt sätt gifvit styrka åt
denna vår åsigt. Då det är hans inbillningskraft tillåtet att rast-
löst ila från och till ort, från en dag till en annan vidt afläg-
sen, rycker han med sig den till sin natur och beskaffenhet nå-
got tungrodda lätt såsom det af stormen drifna
skeppet sin stormast jemte hela ståten af dermed sammanhän-
gande tåg och styfva segel. Ty Lidner känner sig i denna sin
dikt fri såsom örnen i luften, der den hvilar sin mäktiga vinge
än på ett stormdigert moln, än på ett annat. Skulle skalden
ansett sig berättigad, att med lika fritt val. som han utöfvar i:
yAret 1783" dröja vid spridda, för poetisk behandling mest

egnade momenter af Erik XIVs tragiska lif, då hade Lidners
stycke visserligen svarat ännu mindre, än fallet nu är, emot det
begrepp, man gör sig om en rättskaffens klassisk tragedi, men
poesins allmänna, af tillfälliga konventionella former oberoende
anspråk hade dock sannolikt blifvit något bättre tillfredsställda.
Att Lidner för öfrigt ej var den man, som förmådde åstadkomma

ett i allo utmärkt historiskt skådespel, vare sig i klassisk eller
romantisk mening, hafva vi redan i förbigående yrkat och gå
nu att närmare motivera denna vår åsigt.

Det berättas, att Gustaf 111, rastlöst nitisk som han var
att värfva nya krafter för den svenska teatern, hvilken han ska-
pat så godt som från intet, kastat sina blickar på Lidner, i
hvars diktande förmåga han trodde sig upptäcka anlag, lofvande
önskelig vinning åt scenen. Den unga skalden sändes till verlds-
staden par piréférence, till Paris, för att der, under ledning af
Creutz, diplomaten och verldsmannen. icke idyllförfattaren, ut-
veckla sina dramatiska anlag. Man har tadlande anmärkt, att
ej Frankrikes hufvudstad utan Englands varit den rätta högskola,
hvari Lidner hordt sättas för att lära sin konst; och man kan
teoretiskt ha rätt deri. Men om man besinnar, att Englands
största dramatiska mästare gick och gällde i konungens när-
maste skaldiska omgilhing såsom: „en literaturens skogsmen-
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niska", upphör all förvåning deröfver, att man ej skickade Lid-

ner i lära hos Shakespeares ande. Afven om det omöjliga hade
händt, att eleven förmått dikta ett skådespel, liknande mästa-

rens yppersta, var ju domen öfver stycket redan på förhand
fälld. Och domen skulle hafva lydt såsom ett anatem, från
hvilket all appell till scenen var lika omöjlig som gagnlös. Ty
ingenting skulle hafva varit vissare, än att parterren hade med
sitt utslag bekräftat konungens poetiska rådskammares beslut.

Svenska vitterheten har väl i alla fall sannolikt att tacka
Gustaf III:s högsinta omsorg om Lidners tillspillogifna ungdom
för den grad af utveckling, dennes skaldegåfva mäktade uppnå.*)
Att den afundsvärda ställning, som bereddes' skalden, ej på ho-
nom utöfvade den bildande, upplyftande verkan, som åsyftades,
derför rådde en makt, starkare än konungens. Ty det var den
naturmakt, som oemotståndligt beherrskade hela Lidners väsende,
mycket mer despotiskt, än de klassiska reglorna regerade öfver
honom såsom dramatisk skald.

Vi hafva härmed uttalat vår öfvertygelse om grundorsaken,
hvarför såväl konungens som mången annans förhoppning, att
Lidners skaldelynne företrädesvis bestämde honom för produktion
ät det dramatiska hållet, måste bittert blifva gäckad. Ej denna
dystra stämning, som helst upptog intrycken från nattsidan af
tingen; ej det ömma deltagandet i olyckor, vållade af häftiga
katastrofer; ej ens det lättrörda hjertats ögonblickligt upp-
flammande entusiasm för det stora och ädla hos ovanliga men-
niskor gjorde här tillfyllest. Lidner kunde gripas af berättelsen
om Etnas utbrott och den vid Messinas sund bäfvande jorden,
såsom hade han sjelf varit utsatt för deras förstörande verk-
ningar. Han kunde måla dessa, såsom hade hans inbillnings-
kraft doppat sin pensel i vulkanens egen krater; och man
tycker sig höra de gnistrande lågornas vilda susning i skaldens

*'j Den varmhjertade Wieselgren, som hetsad af sin antibränn-
vinsmonomani, så svårt försyndat sig emot Gustaf III:s minne och
obarmhertigt dömmer öfver Lidner, skulle sannolikt ej tveka att
tvärtom uteslutande tillskrifva konungens brännvinsreglementen all
den misére. hvari den stackars skalden råkade.
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verser, besjungande Spastaras tragiska slut. Men en historisk
tragedi i högsta mening kunde han dock ej författa. Hos ho-
nom fanns visserligen så många, rika element-er till en tragisk
skald; men de förblefvo blott — elementer, oöfverväldigade,
oförmedlade af en styrande, ordnande fantasi.*) Det är högst
märkvärdigt, att af allt sublimt gjorde det, som estetikerne
kalla: a det objektivt-sublima", naturens våldsamma revolutioner,
föreställningarna om verldsförstöringen vid .^yttersta domcnr'
o. s. v. på Lidners inbillningskraft det djupaste intrycket. Röjde
sig ej i denna själsdisposition en sensation af skaldens sorgliga
beroende af, hans träldom under naturens makter, hvilka så
hårdt slöto hans genius i stoftets bojor?

Huru härmed än må förhålla sig, så är det emellertid
visst, att Lidner ojemförligt mindre uppenbarade förmåga att
uppfatta historiens vildt skakade lif och dess katastrofer, än
störingarna af ordningen i naturen och af dem vållade olycksfall.
Historiskt sinne var honom ej gifvet, och ännu mindre ..historisk
fantasi". De isolerade meningslösa utbrotten af en vild natur grepo
hans själ med vida större tjusningsmakt än historiens i strängt kau-
salförhållande stående in- och utvecklingar. Ty det förslog att gripas
af de förra; de senare deremot måste begripas, om deras högre
betydelse skulle fattas. Sjelfva de ljufva rörelserna i Lidners
själ vid Gustaf IILs och andra historiska personligbeters nobla
handlingar och ord voro, tyckes det oss, temmeligen nära be-
slägtade med de sensationer, som hos honom framkallades af
ovanliga och bålstora tilldragelser i naturen. Det erfordrades ej
ett särdeles stort mått af historiskt förstånd för att låta sig
hänföras af slika känslor. Derför är också Lidner lyckligare i
teckningen af den, lik en naturmakt blindt rasande och drab-
bande Medea än i framställningen af Erik XIV:s karakter. Ty
så mycken vild naturlighet än vidlåder denne, mottog dock
Lidner ej honom, liksom sin Medea, ur mytens nattliga sköte;
utan Erik XIV ställde sig för skalden i en redan aflägseu histo-

*) Vi skilja här i enlighet med Vischers lära emellan den ty-
gellösa inbillningskraften och den artistiska fantasin.
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risk tids halfdager, hvari väl de, som hafva ögon att se, kunna
upptäcka personens verkliga anletsdrag, men andra ej varsna
annat än en slöja af dunkel, kastad öfver föremålen, hvarunder
inbillningskraften menar sig ha rätt att, på fri hand, teckna
hurudana figurer, det henne helst lyster.

Man tycker sig för ölrigt kunna förutsätta mer än vänlig-
sympati hos Lidner för denne hans tragiske hjelte. Erik XIV
och skalden röja ju en sällsam likhet sinsemellan. Kiktbegåfvade
hvardera af naturen, bereder likväl sjelfva naturen hvarderas
bråda undergång. Konungen, förglömmande sin pligt mot sig
sjelf, sitt folk, sitt kall, berusar sig i vildaste lust med blod.
Skalden, lika glömsk af sin skyldighet mot sitt land och sin
genius, förstör sig genom den argaste rusdryck, som näst men-
niskoblodet kan degradera menniskan under djuret. Och för att
förmildra sin hårda dom öfver båda, måste efterverlden med an-
strängning kalla till deras undsättning allt det herrliga, stor-
artade, som, oaktadt deras brister, fanns i dem sjelfva, och allt
det tragiska, som ligger i deras sjelfförvållade öden. Ty om

af en fallen kung" ej gerna kan anses så lumpet,
som Börjesson behagar finna det, så erbjuder ock anblicken af
en så sällsynt rik skaldenaturs, som Lidners, brutala förstöring an-
ledning till de hemskaste betraktelser.

Men inan misstager sig högeligen, om man föreställer sig,
att t,_valförvandtskapen" mellan den olycklige konungen och den
lika olycklige skalden skulle lockat den senare att med synner-
lig förkärlek i sin dikt omhulda den förres personlighet. Långt
ifrån att i öfvervägande mått undfå broderslotten af skaldens
deltagande, har konung Erik XIV i sorgespelet, ej ens blifvit
hugnad med det, som, enligt sträng historisk rätt, konungen till-
hörer. Erik XIV har likväl i verkligheten det gemensamt med
alla öfverlägsna historiska karakterer, att all hans omgifning
nedsjunker bredvid honom jemförelsevis till en obetydlighet,
hvarmed de, absolut betraktadt, ej äro behäftade. Det vittnar
således om lika ringa historisk, som poetisk takt hos Lidner,
att intresset, skaldens hufvudhjelte inger, knappt kan mäta sig
med, än mindre öfverväger det intresse, flere andra i skådespe-
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let uppträdande personer framkalla. — Vår åsigt derom. att de
■naturliga makterna utöfvat på Lidners sinne det allra högsta
inflytande, vinner en ny bekräftelse, då man eftertänker, huru
mäktigt han gripes af hvarje yttring från moderskänslans sida.
Ifrån vår moders famn hafva vi ju alla utgått ur naturens sköte,
och genom sin moder sammanhänger ju allt lefvande närmast
med alltings urmoder, naturen. Ej underligt således, att sensa-
tionen af detta förhållande är så öfvermäktig i Lidners själ.
Till och med framom de oroliga bilderna af domen11

tränger sig hans egen moders gestalt; och knappt finnes en
dikt af honom, der hans patos har något så när fritt spelrum,
hvarest ej moderskänslan illustreras genom de mest patetiska
deklamationer. Man får således taga för afgjordt, att besagde
känsla skall befinnas vara behörigen representerad äfven i Lid-
ners historiska sorgespel. Också uppträda i hans Erik XIV ej
mindre än tvänne slika representanter. Att den tappra r .(kong
Märta", Xils Stures fru moder, ej hlifvit lottlös vid fördelningen
af denna representation, förstås af sig sjelf. Betraktad från
synpunkten af den deklamatoriska höjd, hvarpå Lidner, såväl af
egen böjelse, som för att ej blifva efter sina klassiska mönster,
hade ställt sig, kan redan kong Märta göra kung Erik priset
stridigt i afseende å det intresse, hon hos skalden väckt eller
åtminstone är ämnad att väcka hos åskådaren. Huru torftig be-
tydelse, det enkelt naturliga, det, som ej yttrar sig i konvulsio-
ner, utan i ett okonstladt sätt att vara, egde för Lidner, visar
sig äfven i hans uppfattning af den andra framställda modrens,
Catharina Månsdotters, i verkligheten så milda, hän- och under-
gifna karakter. Vare det nog sagdt för att utpeka den vid-
underliga riktning, skalden gifvit den arma, fallna drottningens
lynne, då vi omnämna Catharinas blodtörstiga utrop till hertig
Carl i femte aktens nionde scen. Lågande af hämndbegär emot
den vilde Stenbock deklamerar hon med sitt barn i famnen
sålunda:

— aMitt barn du gråta ser,
Som i sin faders namn hans blod af dig nu ber."
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Den skald, som kan skrifva en sådan rad, kan icke skrifva
ett historiskt skådespel.

Också hafva ej ens de tvänne ypperste och derjemte mil-
daste af alla konstdomare, hvilka närmare ingått i granskning
af Lidners skaldiska förtjenster, tillerkänt kung Erik XIV nå-
got synnerligt värde. Såväl Franzén*) som Atterbom, oaktadt
deras hjertan stått mera öppna än kanske någon annan nord-
bos för hvarje form af skönhet inom poesins universum, finna
Lidners historiska sorgespel endast förtjent af en kritik af några
få rader. Likväl erkänner Atterbom, att „det äger dock vackra
ställen; till och med utmärkt vackra. 11**) Båda hafva synner-
ligast fästat sin uppmärksamhet vid tredje aktens sjette scen
mellan Nils Sture och prinsessan Sophia. Den är en sentimen-
tal idyll, belyst af nära hotande åskmoln, som sönderrifvas af
blixtar. Denna sentimentala tonart, som städse fann en sträng
redo i Lidners hjerta, lämpar sig för detta ställe vida bättre
än för flera andra, der den äfven anslås. Rik på skönhet är
äfven andra aktens sjette scen, hvari samma personer uppträda,
och som, efter en tjusande beskrifning på födelsen af Sophias
första kärlek, slutar med dessa högst patetiska ord af Nils
Sture:

Prinsessa, nej! Befall, min arm regera;
Jag har ej fosterland, ej kung, ej fäder mera.

Ofta nog kunde man tycka, att Lidner slösat på de nämnda
personerna sin högsta skaldiska bevågenhet, och att Erik, som

*) Franzéns ~Minne af Lidner", infördt i 19:de delen af
Svenska Akademiens Handlingar, är tecknadt med en ljufhet och
godhet, som väcka förvåning, ehuru man vet, att teckningen är af
Franzén. Man tycker sig förnimma en stor, men fallen andes goda
genius klagande, men ej hjertlöst anklagande, döma öfver ett herr-
ligt redskap i den Högstes hand, livilket förvillat sig ifrån sin sanna
bestämmelse. Man måste ej hafva mycket att förebrå sig sjelf, då
man så englamildt kan döma öfver andras förvillelser. Isynnerhet
är början af Minnesteckningen obeskrifiigt skön.

**) Svenska siare och skalder, del. V, pag. 431.
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dock skall vara skådepelets förnämligaste figur, framförallt för
dem får träda i skuggan. Att detta likväl ingalunda är skal-
dens afsigt, inses lätt; och lika lätt finner man orsaken till det
dramatiska misstaget. Det förhållande, poeten tillställt mellan
prinsessan och Sturen, erbjuder tillfällen till rika lyriska ut-
gjutelser, hvilka utgjorde hans förnämsta styrka vid alla till-
fällen, då han vill rycka an med hela sin poetiska makt. Men
ehuru Lidner uppbjudit all sin förmåga att teckna Nils Sture,
framlyser äfven dervid på ett förunderligt sätt hans ohjelpliga
brist på all historisk urskiljning, all känsla för häfdens sanning.
Hvart barn, som fått någon aning om svensk historie, vet, att
Sturenamnets storhet vuxit under och genom opposition emot
konungamakten, samt att Sturarne reducerades till de skuggbil-
der, till hvilka de redan hade förflyktigats under Eriks tider
hufvudsakligast, emedan deras kraft att framstå i denna deras
ärfda oppositionella ställning var bruten. Men Lidner finner
det. alldeles icke betänkligt att låta dessa afdankade oppositions-
chefer förneka såväl Sveriges som sina fäders historie, i det de
idkeligen variera det tema, Märta Lejonhufvud producerar i
följande ordalag:

t,_Nej, Prins, den svenska dygd, som härdat Sturars hjerta,
Kan trotsa dödens okräck och alla fjettrars smärta,

Men vet, mot Sveriges kung hon aldrig vapen bär. 11

Denna tirad och alla dermed sammanhängande innehålla
en galimatias, endast jemförlig med den, som skulle yrka, att svenska
dygden förnämligast uppenbarat sig deri, att hon aldrig tillåtit

sig bära vapen emot Sveriges fiender. Och likväl känner sig
Lidner synbarligen säll öfver tillfället att i de präktigaste ver-
ser utbreda detta anti-historiska vanvett. Om han i anden uti
naturen helst såg endast en förstöring, visar han sig alldeles
förstockadt blind för all uppenbarelse af anden i historien. Man
har rättighet att vara förtvifladt okunnig i häfdernas breda ma-
terial, men man är ej berättigad att dikta historiska skåde-
spel, då man är så blind för alla historiens andesyner, så döf
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för alla deras förnimbara anderöster, som Lidner beklagligt-
vis var.

I känslan deraf, att vi så högt som någon uppskatta den
svenska Byrons skaldiska förtjenster, hafva vi utan förbehåll
vidrört Lidners poetiska brister. Våra anmärkningar voro icke
ämnade såsom tadel. Man tadlar ej Etna. då man ej kan till-
erkänna det någon synnerligt stadsuppbyggande skicklighet, ehuru
det invid benediktinerklostret i Catanea uppstaplat en massa af
lava, som nästan liknar en inur. Och lika litet söker man rycka
skaldekransen från Lidners af sorgen tecknade, brinnande panna,
fastän man visar, att han röjt föga historiskt sinne i det histo-
riska sorgespel, hvari han troligen af yttre anledningar föran-
leddes att försöka sig. Också erkänna vi gerna, att man kan
vara hundradefallt större historiens, utan att ändock förmå dikta
ett historiskt drama, hvari så mycken poetisk skönhet skulle
uppenbara sig som i Lidners mest misslyckade stycke. Och
livem kan begära, att en skald, som, lik en drömmande, irrade
genom de hvardagligaste menskliga förhållanden, utan att någon-
sin blifva i dem rätt hemmastadd, skulle i den högsta verklig-
hetens gårdar, historiens, känna sig såsom barn i huset? Lidner
tyckes för öfrigt äfven sjelf haft en föreställning derom, att han
i sin Erik XIV gått vilse på ett fält, der de lagrar, som egent-
ligast tillkommo honom, blott sparsamt växte. Medan han lefde,
öfverlemnade lian ej sitt stycke, åt publiciteten, utan begagnade
det blott såsom en poetisk allmänning, hvaröfver han egdo fri
dispositionsrätt; ty mer än en gång gjorde han derpå uthugg-
ningar och inpassade derur lösryckta ställen i sina andra dikter.
En artist, älven om han vore så ytterst fördomsfri, som Lidner
sä i ett som annat hänseende ofta visade sig, aktar ej det arbete
högt, hvilket han icke tvekar att hugga i bitar, liksom den
falska modren, öfver hvars anspråk Salomo dömde, var villig
att göra det med sitt föregifna barn.

Och likväl uppenbarar sig äfven i Lidners i allmänhet så
ohistoriska dikt en flägt. nära beslägtad med den anda, som
senomgär ett ädelt folks historie, då detta vaknat till fullt med-
vetande af sig sjelft. Det är en flägt af patriotisk lyftning, på-
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minnande om den elevation i de svenska sinnena, hvars mäkti-

gaste häfstång låg i den konungs poetiska hjerta, som kände
sig så stolt, så upplyftad af känslan att vara svensk kung.
Öfverallt i Lidners dikt uppenbarar sig en högstämd svenskhet,
som merg i benen" från minnena af Sveriges stora for-
dom, lefvande upp i det närvarandes energiska sensation deraf.
Och ehuru denna svenskhet framträder nog deklamatoriskt, vågar
man ej se i detta uttryckssätt endast tom fraseologi och fåfäng-
liga deklamationsöfningar. En känsla, hvilken endera dagen kan
öfversättas till handlingen vid Svensksund, bjuder i lika hög
grad respekt, som fraserna, högfärdigt sväfvande öfver en nerf-
svag känslas flacka tomhet, mana till löje och förakt. Och ej blott
i verklighetens handlingar, utan äfven i dikter finner den stolta sen-
sationen af svenskheten, sådan den visar sig i Gustaf IILs tider,
sitt berättigande. Sjelfva Lidners Erik XIV, så misslyckad än
dikten må vara i sin helhet, är ett bevis härpå. Ty också
den är stor och djerf i sina syften, såsom dikten blott kan
vara, då en mäktig lifskraft pulserar i den nations ådror, bland
hvilken dikten får sitt lif. Och öfverallt, hvarthän man vänder
blicken inom den dåvarande svenska literaturens gebit, ser man
samma fenomen, om det ock ej alltid uttalar sig, såsom hos
Lidner, i form af reflekterande känsloyttringar. Det är ej torf-
tiga privatintressen, ej en andefattig subjektiv moral, som vilja
gifva sitt beklämda, bröst luft i poesin. Toner, vid hvilka hela
nationens, hela mensklighetens hjerta darrar betaget, anslås
dristigt, *) och sången söker sig ett fritt spelrum i storartade
poetiska kompositioner af alla och högsta slag.

*) Så påminner mer än ett ställe i Nils Stures herrliga mono-
log i fjerde aktens första scen ■om Hamlets verldsbekanta. Nekas
kan likväl ej, att om Gustaf 111 verkade upplyftande på Lidners
själ, äfven en nedtryckande verkan från samma håll spörjes i hans
Erik XIV. Man tycker sig märka, att skalden oupphörligen haft
sin konung för sina själsögon och känt sig i anledning deraf drifven
till variationer öfver temat:

..Förvägne vet, jag hämnd åt mina smorda gifveiV
Äfven den ultrarojalism, skalden päbördat Stureslägten, torde till en
del deraf kunna bäst förklaras. Stundom hänföres likväl Lidner
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Två menniskoåldrar senare, än Lidner diktade sin Erik
XIV, framträdde Börjessons sorgespel med samma titel. Det är
visserligen förbjudet en finne att instämma i ett tadlande om-
döme angående Sverige, hvarom nära nog alla svenskar sins-

emellan äro ense. Må nian likväl förlåta vår stora dristighet,
då äfven vi våga finna, att den tid, som öfverraskades genom

den nämnda diktens offentliggörande, var något, om än aldrig
så litet, mindre poetisk än Gustaf lILs. Men man förmodar,
att dikten egentligen tillhör en annan period;*) om skaldens ut-
vecklingstid vet man det bestämdt.

Den perioden var en kris i och för Sveriges lif. Sveri-
ges gamla, trogna, så ofta sargade hade blifvit ryckt
från dess bröst, och Sverige var kastadt tillbaka på sig sjelft,
likt en man, som, sedan han mistat allt annat, känner i farans
högsta stund, att han numera har blott lifvet att mista. Sveri-
ges ande, som annars helst hade gått utom sig sjelf, försänkte
sig nu i sitt eget inre. Större, rikare intellektuela anlag än
någonsin förr hade under Gustaf IILs lifuppfyllda tider blifvit
födda åt Sverige. Dessas utveckling försiggick vid den tidpunkt,
vi här påpekat. Några bland de rikast begåfvade fasthöllo med
makt, oaktadt tidernas nedslående bekymmer, de realistiska ten-
denser, som oftast karakteriserat svenskarne: Geijer kastade
sig i häfdernas famn, hvilka med öppna armar mottogo honom;
Tegnér hängaf sig åt den gamla kämpasagan, som skänkte ho-
nom sitt ämne, ehuru mindre sitt åskådningssätt; Berzelius
uppslog naturens urälsta bibel och läste dess språk tydligt, så-
som få hafva gjort det. Andra deremot följde det exempel,
deras mästare, Tysklands romantiska skalder, dem gifvit. Lik-
som dessa flyktade ur den verklighet, hvilken ej skänkte deras

äfven i detta sitt stycke, af sin deklamationslust till sådana ut-
rop som:

„Ack! verldens första dar, hur var er himmel blid!
Men med tyranners våld försvann dess gyllne tid."

Dock sådana expektorationer behöfde Gustaf 111 lika litet taga åt
sig, som de voro åt honom ämnade.

*) Jfr. Sveriges Sköna Literatur af Wieselgren, del V. pag. 468.
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själar någon ro, tillfredsställelse eller lyftning, till den idealiska
verld, deras längtande, trängtande inbillningskraft åt dem kon-
struerade efter deras eget godtfinnande; så togo äfven de ro-
mantiska svenske poeterna i de transcendeutala rymder, i hvilka
de bygde sina skimrande luftslott, mångfaldigt igen såväl Sveriges
förlorade länder som mycket annat, livad livarken Sverige eller
ens hela jorden kunde gifva.

Symboliken gjorde omätliga segervinniiigar, medan realite-
ten kom allt mera till korta. Hvilket eländigt fattighus och
lasarett är ej denna vår sinnliga och synliga verld emot At-
terboms tjusande »Lycksalighetens ö?" Och Stagnelius slösade, en
ej ringa del af sin oändligt rika fantasi uppå undrandsvärdt
sköna versifierade hevisningar för, att jorden var föga annat
än ett surrogat för helvetet, hvarmed memiiskosjälarna voro för-
dömda att nöja sig under afvaktan af det sannskyldigas tillkom-
melse. - Medeltiden, denna tusenåriga protestantism emot den
antika verldens större lutning åt realitetens sida, medeltiden,
som i sina dimmiga, sväfvande former snarare röjer ett sökande
än en besittning, mer en allegori än en verklighet, var det tide-
hvarf, der den svenska, likasom den tyska romantiska åskådningen
kände sig mest hemmastadd och bäst trifdes. Det behöfver knappt
tilläggas, att den realistiska riktningen, som öfvervägande rådde
i den modernt klassiska poesin, var de svärmande romantikerne
om möjligt ännu mer en styggelse än all annan realitet. Och
den romantiskt poetiska åsigten kämpade för att blifva erkänd
med en ifver och entusiasm, som fullt kan jemföras med entu-
siasmen, hvarmed svenskarne kort förut hade stridt för sitt
hotade sjelfbestånd. *)

Det var under en sådan konflikt mellan den öfverflyglande
romanticismen och den förnekade, förhånade, tillbakastötta
moderna klassiciteten, Börjesson utbildade sina poetiska anlag.

" Författaren ser sig nödsakad att under detta hyjjerboliska
talesätt undangömma sin verkliga mening, för att han, som dock
högre än kanske någon annan främling under senaste decennier
uppskattat allt livad stort och ädelt funnits i Sverige, ej måtte ånyo
utsättas för tillvitelsen, att halva smädat ..ett helt ädelt folk".
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I dylika tider gäller det gamla språket: den, som icke är med
oss, är emot oss, i sin fulla kraft. Hvar och en måste taga sitt parti.
Börjesson kunde lika litet som någon annan förblifva ovidrörd
af den öfver hans land rådande poetiska atmosferen. Och lika
naturligt var det, att hans ungdom kände sig dragen åt det
håll, der de unga krafterna slagit sitt läger. Dessa hade ju
i alla fall den bästa utsigten till segervinning, äfven om man ej
tager i beräkning andra orsaker än den enkla: det var dem
gifvet att längst qvarstå på platsen.

Men så alldeles handlöst öfverlemnade Börjesson sig likväl
ej åt romanticismens nåd och onåd. Han inlät sig i täflan om
akademiska pris, öfver hvilka klassicitetens ärofulla gamla garde
egde att förfoga. Ville man vinna nåd inför desse veteraners
ögon, fick fosforismen ej sticka förmycket fram ur hålen
på den slitna klassiska manteln. Också röjde Börjesson uti
sin redan för några och trettio år sedan utgifna dikt: x.Ska-
pelsen"'1 alla .de egenskaper, hvilka göra hans ...Erik XIV" till
ett så utmärkt skaldestycke. Den romantiska andan susar väl
varm och innerlig genom hans skapelse; versen flyter väl glän-
sande och präktig: men andan förlorar sig icke i en nebulös
lointain, och de rytmiska ordfogningarna uppträda ej med an-
språk att gälla för egen räkning, utan som bärare af poetiska
tankar. *) Wi antydde ofvanför en, om än aflägsen förvandtskap
mellan Calderons sångmö och Börjessons och finna detta skyld-
skaps-förhållande bekräftadt af den nästan söderlänskt sinnligt
varma koloriten, af den chevalcreska innerligheten i kärlekens
yttringssätt, af den mången gång i de praktfullaste hägringar
sig speglande fantasin, hvilka locka en att på den luft, som
sväfvar öfver Börjessons dikter, tillämpa Tegnérs granna lik-
nelse om: himmel öfver Xordens fjäll. 11 Måhända
förtjenar ännu en annan gemenskap mellan de jemförda skal-

*) Likvisst, förekommer ofta nog i Börjessons Erik XIV ett
slöseri med rim inom sjelfva versraderna, som, ehuru det åstadkom-
mer enklingande effekt, likväl närmar sig en lyx, ej fullt värdig den
tragiska skaldens allvar.
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derna att påpekas. Calderon, i likhet med hvarje annan bland
utmärktare skalder, på hvilkas själsdisposition det romaniska
folkelementet haft någon inflytelse, tillåter sällan eller aldrig
sin inbillningskraft, oaktadt all hennes lifliga rörlighet, att för-
villa sig bort i de oklara töckenmassor, hvilka poeternas af ger-
maniskt eller orientaliskt ursprung tankar så ofta ohjelpligt för-
sjunka. Och detsamma kan i allmänhet sägas äfven till Bör-
jessons, så dristigt utsväfvande inbillningskrafts berömmelse.

I allmänhet visar sig Börjesson — ehuru äfven många
jemförelsepunkter mellan honom och hans föregångare lätt kunde
upptäckas — oändligt öfverlägsen Lidner i det, som af Solger
kallas: konstnärligt förstånd.*) Hans skarpa uppfattningsförmåga
af individuella ställningar gör det högst sannolikt, att han utan
svårighet skulle hafva lyckats i att närmare belysa äfven den
allmänna, hvari Sverge sig befann under Eriks tider, ifall skal-
den funnit det förenligt med sina poetiska syften. Men sådant
har ej legat i hans plan; och man erfar således nära nog lika
litet i Börjessons stycke, som i Lidners, huru land och folk trif-
des under allt det outsägliga elände, som deras konung ådragit
dem genom ursinnigt planlöst förda krig, de obarmhertigaste
utskrifningar, slöseri och ett af nycker ledt regemente, hvari
ingen sammanhållande och ordnande förmåga hos regenten kunde
varseblifvas. Ty det sjöstycke, Göran Persson målar i första
aktens tredje scen, och hvari man får se, huru:

c,_Den tappre Baggen åter stångats har
Med de förente Danske och de Lybske 11,

visar blott en enda sida af den på dagrar rika, men på skuggor
ännu rikare taflan. Troligen ansåg den romantiske skalden grun-
den af folk och land vara en alltför reel och således alltför låg
mark, för att hans hjeltar och hjeltinnor värdigt kunnat derpå
ställas upp. Det vore likväl icke alldeles omöjligt att göra sig
en idée om ett sorgespel, hvari Erik XIV visserligen vore hufvud-
hjelten, men sjelfva folket, som har den olyckan att styras af

*) Se Solgers Vorlesungen über Aesthetik, pag. 236.
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en sådan konung, styckets mest tragiska beståndsdel: den, hvil-
ken förnämligast skulle framkalla de tragiska känslorna af
a medlidande och förfäran. 11 Börjesson är dock mycket för
romantisk för att sänka sig ned till det ,_t sämre folkets 11 lumpna
sfer i annan afsigt än att drifva gäck dermed, och för att
visa, huru ovärdigt det är och måste vara att hafva ett ord
med i laget, när det gäller en sång i högre koren. De repre-
sentanter af de lägre folkklasserna, Börjesson framdrager i bör-
jan af andra akten, hafva påtagligen ingen annan bestämmelse
än att uppenbara deras egen och deras gelikars dumhet, grof-
komighet, tjufviskhet, fallenhet för dryckenskap med mera dy-
likt, hvari skalderne i alla tider, nära nog utan undantag, upp-
täckt de egentligen utmärkande dragen hos folket, då det nå-
gon gång råkar förvilla sig i sången. Ty skaldernes gudaätt
har städse ansett sig berättigad att intaga en ultra-aristokratisk
ställning till packet. Hur nedrig och eländig till kropp och
själ framträder ej redan hos skaldernes Nestor, Homerus, den

enda karl af folket, som vågar äska ljud i de, så i dikten, som
i verkligheten, privilegierades rund! Och den arme Thersites'
ättcläggar hafva af Homeri blifvit nästan alla modellerade efter
denna infama folktyp. Vill den ridderlige Calderon teckna, för
kontrastens skull med sina nobla heroer, en äkta kanaljös,
småslug och feghjertad figur, så illustrerar han ofelbart med dessa
födelsemärken representanten af de lägre samhällsförhållandena
i stycket: dess gracioso. Och sjelfve Shakespeare, som aldrig
underlåter att kasta en vänlig stråle af förklaring på sina fur-
star och riddare, äfveu der han med fruktansvärdaste sanning
framställt dem försjunkna i blod, brott och all styggelse, hur
diaboliskt snillrikt förstår ej äfven han, — och hvem skulle
väl förstå det så som han, när han en gång fått lust dertill?
— att utmåla folkets man, itJack Cade, a Bebel, 11*) och hela
hans anhang såsom ett utskuin af den högsta fånighet, djuriskhet
och lumpenhet? Hur obarmhertigt parodierar han till och med

*) Se Shakespeares Henrik VI, andra delen; fjerde aktens
andra scen o. s. v.
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folkets heligaste känsla, patriotismen, som känner sig upprörd
deraf, att nationens stolthet blifvit kränkt och Englands franska
besittningar öfverlemnade åt dess arffiende ? Hur skandalöst mä-
sterligt hittar han ej på att framställa äfven Oades djerfhet, som
dock kommer thronen och dess stöd att darra, på ett sätt, som
lemnar läsaren i tvifvelsmål, huruvida ej denna tapperhet en-
dast är ett mindre vanligt slag af feghet?

Schiller, den humanaste af alla dramatiska skalder, var
den förste, hvilken tillät sig den oerhörda innovation att på
scenen visa äfven folket såsom menniska. Men, till stöd för
sin dristighet, anser han sig böra frambesvärja ett helt folk, på
det att alla dess särskilda individer måtte inbördes hägna hvar-
andra och deras vän, skalden. Finland tillhör den höga mensk-
liga äran, att eii dess skald vågat proklamera i sin sång, att:

c,_äfven med tiggarn är Gud", och deraf praktiskt dragit den
slutsatsen, att sjelfva ..den ärliga tiggarn 11 ej är ett för dåligt
sällskap åt poeten, som ingen rätt cger att blott med förnämt
medlidande blicka ned på honom, utan bör behandla honom så-
som menniska, likaväl som någon annan. Och i detta ornhvälf-
ningsrika Frankrike, hvarest man ännu för ett hälft sekel till-
baka hellre skulle hafva anvisat den första rolen i en tragedi
åt ett furstligt missfoster från en annan planet än åt den ädlaste
menniska af folket på jorden, har man sett Felix Pyat och
andra göra någon 11 eller dylika riddare af smutsen
till hufvudhjeltar i med rörelse och deltagande sedda skådespel.

Börjesson är, såsom redan sagdt, en romantisk idealist.
I stället för det genom Eriks sjTider lidande folket, visar han
oss galgfoglar under konungens livré; i stället för att såra vår
blick genom att leda oss på de fält, som på konungens höga
befallning blifvit förvandlade i ödemarker, hugnar oss skalden
med anblicken af idylliska lustpartier, tillställda och anförda af
samma konung på Loföns blommiga stränder. Det är så poetens
rätt. Derom strida vi ej med honom. Vi anmärka blott, att
äfven en annan ram till Eriks sorgespel låter tänka sig än den,
hvarmed konungen sjelf stimdom föredrog att omgifva sitt dystra
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lif, äfven under sin vacklande lyckas sista dagar, och den, Bör-
jesson ansett vara den enda lämpliga och poetiskt användbara.

Men om skalden trott sig böra behandla det egentliga
sämre folket med allt det förakt, det förtjente, emedan det var
så olyckligt, har han deremot omhuldat den sig i bättre omstän-
digheter befinnande högre bourgeoisien med synnerligaste poe-
tiska välvilja. Dennas båda representanter Beurreus och Göran
Persson äro påtagligen tecknade con amore. Isynnerhet den
sistnämndes karakter har skalden lyckats skildra med ett mä-
sterskap, sällspordt i hela svenska dramatiska literaturen. Och
han har ej blott förstått att kläda Göran Perssons vilda lynne
ien bestämd, uttrycksfull skepnad; skalden har besegrat en
stor dramatisk svårighet genom att upptäcka hos den förhatlige
gunstlingen en fast lefnadsplan och att peka på ett visst, skarpt
fixeradt mål såsom ändpunkt för hela planen. Derigenom får
Göran Perssons karakter en förundransvärd subjektiv enhet. Han
har ej mera den oblygheten att vara grym för ro skull. Han
handlar med berådt mod, och — det som är så oändeligen vigtigt
för mannen på scenen, liksom för mannen i verkligheten — han
vet, livad han gör. Den, som nödvändigt ville finna något att
anmärka emot denna så mästerligt hållna karakter, kunde väl
påstå, att Börjessons Göran Persson framträder såsom en långt
framom sin tid framslungad anakronism; att han nästan för en
talan, som bättre skulle anstå en afdankad lifmedikus i de furst-
liga stallen, sådan som Marat, under Frankrikes 11 revo-
lutionstider. Men äfven, om en sådan anmärkning vore mera
befogad, än den verkligen är, skulle hon, i det hela taget,
ganska litet förringa förtjensten af denna karaktersteckning. Ty
det ligger ingen absolut omöjlighet uti förutsättningen, att Göran
Persson verkeligen tänkt, såsom skalden låter honom tala. Man
behöfver ju ej göra sig några skrupler vid att tro, det parvenyn
af hjertans grund hatade de födde innehafvarene af all glans
och herrlighet i denna verld: och ehuru skalden låter gunst-
lingen säga, att han Jöraktar sin herres person, gör han sig
likväl ej saker till den anakronismen att beskjdla Göran Persson
för förakt emot sjelfva konungamakten.
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Sin ovanliga gåfva af poetisk intuition vid uppfattningen
af det individuella hos olika karakterer har Börjesson dessutom
på ett lysande sätt dokumenterat vid lösningen af ett annat hit-
hörande problem, det allra svåraste, liksom det allra vigtigaste
af dem alla, på hvilka han egde att fresta sina krafter. Vi
syfta naturligtvis här på teckningen af Erik XIV:s eget Proteus-
artade lynne. Svårigheten för skalden att utfinna en kärna af
enhet, *) kring hvilken de eviga skiftningarna och omkastnin-
garna, oftast till fulla motsatsen af ett närmast föregående sätt
att vara, som utgöra det egentligen karakteristiska, det konse-
qventa under alla inkonseqvenser i Eriks natur, den svårigheten
har Börjesson varit nära på vägen att öfvervinna utan att, så-

som Prutz, öfverdådigt våldföra all historisk sanning. Att han
icke med säker hand fasthöll den Ariadnetråd, hans poetiska
instinkt räckte honom, är, skulle vi tro, en verklig olycka ej
blott för Börjesson, utan för konsten.

Genast vid styckets början presenterar skalden sin hjelte
i dennes egenskap af' artist. lägger ifrån sig pensel
och palett11 och fördjupar sig i konstnärliga drömmar. Angående
sin egen egentliga bestämmelse kommer han till följande re-
sultat. :

"O! att jag varit född en hyddans son,
Och fått valfärda långt, långt härifrån,
Från gråa Norden vänd — min rensel

På rygg — i handen stat' och pensel —

Till dig, du evigt stora Komargrus,
Till dem, den kristna konstens helga tempel,
Till er, I mästare af skuggor, utaf ljus
Och färger! Lärd och ledd af ert exempel,
Ej skulle dilettantens svaga hand

Skapt denna hårda bild i detta hårda land.11

*) Jfr. härom den mästerliga afhandlfngen om olika drama-
tiska karakterer i Hegels Aesthetik, del I, pagg. 303—313.
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Och i dessa ord har Erik XIV framkastat en nyckel till
hela sin karakters chifferskrift. Skalden har likväl försummat
att låta konungen derjemte klaga öfver sin olycka, att hans själ
ej blifvit begåfvad med bestämd, afgjord disposition för ett enda
uttryckssätt, hvari idealet i hans inre kunnat uttala och förklara
sig, utan att detta inre slites af tumultet, hvarunder musikens,
diktens, de bildande konsternas genier täfla om dess uteslutande
besittning. Men redan derigenom, att skalden visat åskådaren,
huruledes Erik, som af naturen var ämnad till konstnär, genom
yttre förhållandens makt blifvit ryckt från sin egentliga bestäm-
melse och förbytt till en handlingens man, en praktisk man par
préférence, i sin egenskap af konung, förstå vi, att sorgespelets
hjelte måste sjelf vara en högst olycklig menniska och således,
emedan lian såsom konung har det yppersta tillfälle dertill,
också göra andra olyckliga. Men denna antagonism mellan
inre disposition och yttre ställning förklarar ännu ej fullständigt
det brustna, sammanhangslösa, stridiga uti hela Erik XIV:s upp-
trädande i verkligheten. Den djupaste roten till alla dessa sken-
bart heterogena utväxter på stammen af Eriks lynne ligger dock
i den af Börjesson antydda dilettantismen, hvartill konungens
artistiska anlag blifvit nedtryckta, antingen genom de yttre för-
hållandena, hvilka ej tilläto anlagens fulla utbildning till sann
konstnärlighet, eller derför, att dessa anlag voro mer än till-
räckliga till att evinnerligen reta och hålla i ständig oro deras
innehafvares sinne, men ej tillräckligt kraftiga till att fram-
drifva skapelser af fulländad skönhet, hvari konstnären kunnat
finna, sin ro och försoning med alla inre strider och låta sitt
kämpande hjerta hvila ut i den glada, tillfredsställda Kellgrenska
känslan: omnis in hoc sum!

Den i memiiskosjälens innersta djupt blickande historikern,
Michelet, lemnar i sin „Histoire de la Revolution Frangaise"
ytterst märkvärdiga kommentarier öfver och bevis för denna
åsigt. Han visar och bevisar, att större delen af de personlig-
heter, hvilka allra mest vilddjursaktigt rasade under den period,
han framställer, voro mer eller mindre misslyckade artister af
alla slag, literatörer, journalister, histrioner med halfgångna
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eller förvridna talanger. Större delen bland dessa voro begåfvade
med ganska känslofulla hjertan, med lågande filantropi, som
ville lyckliggöra hela menskligheten, och med den afgjordaste
lust att förbättra henne. Men desse mensklighetens store älskare,
desse brusande verldsförbättrare kände sig alldeles icke förhin-
drade att mot de konkreta exemplaren af det, abstrakta be-
greppet, mensklighet, som kallas menniskor, ådagalägga den orätt-
färdigaste grymhet, liksom alla deras mästare, Rousseau, hade
mot sina egna barn utöfvat den. Michelet förklarar den sken-
bara motsägelsen i detta sällsamma fenomen genom sjelfva be-
skaffenheten af artistens natur. Han definierar henne med ut-
trycket : homme femme; antydande dermed artistens oändliga
receptivitet för vexlande intryck, hans lifliga konceptions-för-
måga af de mest. olikartade sinnesrörelser. I denna lättretliga
sensibilitet finner den psykologiska historikern grunden till de,
från sina egentliga banor ryckte och dessutom ofärdige eller
blott halfärdige, numera historien sjelf producerande, artisternes
abrupta öfvergång från den ömmaste utgjutelse af egna tårar till

den vildaste uttömming af andras blod.
Om någon historisk personlighet hörde väl Erik XIV till

detta irritabile genus, och derför beklaga vi högeligen, att
ej Börjesson mera konseqvent qvarblef i den riktning, han tyckes
ämnat taga under sitt poetiska ströftåg genom irrgångarna af
Eriks karakter. Ej ens sin hjeltes undergifvenhet för svartsju-
kans, vid vansinnets gränser thronande demoner, har skalden an-
sett nödigt att låta oss se. Och likväl är denna eländiga träl-
dom så naturlig för ett af förnuft ocli lugn sansning till den
grad klent regeradt lynne som konung Eriks, att ifall ej histo-
rien hade lemnat den ovedersägligaste underrättelse om de
hemska utbrotten af hans svartsjuka, skaldens pligt nästan hade
varit att härutinnan genom egen invention godtgöra historiens
oförlåtliga försummelse. Men blott med ett enda ord*) frara-

*) I andra aktens sjunde scen, genom Eriks utrop: - Katrina ?

slungadt mot den under Lofö slottsfönster nattligt kringirrande
Nils Sture.
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kastas en nog obestämd syftning åt detta i psykologiskt, hän-
seende så ytterst vigtiga håll. Att Börjesson icke skulle hafva
insett äfven den poetiska vigten af detta tragiska motivs använd-
ning i detta stycke, kan svårligen antagas, och om han det oak-
tadt gjort intet bruk deraf, måste väl orsaken härtill sökas en-
dast i den tillfälliga omständigheten, att Beskow, tidigare, för-
träffligt förstått att framställa Erik, rasande under svartsjukans
blodiga gissel.

Eriks med detta själslyte nära beslägtade misstänksamhet
i allmänhet har Börjesson deremot ej uraktlåtit att låta bryta
fram med vederbörlig styrka, under all denna böjelses ömklighet
och svaghet. Förnämsta hithörande stället är fjerdo aktens
andra scen. Med anmärkningsvärd natursanning framställes Erik
protesterande emot andras insigt deri, att det ej är skarpsinnig-
heten utan misstroendet, som föranleder konungen att se såväl
det ljusa hitfmidet, som allt annat i svart: vi anföra hans
egna ord:

...Misstankar? Så I kallen mina tankar
Med föregifven oskuld eller hån.
Xär de ej alltid miste gå på spåren
Af de krokvägar, som I kring mig slån! 1"

Att äfven afundsjukan ingår såsom en färgskiftning uti ar-
tistiska, ej af den högsta inre adel uppburna själar, är otvifvel-
aktigt. Hon var troligen icke heller främmande för Eriks sinne-
lag, såsom is.vnnerhet hans krångel emot sin gamla fader, då
denne, i Eriks tycke för länge innehafvande all makt, leinnade
blott ett svagt återsken deraf åt sonen, bevisar. Måhända röjer
också hans vilda lust att tillintetgöra innehafvarene af Sveriges
mest lysande namn, bland annat, äfven en skymt af afundens
bleka, vålnadslika skepnad. Men denna styggelse irrar redan
afgjordt på det fulas område och låter ej utan svårighet bruka
sig af den tragiska konsten, som skyggar tillbaka för vådan att
hembjuda sina hjeltar ej åt deltagandet, men åt föraktet. I ko-
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medin kan denna lumpna känsla taga sin skada igen; hon fin-
ner der de gästvänligaste penater.

En annan förargelseklippa, hvilken skalderne undvikit ge-

nom att helt och hållet lemna henne ur sitrte, är den förställ-
ningskonst, den småslughet, som under svagare stunder beherr-
skar lynnen af Eriks art och i grunden innehåller en bigt om
deras svaghet. Att Erik ej var fri från denna arfsynd hos alla
svaga själar, som befinna sig i en falsk position eller i en så-

dan, som är dem öfvermäktig. kan antagas för mer än sannolikt.
Redan Johannes Messenius, hvars vitnesbörd likväl kan anses
något misstänkligt, emedan han ej utan bitter känsla skrifvit om
Eriks tider, talar om denne konungs dissimulata in Nicolaum
Sture indignatio.*) Samma författare förmäler derjemte, att
flere misstänkt: ..Regem Ericum amentiam dantaxat simu-
lasse ac finaisse, ut si quod.facinus in Proceres committeret,
amentiae praetextu e.icusaretur.u Afven Cteijer, ehuru han ej
fästat sin uppmärksamhet vid det af oss anförda stället, erin-
rar, i anledning af Eriks beteende efter Sture-morden, derom,
aatt till vansinnets afgrundsdjupa hemligheter äfven hör, att det
kan stå fllsanimans med skarpsinnighet och list; att en stor
förställningsgåfva ej sällan är dess följeslagare." **) Vi skulle
tro, att Shakespeare ej hade underlåtit att begagna sig af dessa
traditioner för att äfven ur den skuggsida af Eriks väsende, de
vända fram i dagen, hemta en ny nyans i den färg, han velat
deråt gifva.

Ej för att söka anledningar till tadel mot Börjessons ut-
märkta dikt, hafva vi här följt den beqväma metoden att fram-
hålla, hvad skalden ej funnit för godt att deri upptaga. Våra
anmärkningar åsyftade endast att äfven här lemna några bidrag
till utredning af det ämne, oss närmast åligger. Och gerna med-
gifva vi, att skaldens bemödande att till ett harmoniskt helt

*) Scondia illustrata, T. VI. pag. 36.
**) Svenska folkets Hist. Del. 2, pag. 205. Oeijer citerar,

till stöd för sin åsigt om Eriks sinnesförfattning. D. Magnus Stig-
tomtensis.
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sammangjuta de så disharmoniska beståndsdelarna i Erik XIV:s
karakter stundom krönts af lysande framgång. Särdeles högt
uppskatta vi bland annat den konst, hvarmed Börjesson förstått,
så vidt möjligt var, att rädda konungen ifrån nesan att sjunka
alltför djupt i beroende af sin själsstarke gunstling. Hade skal-
den velat förklara Eriks alla onda handlingar genom det onda
inflytande, Göran Persson på honom utöfvade, skulle ej en enda
ibland dem blifvit deraf förskönad, men konungens svaghet en-
dast ännu mera blottställd. Nu sträfvar deremot Erik med allo
makt att emancipera sig ur sin själs lifegenskap; och hans
kamp för dess oberoende ser derjemte ut såsom en strid för de
bättre makterna i hans väsende.

Det vore oss ett stort nöje att kunna längre qvardröja
vid framläggandet af alla enskildta partier, som bidraga att
gifva skönhet åt den lysande tafla, hvarpå Börjesson tecknat
Erik XIV såsom hufvudfigur. Men vår kritik skulle då få ett
omfång, nära nog jemförligt med diktens eget. Vore det oss
tillåtet att närmare, än hittills kunnat ske, utpeka de olika
ljuspunkter, som gifva glans åt det hela, skulle vi måhända

helst stanna vid Börjessons teckning af drottning Christinas före-
bild en laid: den tjusande prinsessan Cecilia. Hvilken eld, hvil-
ken passion har ej skalden gjutit i de färger, med hvilka han
målat den kärleksvarma furstinnans brinnande drag! Vi tro, att
ej ens Börjessons mästare, Calderon, har att uppvisa en eldigare
och präktigare skrifven scen än tredje aktens fjerde i tcErik XIV 11.

Här var onekligen ett ohejdadt slöseri med skönhet i
Correggios maner alldeles på sitt ställe. Men kan detsamma
sägas om den långa elegiska idyll, skalden funnit behag i att
vira, — liksom en ändlös, af alla blomster, som beteckna tro,
hopp och kärlek etc. etc. sammanflätad guirland — omkring
den afgrund, vid hvars brådjup Erik står, redo att störta dit

neder? Det är oss omöjligt att i femte aktens sjunde scen se
annat än ett stycke för sig, som intagit sin plats i högsta
oberoende af det hela. Ty med bästa vilja förmå vi ej fatta,
att menniskor i Eriks och hans gemåls ställning kunde öfver-
lemna sig i nödens yttersta stund åt så menlösa svärmerier som
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de, Börjesson varit nog obarmhertig att skrifva på deras räkning.
Och likväl kunna vi göra oss en föreställning om någon arm
stackare, som, då skeppet, hvarpå han befinner sig, är hardt nära
att sjunka, i stället för att söka rädda detta, uppstämmer en
psalm, hvilken räcker så länge, som den sjungandes eget lif.
Ville kanske skalden, då han låter sin Erik taga sig tid till
slika expektorationer, framlägga ett nytt bevis derpå, huru för-
tjent konungen var af sitt nära förestående fall? Det hade
varit ett nog indirekt bevisningssätt; och skalden egde dock
i detta hänseende lämpligare medel till sin disposition.

Men man må härom döma, huru strängt man behagar, så måste
man likväl medgifva, att styckets slut ännu vida mindre än nyss-
nämnda ställe försvarar sin plats. Besagde ställe påminner kanske
om den romantiska idealismens stolta förakt för verklighetens styfva
anspråk. Det slut, Börjesson gör på sin dikt, erinrar bestämdt
om en bland denna konst-åsigts fundamentala läror. Det är be-
kant, att de tyska romantikerna med sina förkämpar, bröderne
Schlegel och Ludv. Tieck i spetsen, teoretiskt och praktiskt
hyllade såsom en bland sina högsta principer — för att icke
säga sin absolut högsta — idéen om den poetiska ironin.
Senare förleddes äfven Solger att bringa i system denna nog
vaga lära. Vi kunna ej här inlåta oss i en exposition deraf,
utan hänvisa blott till första delen, pagg. 84—90 af Hegels
Aesthetik, der denna åsigt blir behandlad enligt förtjenst. *)

uDiese Manier erscheint als eine vornehme Stellung, welche mit
der Suche fertig ist nnd iiher ihr steht", säger Hegel bland an-
nat i sin uti noten citerade kritik öfver Solger. Det måste vara
en gengångare af detta förnäma maner, som lockat Börjesson
att sluta sitt vackra stycke med den bittraste persiflage såväl
öfver sjelfva dikten som öfver hjelten, hvilken han cleri velat
förherrliga. Redan det förekommer nog sällsamt, att han flere-
städes söker beröfva sitt sorgespel all illusion af en verklighet,

*) Jfr., livad Solger beträffar, Hegels afhandl. Ceber Solgers
nachgel, Schriften. i 16:de B. af Hegels saml. arbeten, pagg. 465,
486 o. ff. samt i (Vmidlinien der Phii. des Bechts, pagg. 150—153.
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då han idkeligen påminner derom, att åskådaren ingalunda må

taga den diktade handlingen på fullt allvar, utan att här blott
är fråga om en diktens lek med det tragiska ämnet. Så heter
det i femte aktens sjette scen:

...Sjelf kommer fantasin
När rätt nian kominer in i tragedin

Och den, mig synes, vi hålla ju
På med i högsta farten nu!

samt längre fram i samma scen

_tHär nalkas slutet då af skådespelet 11

I följande scen heter det åter:

uOch sorgespelet har sitt slut!

Afven om man tager dessa så ofta förnyade erinringar
derom, att det ej är sorgespelet af Erik XIV:s eget lif, man
har för sina själs ögon. utan blott Börjessons dikt om samma
ämne, såsom poetiska liknelser af den poetiskt stämde konun-
gen, måste man väl åtminstone medgifva, att liknelserna smånin-
gom förlora något af nyhetens behag. Men äfven härom vilja
vi ej alltför mycket tvista med skalden. Finner han sådant
behag i sin metafor, att han anser det vara sin ovilkorliga skyl-
dighet att, för bättre minnes skull, flerfaldiga resor inskärpa
dess vigt och betydelse i sina åskådares fantasi, är detta väl ej
alldeles hans ensak, men det vore dock honom gerna förunnadt
att fresta, till livad grad publikum kan vara ense med honom
i hans enskildta, oskyldiga tycken. Men då skalden vid allra
sista slutet af sitt stycke ånyo får det infallet att åter fram-
draga den redan noa: förslitna bilden, och denna gång förvriden
till argaste karrikatyr, antager den poetiska figurens exposition —

prostitution borde vi nästan säga — en karakter, hvari oskulden
icke mer är det försonande draget, och som ej kan anses böra
bero af skaldens privata förgodtfinnande, och icke ens af publi-
kens. Ty konstens eviga, oeftergifliga fordringar lederas af en
sådan framställning i deras innersta helgd. För att man må
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kunna bedöma Börjessons uti ifrågavarande fall, röjda c.konst
att sluta stycken 11, anföra vi detta bedröfliga siut:

"Na, menighet, drag hemåt! Slut
Är lumpna skådespelet af — en fallen Kung! 11

Ar denna sällsamma av is au publique blott ett fanatiskt
utbrott af en till det yttersta drifven opoetisk blygsamhet, som
ironiskt ropar till menigheten: livad jag vid detta tillfälle haft
den oförtjenta äran, för att icke säga oblygheten, att under-
kasta din gunstiga onipröfning, är knappt förtjent af utmärkelsen
att af dig, högtärade publikum, bespottas? Det är ju blott ett
t,lumpet skådespel af en fallen kung 11, jag, oaktadt bästa vilja
att åstadkomma någonting förträffligare, förmår erbjuda dig.
Men så lutnpet än mitt arbete är, så bedöm det dock ej efter
dess egen lumpna beskaffenhet, utan efter din outtömmeliga
ynnest, som låter nåd gå för rätt. Applådera således af hjer-
tans grund du fragmentariske representant, för tillfället, af den
konstförståndiga menskligheten!

Men nej! Det är omöjligt, att en skald, som haft det
stolta hjerta att dikta ett så herrligt sorgespel som CiErik XIV11,
kan erbjuda sjelf den tröstlösa, anblicken af en så infam mode-
stis c,_lumpna sorgespel". Det slut, han gifver sin dikt, måste så-
ledes tagas efter orden och tillämpas på ämnet. Men sålunda
förekommer det, om möjligt, än mer motbjudande och upprö-
rande. I det först supponerade fallet skulle Börjesson blott så-
som skald försyndat sig emot sig sjelf. Men betraktar han an-
blicken af ■en fallen kung, sådan som Erik XIV, såsom „ ett
lutnpet sorgespel 11, försyndar han sig emot menskligheten. Och
fallet vore ungefär detsamma, om han medelst sin bittra diatrib
velat låta förstå: att han visserligen sjelf, för sin enskilda del,
icke betraktar saken ifrån en så låg synpunkt, men att hans
högre, humanare ståndpunkt ingalunda är menighetens. Ej ens
sorgespelet af den obetydligaste menniskas fall, också om detta
vore högeligen sjelfförvålladt, kan synas såsom ett lumpet. Och
ännu mindre bör fallet af en så riktbegåfvad och äfven i rent
menskligt hänseende så betydelsefull menniska på thronen som
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Under den tidrymd äf mer än fyra decennier Fredr. Oyg-
naeus såsom skriftställare, skald, lärare och vältalare verkade i
vårt fädernesland, utvecklade han en efter våra förhållanden
ovanligt stor literär produktivitet, hvars alster ligga spridda i
en mängd olika böcker, broschyrer m. m. eller ock, ehuru till
ett ringare antal, ännu befinna sig i manuskript bland den bort-
gångne författarens efterlemnade vittra qvarlåtenskap. En ord-
nad och så vidt möjligt är fullständig upplaga af Fredr. Cyg-
naei samlade arbeten måste dock anses komma att utgöra ett
vigtigt och värdefullt bidrag till Finlands nationalliteratur. Äf-
ven för den nu bortgångne författaren af dessa verk var det i
lifstiden en kär förhoppning, att hans arbeten en gång skulle
i en sålunda samlad upplaga hembjudas den fosterländska
allmänheten, och behedrade han i sådan afsigt upprepade gånger
under sina sista lefnadsår samt ännu på dödsbädden underteck-
nade med uppdraget att redigera och utgifva en fullständig edi-
tion af hans samlade arbeten.

Ehuru nogsamt inseende vanskligheten af ett sådant företags
ekonomiska sidor, hafva vi dock, öfvertygade om detsammas be-
tydelse i literärt hänseende samt af vördnad för den bortgångne
patriotens yttersta önskan, icke velat undandraga oss det äro-
fulla uppdraget samt skrida nu till dess förverkligande, i det vi
härmedelst inbjuda den fosterländska allmänheten till en sub-
skription på en fullständig upplaga af

FREDR. CYGN^EI

SAMLADE ARBETEN.
Enligt vår utstakade plan kommer denna upplaga att, så

vidt författarens efterlemnade skrifter möjliggöra sådant, full-
ständigt upptaga allt, livad Cygnaeus på svenska språket pro-
ducerat och som kan anses förtjent af att intaga en plats i hans
samlade arbeten. Detta verk — till omfånget ett af de största
literära arbeten, som i detta land sett dagen — kommer att
omfatta trenne afdelningar: l:o Historiska arbeten; 2:o Lite-
ratur historiska och Blandade arbeten samt 3:o Poetiska ar-
beten, hvilka serier utgifvas vid sidan af hvarandra i häften af
5 ark samt i det format och den typografiska utstyrsel, som detta
nu utkomna första häfte utvisar. Hvarje afdelning kommer att



omfatta ett olika antal band. Men hvarje bands sista häfte följa
titelblad och innehållsförteckning för bandet. En utförlig lef-
nadsteekning af Fredr. Cygnaeus åtföljer slutbandet, som kom-
mer att prydas af den bortgångnes porträtt.

Vid det grannlaga värfvet att redigera Cygnaei arbeten
skall bemödandet blifva att dervid förfara med tillbörlig pietet
för författarens uttryckssätt och tankegång. De förändringar i
skrifsättet, som i vissa fall befinnas vara absolut nödvändiga,
skola verkställas med varsam hand. Den vexlande ortografin i
Cygnaei under en lång tidrymd utgifna arbeten återföres till en
nyare tids, utan att dock det modernaste skrifsättets alla bestäm-
ningar ansetts lämpliga att här iakttagas.

Utgifningen skall fortgå regelbundet, dock så att icke flera
än omkring tio häften årligen lemna trycket, hvarför det icke
bör blifva alltför betungande äfven för den mindre bemedlade
att med sitt bibliotek införlifva detta arbete. Subskriptionspri-
set är beräknadt så lågt som möjligt eller till 1 mark 25 penni
per häfte.

Samlingens omfång kan ännu icke med bestämdhet angif-
vas, men torde komma att kunna inrymmas i 40 å 50 häften.

Subskription, som är bindande för hela verket, emottages
hos alla bokhandlare i landet

Helsingfors i December 1881.

E. Nervänder,G. W. Edlund,
Förläggare Redaktör

af

Fredr. Cygnaei Samlade Arbeten.
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Erik XIV, hvarken anses eller sägas vara någonting lumpet.
Åtminstone i och vid sådana fall upphöra diktens fri- och rät-
tigheter att sätta sig i sin ironiskt-idealistiska högfärd öfver det
sedliga innehåll, som yrkar ovägerlig respekt såväl från diktens
som verklighetens sida.

Hur man således än må betrakta utgången af Börjessons
sorgespel, är den lika tröst- och försoningslös. Skalden, som
dock aldrig sparat på sina ord, då han vill hafva fram något,
hvilket ligger honom om hjertat, expedierar all den ånger och
ruelse, man har rätt att fordra af en konung, den der brutit
så mycket, ehuru han aldrig helt och hållet sönderrifvit sin själs
adelsbref — med mindre än halfannan rad:

Jag lefva skall
Att djupt må bli mitt straff, som mina synders svall. 1'1

Hade den stora omöjliga lyckan varit mig gifven att dikta
ett sådant sorgespel som Börjessons t,Erik XIV11, skulle jag, innan
den fallne konungen sjunker i en dvala, hvilken lemnar mer än
en åskådare i osäkerhet derom, huruvida den ej öfvergår till
dödens sömn, låtit honom gå in i sitt inre och inför Gud och
menniskor erkänna, kvad han emot dem förbrutit. Den ånger-
fulle konungens tankegång hade kunnat vara ungefär följande:

ttMig makten gafs, men vishet ej jag undfått:
Den spira, Gud förtrodde åt min hand,
Förbyttes i en orättfärdig bila
Och skärptes bistert till banditens do.lk.
Jag svor att, hägna rätt; och rätt jag kränkte.
Jag hat och split bordt släcka i mitt land;
Och visste der blott tända upprorslågor.
Jag yfdes af min bildning; men förstod
Ej mensklig känsla fostra upp hos folken;
Och om mitt rike vardt en mördarkula,
Var mitt exempel det, som deri följdes.
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Hvad min missgerning har förtjent, jag lider.
Men, Herre, fast jag icke funnits värd
Att såsom konung föra ut Din vilja,
Låt mig dock aktas värdig att som offer
Försona egna synder och mitt folks;
Och straffa icke detta för min skuld.
Likmycket är det hvem, som här regerar,
Allenast Gudi ära sker i höjden,

Frid rår på jord, hos menskorna god vilja.11

Det der skulle Börjesson ofelbart uttryckt mycket gran-
nare. Men sådant det nu är, torde det dock befinnas vara san-
nare än hans fras om: a det lumpna skådespelet af en fallen
kung 11.

Om, såsom vi sökt visa, Lidner i följd af bristande histo-
riskt sinne i sin ~Erik XIV" trampat historiens billigaste fordrin-
gar under sitt dityrambiska snilles fötter, och Börjesson begag-
nat sin rätt att låta historiens anspråk något stå tillbaka för
de poetiska, han närmast egde att bevaka, har deremot en
tredje skald med berådt mod handterat henne, såsom skulle han
alldeles icke anse historien vara sid juris, och i kraft af sin
skaldiska maktfullkomlighet reducerat hennes lifsuppfyllda inne-
håll till ett caput mortuum af ihåliga namn, i hvilka poeten
kan insticka alla de meningar, hans godtycke finner dertill lämp-
liga. Det är den bekante tyske literatören Robert Prutz, som
enligt sin vana*) så sjelfsvåldigt farit fram med den historiske
Erik XIV. Redan det tillnamn af: Bauernkönig, hvarmed
han behedrar Erik, tillkännager tillräckligt mot hvilken ten-

*) Att sådan är hans vanliga sed eller osed, erkänna äfven
hans landsmän. Så frågar Hettner i sin skrift: Das möderne
Drama, pag. 57: „Was gilt Robert Prutz als Tragiker? Sind seine
Helden, sein Moritz von Sachsen, sein Karl von Bourbon und zu-
guterletzt sein Erich der Bauernkönig, etwas Anderes als modern
rhetorische Masken fur die gluhenden Freiheitsideale des Dichters ?"

Afven Rosenkranz i sin nyligen utgifna bok: „Aesthetik des Häss-
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dens skalden brådstupa lutar. Och att en sådan, oberoende
af poesins egna inre fordringar, råder i och öfver Prutz' alla
dramatiska arbeten, förstås lätt af Hettners nyss citerade ord.
Tvänne, stundom ganska nära med hvarandra sammanhängande
frågor framträda sjelfmant ur det skådespel, hvarmed vi nu
sysselsätta oss och yrka på ett svar från vår sida. Den ena
angår rättigheten af tendensens sjelfständiga uppträdande i
poetiska arbeten i allmänhet och uti dramatiska isynnerhet. Den
andra åter skulle pröfva den dramatiska skaldens befogenhet,
att enligt sina ändamål maniera de råämnen, af hvilka han ta-
ger besittning på historiens verldsallmänning. Framför allt den
senare frågans utredning skulle för oss hafva ett stort intresse.
Men sjelfva detta intresse förbjuder oss att med några lösliga
fraser, hvilka ej kunna tränga in i djupet af ämnet, ytligt vid-
röra detsamma. Vi förbehålla oss derför att få vid ett annat
tillfälle upptaga samma fråga till den granskning, utrymmets
trängsel omöjligen nu tillåter. Vår hufvudåsigt härutinnan hafva
vi för öfrigt ej blott här, utan vid andra tillfällen redan sökt
åskådliggöra såväl teoretiskt som praktiskt. Vi protestera och
skola alltid af alla krafter protestera mot hvarje helgerån från
diktens sida utöfvadt emot bestämda historiska personligheters
oantasteliga anspråk att respekteras såsom personer äfven då,
när deras försvar redan är öfverlemnadt åt historiens samvets-
grannhet allena. Men icke är det vi, som stiga fram med kröni-
korna i handen, för att dermed slå skalderne på fingrarna,
ifall desse vågat begå majestätsbrott emot helgden af någon dag,
något datum. Ty vi fråga med Goethe: *) a wozu wären denn
die Poeten, wenn sie bloss die Geschichte eines Historikers
vviederholen wollten P

Den poetiska frihetens rättigheter öfver historien hafva
dock sina gränser; och äfven de yttersta bland desse har Prutz
dristeligen öfverskridit. Denne Erik, ibland hvars första åtgär-

lichen", pag. 107, klagar bitterligen deröfver, att Prutz: ..statt der
Poesie der Geschichte gehorsam zu sein", formar hjeltarnes öden
och karakter efter egna pottiskt-politiska nycker.

*) I sina: Gespräche mit Eckermann.
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der såsom konung var stadgandet, t,att de adliga slägterna skulle
återbekomma alla från dem indragna och med det kungl. arfvet
förenade gods; 11 denne Erik, som förnämligast illustrerade sin
kröning genom att, först bland alla Sveriges konungar, utnämna
grefvar och friherrar, hvilka begåfvades med ofantliga, för all-
mogen hårdt tryckande förläningar; denne Erik, som, närhelst
han så hafva kunde, förvandlade sin regering till ett stort gala-
spektakel, hvari den ursinnigaste lyx, hvartill hela Europa hade
lemnat — mot svenska bondens svett och möda naturligtvis —

sin kontingent, var rådande; den Erik ändteligen, som sjelf ut-
färdat det rysliga mordbrännar- och mandråparbrefvet af den
15 Sept. 1564;*) — honom förvandlar Robert Prutz' skaldiska
hand till en enkel, flärdlös, endast på böndernes intellektuela,
moraliska och materiela förbättring betänkt furste. Och hvad-
helst samma hand vidrör i stycket, byter ögonblickligen, på det
mest iäbulösa sätt, hela sitt historiska skaplynne. Den besyn-
nerligaste metamorfosen är likväl kanske den, Prutz låtit
yPrästkläppen 11 Göran Persson undergå. Vi anträffa honom här,
af poeten upphöjd till grefligt stånd. Han har, i följd af denna
sin oväntade befordran, en i begynnelsen ganska framgångsrik
kärleksintrig — kan läsaren gissa med hvem? — med ingen
annan än Catharina Jagellonica sjelf: c; und kommt in solchem
Conflict um 11, såsom Heine sjunger, sedan grefve Persson likväl
dessförinnan tagit lifvet af sin fursteliga älskarinna, som endast
till vinnande af sina afsigter dragit honom vid näsan med kär-
lekens gycklande band. Af en poet, som så fräckt vänder opp
och ned på historien, såsom han det gjort i Eriks och Göran
Perssons personer, kan man ej vänta, att han skulle lemna oan-
tastad Catharina Jagellonicas helgonsköna trohet mot sin gemål
eller någonting annat, som hos henne fanns vördnadsbjudande.
Också uppträder hon i Prutz' stycke nära nog såsom en för-
sämrad upplaga af sin samtiding Catharina af Medici. Och vi
tillåta oss att anse detta missbruk af den poetiska friheten för
det infamaste, poeten tillåtit sig.

*i Se härom Geijers Sv. Folkets Hist. D. 2, pag. 191.
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Då knappt en skymt af den egentlige Erik XIV visar sig
i Prutz' ttErich der Bauernkönig"", anse vi oss ej skyldige att

här underkasta dessa , tfria fantasier11 öfver en imaginär person-
nage någon närmare ompröfning. Neka vilja vi ändock ej, att

Prutz genom de förfärliga nederlag, han bibringat historien, vun-
nit, åtskilliga fördelar åt poesin. Den harmoni, som är så oän-
deligen svår att gjuta öfver Eriks i dissonanser sönderfallande
lynne, har den tyske skalden eröfrat åt sin hjeltes karakter
derigenom, att han förelaggt honom ett mål, dit han af alla
krafter sträfvar. Den af olika inre makter slitne konungen
beherrskas nu af en enda patos 11, som gör honom stark
ännu i sjelfva undergången, stark i hoppet och förtröstan, att
de syften, för hvilka han kämpat, skola öfver hans graf segrande
gå till målet. Enskildta ställen af förvånande poetisk styrka och
skönhet möta oss dessutom fierestädes i denna dikt. Rik derpå
är t. ex. tredje aktens nionde scen mellan Erik och den arme
hertig Magnus af Östergöthland — hvilken Prutz roat sig med
att befordra till hertig af Ingermanland — och som slutas med
hertigens galenskap, då han tvingas att underskrifva sin broder
Johans dödsdom,*) samt med hans död genom Eriks förvållande.-
Herrligast af allt torde dock vara sista aktens sjunde scen,
hvarest Erik omtalar för sin gemål en dröm, han nyligen haft.
Vi kunna ej neka oss nöjet att derur afskrifva några verser, som
förmå gifva en föreställning om de öfrigas styrka:

t!Gekoinmen,
So schien es, war die Stunde des Gerichts,
Und die entsetzliche, die Wage klang,
Auf welcher Gott der Menschheit Thaten wägt.
Und wieder scholl die Stimme, und ich hörte,
Wie sie zum Richtstuhl die Tyrannen rief,

Die je gelebt vom Anbeginn der Zeit. Sie kamen

*) Deri har Prutz mästerligt begagnat sig af motiver, dem den
historiska traditionen erbjöd honom.
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lii endlos langem Zug, angstbleiche Männer,
Und stuckweis fiel von den verfaulten Gliedern
Der eitle Rest der königlichen Pracht:
Nero, Elagabal und Dschengiskhan.
Unzähl"ge Namen, alle eingeschrieben

Mit blufger Schrift ins Fleisch des eigenen Volks,
Bespriitzt mit Blut, in eignem Herzen wiihlend
Mit Gift und Dolch.
Da hört' ich meinen Namen: und ich rief
Und sprang empor und rief: Herr, nicht zu diesen!
Zu diesen nicht! Ich habe keinen Theil!
Und eines Klägers Stimme klang und sprach

ist ein Brudermörder! Hat gewatet
In Blut und Tod! Sein Namen ist verflucht,
Und wer ihn nennt, bekreuzet sich vor ihm —

Stoss ihn hinab, o Richter, in die FlammenP
Und plötzlich, sieh! als gosse lindernd Oel
Sich auf des Meeres aufgeregte Fluth,
So ward es still: durch alle Himmel ging

Ein Wimmern, unaussprechbar: gleich als läge

Ein ganzes Volk,
Ein tapfres, freies, tugendhaftes Volk,
Vor Gottes Thron: und breitete die Hände
Und bat fur mich. 11

— — •—

Är detta ej så skönt, att hvilken skald som helst kunde

vara glad öfver att hafva skrifvit något dylikt?
Det vilda element, som förefinnes i Prutz' dramatiska

stycken, är i det hela nära beslägtadt med det, som stormade i
Schillers tidigaste. Men Schiller hade likväl för mycket både af
historiskt sinnelag och af adel i sin själ för att äfven, då han
visar lust att gifva den stundande historien en annan riktning
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än den, hon dittills följt, våldföra henne så, som Prutz tillåtit
sig det. Om Schiller förgripit sig mot hennes objektiva sanning,
sker det för att gjuta åtminstone på de handlande personerna,
dem han lånar ur historien, ett idealiskt återsken ifrån sitt
stora hjerta*).

Såväl i detta hänseende som i många andra har Schiller
blifvit följd af en svensk skald, hvilken tänkt högt om konsten,
såsom endast få det gjort i den kulna Norden, den der har så
många frostbitande nätter äfven för konstens ömtåliga blomster.
Men om han allvarligt respekterar skaldekonstens fordringar,
har han dock ej känt sig befogad att med förakt kasta tillbaka
de rättigheter, historien vill göra gällande i afseende å det slag
af dramatisk dikt, som från henne lånat ej blott sitt namn, men
äfven så mycket annat mera väsendtligt. Det är Beskow, som
i sin t,_Erik XIV11 i högre grad än någon annan skald, hvilken
lagt hand vid samma ämne, sökt förlika historiens reella och
poesins ideella kraf, och som äfven, om han ej fullkomligt lyckats
i detta förmedlingsförsök, likväl skänkt sitt lands vittra litera-
tur ett historiskt drama, så vidt vi förstå, af intet annat der-
städes öfverträffadt.

Den aktning, Beskow visat för historiens poesi i Erik
XIV:s lif och öden. har likväl naturligtvis förorsakat honom
många svårigheter, dem de andra skalderna, hvilka, livar och en
på sitt sätt, hufvudsakligast eller uteslutande underkastat sig
poesins ensidiga bud, med lika stor dristighet som lätthet af-
lägsnat. Den olägenheten möter i allmänhet alla skalder, hvilka
utvälja sina ämnen för poetisk bearbetning inom historiens om-
råde, att dessa ämnen ligga vidt utsträckta i tiden och rummet
samt derför motsätta sig, nästan med den osmältbara mate-
riens ihärdighet, den ombildande konstnärens bemödanden att
sammangjuta dem till enhet, till ett helt. Det var derför en så
oändligt stor fördel för de antike tragiske poeterna, att de emot-

*) Äfven Prutz idealiserar väl också Men om det gifves en
„schlechte Idealität", så är det väl den, då poeten endast förvrider
de historiska personligheternas drag efter sitt eget beläte.
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togo föremålen för sina daningar icke i råa massor, utan redan

omformade genom slitningen af förgångna tider och idealiserade
af myten, hvilken frånskilt allt obehörigt, enheten störande
derur och inlagt i stället sin poetiskt djupa mening deri. Så-
lunda voro ej skalderna nödsakade, att sjelfve först likasom ut-
hugga ur klippan de tragiska figurer, som skulle poetiskt ge-
stalta sig och grupperas i dikten. Än mindre behöfde de hugga
sjelfva marmorblocket i stycken för att åter upptaga den eller
den biten deraf, som kunde lämpa sig för deras skaldiska
mosaikarbete. De hade således ej behof af att kämpa med en
oöfverskådlig mångfald, hvilken stretade emot all poetisk förkort-
ning enligt perspektivets lagar. Ej blott färdiga enstaka figu-
rer, endast omgifna af, inom en bestämd begränsning framträ-
dande och hufvudföremålets betydelse releverande biomständig-
heter, tillföllo de antike skalderne i arf ifrån de i forntidens
dunkel sväfvande myterna; dessa mytiskt-poetiska figurer hade
dessutom koncentrerat hela sitt förgångna lifs mening i en enda
hufvudsaklig handling, ett enda ändamål för sin tillvaro, ett enda,
men stort och djupt trängande anspråk att oförgängligt lefva i
sagan som i dikten.

Man hehöfver ej läsa de bekännelser, Beskow nedlagt i
sitt företal, för att finna, hvilken svår kamp han bestått, då han
sökt böja alla de vidtutgrenade omständigheter, som af Erik
XIV:s hela lif göra aen fortgående tragedi 11, under de lagar för
enheten i handling, som den dramatiske skalden, huru fritt han
än annars må taga sitt kall, ovilkorligen måste hylla. Sjelfva
hans dikt, så vidtomfattande, att den fyller tvänne särskildta
skådespel, af fem akter hvartdera, bär nogsamt vitnesbörd om
den makt, det historiska ämnets vidlyftighet på honom utöfvat.

Också är Beskow den ende skald, som gifvit ett rum åt
,_cEriks försoning11, genom lidande och. högsta försakelse, uppå
den tafla, som utbreder för oss hela den långa sluttningen,
hvarpå den olycklige, konungen halkar ned ifrån högsta herrlig-
het till djupaste elände, der han så länge dväljes för sina syn-

ders skull. Det kunde tyckas, som vore en dramatisk hand-
ling, hoptränad inom de trångaste väggar, inom hvilka nästan
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någon konung varit tvungen att taga sitt residens, nog knappt
tillskuren för ett skådespel af ganska betydliga dimensioner.
Men Beskows höge mästare, Schiller, har ju känt sig oändeligen
lycklig öfver att i sin Maria Stuart påfinna en nästan lika in-
skränkt samtidig lokal för sitt sorgespel; en lokal, som åtmin-
stone erbjöd den fördelen att utstänga den moderna historiens,
genom sin disparata mångfaldighet förvirrande massors påtryck-
ning. Och Schiller förskaffade sig här dessutom tillfälle att mer än
någonsin annars praktiskt förverkliga de läror, han i sina teore-
tiska afhandlingar om den tragiska konsten uppställer såsom
dennas högsta ideal: han fick visa styrkan af den — för att be-
gagna Vischers konstuttryck — anegativa patos 11, hvilken i ädla
själar, segrande ännu i undergångens stund, mäter sin motstånds-
kraft ej efter de tillintetgjorda yttre hjelpmedlen utan efter de
i menniskans innersta oåtkommeliga.

Vi hafva redan mer än en gång antydt hos Beskow ej ett
beroende af, men en likhet med Schillers genius och åskådnings-
sätt, och vi behöfva ej påpeka närmare, huru ärofull anlednin-
gen till en sådan, ej ensamt af oss anställd jemförelse är för den
svenske skalden. Må ingen missförstå oss så, såsom skulle vi i
Beskow se en blind efterhärmare af den store — den störste
säger Gervinus och med honom mången annan — dramatiske
skalden. Schiller har blott utöfvat på Beskow det inflytande,
som allt ädelt och stort, vare sig i literaturen eller verkligheten,
utöfvar på en nära beslägtad själ. Beskow har icke egentligen
bildat sig efter Schiller; men den sistnämnde skalden har dock
inverkat oändeligen bildande på den förres skaldeförmåga. En-
dast någon gång visar sig hos Beskow spår af ett alltför direkt
inflytande från Schillers poesier*). Vanligen röjer sig detta så-
som en välgörande totalitet.

*) Sådant är t, ex. fallet i förra afdelningens fjerde akts fjerde
scen mot slutet, hvarest Erik omtalar den begrafning han tillämnat
de mördade Sturarne, och som starkt påminner om Fiescos ord vid
sin älskade Leonoras lik. En lika påtaglig reminiscens från Schil-
lers Mortimer i „Maria Stuart" förekommer i senare afdelningens
andra akt och tredje scen, hvarest De la Gardie utför Mortimers roll.
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Gemensam för båda desse skalder är isynnerhet en egen-
skap, hvari deras högsta styrka, men kanske också deras sva-
gaste sida uppenbarar sig. Det är den ur djupet af deras ädla
sinnen härflytande böjelsen att idealisera, i ordets vanliga me-
ning, allt, som af deras skaldiska anda vidröres. Ännu mindre
än på Schiller kan man dock på Beskow använda Ludv. Tiecks
ord*) om deras gemensamme mästare Shakespeare: Ciwelche
Erschtitterungen er selbst erlebt haben muss, um so innig ver-
traut von allén diesen Schrecknissen sprechen zu können; und
wie er dennoch in diesem Wirbelwinde aller Leidenschaften in
dieses scheinbare Chaos der Verzweiflung Licht und Ordnung
mit so sicherer Hand wirft! 11

— Om både Schiller och Beskow
visa ett olympiskt lugn, tyckes detta, åtminstone ej hos den se-
nare, vara lugnet hvarken under eller efter en allt genomska-
kande storm.

Minst har Beskow, oaktadt sitt uppriktigaste bemödande,
lyckats i att upphjelpa Johans ytterst förfallna såväl moraliska
som poetiska affärer. De förbättras ganska litet deraf, att en
jesuit — icke heller tecknad med de stora och djerfva drag, kon-
sten borde kunna gifva åt detta märkvärdiga slägte — uppträder
som Johans onda genius. Vår fasta öfvertygelse är dock den,
att äfven Johan kunde räddas åt konsten på ett lämpligare sätt,
än Johanna von Weissenthurn det förmått i sin ~ Johann von Finn-
land." Och derigenom, att segraren Johan i dikten ställts så
lågt, förekommer Eriks fall alltför mycket tröstlöst, ifall man
ej med all makt fasthåller den tanken, att han egentligen dock
ej faller för någonting annat än för hördan af sina egna syn-
der. Men äfven genom denna ansträngning hafva vi ej förmått
att vid första afdelningens slut borttränga minnet af Hegels
märkvärdiga ord **) om katastrofen i Schillers „Wallenstein": ~Leb-
en gegen Leben; aber es steht nur Tod gegen Leben auf, und
unglaublich! abscheulich! der Tod siegt iiber das Leben! Diess

*) I hans omdöme öfver ~Kung Lear", i Krit. Schriften, D. 3,
pag. 227.

**) D. 17, pag. 413
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ist nicht tragisch, sondern entsetzlich! Diess zerreisst das Ge-
muth; daraus känn man nicht mit erleichterter Brust springenll.

Men försoningen kommer dock skön och ädel vid den
förträffliga diktens sista slut. Då förstår man klart meningen
af det försoningsrika vittnesbörd, den störste bland Eriks fiender
gaf om sin hädangångne olycksalige broder: aHan var dock en
smord och krönt Sveriges konung, den der, med det onda han
råkade, Gud bättre, bedrifva, hafver också mycket godt och
manligt uträttat i sin regeringstid I'.





DET TRAGISKA ELEMENTET
i

KALEVALA.



Ingick i andra häftet af Cygnaei ttAfhandlingar i populära
ämnen 11, utgifvet af trycket år 1853.



Det tragiska elementet uti Kalevala.

I.
, tTvå makter är det, som regera verlden: sabelns och tan-

kens — men tankens makt är ändock den starkare 11. Så utlät
sig en gång en man, som mer än någon annan hade pröfvat och
bestyrkt sin menings förra hälft genom segerlycka och herrskare-
välde och som genom ofärd och sitt fall kom mer än tillräck-
ligt i tillfälle att bevisa äfven sanningen af tesens eftersats. Ty
det var Napoleon. Och ehuru det mången gång kunde tyckas,
som verlden icke skulle duga till någonting annat än att rege-
ras af saheln — i alla dess modifikationer från knölpåken till
bödelsbilan — så torde dock tankens makt vara ej blott den
starkare, utan äfven den makt, hvars välde varar längst. Denna
öfvertygelse skulle lända till stor tröst för de flesta, dock fram-
för allt för sådana nationer, hvilkas sabel väger fjäderlätt bland
tyngderna i verldens vigtskål, men hvilkas tanke håller stången
med de djupsinnigaste folkandars. Det torde vara lätt för fin-
ska läsare att utgrunda, till stöd för hvilket folks lefnadsmod
denna tröstegrund af finsk hand utkastas.

Och likväl är denna grund endast alltför svag, ifall man
tilltrodde sig kunna derpå bygga skeft och ensidigt. Der tan-
ken ej bäres af handling, slappas tankens nerver lätt, och dess
makt brytes ned ända till vanmakt. Ett högst märkvärdigt och
oss nära liggande bevis på denna handlingens och tankens in-
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bördes vexelverkan erbjudes af lokalen, hvarpå den äldre Kale-
vala upplagans väldiga sånger hufvudsakligast spirat opp, äfven-
som af de platser, ur hvilka den senare editionens ännu väldi-
gare tillskott framför allt uppvuxit och blifvit skördadt af varma,
nitiska händer. Ty den förstnämnda sångskörden insamlades ju
ur folkets själ på dessa det östliga Karelens gränsmarker, som
tusentals gånger blefvo omtvistade, slitna, blodade, äfven sedan
man begynte tala derom, att Finland egde en bestämd gräns —

och att således ett Finland existerade. Och Kullervo-cykeln
hopflätades i Ingermanland; denna halftuttorkade hafsbotten, som
tyckes vänta på, att de vågor, som blifvit undanträngda, skola
segrande återvända för att intaga sina forna lägerställen; detta
land, der kejserlig herrlighet, framkallad liksom genom trollslag
ur intet, stormar skyn, lemnande der nere i sitt grannskap de
armaste kojor — lik molnens luftslott, stigande öfver den af
skogseld tärda sandmon; sluteligen detta stora rå- och rörs-
hemman, hvarom skilda, ej blott politiska, men religiösa makter
rifvits under århundraden med en ihärdighet och en ifver, mot
hvilka kampens hetsighet kring Patroklos' lik tyckes endast en
barnlek, och hvarur ännu under 1812 års jättekrig hoppet och
löftet om personlig frihet lockade fram en friskara af aderton-
tusen man, som med förtvifladt mod stred emot den inbrytande
våldskräktaren och föll, så att endast en tredjedel kunde åter-
vändande intaga en plats inom den segrande härens leder *).

Det ofvansagda skall utan tvifvel tyckas lemna vida öpp-
ningar för inkast, gjorda med all den säkerhet, förutfattade

*) Denna ingermanländarenes resning i massa till det hotade
Rysslands försvar har väl blifvit glömd eller förbisedd af politiska
historien, som ej kan gifva sig tid att omtala bagateller: men för-
fattaren, för hvilken det mensMiga i folkens lif och rörelse eger en
sällsam tjusningskraft, har ej kunnat motstå lockelsen att söka ur
glömskans våld rädda ett faktum, förtrodt åt honom af pålitliga,
trovärdiga vittnen. Föröfrigt anhåller jag, att läsaren icke måtte
obenäget och på, förhand aigöra, att påminnelsen om Kulervo-cykelns
födelseort ej till saken* •— såsom man gerna plägar taga för
afgjordt om det mesta af hvad jag skrifver. Äfven författaren ut-
går ifrån en förutsättning: den att eftertanke ej saknas hos den
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meningar städse skänka sina innehafvare. Man skall finna det

mindre välbetänkt, att tillvaron af en samling sånger anföres
såsom bevis på tankens makt i det folk, som diktat dessa. Än
mindre ursäktligt skall det vilja synas, att den skakade, sargade,
blodgödda jordmonen, hvarur samma sånger arbetat sig upp i
dagen, åberopas såsom befordrande dessas växtlighet och icke
fastmera såsom ett väsendtligt hinder, under hvilket de natur-
ligtvis bordt förqväfvas. Är det en tillåtet att tvifla uppå den
gamla af årtusendens erfarenhet betryggade läran: Inter arma
silent MusaeH

Vi svara:
Menar man med vitterhet endast en vitterlek, hvars slut-

stafvelse kastat ut åt alla vindars förlustelse den allvarliga ro-
ten för ordets förra hälft; vill man i poesin förnimma ingenting
annat än en ljuft läspande aftonfläkt, hvars tid kommer, när den
lättfärdiga lustigheten af andra jeuxfloraux håller på att domna
bort af mättad mattighet: eller en söt lukt, stigande pligtskyl-
digast i oföränderlig enformighet ur städse samma välkryddade
rökelsefat, stationärt på ett altare, som helgats åt alla de vex-
lande stundernas vexlande gudar — då har man rätt att behandla
tankens anspråk att gälla såsom makt i poesin på samma sätt,
som man skulle afvisa en marknadsflaggas böjelse att gälla för
en segerfana. Men ser man i poesin händelsevis någonting an-
nat än slikt: t. ex. begåfvade andars oemotståndliga behof att
gifva luft åt själens innersta mening; hör man det hjerta, hvarur
sången svingat sig opp, dallra i sina djupaste fibrer, så att
dessa tyckas färdiga att springa i stycken, sedan de så mäktigt
blifvit anslagna; famnar sångens horizont de begge verldar,
hvilka klarna för den poetiska intuitionen inom och utom men-
niskan — då borde talet om tankens uppenbarelse i poesin
knappt vara Grekomen en galenskap och Judomen en förargelse

benägne läsaren. Bedrager denna förutsättning ej, så torde vår ar-
tikels fortgång utreda, att uppgiften om fosterbygden för Kalevalas
tragiska element hörde till saken fullt lika mycket som någonting
annat, hvaråt plats kunnat i denna afhandling lemnas.
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och ännu mindre gifva lastarenom rum ibland modernt krist-
ligt folk.

Men erkänner man en gång, att skaldekonsten ej hufvud-
sakligast är konsten att vid de obetydligaste tillfällen och an-
ledningar efter gifna modeller fabricera leksaker till nytta och
nöje för barn af alla åldrar, kön och vilkor, framför allt likväl
när dessa sistnämnda äro lyckligt lottade, så i ett som annat
hänseende, så måste det väl också erkännas, att ju rikare sån-
garandarnas inre och yttre lif lyckas vara, dess mer befordras
den ädlare, högre sångens växtlighet. Man dragé dock ej häraf
den slutsatsen, att vi skulle förmena, det bröderna Rothschild,
hvilka rufva på de massivaste kassakistor i verlden och erke-
biskopen i Canterbury, som har den förmon att suga på den fe-
taste ost i kristenheten, derför borde vara verldens och kri-

stenhetens yppersta poeter. Sådan är och kan ej vara vår me-
ning. När vi nämnde om ett rikt lif, tänkte vi ingalunda på
den rike minnens, ehuru vi å andra sidan för ingen del hysa
den nog allmänt gängse åsigten, att en permanent svältkur och
en död af hunger äro den bästa stimulus för det poetiska lifvet
och det mest passande dödssättet för detsamma. Det lifvet,
hvarom fråga är, hemtar dock sin bästa rikedom och kraft från
sådant, som ofta tillintetgör den lekamliga välmågan och helsan:
från stormen, striden, de stora motgångarne. Men det kan
dock dricka amärg i benen 11 äfven ur en stor lycka, der denna
gäldats af djerf kamp och hugstor försakelse. Den, som en
gång utan att nederbrytas och förkrossas har spelat ett så högt
spel, att insatsen betydt lif eller död, vara eller icke vara, har
sannolikt ur den bistra leken åtminstone en vinning, oberoende
af sjelfva utgången: en lyftning i sinnet, hvilken kan höja på
det ännu i svagare stunder; eller åtminstone ett rikt minne,
hvarpå duger att tära äfven, sedan det ingen ädel tillökning
mera får eller kan få. Först då, när ett sådant minne icke
vakar mera hos nationerna eller individen i så liffullt med-
vetande och medkänsla, att de ihågkommande förmå upptaga i

sina själar såsom sitt eget minnets föremål, först då är detta
föremål bortdödt, äfven om dess dag och datum stode inskrifna
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i tusen krönikor eller ristade i marmor och brons. Och död
derinvid ligger ej blott den verkliga historien, hvilken förutan
lif intet kan vara, men också dikten, som i sådant fall kommer
fram med otäcka spökelsesagor, äfven der den utlofvar tidsskil-
dringar, och tecknar benrangel eller karrikaturer, medan den
tror sig måla karakterer, ja till och med typer. Men lefver
deremot det förgångnas herrlighet opp i det närvarandes inne-
hållsrika medvetande, så tränger ljuset från diktens fackla ge-
nom det hädangångnas skuggor fram till sanningens och det skö-
nas klarhet. En lampa, en gång tänd förmår, äfven om hon
stänges in uti ett grifthvalf, kasta ett blidt sken på sjelfva graf-
varnes rof, till dess att hennes eld omsider ökat deras tal.
Kastas lampan deremot förutan sitt eget ljus bland dessa, för
hvilka allt ljus längesedan slocknat, så kunde hon i tusen år,
ifall någon skulle gifva akt deruppå, åberopa sina anspråk så-
som ljusspridare, utan att urskiljas ifrån de dödes ben, med
hvilka hon förblandats.

Öfvergången från det ofvansagda till ämnet för vår fram-
ställning är så i ögonen fallande och påtaglig, att den knappt
behöfver utpekas. En lifsyttring hos den finska folkandan af
så stor, så imponerande art, som det tragiska elementet i Kale-
vala, kan ej vara foster af en tillfällighets lösa nyck. En dikt,
sådan som den om Kullervo, måste hafva sänkt sin rot djupt
i en verklighet, inom hvilken stormuppfyllda krafter lössläppta
brottats. Sin rot, säga vi blott. Ty under förhållanden, lik-
nande dem, i hvilka Kullervo-dikten lefver och hafver sin rö-
relse, kan ingen dikt bilda sig, gestalta sig i artistisk form.
Det var ej, medan striden brann mot och för Tröja, Iliaden
kunde med säker blick åt hvarje detalj utdela den plats, som
tillkom densamma. Krigets flamma måste slockna, innan sån-
gens klarhet förmådde stiga upp i lugn öfver de segrande och
de fallne. Den der målarens försök, hvilken, medan skeppet
handlöst kastades af orkanen, lät binda sig fast vid stormasten
för att sålunda få fotfäste att natursannare afkopiera ögonblic-
kets förfärliga verklighet, var antingen ett djerft charlatan eri
eller en otidig sjelfillusion; dock i hvilketdera fallet som helst
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måste försöket blifva ett — svagt. Men säkert är väl det, att
samme målare, en gång hunnen den grundfasta stranden, skulle
lyckas bättre än hvarje annan med lika förmåga begåfvad uti
att framställa ett haf i stunder af dess våldsammaste uppror.
Och så förhåller det sig ock med allt annat, åt hvilket ett storm-
upprördt haf kan tjena till bild: förfärliga, svåra tider, förhål-
landen, katastrofer. Lika litet som hafvet frambringa dessa
sjelfva egentligen någon rikedom. Men det finnes också intet
slag af vinning, som den, hvilken modigt trotsat dem och öfver
dem fått makt, ej skulle kunna inberga i sina lador. Cobden
och de öfriga halfvakne drömmare, hvilka skåda himlen sänka
sig till jorden i den tiden, då det sista echot af den sista
svärdsklangen — inom eller utom menniskan — domnat bort,
kunna, redan med lekamliga ögon se en bild af den kiliasm, de
i andanom skåda, uti c; den gröna gräddan 11 på en stagnerad
vattengöl. Den kan väl tyckas mustig och födande nog; men
troligen har ännu ingen hungrig själ hvarken i himlen eller på
jorden befunnit sig väl deraf.

n.
Vi tala om ett tragiskt element i Kalevala, och uttrycket

bör tagas strängt efter orden. Att Kullervo skulle uppträda
såsom hjelte uti en bruten 11 tragedi, väntar man icke.
Det tragiska, elementet låter förnimma sig här såsom de andra
elementerna uti naturen: såsom produkt af en mäktig alstrande
kraft, och sjelf en sådan, men obunden ännu och för ingen del
kastigerad in usum Delphini. Det är en oändligt stor lycka
för Kullervo-cykeln liksom för hela Kalevala i allmänhet, att de
dragits fram ur skogarna, der de föddes, uti en liberal tid,
som ej fordrar af dessa sånger, att de borde vara formulerade
efter nu gällande konstreglor, om hvilka sångarene ej kunde
vara så noga underrättade, utom af andra skäl äfven af det
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hufvudsakligaste, att dessa reglor till en del ej ännu voro in-
venterade, då sångerna först ljödo snarare såsom de ädlaste
bland naturalster än som resultater af en fint utbildad konst.
När våren löser de band, i hvilka naturens alstrande förmåga
låg fjättrad, bjuder ju oss humaniteten att ej taga humör, äf-
ven om vårt artistiskt formade sinne icke kan gilla, att vildt
växande blad, blommor och gräs och mera dylikt skjuta fram i

dal och på höjder, allt efter som solens vink kallat dem i da-

gen och deras egen inre organism bjudit det. Men vi måste
deremot finna vår känsla för det passande djupt förnärmad,
ifall örterna i en kryddgård, hvilken åtnjuter äran att stå un-
der vår speciella upptuktelse, skulle taga sig andra friheter än
dem, vi med bästa vilja ej förmå beröfva våra omsorgsfullt an-
sade krukväxter. Men om också Kullervo bör skatta sig lyck-
lig, då vi låta honom vederfaras nåd i stället för rätt och ej
för hans många olater och brist på sann hyfsning förbise det,
som ändock kan finnas märkeligt hos mannen, bör han likväl
kanske prisa sig ännu lyckligare derför, att han icke, när hans
bild utpräglades af dikten, rönte samma odrägliga missöde, som
i verkligheten från alla kanter och i alla fasoner trängde ho-
nom på lifvet, och hvilket, anbringande rastlöst sitt lilla hvar-
dagsmått på hans jättekrafter, hetsade hans sinne och bröt det
på afvägar, då det ej kunde nederbryta det. Han har åtmin-
tone i dikten fått rasa ut i hela sin vilda, gigantiska storhet,
och derför har han kunnat bli den karl, vi nu se för oss.
Skulle han deremot, hvart han än vändt sig, blifvit mött af ett
evigt lurande giller, hopflickadt utaf ifrån alla väderstreck sam-
manplockade, utantilis lärda, fraser, definitioner, distinktioner,
teorier och mera sådant, hade han visserligen kunnat arta sig
till en vida mer städad och hygglig personnage — men Kul-
lervo hade ock i och med detsamma varit för evigt utplånad
ur den finska dikten, den finska andens skapelsehistorie.

Vi kunna gå än längre och sätta i fråga, huruvida Kul-
lervo, ifall de gängse teoriernas anatem redan hade varit af-
kunnadt öfver hans diktare, skulle vågat alls träda upp med
någon syftning åt det tragiska hållet. Det är ju mot sjelfva
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dessa teorier, Kullervo stiger fram såsom dristigaste protestant.
De lärde och bedyrade ju städse, dessa teorier, att det drama-
tiska elementet var lika främmande för den genuint finska poe-
sin som det lyriska. Men i båda fallen lärde de lyckligtvis lika
falskt. Men hellre än att här i nya afkylda ordalag närmare
utveckla detta ämne, tillåta vi oss att producera några rader,
nedskrifna tidigare efter den första upplifvande bekantskapen
med det tragiska elementet i Kalevala.

En Episod.

Om vanskligheten af vissa teorier.
C(Lappri med systemerna 111l 11 utropade den varmhjertade Geijer

en gång, när stunden var kommen omsider, då Vikingens skald
begynte känna sin Upsala-stuga, i hvars qvalm han under en hel
menniskoålder rört sig så trefligt, ändock alltför trång för sin
sträfvande ande. Och enligt egen bekännelse gick den' profes-
sorliga berserken så långt uti radikal terrorism, att han, i far-
ten att gifva sina yrvakna känslor luft, stjelpte omkull en — stol.
Lappri med systemerna! vore man stundom frestad säga äfven i
vida lugnare sinnesstämning, än Geijers var det vid den stolstör-
tande katastrofen. I detta utrop låge visserligen någon obillig-
het, men ingalunda likväl en större än den orättvisa, hvartill
systemerna sjelfva göra sig skyldiga, då de i sina på förhand
byggda trånga stugor, hvilka stödja sig på grunder, redan ned-
myllade i det förgångnas grus, vilja inqvartera den odödligt
fritt skapande andens alla utvecklingar; då de tillåta sig att i
sina färdiggjorda, ja, slitna uniformer Jnregementera11 en landt-
storms friskaror, som ur folkens själ springa fram för att för-
svara dennas plats uti Intelligensens verldsrepublik. Man erfar
å ena sidan en känsla af bitterhet emot systemernas otidiga an-
språk, men å andra sidan medömkan med dessa antiqverade an-
språks bräcklighet, när de qvarliggande stationärt på sina en
gång skurna lagrar fordra att hyllas såsom lagar och tillräckligt
rymliga former för lifsyttringar, hvilka ej voro födda ännu, när
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lagarna stiftades, när formerna tillagades. I denna bitterhet, i
denna ömkan röjer sig ingen pietet; det är sannt. Men lika
sannt är detta äfven: det sämsta sätt att väcka och vidmakt-
hålla pietetens känsla är väl forhärdelsen hos ting, hvilka öfver-
lefvat sin tid och således sig sjelfva, men likväl beherrskas ännu
af den inhumana egoismen att icke vilja maka åt sig, medan
det än är tid; och icke åtnöja sig med äran att fortlefva i min-
nets panteon likt förklarade andar, utan inbilla sig existera så-
som réel makt ännu, då lifvets qvarlefva röjer sig endast genom
öfvergången till någonting annat. Lik få icke titta, heter det.
Men tillåta de sig likväl svaga försök dermed, står det hvar
och en fritt att göra korstecken och mana dem att draga åstad,
dit de höra.

Denna antisystematiska reflexion, hvilken redan ofta äfven
af andra anledningar trängt sig på oss, har likväl aldrig synts
oss mera berättigad, än sedan vi gjort bekantskap med Kullervo-
cykeln i andra upplagan af Kalevala. Det svärd, som sönder-
sliter hjertats djupt skakade fibrer i den olycksfödde sonen af
Kallervo, skär äfven i stycken hela texturen af de teorier, man
konstruerat till hemvist åt det finska folkets sångargenius. Det
mest melankoliska missöde, som genom besagde cykels framläg-
gande i dagen träffat de arma systemerna, ligger dock deri, att
det icke nu, såscai vanligtvis annars varit fallet, när teorierna
lidit betydlig afbräck, är ett nyfödt fenomen af andens lif,
hvilket ruinerar dessa, liksom Kullervo sjelf redan på tredje da-
gen af sin tillvaro

af sin lindas bindlar 11.
Sjelfva det revolutionära fenomenet har enligt all sannolik-

het varit i full vigör ren i århundraden. Men lefvande blott i
sitt friska naturlifs frihet, har det icke beqvämat sig till besök
uti teoriernas små förmak och undgått dessas makliga efterspa-
ningar. Teorierna hafva således känt sig oförhindrade att såsom
orubbelig lag dekretera: det finska folkets diktargenius är ute-
slutande episk. Lagarna byggdes ej blott på de allmännast be-
kanta, i ödemarken framvällande finska runornas grundval, utan
äfven på några få tama sångfåglars milda, älskliga, melodiska
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qvitter, hvilket bundits i och af det svenska tungomålets accent:
på Liljenstedts, Freses, Creutz', Franzéns och andras poetiska
utgjutelser. Men nu tager Kullervo sig friheten att träda fram
i all sin tragiskt djupa, titaniskt djerfva höghet. I hvilken vrå
af de förlegade teoriernas kammar-kollegium skall man få plats-
åt denne stormande insurgent? Han rymmes påtagligen ej i den
trägseln. Han är för stor, för stark att krympa ihop tillräck-
ligt till att få rum i en så inskränkt lokal. Han spränger fast-
mer det murkna stängslet och försvarar med oemotståndlig styrka
under öppen himmel den skådeplats, han åt den finska sångar-
anden eröfrat. De besegrade teorierna borde af detta nederlags--
nesa skörda åtminstone den vinningen, att de blifva något var-
sammare, då de, ehuru begränsade af en trång horizont, den de-
ras skarpsinnighet ej mäktar genomtränga, tilltro sig kunna
skrifva lag för totalförhållanden, hvilkas hvarken rymd eller tid
de hunnit öfverskåda än.

Men äfven om man ville medlidsamt ursäkta teorierna för
deras närgångenhet att fälla afgörande slutdomar i mål, hvilkas
alla omständigheter de ej gittat utransaka, är man väl skyldig
att låta nåd gå för rätt äfven då, när samma teorier ej beha-
gat fatta andemeningen af fakta, som varit dem rätt väl bekanta,,
åtminstone till det yttre? Denna oförmögenhet af erforderligt
andeskåderi: oförmögenheten att skåda själen i tingen, hafva
teorierna röjt på allrabetänkligaste sätt, när de beslutat, att
icke heller lyrisk poesi har rätt att ingå i det finska folkets
rent genuina diktarelynne. Och likväl hafva de varit så vissa
om sin lära, att de helt naturligt låtit följa såsom korollarium:
denna brist på lyrisk sångådra är just det, som allra djupast
ligger, lik en skiljograf, emellan den finska dikten och andra
nationers, framförallt den svenskas poetiska maner. Huru mycken
obillighet och vrånghet i omdömen har ej denna, i mer än ett
hänseende inskränkta och torna tomhetsfördom tagit under sitt
uppblåsta hägn! Ty teorierna betjena sig, med mer eller mindre
framgång, af den beqväma metoden, att alla de momenter, hvilka
ej vilja hvarken med godo eller ondo taga plats under de färdiga
reglorna, utdömas såsom motspänstiga undantag, förtjenta att
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utan barmhertighet deporteras från det regelrättas territorium.
Men teorierna missbruka påtagligen dervid sin usurperade myn-
dighet på samma sätt, som mången religionssekt och mången
samhällsordning fordomdags missbrukade sin, då de stämplade
åtskilligt såsom synd eller skam, ehuru detta dock egentligen var
ingendera, utan endast en mensklig rätt att göra och låta, som
förnärmade ingen annans, ehuru rättigheten tillfälligtvis ej blifvit
af paragraferna i lagbalkarna eller de respektiva symboliska
stadgarna sanktionerade. Ett sådant öde har äfven fallit på det
lyriska elementets lott, hvilket likväl ej blott lika bestämdt som
något annat rörer sig inom det finska diktarelynnets organism,
utan till och med sedan urminnes tid framträdt med så marke-
rade drag, att det bordt gälla såsom ett af samma lynnes mest
framstående kännetecken.

Ty hvar vill man göra af med hela den vidtomfattande
kategorien: troll- och besvärjelserunor, hvilka så egendomligt
spirat opp ur den finska sångens jordmon, ifall man ej gifver
dem plats inom lyrismens område? Det vore rätt kuriöst att
veta, i hvilken förstuga till det episka skaldeslagets breda, svala
gemak man skulle behaga transportera dessa hetsiga uttryck af
den till sin allra högsta potens stegrade subjektivitetens tro-
piska klimat — under den isiga polarcirkeln. Och lika förlägna
skulle väl teorierna blifva, om dem ålåge att såsom ceremoni-
mästarinnor presentera inom epikens krets åtskilliga andra poe-
tiska utgjutelser, hvilka man icke gerna kan frånsäga egenskapen
att vara genuina produkter af finskt skaldelynne, ehuru intet
enda af de vanliga kännetecknen till episk art hos dem kan
upptäckas. Beqvämaste utvägen vore väl i sådant fall den, att
låtsa såsom man icke skulle alls kännas vid någon poetisk fläkt
i de dikter, hvilka tillåta sig att ej passa in i det färdiga syste-

met, ehuruväl man ej gitter bestrida, att en fosterländsk anda
susar i och genom desamma. Men ärligare vore det i alla fall
att erkänna, det man i den finska poesin förbisett ett fenomen,
hvilket redan Olaus Magnus på sin tid ansåg fullt konstateradt
i afseende å det finska folklynnet i allmänhet: det nämligen, att
besagde lynne, ehuru vanligtvis obeskrifligt trögt och saktmodigt
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och svårt att sättas i rörelse, gaser öfver häftigare än i andra
menniskor, när det omsider medelst tjenliga medel blifvit upp-
hetsadt och bragt till hejdlös svallning. Och det finska folkets
lynne återspeglar ju äfven härutinnan endast beskaffenheten af
sitt lands natur. Sedan denna tre fjerdedelar af året legat hop-
krumpen med snötäcket draget långt öfver öronen, springer hon
på en gång opp emot en sol, hvars glöd ej behöfver skämmas
för den eldbrand, hvilken sveder Messinas tornspetsar lika
häftigt som Ätnas glimmande eldkol dess grundvalar. Avasak-
sas glödande sol kan likväl knappt bringa till full blomning
potatesväxten, hvilken, ehuru ganska aktningsvärd för sin nyt-
tighets skull, ej kan uthärda någon jemförelse med dpn vegeta-
biliska prakten och herrligheten vid Scyllas och Charybdis' un-
derbara stränder. Men elden af den finska skaldekraftens ge-
nius har förmått, i trots mot alla teorier, alstra Kullervo, som
ej behöfver sky täflan med det mest storartade, Siciliens rika
snille fostrat. Ty de lagar, som bestämma geniets uppenbarelse
i lifvet äro dock ej fullt desamma som de, af hvilka potatesväx-
tens så intressanta yttringar regleras.

Vi vända nu våra blickar till Kullervo sjelf, sådan han
lefver i diktens verklighet, icke sådan han möjligen kunnat
blifva under den ansande uppsigten af en konstmessigare
regim.

Teorierna, som ej haft nöjet medverka till Kullervos upp-
komst och uppfostran, hafva sökt taga sin skada igen genom att
grubbla åtminstone öfver betydelsen af denne djerfve insurgents
tillvaro. Och deras skarpsinnighet har arbetat sig fram till re-
sultater, hvaröfver skalderne, ur hvilkas bildande förmåga Kul-
lervo-dikten frambrutit, skulle högeligen förundra sig, ifall de
kunde få del af de mer eller mindre lärda åsigterna angående
deras skötebarns andemening. Sjelfva den annars öfver allt be-
röm upphöjda redaktionen af Kalevala har, liksom skrämd af
innehållets djerfva frihet, funnit för godt att framdraga gamla
Wäinämöinen i egen hög person för att genom en patriarkalisk
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och högst förståndig sens moral*), utsilad såsom qvintessens ur
ämnet, sätta kapson på dettas tygellöshet. Men den gamle her-
rens sedolärande reflexion passar denna gång lika litet på det
ställe, der den blifvit fastklistrad, som den der grafskriften öf-
ver en filantropisk frimurare, nedmyllad i .^allmänna promena-
den 11 för Helsingfors, skulle passa såsom epitafium öfver Carl
XII, eller som tänkespråket öfver en beskedlig, oförargelig
ålderstigen jungfru skulle anstå drottning Christinas minne.

Äfven en annan spekulation angående de helsosamma lär-
domar, den teologiska moralen kunde draga från den i sina
synder döende Kullervo, har sökt göra sig gällande. Den läses
i n:o 49 af Helsingfors Tidningar för sistl. år (1851); är ho-
nungssöt och ljuflig, men behäftas naturligtvis äfven af en bi-
smak utaf fader Wäinämöinens moralkaka. Enligt H. T.' skall
Kullervos hufvudsakligaste bestämmelse bestå deri, att vara
hednisk 11 predikan öfver 1 Korinternas 13 kap. Förnämsta mo-
tivet till den olycksföddes yttre och inre förderf påstås ligga
deruti, att han ej hade fått, såsom det anstod en blifvande
hygglig ungdom, uppammas och educeras hos pappa och mamma
och i beskedliga syskons ömma sällskap. Saknaden af denna
husliga lycka erkännes obetingadt äfven af oss såsom ett högst
väsendtligt och inflytelserikt missöde**), hvaraf den åt under-
gången vigde till någon del störtades i förtappelsens svalg. Men

*) Längre fram i vår afhandling skola vi dock söka att deråt
vindicera en något högre betydelse.

**) Äfven Kullervo sjelf erkänner det uti sin hemska, djupt
elegiska klagan: „Åndra till ett hem få styra" etc. pag. 33 af hr
Borgs öfversättning; ifall eljest detta i poetiskt hänseende oändeli-
gen sköna stycke ursprungligen blifvit diktadt för den karakter, hvilken
den numera tillägges. Vi bestrida ej möjligheten af detta förhål-
lande, utan anmärka endast: allmänt hållet och spelande i en tonart,
som ofta äfven annars ljuder i den finska folksången, har det när
som helst kunnat fästas vid Kullervo-cykeln under fortgången af
den metamorfos, det hela undergått, innan det utvecklat sig till sin
nuvarande form. Vi återkomma måhända ännu under fortgången
af vår afhandling till denna präktiga lyriska utväxt ur det tragiska
elementet.
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denng brist var ändock ej den allra väsendtligaste, ej den huf-
vudsakligaste. Den rätta orsaken till hans ruin låg ännu dju-
pare. Det har gått med författaren i H. T., såsom Paulus sjelf
i det citerade kapitlet v. 9 riktigt anmärker angående menni-
skorna under ett visst stadium af deras utveckling: de ..förstå
endels". Skulle författaren aktat det mödan värdt att höja sig
till en allmännare uppfattning af det ämne, han behandlade, hade
han lätt bordt finna, att Kullervo-dikten sjelf på det bestäm-
daste vederlade hans åsigt om dennas korintiska tendens. Man
kunde kanske ursäkta författaren, om han, hunnen till den öfver-
tygelsens höjd, på hvilken han ansåg sig kunna bygga upp sin.
hypotes, redan hade glömt bort hvad, som stod att läsas i bör-
jan af dikten, han genomögnat. Och likväl hade det stället
varit förtjent att ihågkommas, der det heter*):

tt Se sikesi Untamoinen
Ison päiviksi pahoiksi,
Emon mieli-murtehiksi 11,

Ty genom dessa verser protesteras på förhand så kraftigt,
som det för menniskotanke och menniskoord någonsin är möj-
ligt, emot H. T:rs framtida tydning af Kullervo-missödets sanna
beskaffenhet. Denne Untamoinen, hvilken förblef i åtnjutande
af alla de husliga förmoner, hvilkas förlust H. T. med allt skäl
bittert beklaga, då denna endels hade drabbat Kullervo, upp-
växer oaktadt sin familjelycka, hvartill han var uppammad, till
en oregerlig byting, som förorsakar pappa och mamma idel för-
argelser, medan de andre pojkarne, som fingo se sig litet om
i verlden, blefvo småningom dugligt folk nog.

Kanske ännu mindre förlåtlig än förbiseendet af denna
omständighet torde dock den aflinka manöver 11 vara, hvarmed H.
T. under fortgången af sin argumentation bortresonnera en an-
nan sida af dikten, hvilken likväl fortfarande sprider den mensk-
ligt-ljufvaste klarhet öfver det i grunden omenskligt dystra äm-
net. Vi mena den modershuldhet, hvars innerliga, varma, allt

*) Kalevalas 31 sång, vers 16 och följande.
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förlåtande fläkt följer olyckssonen under alla hans förirringar:
en huldhet, hvilken öppnar sin famn ännu lika försoningsfullt
åt brottslingen, som genom kränkningen af sin syster, sig sjelf
ovetande, våldfört sjelfva moderskänslans helgd; och som ännu
då, när allt är förstöring, tomhet, död kring den af hämndens
och blodskammens njutningar öfvermättade, i sjelfva grafvens
döfstumma mörker har ej blott öra för sin älsklings förtviflans
rop, men äfven tunga för moderlig tröst och råd. Den, som
skrifver detta, bekänner öppet, att han uti ingen dikt i verlden
sett modersömheten med sådan helgonskön skärhet tecknad som
i Kullervo; han har dock sina goda skäl att tro på diktens
naturtrohet i detta hänseende. Men livad han ej förmår be-
gripa, är det, att ett hjerta, hvilket fått inandas en sådan kär-
lek, skall af någon tänkande varelse påstås hafva gått under
endas: och allenast af brist på modersömhet och hvad ditåt
hörer.

Det var ingalunda blott i afsigt att gnabbas en smula med
en gammal god vän, författaren här tagit i ompröfning halten
af den hypotes, vi nu sökt gendrifva; våra anmärkningar syf-
tade egentligen till någonting allmännare än till en polemik mot
en spalt af H. T. Vår tro är denna: i de tider och förhållan-
den, ur hvilka Kullervo-dikten framgick, tänkte man ganska li-
tet på förfärdigandet af tendens-stycken i modern mening.
Ganska vanskliga måste derför försöken blifva att skarfva en
sådan nymodig klut på den gamla väfnaden. Men visst och sä-
kert är det dock, att tryckningen af den för handen varande
verkligheten, då såsom alltid, djupast måste låta känna af sig i
diktarens lättkänsliga själ samt återspegla sig derur i de qvä-
dens innerliga utgjutelser, som af samma tryckning frampressa-
des. Denna realitetens afspegling uti dikten förtjenar kanske
ej namn af upphofsmannens verldsåskådning. Men den torde

dock få heta hans verldskänsla, när man besinnar, att den fläck
af verlden, som af menniskans inre blick kan med full säkerhet
genomträngas, alltid måste vara relativ: att denna blick, såväl
då den riktas från civilisationens höjder, som då den arbetar
sig fram ur de enklaste ställningar, åt alla håll stöter på en
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begränsning. Men menniskans hela verld kan dock i intet fall
vara någon annan än den rymd, hennes tanke eller känsla
mäkta fatta och fylla såsom sådan. Det är hufvudsakligast tan-
kens makt, som vidgar sin verlds horizont. Känslan deremot
låter sig nöja med en lokal, mindre utsträckt på bredden, åt-
minstone så vidt denna hvilar på jordens grund. Men hon er-
öfrar i höjden och på djupet det, hon ej förmått vinna på ytan.

111.
Vi hafva sökt leda i bevis, att Kullervo-diktens missöde,

då dess vilda lynne saknade förmonen att tillbörligen upptuk-
tas af de, om sjelfva den skaldiska uppfostringsplanen ofta sins-
emellan temmeligen oförlikta teorierna, ej kan anses hafva va-
rit lika tröstlöst som Kullervos egen brist på hulda föräldrars
ömma omvårdnad under perioden af hans spädare ålder. Med
samma resignation kunna vi dock ej betrakta ett annat slag af
misére, hvaraf denna dikts vårdslösade ungdom var hemsökt.
Der den växte opp asåsom träd i vilda skogen 11, måste den,
tyvärr, umbära uppbyggeliga, lärorika, efterföljelse värda före-
dömen och exempel. Den röjer ju ej en skymt af den helso-
samma inverkan, som derpå kunnat utöfvas af dess själafrände,
C( den fängslade Prometeus 11, af Shakespeare och hans föregån-
gare, af Schillers 1, ja, icke ens af Rolands-dikterna och
Niebelungen-lied. Och likväl hade Kullervo-dikten kunnat blifva
en helt annan, ifall den uppvuxit med dessa stora mönster för
ögonen.

Men huru djupt man än må känna och erkänna, att en
skaldedikts enda sanna lärare och mästare böra sökas bland
alla tiders och alla folkslags ypperligaste dikter, ehuru dessa
aldrig liksom teorierna uppträda sjelfva med det ledsamma an-
språket att gälla som efterkommandes läromästare, behöfver det
finska folket dock icke hedniskt sörja deröfver, att dess Kale-
valas dramatiska element ej ens genom föresynen af andra mer
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eller mindre beslägtade poetiska uppfattnings- och framställnings-
former blifvit förbytt, såsom vi nyss uttryckte oss, till någon-
ting helt annat, än det nu visar sig vara. Det är väl onekeli-
gen en stor merit hos hvilket konststycke som helst, ifall det
påminner om och företer en viss likhet med något annat, hvil-
ket redan förut, råkat tillvinna sig allmänhetens välbehag; men
icke är man derför berättigad att anse såsom oförlåtligt fel hos
nya arbeten bristen på slägttycke med någon annans föregående
produktioner, med hvilka man redan hunnit göra sig så förtro-
lig, att man nästan räknar dem liksom till sin egen familj. Ej
är det dessutom så alldeles mycket bevändt med nya titlar på
gamla oförbättrade upplagor eller med nyglänsande medaljer,
slafviskt utpräglade i förslitna, föråldrade former. Man talar
ju om nyhetens behag. Förslår redan egenskapen af att endast
vara ny till att åt en förr osedd sak gifva ett visst bebag,
huru mycket högre måste ej detta vara, om till den blott rela-
tiva, ofta nog tvetydiga förtjensten af nyhet kommer ett tinget
sjelft inneboende eget behag; en förmåga att väcka intresse,
icke såsom det till tiden första, till slaget enda, utan såsom
det der visar sig väl värdigt att i kedjan af tingen intaga en
plats, hvarest man nu varsnar, att ett tomrum dittills väntande
gapat.

Och en sådan behaglig företeelse, såväl genom sin nyhet
som giltigheten af sina anspråk att få intaga ett märkvärdigt
rum ibland det, hvilket förefunnits förut, är denne Kullervo.
Men likväl är det ej utan, att icke en viss nyans af hemskhet
blandar sig i dess behag. Tanken på den första varelsen i sin
sort, liksom den på den sista dylika, känner sig genombäfvad
af en sällsam darrning. Allt lefvande i verlden söker ju och
vill närma sig till en like, och dens lott, som i vida rymder
söker en sådan förgäfves, tyckes nära nog ryslig. Men den lot-
ten är ock stor, ifall det oförlikneliga är så stort, som Kullervo-
dikten i sitt slag är det. Dessa fjällar, hvilka lyfta upp hvar-
andra, ända tills de hinna ofvan skyarne, imponera väl genom
sina massor på den i dalarna förlorades undran. Men klippan,
som stiger ensam lika högt som de andra alla genom gemen-
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samt bistånd och som ej tyckes hafva något annat underlag än

det vida verldshafvet, kufvadt af dess tvärbranta sida, bjudande
sig åt vågornas raseri naken, sedan hon kastat ifrån sig allt,
som kunnat gifva henne något skygd och emottaga de första an-
fallens häftighet, den klippan förekommer dock seglaren undrans-
värdare, mäktigare, högre än dessa bergmassor, hvilka klifva på
hvarandras axlar mot höjden. Såsom en sådan isolerad klipp-
spets framstår Kullervo ej blott ur vågorna af den finska folk-
andens sånger, utan ur oceanen af hela mensklighetens poesi.
Lika litet som en sådan klippa uno ictu formades till sin nu-
varande gestalt, lika litet har Kullervo-dikten på en gång blifvit
danad fullfärdig till den beskaffenhet, hvari det dramatiska ele-
mentet numera röjer sig i Kalevalas förnyade helhet. Ämnet
har undergått en lång gäsningsprocess, hvarvid det omformades
•efterhand ej blott till sitt yttre utseende, utan i de väsendtli-
gaste beståndsdelarne af sitt innersta. Den radikala skilnaden
mellan en sådan långsam daning och dilettantismens idoghet att
ritan rast eller ro fila, slipa, polera sitt skenbart redan färdiga
verk ligger deri, att i förra fallet det vexande verket ännu bi-
behållit liksom sin fluida natur: de derpå arbetande krafterna
verka inifrån utåt, såsom all verkelig lifskraft; i det senare
deremot är det en mekanisk färdighet och ansträngning, som
nöta sig på en redan stelnad, i grunden oföränderlig och oför-
bätterlig yta. Att den finska folkanden, då han sökte öfver-
sätta sin Kullervo ifrån inre intuition till en bestämd yttre ge-
stalt, ännu liksom famlade i mörkret, ej var fullt ense med sig
sjelf om det utseende, den tragiska figuren borde slutligen an-
taga, röjer sig klarligen af de varianter, som vidröra ämnet på
ett sätt, hvaraf hela dikten antastas och förändras i sitt inner-
sta väsende. Så förekommer ett fragment af Kullervo-diktens
skapelsehistoria upptaget i Kanteletars tredje del, hvari planen
för hjeltens tragiska öde ännu befinnes vara så litet uppgjord,
att det slut, som i diktens slutredaktion tillägges Kullervos
olycksaliga syster, diktas på dennes egen räkning, hvarigenom
möjligheten af det allra betydelsefullaste momentet i hela den
nuvarande sången totalt afskäres. Samma famlande efter den
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lämpligaste ändalykt åt Kullervo sjelf och dymedelst äfven åt
dikten om honom, röjer sig på ett om möjligt ännu mindre lyck-
ligt sätt i ett annat stycke, hörande till samma ämne, och hvari
man besvärat Ukko att i egen hög person åtaga sig bestyret att

hemsöka den syndige Kaleva-sonen med den välförtjenta näpst,
han sedermera visat sig så poetiskt sannt och mästerligt sjelf
kunna gifva sig.*)

Ett sådant dunkel, hvari diktens hufvudmål svepes, och
som naturligtvis äfven kastar förvillande skugga öfver stigarna,
hvilka borde leda till målet, kan väl ej annorlunda bedömas än
såsom en väsendtlig brist hos den diktande förmågan på blixt-
likt frambrytande klarhet och på en, i ett enda ögonblick det
helas väsende omfattande intuition. Men denna frånvaro af en
ögonblickligen allt genomträngande och belysande klarhet är
ingalunda ett kännetecken, som med mörka märken uteslutande
stämplar Kullervo-diktens födslovånda. Helleniska sångens perl-
klara gonomskinlighet röjer sig väl stundom, ja till och med ej
så alldeles sällan äfven i den genuina finska sången, såsom fir-
mamentet någon gång glänser äfven öfver vårt land likt ett
återsken från den förklaring, hvilken strålar ur det djupt blå
ögat af söderns himmel. Men oftast är det ju den kyliga
vinternatten, som åt nordens himlar förlänar en klarhet täflande
med söderns varma fästes. Och likaså är det begrundandets
kallblodiga ansträngning, som förjagar från finska sången de
töcken, i hvilka han annars skulle förlora sig, och hvilka fly
för en enda instinktartad blick af den sydländska poetiska in-
tuitionen. Om än den finska skaldiska anden dragés oemot-
ståndligt mot ämnenas djup af sina egna tyngdlagar, har den
symmetriska känslan af mått, mål och vigt erhållit endast ett
ganska sparsamt utrymme åt sig anvisadt i honom. Den finska
folksången behandlar tidens, afståndets, de materiela massornas
anspråk på realitet med afgjordaste idealistiska förakt. En en-

*) Båda af oss här påpekade fragmenter äro med stor energi
och skicklighet, i öfversättning, förflyttade från Kanteletar till Jou-
kahainens andra häfte, pagg. 111—119, af W. N.
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dast förståndig geometer skulle hjelplöst utsättas för de bekym-
mersammaste errores calculi, i fall han finge det prosaiska in-
fallet att bringa i system de problemer, Kalevala erbjuder till
hans lösning. Medan den finska sången oftast fasthåller med
förundransvärd energi den inre sanningen, låter han deremot ej
sällan den yttre sannolikheten förflyktigas, liksom vore frågan
endast om de oväsendtligaste dimmbilder. Deraf måste motsä-
gelser inom sjelfva diktens enhet härflyta, dem man ej alltid
kan förklara ens genom den förutsättning, att sången icke
brustit fram ur individualiteten af ett enda såiigarhjerta, utan
blifvit uppstämd i chorus af ett helt folk, kringspridt så vidt
och bredt kring landena, att de sjungande ej kunnat förnimma
hvarandras röster. Isynnerhet har man känt sig besvärad af
de contradictiones in adjecto, hvilka inom Kullervo-dikten
tvista sinsemellan om sin bättre rätt. Sådana tvistepunkter
kunna derstädes också visserligen upptäckas; men dessa stöte-
stenar äro dock i det hela mycket färre, än man vid första på-
seende föreställer sig det.

En af de brydsammaste bland dessa stötestenar, mot hvilka
uttolkarenes förklaringar stapplat, har dock, synes det oss, en-
dast genom deras eget tillgörande blifvit utkastad på diktens
vilda mark. Man har nämligen icke ansett sig kunna rimligen
förlika uppgiften i trettiondeförsta Kalevala-sången om den to-

tala förstöringen af Kalervos' hus och hem genom Untamoinens
hjeltar med den så svårt hemsökta slägtens uppdykande seder-
mera å aflägsen ort. Öfversättarene hafva uppfattat beskrifnin-
gen om denna slägtets tillintetgörelse ej blott strängt efter or-
den, utan äfven utsträckt förstöringsidéen ända bortom de för-
färliga ordens verkliga betydelse. Det diktande folket, hvilket
så ofta hade sett såväl lif som gård och grund utsatta för dy-
lik förhärjning, som den i dikten framställda, visste ganska väl
af egen erfarenhet det, hvilket uttolkarene förbisett, att ett tap-
pert, med nöd, död och all farlighet väl förtroget mennisko-
slägte är för seglifvadt att kunna tillintetgöras genom ett enda,
om än aldrig så våldsamt, fiendtligt anfall. Också uppgifver
dikten alldeles icke, att slägtens patriark. Kalervo sjelf, skulle
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stupat för svärd. Den omtalar blott i allmänhet, att Untamoi-
nens beväpnade hjeltar anlände och:

t(Kaatoivat Kalervon joukon,
Su'un suuren surmaisivat,
Talon poltivat poroksi,
Tasoittivat tantereksi 11.

Men utgående ifrån förutsättningen, att hela Kalervo-ätten
hade blifvit ända till sista man nedgjord, utsträckte uttolkarene,
utan att dikten sjelf dertill bestämdt föranledde dem, tillintet-
görelsen äfven till hvarenda bland slägtens qvinnor, med undan-
tag blott af en individ. Dikten omtalar nämligen endast den
omständigheten, som egde närmaste sammanhang med hufvud-
föremålet för dess framställning, att:

t( Jäi yksi Kalervon impill etc.

Författaren har aldrig hört, att det finska ordet yksi
skulle betyda: n blott enI', såsom hr Borg återgifver det, eller
„alleinu, såsom hr Schiefner vill hafva det. Vi skulle hålla
före, att dessa uttryck snarare svara emot det, som i finskan
heter: ainoa, ainoinen, än mot: yksi, som, enligt hvad vi före-
ställa oss, helt simpelt betecknar en. Gerna medgifva vi, att
besagde herrar oändeligen bättre än vi förmå i allmänhet be-
stämma de finska ordens betydelse; men det nu närmast ifråga-
varande tyckes dock så enkelt, att dess uttolkning ej borde allt-
för mycket öfverstiga ens dilettantens krafter. Kullervo-dikten
förenar sig dessutom med oss om den anhållan, att yksi måtte
få tillåtelse att äfven på det anförda stället betyda såsom van-
ligt en; emedan hon sålunda såge sig befriad från en bland de
mot det helas sammanhang mest skärande blunders, hon visser-
ligen ej sjelf låtit komma sig till last, men som man dock dik-
tat på hennes redan annars nog skuldbetyngda räkning. Egde
man rätt att uppfatta diktens underrättelse om qvinnan, som
qvarblef efter förstöringen af hennes slägt och hem, sålunda, att
hon var en ibland de få, hvilka naturligtvis måste öfverlefva
landets ödeläggelse, i fall detta ej skulle förbytas till en allde-
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les folktom öken, så vore denna motsägelse i sången lika till-
fredsställande upphäfd som motsägelsen i verkligheten, att Ka-
relen, ja, hela Finland ännu är ett tillhåll för menniskor oak-
tadt den gräseliga förstöring, som genom pest och örlig tidt
och ofta i forna hemska tider öfvergått desamma.

Författaren hoppas, att han genom sin oskyldiga påmin-
nelse om den egentliga betydelsen af ordet yksi *) gjort för all-
tid slut på det spegelfäkteri af inbördes strid, man roat sig med
att tillställa mellan några bland Kullervo-diktens förnämsta data.
Andra omständigheter qvarstå i alla fall inom samma dikt, svär-
jande emot hvarandra, omöjliga att förlika numera, tyckes det,
Dessa trätofrön gro i samma härjade mark, hvarpå Kalervos
slägt och hemvist ligga fallna. De skalder, som fört folkets
gemensamma talan vid uppfattningen af Kullervos olycksöde,
hafva något, ehuru i det hela icke särdeles väsendtligt, diverge-
rat redan vid sjelfva utgångspunkten; hvadan en motsägelse upp-
stått inuti sjelfva dikten, sedan denna sammansmultit till ett
helt, som i sig assimilerat de beståndsdelar, hvilka bäst bestått
seklens allt heterogent bortfrätande eldprof. Den sångcykel,
hvarifrån den nu bibehållna början blifvit lånad, låter Kuller-
vos ofärd begynna redan, förrän han sett dagens för honom så
olycksbringande ljus. Innan hans moder hunnit framföda honom
till den fiendtliga verlden, göres han till träl jemte henne, som
bortsläpas af de härjande skarorna i fångenskap. En annan
poetisk uppfattning af samma katastrof hade deremot förunnat
honom att åse sitt hems förstöring:

*) Vi erkänna gerna det dristiga, ja, nästan vådliga af vårt
uppfattningssätt af ifrågavarande ställe, då öfversättarenes åsigt kan
åberopa till sitt stöd äfven red:s af Kalevala stora auktoritet. I
summarium ofvanför 31 sången heter det nämligen sålunda: „Un-
tamo nostaa sodan veljeänsä Kalervoa västen, kaataa Kalervon
joukkonensa, ettei jää kuin yksi raskas vaimonpuoli koko su'usta
jälille." Om någonsin, är det dock vid detta tillfälle tillåtet att
söka skygd under egiden af det gamla ordet: dormitat interdum
l)onus Homerus.
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aNär sin faders spann han fyllde,
Var så lång, som modrens slända 11.

Särdeles långt hade visserligen Kullervo äfven i detta fall
ej hunnit avancera i växt och visdom inom hemmets skygd;
men då han i inidten af dikten påminner sin moder derom, att
han dock redan var åtminstone en sådan man för sig, när Un-
tamoinens hjeltar ryckte honom bort från hemmet, är det ögon-
skenligt, att detta senare ställe blifvit i den nuvarande dikten
upptaget ifrån en poetisk tradition, hvilken hade utbildat sig
oberoende af den, som ej gifvit sig tålamod att afbida ens Kul-
lervos födelse, innan hans, liksom Tristram Shandys, malheurer
redan fingo sin fulla fart. Osmulten och osmältbar, motsätter
sig således denna kontradiktion, abrutal wie eine Thatsache11,
hvarje försök såväl från diktens egen som från kritikens sida
att bringa henne till a enhet i medvetande 11 inom totaliteten af
sången. Men när man medgifvit faktum af denna motsägelse,
har åtminstone det poetiska sinnet hunnit till gränsen för sina
medgifvanden. Der prosans skarpsinnighet för öfrigt med för-
tviflan i sin blick varsnar ojemnheter, hvilka förekomma henne
såsom skrofligheter, afbrytande ytans vederbörliga platthet eller
såsom all sannolikhet vådligt uppslukande brådjup, ser den
estetiska känslan under häpnande tjusning fenomener nära be-
slägtade med det i sina innersta gömmen stormupprörda hafvets
verldsböljande, fria undulation.

IV.
Omsorgen om en mikroskopisk utarbetning af detaljerna, i

enlighet med reglorna för nitida miniaturmålningar, är den, som
allra minst tryckt Kullervo-skaldernes sinne. Deras fantasi väl-
trar framför sig hela massor; men dessa äro likväl ej form- och
väsenlösa töckenstoder. Det kännes i ens själ, såsom skulle
man bjudas att åskåda ruinerna af ett helt under förstöring
nederdignadt land, hvilka, uppryckta af hvirfvelvindar, sväfva



118 Det tragiska elementet i Kulena.

emellan den sörjande marken och en fördystrad himmel utan att
finna en hvilostad, en upprätthållande grundval. Och på dessa
ruiner irra gestalter, som genom samma förstöring blifvit hem-
lösa, fridlösa och lösbundna från alla de band och förbindelser,
medelst hvilka mensklighetens medlemmar fästas vid sin jord
och vid hvarandra. Om än sången för att vinna åskådlighet åt
de massor, hon bådar upp, namnger endast individer, vidga sig
likväl desse inför vår syn till hela slägten, hela stammar. Tom-
ten, hvarpå de byggt, grunden, hvari de slagit sina bopålar,
utbreda sig till ett fädernesland kring dem: och öden, af hvilka
de drabbas, synas såsom mensklighetens oundvikliga lott under
dylika förhållanden. Och likväl uppträda de handlande och li-
dande icke såsom blodlösa fantomer, såsom frostiga, dimmiga
allegorier. De känna smärta, harm, hämdlystnad och dödens
qval ej såsom tankespöken och ihåliga abstraktioner, utan så-
som menniskor med mäktiga inre krafter känna allt detta un-
der stora skiften. Men oaktadt all denna fruktansvärda vild-
het, som härjar utom dem och inom dem sjelfva, hvilken skär
strimma af det vänligaste ljus glimmar ej ännu på den dunkla
askan af deras tillintetgjorda menniskolycka: hvilket fint gehör
för mensklighetens vekaste röster lyssnar ej ännu till dessas
maningar, medan hämdbegäret och förtviflan ryta i den till vild-
djur förvandlade menniskans öra! Och der redan all sed blif-
vit kränkt, Guds och menniskolag blifvit sönderslitna likt murkna
jägarnät af ett rytande lejon, erkännas sedlighetens eviga lagar
ännu såsom en okränkbar myndighets. Den allt trotsande Kul-
lervo, som ovetande brutit emot dem, liksom han med berådt
mod brutit med menskligheten, hvilken förbrutit sig emot ho-
nom ; han, den af hämdens njutning öfverlastade våldsverkaren,
som ej finner mera i hela sin omgifvande verld en enda öfver-
man nog stark att stäfja hans öfvermod och öfverdåd, viger sig
sjelf till dödsoffer och erkänner sålunda de sedliga makterna
vara lika berättigade att utkräfva hämd, som han sjelf trott sig
dertill berättigad. Den finska diktens Oedipus, hvilken — olik äfven
deri den helleniske — ifrån begynnelsen var ämnad till och ända
till slutet förblef en handlingens, men icke en det passiva lidan-
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dets man, är för stolt och visserligen äfven för mycket skuld-
belastad för att med den arme Tebanerkonungen ör.keligen
sucka:

— — — Tu y tQya \iov
•nenor&oz sgr) [utkXov i\ deSQaxora,.*)

Han har gjort sina gerningar sjelf; han har medvetande
deraf, och derför vet han ock med sig, att han är skyldig lida,
hvad hans gerningar förtjent hafva.

Vi hafva här påpekat grundväsendet af Kullervos tragiska
karakter och det innersta motivet till hans tragiska olycka. Na-
turen har danat honom till hjelte, men hans öde har degrade-
rat honom till träL Han är född, enligt sin inre bestämmelse,
att försöka sig i värf, som erbjuda honom tillfälle att fritt ut-
veckla hela sin inneboende jättekraft; men han födes derjemte
till slafvens ytteriigt hopträngda sfer, och trälens låga tvångs-
arbete förbyter förtjensten af den starka herosviljan till oför-
låtligt fel. Han känner alla stora hjertans brinnande behof af
att älska och älskas; men den omgifvande verlden sönderskär
hans hjerta med kärlckslösaste hårdhet. Han har gemensamt
med alla starka själar det lifligaste begär efter aktning och er-
kär.nande af sitt stora värde; men detta begär mättas med det
iskallaste hån och hans värde mätes med:

sönderbrända kittlar,

Trenne stycken halfva krokar,
Fem utslitna, usla lior,
Sex till spillo gifna gräftor 11.

Ej ens hans primitivaste anspråk: det att få lefva, att
vara menniska, så mycket en slaf kan vara det, respekteras af
hans förtryckare. De, som beröfvat honom allt annat, vilja äf-
ven på alla möjliga sätt beröfva honom lifvet. Men känslan af

F) „Hvad jag begått, ett lidande är mera än en handling;''
'Oidi-Tors em Koh v. 256, 257.
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hans ursprungliga hjeltebestämmeise jemte det af den ovärdiga
behandlingen närda begäret efter hämd göra Kullervo lika seg-
lifvad som hans förstörda slägt.

Såväl Kullervos personlighet som den kollision med de
yttre förhållandena, hvari han klämmes, karakteriseras med
undransvärd poetisk skarpsinnighet i det kritiska ögonblicket,
då han öfverlefvat det öde, för hvilket Hagbart dukade under.
Dömd att hängas i träd, anträffas ynglingen Kullervo, två å tre
nätter efter det exekutionen gått för sig, sysselsatt med de säll-
sammaste ting, livarmed väl någons uGaigenfrist 11 blifvit upp-
tagen. Han låter ej denna lediga stund förflyta obegagnad, utan
roar sig derunder med att:

Flitigt rita uppå trädet
Med en sticka uti handen:
Trädet är med bilder uppfyldt,
Eken med en skrift utsirad;
Män och klingor der man skådar,
Sköna spjut, dem gossen tecknat.

Vi hafva aldrig i någon poetisk produkt i hela verldens
literatur, så vidt denna är oss bekant, anträffat ett ställe,
hvilket med endast några få mästardrag skulle så fullständigt
utmåla totaliteten af en djupt gripande situation, som Kuller-
vos, det i olidligaste träldom försjunkna hjelteämnets falska posi-
tion i ofvanstående verser blifvit framställd.

Kullervo, redan dömd att vara slaf, innan han hunnit
blifva menniska, och utkastad midt i hvirfveln af förhållanden,
förvildade genom brödrakrig, mottages i födelseminuten af sin
hårda fränaes misstroende, hvilket: t(kutsui sotijaloksi11 den ny-
födde. Det förutsedda hjeltelynnet hos pilten, som skulle hafva
väckt känslor af glad stolthet, ifall denne egt slägt och foster-
land, väcker nu hos förstöraren af dessa endast farhågor och
illa dold förtrytelse. Untamola anar dertill, att, såsom den fin-
ska texten med oöfversättelig energi uttrycker sig:
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aTätä tästä kasvavaksi,
Mieltyväksi, miestyväksi,
Oikein urostuvaksi 1"1.

Men han tyckes dock trösta sig omsider med den tanken,
att hans träl skulle komma att ega ett enormt värde såsom
sådan:

aSaavaksi sataisen orjan,
Tuhantisen turpuvaksi 11.

Å sin sida har äfven pilten sina uträkningar:

tl Två, tre månader han växte,
Men uppå den tredje redan,
Då i höjd han knäet nådde,
Började nan sjelf begrunda:
Om jag blefve något större,

Något starkare till kroppen, *)

Skulle jag min faders plågor
Och min moders marter gälda. 11

Och dermed är Kullervos lefnadsplan uppgjord. Han
tyckes väl under sina vexlande öden någon tid förlora hämdens
blodiga mål ur sigte. Men i tidens fullbordan, när alla följder
af hans tidiga träldomslott hunnit utveckla sig, rusar han desto
oemotståndligare dit fram. Och mera berättigad syntes väl
hämden aldrig.

Untamoinen lyss emellertid med misstänksamhetens skarpa

*) Vi tillåta oss att i denna rad och någon gång äfven an-
nars, ehuru dock ej särdeles ofta, afvika ifrån hr Borgs vackra
öfversättning. hvilken vi vanligen med nöje begagnat. I originalet
lyder samma vers:

~Vahvistuisin varreltani"
samt i öfversättningen:

„Vexte litet till om kroppenI',
hvilket synes oss hvarken särdeles vackert eller troget.
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öra till den hämdlystne piltens tandagnisslan. Förfärad utropar
segraren:

aHan mitt slägtes bane blifver,
Kalervo af honom vexer! 11

Och hela den fiendtliga slägten, såväl män som qvinnor,
begynna gemensamt att eftertänka, hvart man skall göra af med
den blifvande hämnaren. Flera planer uppkastas i detta ända-
mål af den konservativa generalförsamlingen. Men planernas
utförande lyckas ej bättre än, att denne enfant terrible genom-
går med oförstörbar seghet hvarje exporiment till L hans för-
görande och visar sig hafva förlorat hvarken sin art eller sitt lif.

Det var på detta experimentalfält, vi ofvanför lemnade ho-
nom, hängande i ett till galge förvandladt träd. I denna sin
djupaste andeliga förnedring — oaktadt all materiel upphöjelse
— röjer han ännu alla de stora anlag, som gro i hans själ och
som beböfva endast fri luft, menskliga förhållanden för att slå
nt i herrligaste blomma och bära omätligt rik frukt. Med en
finhet i den poetiska intuitionen, hvaröfver man häpnar, har
folkskalden antydt Kullervos trängtan efter bildning, till och
med högre, artistisk bildning. Den trädstam, som var ämnad
att gifva honom döden, ger han lif medelst de tecken, hvilka
bland den finska allmogen redan utvisa ett större kunskapsmått
än det hvardagliga: bokstafsskriftens *). Men ej nog härmed:

*) Vi kunna likväl ej neka, att vi ingalunda äro så säkra på
denna omständighet, som herr Borg visar sig vara det. Sed.an han
ganska skickligt öfversatt originalets:

„Poika puuta kirjottavi",
med:

„Flitigt ritar han på trädet",
återger han:

„Täynnä tammi kirjoitusta".
med:

„Eken med en skrift utsirad".
Vi voro böjda att tro, det hr Schiefner kommit sanningen

närmare på spåren, då han öfversätter sålunda:
„Voller Schnitzwerk ist die Eiche",
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Kullervo röjer äfven konstnärlig fallenhet i hög grad. Trädet
är uppfyldt af bilder, dem den åt förderfvet vigde gossens hand
tecknat. Men sjelfva dessa uttryck af en själens disposition för
odlingens, fridens värf utandas äfven, jemte hämdlystnadens och
förstöringsbegärets pestluft, hjeltedriftens stolta, kraftfulla stäm-
ning. Ty bilderna, dessa symboler af en artistisk verksamhet,
peka dock ytterst på blodiga idrotter:

tt Siinä miehet, siinä miekat,
Siinä keihä'ät sivulla.^

Omsider afstår förtryckaren, uttröttad genom sina fåfänga
försök, ifrån stämplingarna emot trälens lekamliga lif. Men man
gör sitt bästa till att förqväfva det intellektuela lifvet i honom.

Man hänger väl ej mera upp Kullervo; men han försänkes
ned i dyn af låga, honom ovärdiga sysselsättningar. Och då
hans natur drifver honom till att äfven i dessa inlägga hela sin
inneboende kraft; då han på de hvardagligaste värf förslösar
styrkan af en titan, spränges allt, hvad han vidrörer, eller ock
vidgas det i de abnormaste, från sin beskedliga bestämmelse
mest afvikande proportioner. Det ligger någonting obeskrifligt
tragiskt i dessa den förödmjukade trälens öfverspända kraft-
ansträngningar, genom hvilka han tyckes evinnerligen mana sin om-
gifning: _ställ för mig ett högt mål, det allra högsta, och jag
skall uppnå det; låt mig försöka i ett stort verk, och jag skall
utföra det!"" Men hans situation gör allt detta till en omöjlighet.
Han eger ju inga landsmän att verka för; intet fädernesland att
lefva och dö för. Det återstår honom blott att lefva för en
idée. Och vi veta, att denna idée är ingen annan än hämdens.

Ett läge sådant som Kullervos tyckes ej kunna undergå
någon annan förändring än den, att slafven byter om herre; och
denna förändring kan allra minst innebära en förbättring, då
trälen, betraktad ur sin egares synpunkt, visar sig lika litet vär-

ehuru ej heller „Schnitzwerk" är det rätta ordet för „kirjoitusta",
hvilket på detta ställe påtagligen endast är en variation af det, som
i föregående vers uttryckas med: „kuvia".
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dig sin lott, som han, enligt menskligt sätt att se, är deraf för-
tjent. Kort b}ef derför den olycksföddes fröjd, som väcktes, då
han erhöll rätt att bära, om också ej ett svärd, så åtminstone
en yxa; en fröjd, hvaråt han gaf sålunda luft:

C( När i hand jag får en yxa,
Också jag en man väl blifver,
Mycket bättre till att skåda,
Vida skönare än hittills;
Man, så godt som fem, jag blifver,
Hjelte, som med sex kan täfla 1-.

En vanlig yxa anstår honom ej. Medvetandet af hans
öfverlägsna kraft uttalar sig djerft i hans uppmaning till smeden,
att smida en yxa amiestä myötän, rauta raatajan mukahan !1
Samma känsla uttalar sig äfven i hans uppsåt, att gå: solki-
koivun sorrantahan11. Vanliga björkar förslå här icke.

Men snart känner han, att hans arbete ej är gjordt att
bära god frukt. Endast förbannelse kan lägra sig deröfver.
Det är rysligt att höra honom sjelf afkunna anatemat öfver
det verk, han utsändes att fullborda. Slafvens välsignelse ly-
der så här:

ttNya skott må icke utslå,
Halmens stängel upp ej spira
Här, så länge tiden varar
Och den gyldne mån' belyser,
Son af Kalervo, din svedmark!
Men om jorden brodd ock skjuter,
Ax må den likväl ej bilda,
Halmens topp ej nå fullbordan! 10

Och då en ungefär likartad framgång kröner Kullervos verksam-
het, hvarthän den än må riktas, inser Untamos skarpsinnighet
omsider, att trälens dumhet förderfvar allt — Työnsä tuhmin
tnrmelevi — och beslutar, ej att befria honom, men att befria



Det tragiska elementet i Kalevala. 125

sig sjelf från slafven. Efter en flyktig tanke uppå att bortföra
denne till Ryssland, stannar han vid planen att sälja den för-
derflige trälen i Karelen, hvarest smeden Ilmarinen lägger sig
till Kullervo för den spottpenning, vi redan tidigare omtalat.
Sålunda lycktas slafvens läroår. Han har gått i god skola, så-
som vi sett. Att han ej varit oläraktig, visar ej blott den
pröfvotid, han nu öfverstått, utan ock hela hans återstående, af
stora brott och stora bragder uppfyllda lif. Dittills har han
mest lidit, hvad han ej förtjent genom egen skuld; småningom
visar han sig längre försigkommen, och han lider, hvad hans
gerningar förtjent hafva.

V.

Bland de omständigheter af underbar psykologisk sanning,
hvarpå Kullervo-dikten är så rik, är väl den ej den minst märk-
värdiga, att allt, hvad som kommer i beröring med trälen, blif-
ver hårdt och obarmhertigt emot honom, af hurudan beskaffen-
het det än må hafva varit förr. Sällsamt är det ock, att dik-
ten, hvilken så opartiskt framställer allt det onda, Kullervo be-
drifver, likväl ögonskenligen tager parti för trälen emot hans
förtryckare. Om det i henne heter om honom:

Icke duger denne karlen!
så är det påtagligt, att hon ej egentligen uttrycker sin egen,
utan blott den mening, Kullervos vederdelomän om honom hyste.
Men när hon stämplar desse såsom onda, menar hon på fullt
allvar, hvad hon säger. Ej allenast upphofsmannen till allt det
elände, som öfvergår Kullervo, Untamo och hela hans följe äro
onda. Sjelfva Ilmarinens maka, den finska episka sångens ljufvaste
företeelse, blir afgjordt (..stygg 11, der hon uppträder i tragiskt
förhållande till hjeltesvennen, som gjorts till hennes träl. Blott
den ytliga betraktelsen kan häri finna en psykologisk inkonse-
qvens. Det är lätt att vara och synas älskvärd, så länge man
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endast visas såsom älskad. Men förtrycket är en hård sak,
hvilken görer såväl sina redskap som sina offer lika hårda som
han sjelf. Sjelfva brödet, då det kastas ned St trälen, förvand-
las till sten; och stenhård blir äfven den hand, som åt honom
beredt detta, huru vek och varm hon än må hafva dittills varit.
Är det ej sensationen af dessa allmänna förhållande:?, som åter-
speglar sig i dikten? Det är således ej till en motsägelse, hon
gjort sig skyldig. Ur det djup af inre sanning, dit hon för-
sänkt sig, har hon förmedlat och försonat den endast skenbara,
yttre kontradiktionen.

Det deltagande, hvarmed Kullervos personlighet omfattas
af dikten, röjer sig äfven i det välbehag, hon känner att utmåla
hans yttre menniska på det allra fördelaktigaste sätt. Den med-
födda adeln i slafvens själ framlyser i den fägring och elegans,
som erbjuda åt sången de stående epiteter, med hvilka Kuller-
vos uppträdande under alla skiften betecknas.

Den höga humanitet, som utgör ett bland den finska folk-
sångens mest utmärkande drag, aktar sig väl för att stämpla
trälen med dessa föraktliga brännmärken, hvilka både i konst-
poesin och folkens så ofta outplånligt häfta vid alla dem, hvilka
af sin sociala ställning blifvit nedtryckta under vattenpasset för de
lyckligare lottades höjder i lifvet. Kullervo anses ej skyldig att
visa sig redan vid första påseende såsom en lumpen figur der-
för, att hans olycksöde försatt honom i en låg situation. Det
är ej för att åstadkomma en bjert kontrast, den finska dikten
tillåter Kullervo att ännu under sin djupaste förnedring bibehålla
en yttre prydlighet och ett, bättre förhållanden värdigt skick.
Ädelheten och det dermed nära sammanhängande behofvet att
låta henne liksom skina fram igenom ett behagfullt yttre äro
hos Kullervo natur. Den förnedrande ställningen i verlden är
deremot endast det tillfälliga. Då den yttre företeelsen af Kul-
lervos väsende visar sig lika mycket som hans inre i opposition
mot de förhållanden, i hvilka han dväljes, är detta ej att anses
såsom härmning af maskeradtillställningarna uti sagorna, der till
herdar förklädda prinsar och mera dylikt händelsevis låta in-
signierna af deras furstliga herrlighet sticka fram. Kullervo
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förkläder sig ej hvarken på ett sätt eller ett annat. Han kan ej
visa sig annorlunda än han är. Träldomen gör honom olycklig
sjelf och olycksbringande för andra, förhärdad, ja, till och med
brottslig; men icke-skön förmår den ej göra honom.

Och lika litet kan träldomen förbyta honom till en för
verksamhet skygg vräkling. De i hans inre gäsande krafterna
känna ett aldrig mättadt behof att öfversätta sig i handling.
Knappt framkommen till sina nya beherrskare, begär han med
stor ifver att veta, hvad honom åligger att verkställa. Om nå-
gon, skulle väl den frejdade smeden kunnat leda den sällsamme
slafvens arbetsdrift till verk, hvarvid denne enligt sin evinner-
liga lust fått släppa lös aall sin styrka. 11 Men derom bekym-
rar sig Umarinen alldeles icke. Han öfverlemnar åt sin vär-
dinna omsorgen att sysselsätta den föraktade. Äfven hon skulle
sannolikt lättare än någon annan fått bugt på Kullervos trot-
siga sinne, ifall hon förblifvit sig lik. Det gifves en makt, som
i alla tider verkat oemotståndligare än all konst och allt våld
på de hårda finska sinnena. Denna makt är godhetens. Hvar-
för användes ej denna af Ilmarinens vackra maka? Vi hafva re-
dan antydt orsaken härtill. Hennes älskeliga drag förvridas till
hån, hennes veka hjerta blir iskallt, när det gäller slafven.
Det finska lynnet är lika litet gjordt att beherrska trälar som
att slafva, menar väl dikten.

För Kullervo kännes den lott, som nu beredes honom,
mera förödmjukande än någonsin förr. Aldrig hade han dock
visat sig mindre vrångsint stämd, än då han inträdde i sin nya
tjenst. Hämdlystnadens demoner tyckas insöfda i hans själ.
Men man vill med våld väcka dem ur deras oroliga slummer.
Hånfullt anvisas åt honom ett vallhjons befattning. Förnedringen
är dock för djup, för att förbittringens onda anda genast skulle
kunna arbeta sig opp derur. Tvärtom röjer Kullervo en ned-
slagenhet, en modstulenhet, som man ej dittills hos honom vars-
nat äfven under de svåraste pröfningar. Och han brister ut i
sin enslighet i en elegisk klagan, som på ett märkvärdigt sätt
sticker af mot det vilda jubel, hvari han senare, mera förhärdad
af olyckan, bär till torgs inför jord och himmel sitt sargade
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hjertas förtviflan. Der han t,ensam gick längs toma heden 11, ro-
par han ve öfver sig sjelf och det honom ovärdiga värf, man
anvist honom att sköta:

aVoi mina poloinen poika,
Voi poika polon alainen.
Jo mina johonki jou'uin,
Jou'un joutavan jälille.
Härän hännän paimeneksi,
Vasikkojen vaaliaksi
Joka suon on sotkiaksi
Maan pahan mateliaksi'n. *)

Men om ock Kullervos hjeltelynne kände såsom djupaste
olycka hans förnedring och fördömelsen till en honom ovärdig
sysselsättning, infann sig dock denna olycka ingalunda utan säll-
skap. Kullervos missöde stegrades just derigenom, att han sak-
nade ett sådant. Ända dittills hade han brottats med all den
vedervärdighet, hvaraf han hemsöktes, midt i hvimlet ;;f sina
antagonister. Han hade fört ett aktivt lif, sådant hans böjelse
erfordrade det, om ock ej detta varit afpassadt efter hans
gigantiska krafter. Nn deremot var han reducerad till en idyl-
lisk kontemplation af kreaturens suckan och pastorala närings-

*) Vi hafva här citerat sjelfva originalets ord, emedan de,
kanske omöjliga att återgifva på ett annat språk med all den ut-

trycksfullhet, som i dem ligger, något förlorat af sin kraft i den
svenska öfversättningen. Herr Schiefner synes oss likväl bättre
hafva lyckats i kampen emot dessa svårigheter, då han låter Kul-
lervo lätta sitt hjerta medelst följande ord:

„0 ich Aermster aller Knaben,
O ich Knabe voller Ungluck!
Wohin bin ich nun gerathen,
Bin in Mtissiggang gerathen,
Soll der Ochsen Schwänze htiten,
Soll die -Kälber nur bewachen,
Soll durch lauter Siimpfe wandern,
Soll auf schlechtem Boden gehen".
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omsorger, och hans öfvermått af styrka kunde ej ens gifva sig

luft i enormt missbruk af henne. I energiska själars handlings-
drift sjuder en fruktansvärd expansiv förmåga, som måste få
explodera i yttre verksamhet, ifall hon ej, tillbakakastad på sig
sjelf, skall åstadkomma samma inre förstöring, som ett lokomo-
tiv hejdadt tvärt i sin vildaste fart. Kullervo, nedsatt till herde,
var en Prometeus, ej fastsmidd vid en titanen värdig fängelse-
vägg, Kaukasus' klippa, utan snärjd af krypväxter på ljunghe-
dens torftiga tufva. I sjelfva missödets litenhet låg omöjlighe-
ten af den tröst, som en stor olycka kan erbjuda den starke.
Empedokles, som ej tvekade att störta sig i Ätnas krater,
skulle sannolikt funnit ganska betänkligt att låta steka sig, spet-
sad på taggarna af en talgljusknekt.

Men till Kullervos förnedring och overksamhet kom nu ett
tredje ondt, som satte rågan på de förra. Vi hafva redan an-
tydt det. Han var utstött från menniskornas samqväm; förvist
till skogarnas ensliga vildhet. Man kunde väl tycka, att denna
hans anti-sociala ställning bordt förorsaka honom det minsta
bekymmer. För det fåordiga, melankoliska finska lynnet är ju
ensligheten ofta snarare en tillflykt ur menniskohvimlets döf-
vande brus än en fördömelse. Det är så i allmänhet och hade
väl möjligen kunnat vara så äfven för Kullervo, ehuru hans bild,
liksom Lemminkäinens och de fleste öfriges bland Kalevalas he-
roer, besynnerligt, nog, icke är afkopierad ifrån en tafatt och
rörelselös tid sådan som den, hvilken tyckes vara det lämpli-
gaste lifselementet för oss nu florerande finnar. Men sällska-
pet af ljungen och furan, siskan, kråkan och korpen hade, för
att synas Kullervo såsom en fördel, bordt vara sökt af honom
sjelf, ej påtrugadt honom såsom en nödvändighet. Vi tro, att
Europa ej hyser ett folk, så föga qvalificeradt som det finska,
hvarken för det Auburnska eller Filadelfiska cellsystemets ostörda
trefnad. Författaren känner ingen enda genuint finsk hjerna,
sin egen inklusive, hvilken han skulle tilltro nog hårdhet att ej
bågna under tryckningen af detta extramenskliga system *) på

*) Vi anse och kalla det så, emedan detta system innehåller
den radikalaste protest emot menniskaus allra ursprungiigaste be-
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mindre tid, än som erfordras för den enformigt fallande drop-
pen att inskära sitt spår i hårdaste häll — äfven om cellen
vore väfd af de mest inbjudande enrisbuskar på ödslig hed.
Goethe har i allmänhet rätt, då han sjunger:

uWer sich der Einsamkeit ergiebt,
Der ist auch bald allein:
Ein jeder lebt, ein jeder liebt
Und lässt ihn seiner Pein 11.

Men det pinorum, vare sig hvilket som helst, hvarest en
äkta tinne vore dömd att oafbrutet sällskapa endast med boskap
ocb sina egna melankoliska funderingar, blefve dock det bekym-
mersammaste carcer duro, som ofvan jord kan bestås.

stämmelse: den att vara ett animal sociale. Hvarje försök till men-
niskans förbättring, som, förbiseende denna grundväsendtliga egen-
skap hos menskligheten, åtnöjer sig endast med ett experimente-
rande på individer, kan, äfven i bäste möjliga fall, blott utöfva en
reagerande och hufvudsakligast koérciv verkan. Allt i stort upp-
lyftande och förädlande inflytande erfordrar såsom sitt rätta medium
en fårsamling. Om det onda är smittosamt, så är sensationen af
det goda kontagiös i en ännu oändligt högre grad. Inskränker man
sig blott till lusten att skrämma, bryta, nedstämma det hårda sinne-
laget, då är förbrytarens utstötning ifrån medmenniskors samqväm
alldeles på sitt ställe. Vill man deremot återupprätta den fallne till
mensklig adel ånyo, bör detta endast verkställas g«nom menniskans
behandling i enlighet med hennes menskliga bestämmelse. En iso-
lering på kortare tid kan dock verka helsosamt, emedan den föran-
leder delinqventen att gå i sig sjelf och bringar honom till medve-
tande deraf, hvilket uselt ting han dock är, då han reduceras till
den allra enklaste expression af menskligheten: sin egen indivi-
duella. Men att utsträcka exkommunikationen bortom den gräns,
hvarvid syndaren känner och erkänner sitt behof att varda menni-
ska, som han omöjligen kan blifva i ordets fulla bemärkelse utan-
för det menskliga samfundet, är okristligt och således älven i hög-
sta grad omenskligt. Den helige ande sänkte sig väl först ned öfver
en individ; men detta var ju Gudasonen sjelf. När samma ande
återkom ånyo till jorden, utgöt den sig öfver en församling. Och
dervid har det i alla tider förblifvit.
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Den första känsla Kullervo erfor, då han öfverskådade
det nya stadium af förnedring, hvarpå han halkade till sitt för-
derf, var naturligtvis ytterlig nedstämning. De onda makterna
i hans inre begynte väl redan röra på sig; men gudarne hade
ännu icke törst. Dertill voro de alltför beklämde. Och i stäl-
let för det djerfva, blodtörstiga hämdbegäret framsmög nu för
första gången ur Kullervos bröst den spöklika, blodlösa aftmden.
Hans inre degradation hade skridit framåt i jembredd med den
i hans yttre ställning. Från tufvan, dit han sjunkit ned, qvad
han en solsång af förfärlig hemskhet. Missunsamheten är grund-
tonen deri. Han tror ännu på vår Herres sol; ser i henne en
bundsförvandt i sin öfvergifna ställning. Då i hans värdinnas
bostad förefanns öfverflöd på allt, medan han sjelf var beröfvad
allt, menar han det vara högst billigt, att han får hålla åtmin-
stone solen för egen räkning, och att natt måtte betäcka dem,
hvilka så fördystrat lifvet för honom. Trängtan efter solljus
och den fria rymdens luft beherrskar ännu slafven. Han har
ännu öra för den milda siskans sång, som manar den cJaderlöse
att mätta sigll. Han är ej ännu helt och hållet förlorad för
menskligheten. Men förtappeisens stund är dock redan hardt
nära för handen. Det sköra bandet, som fastade honom vid
menskligheten, rifves sönder af obarmhertiga händer.

Trälen vill omsider stilla sin hunger med det bröd, som
blifvit honom gifvet såsom enda kost. Han hoppas ej mycket
af detta bröd; han är beredd på det värsta. Ty ordspråket
lär honom, att, om än bröd ser bättre ut än hans:

aKan af bark dess inre bildas,
Ytan dölja endast agnar 11.

Men huruhelst han än må hafva föreställt sig beskaffenheten
af sitt ömkeliga bröd, hade dock äfven de mest nedstämda för-
hoppningar varit alltför sangviniska:

aNär han drog sin knif ur slidan,
För att brödet sönderskära,
Stötte knifven skarpt mot stenen,
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Ristade i hårda hällen:
Bettet dubbelveks på knifven,
Skarpa stålet sprang i stycken 11.

Redan det arga hån, som föranledde katastrofen med knif-
ven, kunde tyckas vara mer, än sjelfva trälen behöfde kallblo-
digt uthärda. Men dertill kom ännu en annan omständighet,
som skar djupare i hans hjerta, än knifven i sin fullaste vigör
skulle hafva kunnat göra det. Dikten redogör derför med föl-
jande ord:

u,Kullervo Kalervosonen
Skådar sorgsen på sitt knifbett
Börjar så att bittert gråta,
Och han talade sålunda:
Knifven ensam var min broder,
Och dess bett min enda kärlek
Af min far jag fick den fordom,
Mig min fostrare den gifvit.
Äfven den mot stenen brustit,
Ristande i hårda hällen,
Uti brödet, som är bakadt
Af min ilskna, vrånga matmor11.

Hans t! enda kärlek 11 är sålunda hånfullt tillintetgjord. Nu och
för all tid tillhör han hämden med lif och själ. Döf är han
vorden för siskans sånger. Kråkan och korpen taga uteslutande
hans öra i besittning. Han hör i dem hämdlystnadens vilda,
hesa skrän. Och hans brinnande harm lyckas att i den oför-
argeliga boskapens menlösa skepnad ingjuta de vildaste rofdjurs
arghet. Hämdbegäret måste ega en förfärligt kontagiös natur,
då det tiK och med kan öfvergå till boskapssmitta.

Och hård är nu Kullervo vorden såväl mot böner som
hot. Förgäfves anropar Ilmari-värdinnan Ukkos bistånd i sin
yttersta nöd, sedan fagra löften blifvit fåfängt slösade på den
dittills förhånade. Ukko tyckes snarare taga parti för den af
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menniskoma förskjutne och misshandlade. Och slutet blir, att
Kullervos plågoande:

genast död på platsen,
Faller ned som kittelsotet,
Utanför sin egen boning,

Uppå hemmets trånga gårdar11.

VI.

Härmed hade Kullervos hämdlystnad för denna gång fått
sitt lystmäte uppfyldt. Det skyldiga var grundeligen straffad.
Mer begärde den sig uppresande trälen ännu icke då. En skymt
af mensklighet, som glimmade qvar i hans förkolnande inre,
upplyste honom derom, att han ej borde söka sak med smeden
sjelf, som icke gjort sin träl något för när, och hvilken denne
redan hade mer än tillräckligt näpst för allt, hvad Umarinen
mot honom underlåtit. Kullervo förutser lätt, att smeden skulle
tt förtyngas till dåligt lynne"", när han erfarit sin ljufva makas
ömkeliga hädanfärd, samt sig för slagsmål."" Det låg
ingalunda i Kullervos lynne att rygga tillbaka för ett sådant.
Men han spörjer påtagligen ingen lust att äfven lekamligen bära
händer på en man, hvars håg genom hans förvållande ablir så
svart som tjäran, hvars hjerta göres så ljust som sotet.""

Så alldeles skinande är icke heller trälens hjerta efter
den föröfvade illbragden. Men hvilken omätlig skilnad visar
sig ej i uttryckssättet af hvarderas sorg! Medan Umarinen
jemrar sig natten lång öfver förlusten af den lycka, han egt,
tröttar den förvildade trälen berg och dal med echo af sitt
diaboliska jubileum öfver säkerheten att icke ega mera någon-
ting, det han kunde förlora. Kullervo hade dittills ej ändå va-
rit fullt så arm, som han föreställt sig. Ehuru beröfvad frihet,
slägt och erkännande af sitt menniskovärde, hade han dock
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haft en bostad, dit han kunde vända igen, när han af
långa skugga 11 förmärkte, att tiden dertill var inne. Nu var
det annorlunda. Han var väl genom sin illgerning emanciperad
och fri som fogeln, som vilddjuret i skogen. Men för honom
fanns ingen varaktig stad mera. Den fridlöse ex-slafven var nu
äfven husvill. Derför jublar han så gräsligt, så länge solen
ännu lyser öfver honom, och menniskorna kunna förnimma hans
hån emot dem alla, hvilka äro i besittning af det, som höfves
menniskan.

tt Men när mörka natten stundar", då är det förbi med
det febervilda jublet: han sjunker utmattad tillsamman på sin
obanade gångstig i ödemarken, och det i dagsljuset uppblåsta
öfvermodet smälter ihop såsom gyckelspelet af en bubbla. Äf-
ven nedanom den lägsta ställning, hvari han menat sig kunna
råka: vallhjonets har Kullervo åter störtats ned. Han fattar
rysligheten af att vara ej blott faderlös, utan ock beröfvad allt
menskligt deltagande i hela verlden — „armotoin" säger den
finska dikten med oefterhärmlig uttrycksfullhet. Och han be-
gynner grubbla öfver sitt eländes ursprung, d. v. s. upphofvet
till hans egen eländiga varelse. När han utropar:

„Hvem kan mig väl hafva skapat,
Hvem mig, arme man, ha danat
Att för evigt hemlös irra,
Vanka under blåa fästet!"

springer utropet ganska naturligt fram ur hans situation. Men
då han längre fram i sin klagovisa påstår:

~Ej jag vet, hvem gaf mig lifvet" o. s. v.

der denna sats nästan för paradoxalt att kunna förstås efter
orden; hvadan vi häraf, äfvensom af flere andra anledningar
togo oss friheten att redan i början af vår afhandling yttra
några små betänkligheter angående detta ställes autenticitet, åt-
minstone i dess helhet. Vi medgifva likväl, att den allegoriska
vändning *), Kullervo gifver sin påstådda okunnighet om hvem,

*) Allegorin är för öfrigt den rådande grundtonen i hela det
ifrågavarande stycket.



Det tragiska elementet i Kalevala. 135

som skänkt honom lifvet, icke så litet förmildrar kantigheten
af hans uppgift, hvilken lika mycket opponerar sig mot de
fakta, dikten lemnar för Kullervos tidigaste missöden, dessa
fakta må då uppsökas i hvilkendera som helst af de tvänne
källor, ur hvilka vi förmodat, att Kullervo-sångens nuvarande
mäktiga flod sammanflutit. *)

Men om än åtskilligt trängt sig in uti ifrågavarande ly-
riska utgjutelse, hvilket svårligen låter förlika sig med diktens
sanning, i huru poetisk mening man än må uppfatta denna, kan
det dock ej bestridas, att icke allenast särskildta ställen, utan
ock den hufvudsakliga gången af Kullervos klagan bära stäm-
peln af en märkelig naturtrohet, fullt öfverensstämmande med
den sörjandes lynne. Knappt har Kullervo låtit nedtrycka sig
af sin öfvergifna ställning ända i förtviflans afgrund, innan hans
elastiska själ springer upp med makt derur tillbaka. Han erin-
rar sig på en gång fullheten af sin ungdomsstyrka; känner sig
vara för god att låta af sitt öde nedkasta sig lik:

„Slipprig stock på blöta mossan,
Gångsstigsplänka öfver polen".

Han har ingen böjelse, ~att störta ned i kärret", medan han
ännu förmår lyfta väldigt sin arm. Och jemte känslan af hans
mannakraft, vaknar äfven det slumrande medvetande af hans
lifs bestämmelse: den att draga ut i kamp, vid hvars sista mål
hämdens njutning finge mättad hvila ut på sina blodiga lagrar.
I skenet af brinnande gårdar tjusar detta mål plötsligt hans
vilda blick, och minnet pekar oblidkeligt på allt, hvad hans
föräldrar, hans slägt och han sjelf lidit af Untamolas folk.

*j Måhända förtjenar det att anmärkas, att ifall man öfver-
sätter originalets:

„En tieä tekiätäni
Enkä tunne tuoioani",

rned: jag känner ej o. s. v. så skulle, genom uttryckets mångtydig-
het, det stötande, som ligger i Eullervos förfalskning af de histo-
riska data, han antastar, antaga en försonligare karakter, än som.
skett, då man begagnat det bestämda: ej jag vet.
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Men i den stund, Kullervo uppreser sig för att utföra
sin hämdeplan, möter honom i skepnaden af en åldrig qvinna
sägnen derom, att ej hela hans slägt drabbats af undergången
och att han till och med eger fader och moder i lifvet än.
Det är möjligheten till frid och försoning, som sålunda träder
mellan den hämdlystne och den förstöring af sig sjelf och allt
annat, mot hvilken han rusar. Men denna möjlighet kommer
alltför sent. Kullervo har intet sinne för fredens värf numera:

„Derför att förvändt han fostrats,
Vrångt som liten blifvit hållen
Hos den svåra fosterfadren,
Hos den vränga fostrarinnan." *)

Snart ser sig den fogelfrie trälen, hvilken dittills pröfvat
blott det bittraste, af hvad menniskolifvet har att erbjuda, om-
gifven af allt det bästa, som kan blifva menniskans lott. Kul-
lervo behöfver ej mera köpa frihetens luft med nödvändigheten
att inandas dunsterna nr kärren och sänka marker, som gifva
flyktingen en tillflykt. Den hemlöse upptages af ett vänligt hem.
Det står den fridlöse fritt att njuta af friden, ifall han det för-
mår ännu. Han, som trodde sig stå ensam och aarmotoin"" i
verlden, förefinner ej blott en välvillig slägt, utan ock en öppen
modersfamn, omätligt rik på huldhet, såsom endast en sådan
kan på jorden vara det. Men, såsom sagdt, denna nya verld
af frid och kärlek är ej numera gjord för den i träldom upp-
vuxne, som redan för mycket läppjat af hämdens brännande
rusdryck för att ej täras af en osläckelig törst efter mer. Denna

*) Vi hoppas, att den i vår afhandling genomförda bevisnin-
gen betagit läsaren all lust att uppfatta den i ofvanstående verser,
hemtade ur Kalevalas 35:te runa, öfverklagade vrångheten i den
vanliga, inskränkta moraliserande meningen. Förstås ordet med
syftning åt ett förnärmande af sedlighetens allmänt menskliga pligt-
bud från deras sida, i hvilkas händer Kullervos barndom hade rå-
kat, så lemna hvarken besagda verser eller ens Wäinämöinens slut-
reflexion någon text för de beskedliga korintiska predikningar, med
hvilka man nedtyngt diktens höga andemening.
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törst svalkas likväl för ögonblicket under den åter mennisko-
bliihes försök till en fri verksamhet i hvardagens beskedliga,
oförargeliga tjenst. Uppammad af träldomens kärlekslöshet kan
dock Kullervo ej finna sig deri. Stugan är honom dessutom
för trång. Lika litet som träldoms-oket erbjuder hon det ut-
rymme, hans obändiga hjeltelynne erfordrar för den tillbörliga
utvecklingen af hela dess oregerliga elasticitet. — Medan den
genom sin kapitolinska katastrof verldsbekante grefve Pellegrino
Rossi dvaldes i egenskap af juris professor i Geneve, plägade
han bitterligen klaga: aJag är en örn, tvungen att bo i en näk-
tergals-bur*. Samma känsla erfor väl Kullervo, ehuru han ej
funnit för godt att i så fina ordalag uttryckeligen derom under-
rätta oss.

Den patriarkaliska nedlåtenheten i hemmet försyndar sig
för öfrigt i hufvudsaken mot Kullervo nästan lika mycket, som
slafbeherrskarenes förhånande myndighet tidigare förbrutit sig
emot honom. Äfven nu förstår man ej att uppskatta ynglingens
stora krafter efter deras verkliga beskaffenhet; och då han god-
modigt spörjer, huruvida han vid förrättandet af sina värf bör
sätta ut hela sin styrka eller blott den del deraf, som vore
tillräcklig till verkets fullbordan, drifver man honom, nästan
gäckande, att på småsaker kosta ut sig med omätlig ansträng-
ning. Snart insåg man dock, att piltens öfverlägsenhet ej var
danad för dylika bestyr, som hvardagen hade att bjuda på, och
man fann lämpligare att lemna ett friare spelrum åt Kullervos
rörlighet genom att utsända honom i hemmets vigtigaste angelä-
genheter på resor. Uppdraget utfördes också riktigt och lätt
som en dans. Påtagligen välbelåten med sig sjelf, reder sig
Kullervo till hemfärden, sedan han för första gången i sitt lif
lyckats till allmän tillfredsställelse göra någonting dugligt.

Men när han hade hunnit ådagalägga, att äfven sådant var
för honom möjligt, skyndar Kullervos öfverdåd att bereda hans
ofärd. Hans sätt att dervid förfara, är en mäkta hemsk historia.
Slafven, som brutit sin boja, handlar lättfärdigt såsom en roué
på civilisationens branter, Om Kullervo gäller till hälften
Victor Hugos förfärliga ord angående en sådan:
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tt ll achetait I'amour, il aurait vendu son Dieu! 11

Versens eftersats angår honom deremot ej. Den vilde man-
nen kände för mycket behofvet af sin Gud för att kunna bytas
till en Judas Ischarioth. Det är blott den falska civilisationen,
som utbildar slika karakterer.

Möjligheten för Kullervos möte med sin syster under hvar-
deras irrfärder är i folkdikten lika mästerligt förberedd, som i
hvilken bland de konstrikaste poesier som helst. Teckningen af
Kullervos förtviflan efter det ohyggliga dådet söker deremot
kanske förgäfves sin like. Om hans olycksaliga kränkta syster,
hvilken hjertskärande klagat deröfver, att hon ej fått dö tidigare
för att möjligen grönska som ett gräs, blomma som en blomster-
knopp, heter det försoningsrikt, att hon, störtande sig i forsens
brusande hvirfvel:

aLöyti turvan Tuonelassa,
Armon aaltojen seassa. 11

Kullervo sjelf vågade ej ens begära eller hoppas en tillflykt i
annat än i sin förtviflan. Förbarmande kunde ju nu mindre än
någonsin förr finnas för honom i den vida verlden.

I denna förutsättning bedrog han sig likväl.
Den granna ståten af hans släda, hvaröfver han visat sig

så högfärdig, var nu vorden honom en styggelse. Han kastar
sig på sin fåle och ilar i vildaste fart framåt. Men furierna i
helvetet af hans bröst lemna sig dock ej efter. De låta sig ej
besvärja till ro ens af hans moders anblick. Uttömmande det
gräsliga innehållet af sitt hjerta inför henne:

aLik en Tuonis gäst han talar,
En från underjorden kommen".

Hans framtidsplaner äro inskränkta till en ganska trång krets af
idéer. Endast det är för honom klart, att han måste ju förr
dess hellre sluta sitt eländiga lif: men i afseende å medlet der-
till är han ännu tvehågsen. Skall han störta sig i vargens gap
eller i björnens svalg eller i hvalens buk eller mellan gäddans
hvassa tänder? Se der de dilemmata, hvilka förorsaka honom
bryderi.
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Modrens oändliga ömhet söker likväl öfvertyga sin för-
lorade son derom, att för honom kan återstå ännu ett val utom
dessa. Hon menar, att vargens gap etc. är den sämsta tillflykts-
ort, han kunde välja. Det är ej dö, men lefva, han borde.
Hon pekar på Suomis vida udde, på Savos vilda gränsmarker,
nog rymliga att undandölja en man med alla hans brott och
blygseln öfver det onda, han föröfvat. Och förunderligt! Knappt
har Kullervo från en deltagande röst förnummit, att det var för
honom möjligt att qvarstanna vid lifvet, men derjemte blifvit
påmint om nödvändigheten att med blygsel hålla sig fördold
undan menniskornas blickar, innan hans heroiska anda spritter
åter upp ur sin försoffning och griper på nytt i den af såväl
lyckan som olyckan senast undanryckta eller sönderslitna ledande
tråden för hela hans lif. Nej! ropar han:

a Nej! jag går ej att mig gömma,

Ej att undanfly det onda:*)
Dödens gap jag går att trotsa,

Stiger fram till Kalmas**) portar,
Fram till krigets stora platser,
Männers dödomhöljda slagfält 11.

Och med blixtlik klarhet ljungar skälet, hvarför han bör lefva
och trotsa döden, åter för hans själsblick:

aUnto ännu ståndar upprätt,
Nidingsmannen är ej störtad,
Har ej gäldat far mins plågor,
Ej betalt min moders marter;
Och all öfrig nöd han bortglömt:

Glömt hur väl jag sjelf blef hållen11.
Kullervo har återfunnit sig sjelf i hela nerffullheten af

sitt exalterade väsende. Mot sin moders ängsliga och ned-

*) Orignalet: „En paha pakenemahan" har herr Borg mindre
lyckligt, skuUe vi tro, öfversatt med: ~Håller ej mig usla unnan".

**) Grafbeherrskarens.
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slående beskrifningar på krigets vådor ställer han den präktigaste
målning af stridens glänsande faror. Hvar anträffar man väl
hos sjelfva Homerus, denne store älskare af fejdernas heroiska
hvimmel, ett praktstycke, så herrligt belyst af återskenet från
den djerfvaste hjelteanda, som följande dityrambiska krigshymn?

ttEj jag ned i kärret dignar,
Stupar ej på öde heden,
Uppå korpars boningsplatser
MEller skördefält för kråkor,
När på stridens mark jag faller,
Sjunker ned på kämpeplatsen:
Herrligt är att dö i striden,
Skönt att falla under svärdsklang.

Ståtelig är krigets sjukdom;
Ynglingen går hastigt hädan,
Ilar bort, ej qvald på sotsäng,

Faller, innan han förtvinat 11.

Hur det finska folket, som under de otaliga strider, i
hvilka det kämpat för lifvet, oftast fått skåda endast krigets
nattsida, kunnat lyfta sig till denna idealiskt ljusa uppfattning
af en hjeltedöd, är mig en gåta. Men med djupaste vördnad
och beundran bugar jag mig dock likväl för detta okufveliga,
glada mod hos Europas allvarligaste folk. Med uppmärksam-
heten fästad isynnerhet vid nyss citerade ställe skall man sanno-
likt lättare förlikas med den af författaren i början af afhand-
lingen uttalade åsigten, att ej ett folk, gnagadt af: _des petites
miséres de la vie humaine", utan ett, som blifvit gripet i sitt
innersta af lifvets stora stormar, kunnat ur sin själ alstra en
sådan dikt som den om Kullervo.

Med svåra offer gäldar likväl äfven denne sin öfver döden
triumferande hjeltestämning, som i och för sig förekommer så
mäktigt tjusande. Han, som oaktadt all sin vildhet räddat i
bottnen af sitt hjerta en sträng, oändligt finkänslig, när den af
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godhet och ömhet vidrördes, blir, då hans själ uppfylles af kri-
giska tankar, jernhård mot alla de vekare känslor, som af hem-
met kunna väckas. En enda gång halka till och med den mo-
derliga huldhetens utgjutelser, hvilka dock annars värma hans
stelnade håg till lifs ånyo, ned ifrån ispantsaret, som frusit
fast kring hans bröst. Det är i den stunden, då hela hans vä-
sende gripits af lusten att genom hjeltebragders glans blända
sjelfva de svarta rof-foglar, som tära på hans samvete, hvarest
hans svåraste missgerning ligger obegrafven. Då hans arma
moder, som tager för afgjordt, att sonen skall falla för svärd,
frågar:

aHvad har då din gamla moder
Till sitt stöd på ålderdomen?11

har den förhärdade hjerta att svara:
aDigna må hon under bördan,

Qväfvas uti boskapsstallet ! 11

Länge räckte likväl ej öfverspänningen hos den om segrens och
förstöringens blodrus drömmande hjelteynglingen. När afskedets
stund var inne, bortsmälte den hårda isskorpan från hans sinne,
upptinad i den vemodiga förkänslan deraf, att skiljsmessan skulle
blifva evinnerlig. Det outplånliga behofvet af deltagande och
kärlek rörde sig ånyo. Kullervo vänder sig med de mest be-
vekande frågor till hvarje ledamot af familjen, begärande viss-
het derom, att bitter sorg skulle följa honom, när han:

tiGått för samfundet förlorad,
Brutits lös ur slägtens kedja11.

Men alla, med undantag af den enda, hvars ömhet aldrig kunde
svalna, tyckas anse honom redan genom sin missgerning utstött
derifrån, och de fullända bannlysningen i de obarmhertigaste
ordalag. Och slägtens omensklighet manar åter fram det diabo-
liska, som låg i Kullervos själ vid sidan af hjeltelynnets vekhet.
Med bittraste hån kastar han förolämpningen tillbaka. Men
hjertat blödde påtagligen under det trotsiga hånlöjet. Ett hopp,
det sista, om att mötas af menskligare känslor återstod för ho-
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nom än. Och detta, vi veta det redan, svek icke. Med syn-
barlig ångest och i de allra innerligaste ordalag upprepar han
än en gång sin fråga, ställande denna till sin moder. Uppbju-
dande allt, hvad i hennes outtömmeliga ömhet låg bevaradt, för
att med ens godtgöra allt, som de öfriga hade illa gjort, låter
hon nu hela verldshafvet af sin kärlek svalla öfver i englaljufva
utgjutelser.

a Ej en moders själ du fattar,
Känner ej ett modershjerta11,

menar hon, då sonen kunnat sätta i fråga hennes sorg öfver
och efter honom. Den förebråelsen kan hon åtminstone ej rikta
emot sitt folk. Om hjertat hänryckes af beundran för den
hjeltekraft, till hvars tolk dikten utvalt såväl Kullervo som
Lemminkäinen, tjusas det ej mindre af den menskliga godhet,
som gjuter sin himmelska förklaring öfver det hjerta, hvarunder
den olycksfödde Kullervo hade väckts till lif Och bättre än
annars fattar man härvid äfven möjligheten af det stora och
nobla i Kullervos själ, liksom man vid tanken på hans träl-
dom begriper allt det onda, som deri kämpande med ädelheten
om seger.

Kullervo hade emellertid fått mera hugsvalelse, än honom
gj«rdes behof för att åter kläda sin hjertfrätande sorg i öfver-
modets skramlande rustning. Aldrig förr hade han jublat så
vildt som nu, då samvetsqvalets gamar jemte så mycket annat
frätte på hans väsendes inelfvor. Medan han rusade åstad dit,
hvarest han såg krigets mordenglar vinkande sväfva, nådde ofär-
den hans eget hem. Det ena ilbudet efter det andra upphann
honom; och hvart och ett bland dem var ett dödsbud. Den
ena länken efter den andra föll ur slägtens brustna ked i graf-
ven. Att Kullervo, hvilken sjelf först brutit denna och med
förbittring i själen hade ryckt sig lös från hemmet, tog familje-
olyckorna kallt, |är ej det, som härvid kan väcka förvåning.
Men högst förunderlig förekommer en annan omständighet, som
på det närmaste hänger tillsamman med den skrytsamma likgil-
tighet vid de sinas missöden, hvilken Kullervo bär till torgs.
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Var det ej till att hämnas bland annat det onda, hans slägt
hade lidit, Kullervo sade sig vilja hemsöka Untamoinens folk
och gårdar med förstöring? Och nu tyckas de hårda slag,
hvilka ånyo rastlöst drabba samma hans slägt, gå honom lika
litet till sinnes, som branden af en hundkoja inom hans fien-
ders gebit skulle göra det. För en sådan motsägelse i dikten
skulle de af teoriernas sötmjölk uppammade skalderna skygga
med bäfvan tillbaka liksom för en maras nattliga kavalkader,
under hvilka de sjelfve vore fördömda att tjena till lokomotiv.
Men naturskalderna låta lika litet som naturen sjelf skrämma
sig af motsägelsernas sken. Samma bölja, som villigt bär seg-
larens köl öfver hafven, kan ju nästa stund visa sig ganska be-
redd att sönderbryta denna. Och vulkanen, som med eldigaste
ifver binder herrliga kransar af vegetation kring sin midja, bry-
ter när som helst ut i motsägelser emot sin alstrande drift och
qväfver de af honom sjelf närda yppiga blomstren under sin
mot allt lif fiendtliga lava. Och han finner det dessutom all-
deles icke betänkligt att stundom låta massor af is lägra sig på
den väg, den eldsprutande folkvandringen ur hans inre kommer
att innan kort taga. På samma sätt förhåller det sig ock med
folkdikten. Det gör henne ej det allra ringaste bekymmer, att
Kullervo är vorden iskall för deras väl, hvilkas lidna oförrätter
han visar sig hafva den ifrigaste böjelse att hämnas. Hämdens
vulkaniska eruption är nog stark att bryta sig sin egen stråt
genom stängsel såväl af snö som blomstermattor. Detta hör till
naturens hemligheter. Och folkdiktarens vilda öra har för dessa
ett gehör, som betydligt förslöats ej blott hos de bort- och för-
konstlade poeterna, men äfven hos de sannt artistiskt utbildade.
Det vore således temmeligen obilligt att tillräkna Kullervo-dik-
ten såsom oförlåtligt fel ifrågavarande skenbara kontradiktion,
hvilken hörer till hennes allra utmärktaste förtjenster.
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vn.
Med sin egen djerfhet har dikten framskjutit Kullervo

hardt nära den punkt, hvarvid det menskliga intresset för ho-
nom nödvändigt skulle förgås mellan branden af hans mennisko-
fiendtliga hämdbegär och hans isande köld för sin slägts olycka.
Men med fmaste takt stannar dikten likväl vid den gränslinie,
hvaröfver hon ej kan gå utan att göra sin hjelte ohjelpligt för-
hatlig. Ännu ett ilbud hastade i den öfverdådigt jubilerandes
fotspår. Uppnående honom förkunnade det, att hans moder ej
var mera till. Och borta var nu ögonblickligt allt prål med
fräck känslolöshet. Den vemodigt veka, rent menskliga sidan
af Kullervos väsende vändes åter upp emot dagen, liksom den
solbelysta vårliga böljan ser ur djupet opp mot himlen genom
stora glänsande tårar, medan isen, som dittills tryckt henne,
sjunker upplöst hän emot natten. Kullervo ödmjukar sig än en
gång inför sorgen, kännande och erkännande sig såsom ett
„olycksbarn;" och han klagar högt öfver sin moders död och
att han ej fatt vara tillstädes, då hennes bristande öga tillslöts.
Och jag stod ej vid hennes sida, utropar han:

~Då hon hän ifrån oss skiljdes,
I den stund, hon andan uppgaf."

Hans sorg häröfver ökas af farhågan, att modren

„Kanske grymt förgicks i kölden
Eller omkom utaf hunger."

Han önskar, att den aflidnas stoft måtte hedras på allt
upptänkligt sätt. Sjelf hinner han dock ej draga försorg om
den döda, ty de lefvande gifva honom tillräckligt att skaffa.
Den första tanken, som inställer sig hos honom, så snart den
häftigaste smärtan öfver förlusten af hans mor tagit ut sin rätt,
är åter tanken på den liämd, han ännu ej hunnit utkräfva. Och
nu, när allt är öde och tomt bakom honom, gäller det på fullt
allvar att tillställa samma förödelse eller en ännu värre i fien-
dens land. Ensam som han står på jorden, vänder han sig,
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anropande till sin gamle bundsförvandt i höjden. Men ej an-
nat bistånd äskar Kullervo likväl af ~öfverguden Ukko" än ett
medel i den starkes hand, hvarmed denne sjelf kan utföra sina
gerningar. Ty den finska myten, liknande deruti närmast den
skandinaviska, andas öfverallt denna heroismens sjelftillräckliga
egoism, hvars högsta, men likväl så enkla lära sammanfattas i
de trivialt vordna orden: bra karl hjelper sig sjelf. Från Orien-
ten härstammar sannolikt dock de finska heroernes böjelse att
söka sina käraste och mest använda vapen i den andeliga över-
lägsenheten. Men de älska dock mer, än man skulle föreställa
sig, sådana svärd som det, Kullervo nu utbad sig af Ukko.
Skönt och präktigt skulle det vara, men framför allt likväl borde
det spisa till i striden emot hela den fiendtliga skaran. Med
det ville Kullervo framstå utmanande, han ensam emot hundrade.

Och detta var ej blott ett tomt skryt af Kullervo. Han
skred till ferm expedition Lärdomarna af hans barndomsmin-
nen hade ju ej gått för honom förlorade. Allt hvad lif hade,
misste detta vid sammandrabbandet med Kullervo. Hvarest han
framgick:

~Lemnar han blott spiselns stenar

Och på gården långa rönnen."

När förstöraren hade hunnit grundligt fullborda sin mis-
sion såsom häradens genius, när han uppstaplat idel lik och
ruiner omkring sig der, hvarest han förefunnit menniskolif och
menniskohem, vaknade naturligtvis längtan efter anförvandter
och hem med högre styrka än någonsin förr i hans själ. På
öfverspänningen af häradens blodrus måste nedstämning till de
vanliga menskliga bebofven följa. Hämnaren, hjelten finner, att
hämden ej i längden kan värma och göra ett menniskohjerta
tillfyllest. Han vill helsas välkommen af dem, för hvilka lian
manligen kämpat: han vill tryckas af deras varma händer, hvil-
kas lidna oförrätter han hämnats. Och derför styr han kosan
genom den ödemark, hans vreda bragder skapat, till sin forne
faders gårdar, till de fält, på hvilka hans föräldrar byggt
och bott,
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Väl hade, medan hämdplanerna outförda ännu rasade i
hans själ, underrättelser hunnit hans öra derom, att lefnadslju-
sen slocknade i hans slägt, ett efter annat, såsom kauclelabrame
släckas i ett festgemak, när ryktet ropar deri om en fiendtlig
öfverrumpling. Men Kullervo hade ej haft tid att rätt höra på
det örat då. Derför öfverraskas han nästan, när han nu,
längtande efter mötet med en mensklig varelse, finner att:

~_Töm är stugan, då han kommer
Ode, då han dörren öppnar.'''

Diktens åskådliga framställning af Kullervos sätt att för-
fara, da liar, söker få visshet om sakernas ställning, är ytterst
gripande. Främst af allt vill han dock förvissa sig om sin mo-

ders öde. När ingen räckte honom handen till välkomst-
holsniiig;

Räckte lian åt härden handen

Kallnad glöden var på härden.' 1
Deraf slöt Kullervo, att det värmande elementet var taget ifrån
hemmet:

Att hans mor ej lefde mera

Och hvarthän han än vände sig, fann han, att hvardagens hus-
liga värf, dem han dittills underskattat och djupt föraktat, icke
sköttes mera af de flitiga händer, hvilka haft sig dem anför-
trodda förr. Nu först, ehuru sentida, begynte han fatta vigten
och värdet äfven af dessa fridfulla sysselsättningar. Och hans
hjerta ville brista vid tanken på det, han förlorat. Han gret
bitterliga:

~Gret en dag och gret en annan."

Den tillfredsställda häraden gaf honom ingen hugsvalelse mer.
Han insåg, att den menskliga känslan behöfver till näringsmedel
någonting annat än fienders blod och ofärd; han insåg, huru
svag äfven den starkaste är, då han ställt sig utom mensklig-
hetens område. Aldrig hade Kullervo känt sig så nedslagen,
så hjelpbehöfvande och arm.



När Kullervo hunnit gråta ut, förstår han, att ur intet
bröst ofvan jorden ett echo skall bära något gensvar på hans
klagan. Då vända sig hans tankar till det dyrbaraste, han på
jorden egt, ehuru det nu hvilar under henne. Han vill ej tro,
att hans moder gått bort utan att lemna qvar någonting, som
kunde lända hennes öfvergifne älskling till tröst. Kullervo
misströstar likväl, att hon, som ej mera kan förnimma lians
stämma, skall fatta hans ögonspråk, hans tankars suckan. Dock
du hör mig icke, moder, menar han:

~Jos ma silmillä siherrän,
Eli kulinilla kujerran,

Päälaella lausuelen."

Men äfven nu bekräftades sanningen af hans mors tidigare
milda förebråelse: att han ej kände hela djupet af en moders
hjerta. Moderskärleken är odödlig. Sonens klagan väcker hans
mor ur grafvens sömn. Ännu ur dödens natt upptäcker hennes
kärlek en lefvande varelse, af hvilken den förtviflande och råd-
ville kan erhålla ledning. Hon har qvarlemnat Musti. den trogne

hunden, hvilken genom skogarnas ödsliga djup skall beledsaga

den ensamme, om hvilken ingen meimiska mera vårdar sig. till
skogsiiymfenias tillhåll, der Kullervo åtminstone kan uppehålla
sitt eländiga lif.

Och han följde den huldas rad: drog ut i ödemarkerna,
rättande sig efter Mustis trogna visning. Men ej ens grafvens

rådslag förmådde numera leda Kullervo åter in på lifvets för
honom förlorade spår. Plötsligt stod han vid undergångens
öppna portar. Och han var ej den man, som skyggade tillbaka
för vådan att stiga fram inom dessa. Hvad hade han väl dess-
utom att lefva för? Lidandets, brottets, häradens kalk hade han
ju redan tömt ut ända till draggen. Nu återstod för honom in-
genting annat än att göra slut för alltid på sina lidanden och
hembjuda sig till offer för allt, hvad han hade brutit, Den
hemskaste påminnelse om det värsta, han begått, lät ej länge
vänta på sig.

147Det tragiska elementet i Kulevala.
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Snart stod han på ett ödsligt ställe, hvarest:
c,_Gräsets grönska flöt i tårar,
Ljufva lunden suckar höjde,
Örter små i vemod sörjde,

Ljungen sjelf brast ut i klagan.

Ej det unga gräset uppsteg,

Ljungens blommor växte icke,

Ej sig höjde nån'sin mera
På det olycksdigra ställetI'.

Läsaren inser lätt, öfver och mot hvilket våldförande af
naturens känsla naturen sjelf så ljudeligen beklagade sig genom
sina suckar och så energiskt protesterade genom sin sterilitet.
Blott hennes närmaste förtrogne, naturskalden, förmår sympate-
tiskt uppfatta meningen af slika lifs- och dödsyttringar hos
henne. Och likväl är ej natursinnet härtill tillräckligt. Äfven
den allra finkänsligaste humanitet måste lemna sin kontribution
till en sådan undransvärd teckning efter naturen*).

Mindes Kullervo, då han kastade blicken på detta af natu-
rens egen förbannelse drabbade ställe, den svedjemark, hvars gröda
han fordom i sitt hänidlystna sinnes öfvermod hade medelst be-
svärjelse för alla tider nedtryckt i solberöfvadt grus ? Dikten för-
mäler hvarken om denna bisak eller någon annan dylik. Att

*) Till hvilket barbari, i jämförelse med de finske skaldemes
frän hedenhös oändligt fina takt såväl för naturens som humanite-
tens fordringar, den moderna civilisationen kan urarta, bevisas på
ett otäckt sätt t. ex. af Richard Wagners uppfattning, från naturens
ståndpunkt, af det olycksaliga äktenskapet mellan Oedipus och
lokaste. I sin bok: Oper und Drama, del. 2, pag. 110, besvarar han
sin fräga: verging sich Oidipus gegen die menschliche Natur, als
er seiner Mutter sich vermählte? frimodigt med ett: ganz gewiss
nicht. Wagners bevisning för denna sin sats är likväl så krass, att
vi omöjligen kunna tillåta oss att genom dess reproducerande väcka
läsarens rättmätiga indignation emot den, mensklighetens heligaste
känslor förhånande författaren.
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Kullervo ganska väl förstod åtminstone vinken, som närmast
uppsteg ur den mark, hvarur intet grässtrå höjde sig mer, derom
lemnar han ingen i tvifvel.

Till andra expektorationer än de, i hvilka hans utgjutna
hjertblod förde hans talan, saknade Kullervo nu både lust och
tid. Den ödsliga plats, hvarpå han stod, var ej blott en symbol
af hans brott. Den var ock en sådan af Kullervos hela verld.
I så graflik verld har ingen, hvarken tragedins eller verklig-
hetens hjelte, sedan Adams första- tider stått, Det var dock en
omätlig skillnad mellan den första menniskans i paradiset situa-
tion med hela mensklighetens framtid framför sig och den
sista menniskans i dikten — ty såsom sådan framstår Kullervo
der verkeligen — med de hemskaste minnen omkring sig, hvart-
hän han än vände sig.

En dialog uppstår likväl. Den är ganska kort; men det
gifves volymer af i det hela icke opoetisk poesi, hvilka ej inrymma
någonting så poetiskt som Kullervos fåordiga samtal med verk-
tyget för hans hämd, det af Ukkos ynnest beskärda svärdet.
Gudarne veta nog, hvartill deras gåfvor kunna duga i sinom tid.

Sedan hjelten anställt den noggrannaste betraktelse af sin
goda vän, svärdet, och vändt det till afsked på alla sidor, gör
han det till slut en förtrolig fråga. Han spörjer sin klinga
angående dess lusta för tillfället, om den ej t. ex. kände lust:

aAtt af brottsligt kött sig mätta,

Skuldbelastadt blod att dricka?

Mannens mening anar svärdet,
Det begriper hjeltens trängtan;

Derför svarar det sålunda;
Hvi ej skulle jag med nöje

Af ett brottsligt kött mig mätta,
Skuldbelastadt blod ej dricka? 11

Svärdet tillägger derefter upplysningsvis kanske de djup-
sinnigaste ord, den på dylika så rika dikten innehåller. De
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påminna Kullervo om en sak, hvilken han ganska väl af egen
erfarenhet kände, att svärdet nämligen icke hade försmått ens
den oskyldiges kött och att det plägade dricka äfven den men-
lösrs blod.

Nu var Kullervos tid kommen att fatta andemeningen af
svärdets uttryck. Och han förstod dem såsom en man. den der
hade ingenting att förlora eller hoppas mer, men desto mera
att försona. När han fallit på sitt svärd, blir allt tyst omkring
honom, liksom på ett slagfält, hvarest de stupade ligga qvar,
medan den segrande hären gått triumferande fram deröfver, glad
oaktadt stridens förfärliga vildhet, att den sak, för hvilken den
kämpat, behållit öfverhanden. Det är mensklighetens sedliga
makter, som betryggade i sin eviga rätt fira sin segervinning,
ehuru de göra rättvisa äfven ät hjelten. för hvars skuld menni-
skorna hade så mycket på sitt samvete.

Vår exposition af Kullervo-diktens beskaffenhet är härmed
slutad. Ej en enda på förhand fattad eller uppgjord mening
hafva vi sökt påtruga Kalevalas tragiska element. Men vårt
sinne har deremot, så vidt oss möjligt varit, stått öppet för
hvarje yttring af skönhet och storhet, hvilken sjelfmant derur
träder fram i dagen. Någon kunde väl tycka, att för oss åter-
står ännu skyldigheten att anställa en jemförelse mellan Kullervo-
dikten och andra dramatiska produkter, hvilka kunde röja någon
likhet dermed. Den skyldigheten erkänna vi likväl ej, emedan
en sådan innebär en fordran på någonting omöjligt. En jem-
förelse, anställd mellan ett helt naturelement och någon enstaka
naturprodukt, hvari besagde element ingår i en viss proportion
såsom integrerande del, företer först och främst en orimlighet,
men dessutom äfven en orättvisa emot hvardera af de.jemförda
parterna; förnämligast likväl emot den sistnämnda. Ty huru ut-
märkt och förträffligt det särskildta fenomenet än må synas i
och för sig sjelft, måste det reduceras till en obetydlighet, då
det ställer sig upp emot en omätlig storhet. Men äfven denna
måste för sjelfva sin omätlighets skull sakna åtskilliga egenska-
per, som fördelaktigt pryda det inom ett bestämdt mått hop-
trängda och deraf begränsade. Tillämpningen af denna liknelse



på vårt ämne är påtaglig. Hvem har — för att anföra ett enda
exempel — ej med innerligt deltagande följt den af Sofokles
framställde Ajax på hans extravaganta ströftåg, då hjelten, slagen
med själsförvirring, rusar blindt att förderfva den oförargeliga
boskapen, hvilken ej gjort honom det allra ringaste för när?
Och hvem har ej känt sig lugnad och tillfredsställd, när den
store Telamonierns öga, innan det höljes af dödens natt, ljusnar
till högsta klarhet ånyo vid återskenet från den i andanom
sedda solen, som kläder i guld Salaminas af hjelten så innerligt
älskade stränder? Men kan väl någon nienniska med poetiskt
sinne jemföra intresset, som väckes af denne, genom sin, visser-
ligen ganska berättigade, soldatiska högfärd och fåfänglighet i
förderfvet bragte beros, med det djupt menskliga intresse, hvil-
ket ingifves af den i sina allra menskligaste och oantastbaraste
rättigheter kränkte Kullervo? Att påstå detta vore lika under-
ligt, som om någon yrkade, att Kullervo-dikten i sin helhet
skulle i konstnärlig fulländning öfverträffa ifrågavarande produkt
af kanske den störste artisten bland verldens alla tragiska
poeter.

Vill man nödvändigt förlora sin möda med uppdragandet
af paralleler emellan det tragiska elementet i Kalevala och an-
dra dikter, som äfven syfta åt det tragiska hållet, borde väl
jemförelsepunkterna uppsökas i sånger, hvilkas diktare liksom

Kullervos i första hand öst sina ingifvelser ur naturens outtöm-
meliga källådror. En sådan dikt är t, ex. Jobs bok, hvars
orientaliskt vidtsträfvande fantasi gjuter öfver detta tragiska
element i Gamla Testamentet en färgton, som röjer betydligt
syskontycke med den i Kullervo-dikten rådande. Men äfven om
man förbiser det nästan pinsamma intrycket, framkalladt deraf,
att det är Jehova sjelf, hvilken roar sig med att i den hebraiska
sången liksom nyckfullt anställa ännu hårdare experimenter med
den arme Job än de af fiendtliga menniskor mot Kullervo för-
öfvade: är dock grundidéen, hvarpå den finska dikten hvilar,
vida djupare, än hon visar sig i framställningen af Jobs lidande,
och sjelfva dikten dessutom mångsidigare samt rikare på färg-
skiftningar af de psykologiska nyanser, som så undransvärdt
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återspegla allmänt menskliga förhållanden. Blott Shakespeare,
som kastades in i en begynnande civilisation, utrustad ännu med
all den naturliga skarpsinnighet, hvilken utmärker ett kulturtill-
stånd, hvilando närmare naturens hjerta, blott han, hvars oändligt
fina psykologiska gehör förnimmer, om vi så få uttrycka oss,
huru livart grässtrå i menniskoanden växer, har utspanat iakt-
tagelser åt detta håll, jemförliga i sanning, styrka och storhet
med Kullervo-diktens. Men hvarhelst man än må söka jem-
förelsepunkterna, en moderskarakter, sådan som den i Kullervo-
dikten förodödligade typen, torde man tills vidare ännu länge
söka i all annan dikt förgäfves.

Dock, öfver gränsen af dessa allmänna antydningar våga
vi ej utsträcka våra reflexioner. Redan nu nödgas vi till för-
svar för den omfattning, vår afhandling fått, omvända den be-
kanta sats, hvarmed Ehrensvärd sökte urskulda sig för lakonis-
men af sin italienska resa. Utgående från andra synpunkter,
har man väl redan underkastat Kalevala en sorgfällig pröfning.
Men åt den närmast liggande sidan af vårt lands nationaldikt:
den poetiska har man hittills egnat en jemförelsevis mindre an-
strängd uppmärksamhet. Och emedan andra varit för knapp-
händiga i detta hänseende, hafva vi måhända utsatt oss för till-
vitelse för det motsatta felet — åtminstone inför dem, hvilka
med icke-poetisk blick öfverräkna de skrifna raderna och som ej
med patriotisk stolthet öppna sina hjertan för herrligheten af
det tragiska elementet i Kalevala.

Äratal ligga emellertid emellan afhandlingens början och
dess slut. Måtte detta länga afstånd inrymma en ursäkt för
den olikformighet, som kanske röjes i skrifsättet under upp-
satsens olika stationer; men derjemte också ett bevis på för-
fattarens allvarliga bemödande, att, så vidt det stod i hans för-
måga, göra allt det klart för sig sjelf, hvilket han önskade för-
klara för sina landsmän. I enskilda detaljer tog jag sannolikt
misste. Men hvad hufvudsaken beträffar, har jag haft den
lyckan att tydligare än någon hittills genomskåda Kullervo-
diktens andemening. Detta vittnesbörd gifva mig röster ur mitt
inre. Den af mig uttalade åsigten skall, förr eller senare,
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tränga in i nationens allmänna medvetande och qvarstanna deri
ännu då, när man längesedan förgätit, ur hvilket hjerta den
första sanna uttydningen härflutit. Men hvem skulle väl våga
klaga öfver kommande åldrars sannolika glömska af det lilla,
man förmått uträtta, då man fästat tanken på Kullervo-dikten,
hvars jätteskalder alla gått bort utan att hafva lemnat något
enda bland sina namn på deras odödliga arbetes titelblad? Men
det är sannt! Ett namn hafva de dock ristat deri för evigt:
namnet, som omfattar och öfverstrålar alla deras enskildta, Det
namnet är det finska folkets eget.

Och om än stoftet till de hjertan och hjernor, ur hvilka
det tragiska elementet i Kalevala brutit fram, numera är lika
namnlöst som stumt, skall dock detta element verka lifvande
och upplyftande, så länge ett finskt hjerta klappar än och ett

finskt förnuft är mäktigt af stora idéers uppfattning.





OM

JOHAN LUDVIG RUNEBERG.



Med den gemensamma titeln: „0m Johan Ludvig Runeberg11

utgaf Cygnaeus år 1873 efterföljande trenne uppsatser, nämli-
gen: l:o „Ett och annat angående Elgskyttame och Hanna;"
2:o ..Om Nadeschda" samt 3:o „Protest emot ett svenskt
omdöme, angående Fänrik $tåls Sägnar''' — Den först-
nämnda af dessa uppsatser ingick i „Jääkynttilät

, strö-
skrift i fria häften", hvars första (och enda) häfte ut-

kom år 1837. Häftets senare afdelning utgjordes af poe-

sier, hvarpå i förordet (sid. 159) syftas. — Uppsatsen x Om
Nadeschda11 återfinnes i n:ris 37 och 38 af .(Helsingfors Mor-
gonblad'1 för år 1841. — Den tredje artikeln, som uti innehålls-
förteckningen anföres med ofvanstående rubrik, lästes ursprung-
ligen i n:o 4 af aLitteraturblad för allmän medborgerlig bild-
ning'1 för år 1850 och bar då öfverskriften: emot

Svenska omdömen öfver Finsk poesi och Finska poeter. 11 Så-
som af uppsatsens slutord framgår, var det Cygnaei afsigt att

leinna en fortsättning af sin protest, ehuru någon sådan ej blef
synlig. — Den broschyr, hvari ofvannämnda tre uppsatser år
1873 ånyo offentliggjordes, kallades på titelbladet: aförsta häf-
tet. 11 Meningen var att under samma rubrik „Om Johan Ludvig
Runeberg 11 i ett följande? häfte ånyo upplägga författarens år
1861 utgifna betraktelser „Om Fänrik Ståls Sägner 11, hvilken
plan väl ej kom till utförande, men här åter upptages, i det att

sistnämnda arbete hänföres till serien af Cygnaei afhandlingar

„Om Johan Ludvig Runeberg."



Ett och annat

angående „Elgskyttarne" och „Hanna",
dikter af Joh. Ludv. Runeberg.

TJt le SL s t
Onia Maa Mansikka.

Förord,

En glad, ledig stund gjorde jag början med att framkasta
detta opusculum på pappret, sedan jag formerat bekantskap med
den intagande mamsell Hanna. Afsigten dcrmed var kanske den
att åstadkomma något, som liknade en redogörelse för sättet,

huru sagde person behagade undertecknad, och att sedan åt
detsamma begära en plats i en tidning. Men då ämnet var mig

kärt och väckte tanken på åtskilligt dermed beslägtadt, växte

afhandlingen snart vida öfver det rum, hvarom för en sådan i

ett dagblad kunde anhållas. Icke heller var jag särdeles miss-
nöjd dermed, emedan jag sålunda undvek att borttaga utrymme
för saker, om hvilka det var afgjordt, att de mera skulle intres-

sera den tidningsläsande publiken, som dock på sätt och vis är

tvungen att, om den vill eller icke, taga åtminstone någon känne-
dom af allt det, som inom dessa ögonblickets helgedomar mö-
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ter dess spanande blickar, och jag vet af egen bekymmersam

erfarenhet, att detta tvång är näst det värsta.

Emellertid fortsatte jag min uppsats, allt eftersom det föll
mig in, ungefär i samma stil, som Esboboarna fordorndags be-
römmande påstodo, att salig Buskcrus predikade, nämligen utan

att alls tänka- efter, hvad han sade. Detta förhållande anföres
naturligtvis icke såsom beröm för mig, men endast för att till-
kännage min önskan, att efterföljande sidor ej måtte såsom ett
egentligt arbete betraktas och bedömas, allraminst såsom ett af
det alcxandrinskt-grammatiska slaget. Det visar också, för-
modar jag, utom andra egenheter, som skilja det åtminstone från
de moderna Alexandrinernes, den, att jag låst de dikter, jag
företagit mig att bedöma, och den ännu vida större, att jag
icke läst, dem endast för att kritisera, och i allmänhet ej med
dem förfarit såsom en och annan anatom med ett liflöst kada-
ver, hvilket han sannolikt inbillar sig vara skapadt sådant och
det endast för hans knif — eller måhända till och med af hans
refben.

Egenskaperna här i verlden äro ju margfaldiga. Jag måste
således vara beredd på att råka ut, om också ty värr! icke för
många, likväl för en eller annan mångsidigt begåfvad läsare
(denna gång vill jag ej tro, att ordet kan ha något femininum).
Jag tänker mig härvid t. ex. en sådan, som ej åtnöjandc sig

med den talang, till hvilken — enligt hvad som tyckes följa af
en bland Moliéres komedier — han i likhet med den öfriga

menskligheten, de monotona Pescheräh måhända endast undan-
tagne, är född, den att åtminstone tala prosa, dessutom känner
hos sig ännu ett annat anlag vaknadt. Detta anlag består kan-
ske uti en viss antipati mot allt, livad poesi heter, och endast
illviljan och afunden kunde bestrida, att han dertill är på det
högsta berättigad. Skulle då sagde individ, stärkt af sin först-
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nämnda förmåga, mäktat bråka sig fram ända till slutet af den

afhandling, som nu förestår honom, må han gerna, närmande sig

häftets senare afdelning, tro, att jag af lutter belefvenhet och
endast för hans skull valt eu någorlunda kort versform för att

så ögonskenligt som möjligt tillkännage, att han nu råkat i fara
att stöta på patrull af det der fiendtliga följet, för hvilket hans
snille inger honom en billig farhåga och, med afseende på denna
min artighet, ädelmodigt ursäkta, att jag utsatt detta obstakel,
så mycket mer som det i intet fall rimligen kunde vara menin-
gen att utsätta detsamma för honom.

ilen tanken på den mäiigkunnigliet, hvaroni fråga varit,
vacker hos mig ännu andra farhågor. Det kunde ju hända,
tillhviskar mig en uppskrämd inbillning-skraft, att mångförstån-
diev herrar språkforskare redan frän allra första början vore
onådigt stämda emot mig. stötte af det som allmän titel begag-

nade ordet, emedan de antingen alls icke kände det eller, hvad

sannolikare är, dessutom fyra eller fem andra benämningar för
samma sak. Jag hyser dock ett, ehuru svagt hopp att förmå
blidka dem med den försäkran, det jag hvarken rår för deras
mäng- eller okunnighet, att det vcrkeligen icke passade i stycket

att vid detta tillfälle missbruka hela deras rika förråd samt

slutligen att det aldrig skall falla mig in att fuska i deras
handtverk, hvilkas obestridda monopolium det är att rikta mo-
dersmålet med besparingar, utplockade ur deras tränga fattig-

bössa och diktatoriskt rikta dess gång parallelt (= så att de

aldrig råkas) med deras egen rigida ofelbarhets.
Skulle emot förmodan — den motsatta vore höjden af för-

niätenhet, då den måste grunda sig på en publiks smak, som
är van att ställa så stränga fordringar på literatörer, att ej ens
..Elgskyttarne" anses värda läsas — detta lilla häfte mötas af
något deltagande pä sin vandring från hemmet, kommer det tro-
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ligen att efterföljas snart nog af ett eller annat häfte med
beslägtadt eller olika innehåll. Dock utfäster jag mig uti intet
fall till någonting bestämdt, emedan slika löften medföra en olä-
genhet, som om möjligt är ännu större än den att nolens volens
läsa, nämligen den att skrifva — vore det också endast rent
— om man vill eller icke.

Fredrikshamn den 1 April 1837.



_A.33.ITLSLIa.3rL.

Under den tidrymd af mer än fyra decennier Fredr. Oyg-
naeus såsom skriftställare, skald, lärare och vältalare verkade i
vårt fädernesland, utvecklade han en efter våra förhållanden
ovanligt stor literär produktivitet, hvars alster ligga spridda i
en mängd olika böcker, broschyrer m. m. eller ock, ehuru till
ett ringare antal, ännu befinna sig i manuskript bland den bort-
gångne författarens efterlemnade vittra qvarlåtenskap. En ord-
nad och så vidt möjligt är fullständig upplaga af Fredr. Cyg-
naei samlade arbeten måste dock anses komma att utgöra ett
vigtigt och värdefullt bidrag till Finlands nationalliteratur. Äf-
ven för den nu bortgångne författaren af dessa verk var det i
lifstiden en kär förhoppning, att hans arbeten en gång skulle
i en sålunda samlad upplaga hembjudas den fosterländska
allmänheten, och behedrade han i sådan afsigt upprepade gånger
under sina sista lefnadsår samt ännu på dödsbädden underteck-
nade med uppdraget att redigera och utgifva en fullständig edi-
tion af hans samlade arbeten.

Ehuru nogsamt inseende vanskligheten af ett sådant företags
ekonomiska sidor, hafva vi dock, öfvertygade om detsammas be-
tydelse i literärt hänseende samt af vördnad för den bortgångne
patriotens yttersta önskan, icke velat undandraga oss det äro-
fulla uppdraget samt skrida nu till dess förverkligande, i det vi
härmedelst inbjuda den fosterländska allmänheten till en sub*
skription på en fullständig upplaga af

FREDR. CYGNAEI

SAMLADE ARBETEN.
Enligt vår utstakade plan kominer denna upplaga att, så

vidt författarens efterlemnade skrifter möjliggöra sådant, full-
ständigt upptaga allt, hvad Cygnaeus på svenska språket pro-
ducerat och som kan anses förtjent af att intaga en plats i hans
samlade arbeten. Detta verk — till omfånget ett af de största
literära arbeten, som i detta land sett dagen —■ kommer att
omfatta trenne afdelningar: l:o Historiska arbeten; 2:o Lite-
raturhistoriska och Blandade arbeten samt 3:o Poetiska ar-
beten, hvilka serier utgifvas vid sidan.af hvarandra i häften af
5 ark samt i det format och den typografiska utstyrsel, som detta
nu utkomna första häfte utvisar. Hvarje afdelning kommer att



omfatta ett olika antal band. Men hvarje bands sist utkommande
häfte följa titelblad och innehållsförteckning för bandet. En
utförlig lefnadsteckning af Fredr. Cygnaeus efterföljer slutbandet
och kommer att prydas af den bortgångnes porträtt.

Vid det grannlaga värfvet att redigera Cygnaei arbeten
skall bemödandet blifva att dervid förfara med tillbörlig pietet
för författarens uttryckssätt och tankegång. De förändringar i
skrifsättet, som i vissa fall befinnas vara absolut nödvändiga,
skola verkställas med varsam hand. Den vexlande ortografin i
Cygnaei under en lång tidrymd utgifna arbeten återföres till en
nyare tids, utan att dock det modernaste skrifsättets alla bestäm-
ningar ansetts lämpliga att här iakttagas.

Utgifningen skall fortgå regelbundet, dock så att icke flera
än omkring tio häften årligen lemna trycket, hvarför det icke
bör blifva alltför betungande äfven för den mindre bemedlade
att med sitt bibliotek införlifva detta arbete. Subskriptionspri-
set är beräknadt så lågt som möjligt eller till 1 mark 25 penni
per häfte.

Samlingens omfång kan ännu icke med bestämdhet angif-
vas, men torde komma att kunna inrymmas i 40 å 50 häften.

Subskription, som är bindande för hela verket, emottages
hos alla bokhandlare i landet.

Helsingfors i December 1881.

G. W. Edlund, E. Nervänder,
Förläggare Bedaktör

af

Fredr. Cygnaei Samlade Arbeten.
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HELSINGFORS,
H u txud stadsbladets tryoKeri,

1883.



Öfver ett decennium har redan tilländalupit, sedan herr
Runeberg först som skald uppträdde med spridda stycken, och
inom föga mer än senare hälften af denna tiderymd har allmän-
heten uti fem särskildta häften emottagit lefvande*bevis på hans,
åtminstone bland innebyggarene i den högsta Norden, ytterst
sällsporda poetiska produktivitet. I fall man dertill lägger fem
årgångar af Helsingfors Morgonblad, redigerade af herr Rune-
bergs hand, skulle det tyckas, som redan den extensiva sidan af
hans literära verksamhet hade bort göra honom förtjent af någon
uppmärksamhet, ådagalagd genom en recension eller åtminstone
en anmälan uti ett eller annat af de i hans fädernesland utkom-
mande tidningsblad. Mig veterligen har likväl skaldens namn
knappt ens blifvit nämndt i något enda af dem, utom då och då
på sista sidan bland annonserna om holländsk sill, sur mjölk,
läran om hvitbetor och mera dylikt, som utbjöds till försäljning
— ty äfven den mention honorable, som herrRuneberg ej länge-
sedan erhöll af den musikidkare, hvilken 6 af
skaldens stycken, intog endast en dylik subordinerad
plats. Hvadan kommer då denna, som jag har anledning att
förmoda, icke mycket sägande tystnad? Icke hörer ju uppträ-
dandet af en recensent till mera utomordentliga sällsyntheter i
vårt land än literära produkters egen vandring på publicitetens
hala is. Men ligger kanske i den vanliga beskaffenheten af
recensionernas eget innehåll och ton en förklaring deröfver, hvar-
för herr Runeberg helt och hållet fått umbära en^sådan? Sällan
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tyckes nämligen hos oss ett omdöme öfver någon utkommande
skrift, isynnerhet om denna händelsevis röjer anspråk på en smula
större duglighet, böra förkunnas, om det ej skall gälla såsom
specimen på recensentens bottenlösa skicklighet, hans i det oänd-
liga utvidgade kritiska finhet, hvaraf den matematiska linien en-
dast kan åberopas .som ideal för hans visade humanitet. Med
ett ord recensenten begagnar vanligtvis, när det sig möjligen
göra låter, den förtrampade författaren såsom en piedestal, hvar-
ifrån hans egen postulerade förträfflighet skall i all sin prakt
kasta ett bländande sken på en förbryllad publik, som hjertligen
fägnas, när den sålunda till marken fösta auktorn söker att
uppresa sig för att från sitt håll äfven uppkasta de materialer,
dem han i nödens stund uti detta gynnsamma läge varit i till-
fälle att gripa efter — och sålunda improviseras en batra-
komyomaki aT sämsta slag, en otäck parodi öfver det, som en
fejd för utredandet af sanning och rätt inom konstens och ve-
tandets område borde framte. Ur denna synpunkt betraktadt
kunde uteblifvandet af skriftliga omdömen öfver herr Runebergs
skaldeförmåga antagas såsom ett, ehuru negativt, likväl stort be-
vis på förträffligheten af hans dikter, emedan det synes, såsom
skulle ännu ingen härstädes lyckats upptäcka sådana svaga sidor
i dem, hvilka frestat honom att framställa sig sjelf „en colosseu

i jemförelse med den förklenade skalden. Måhända förhåller
sig saken ungefärligen sålunda, och deruti skulle väl icke något
särdeles ondt ligga. Men som ett bekymmersamt symptom af
våra landsmäns estetiska känslas matta receptivitet har det
likväl förekommit mig, att ännu ingen blifvit hänförd af begäret
att uttala den fröjd öfver att vara menniska, som genomström-

mar bröstet, då några strålar af det gudaljus, som ibland ge-
nombryter dunklet, hvaraf vårt slägte är kringhvärfdt, dit in-
tränger; den storhet, hvartill vi känna oss lyftade, då vi under
skakningen af vårt hjertats innersta förnimma, att ett genljud
dallrar äfven der, uppväckt af seraf-tonerna, som flödat från
skaldens. Kanske kunde dock denna tystlåtenhet angående herr
Suneberg äfven förklaras härröra af en anständig, om också nå-
got besynnerlig förbehållsamhet, som med våld söker att under-
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trycka det bravo, hvilket ovillkorligen vill bryta fram, då vi
afficieras af något förträffligt af hvad slag det än vara må, en
förbehållsamhet, som likväl bör förekomma desto mer oväntad,
ju snabbare man visar sig att spärra gapet opp för att bygga
en hög och bred port för det pereat, som utsändes att förkrossa
de föremål, hvilka haft oturen presentera sig såsom mindre
behagliga.

Jag hyser likväl den hemliga öfvertygelse, att utom de
redan anförda kunde förefinnas ett motiv till, hvarför intet om-
döme öfver ifrågavarande skald af hans landsmän blifvit offent-
ligen fäldt, men då detta tyckes vara af den art, att det svår-
ligen erbjuder tillfälle till någon förblommering, skulle jag på
det högsta tveka att framkomma med min tanke derom för
läsaren, i fall jag ej kunde göra det, såsom t. ex. i detta
ögonblick, emellan fyra ögon — och jag sammantränger i alla
fall hufvudsumman deraf inom en parentes, hvilken man för be-
qvämlighetens skull oändligen lätt kan hoppa öfver. Jag tror
nämligen, det man i det längsta stretat emot att låta sin bättre
känsla öfvertyga sig om ypperligheten af herr Runebergs dikter
äfven af det skäl, att han haft det missöde födas vår landsman.
Ty då livar och en af oss så litet som möjligt vill låta besvära
sig af den insipida blygsamheten, då det angår våra egna älsk-
värda personer, söker sagde biltoga dygd, som dock icke kan
vara helt och hållet husvill heller, att taga igen sina förlorade
länder, då något öfvervägande förträffligt en eller annan gång
gått vilse till oss, och deraf — nescire litteras maliern (utom
af bristande förmåga att begagna domsrättigheter i literära
mål) — kommer det väl, att de anspråkslösare i långliga tider
väntat på patent från utrikes auktoriteter för att våga beundra
herr Runebergs sånger, såsom de förtjena, men hvilka de på sin
höjd provisoriskt tillagt epitetet nätta, medan starkare andar
någon gång, öfverväldigade af sin egen kraft, för troende bröder
och systrar yppat, Cl att allt hvad Runeberg skrifvit tillsamman-
taget icke är värdt en rad af det Tegnér producerat,'", och flera
dylika påståenden, som store fader väl sist
bland alla skulle kontrasignera. Dock detta allt såsom ut-
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tryck endast af det enskildta godtycket kan i det hela taget
vara af ringa betydenhet, men det, som länder herr Runebergs
landsmän samtligen till föga heder, är den omständighet — skulle
jag ej så fast hysa den hugnande öfvertygelse, det vår efterverld
ej kommer att af dessa rader taga den minsta kännedom, hade
jag knappt hjerta medelst dem anklaga vår samtid — att efter
en mängd förflutna år ej ens så stort antal exemplar af aElg-
skyttarne'" blifvit försåldt, som kunnat betäcka de kostnader,
denna dikts tryckning förorsakat; och detta tyckes dock vara
nästan för starkt, då det gäller icke blott det mest nationella,
men kanske äfven det yppersta, som någonsin i Finland blifvit
skrifvet. Ty om man också skulle medgifva, att uteblifvaudet
af ett offentligen uttaladt omdöme öfver skalden ungefärligen
säger ingenting, kan det väl ej nekas, att det säger desto mera,
då man af inga motiver känner sig uppfordrad att läsa de af
hans sånger, som företrädesvis förtjena det.

Jag medgifver likväl vid närmare besinnande gerna, att
påståendet, att alla herr Runebergs landsmän gjort sig skyldiga
till att ha förbisett eller till och med öfversett aElgskyttarner),
tål betydlig inskränkning. Detta medgifvande aftvingas likväl
icke så mycket af tanken på de flere, som både kunnat läsa
dessa sånger och med glädje äfven gjort det *), ty de höra
dock endast till undantagen bland de många, som väl kunnat
läsa dem, men icke brytt sig derom, eller bland dem, som kun-
nat läsa dem och verkeligen åtagit sig detta besvär och dy-
medelst endast kommit till insigten deraf, att det föga lönade
mödan — emedan de icke senterat en flägt af den anda, som i
dem lefver. Jag tänker härvid fastmera på pluraliteten af fin-
nar, som ty värrl icke förstår det språk, som utgör, om jag så
får uttrycka mig, endast noterna till dessa sånger, vehiklet,
hvari de äro klädda, men hvilken bättre än mången skulle fatta

*) Att äfven sådana finnas, bevisar bland annat det vackra,
varma yttrande af hen- professor Linsen i Consistorii Academici
protokoller, utgifna af finska kyrkans högt vördade styresman,
äfvensom Finska Literatur-sällskapets uppmaning att öfversätta „Elg-
skvttarne".
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det inre språket, tonen, som ur dem klingar emot oss. Det
är nämligen min fasta öfvertygelse, att herr Runebergs rätta
publik vore Finlands finska allmoge. Detta bör tagas, såsom
det menas, som ett stort beröm; och hädelse vore det. om nå-
gon skulle draga den slutsatsen af detta yttrande, att jag hål-
ler före, det t,_Elgskyttarne", hvarpå jag hufvudsakligast nu har
afseende, endast egnar sig till läsning för obildade eller kanske
till och med pöbel, ehuru lyckligtvis af det slaget, i förbigående
sagdt, finnas färre ibland det finska folket än man deraf anträf-
far annorstädes — eller att de icke skulle lyfta sig opp i jem-
bredd med äfven den högsta bildnings estetiska känsla. Jag
tror tvärtom, att blott den, men icke half- eller missbildningen
äger detta själens öra, som rått kan fatta klangen af sådana
rena ljud, af hvilka det här träffas. Men detta sinne för poesi
finnes dock ovillkorligen medfödt, från fäderne sedan urminnes
tider ärfdt hos det finska folket i lika hög grad, som det sak-
nas hos afkomlingarne af de svenskar, som fördomdags anlagt
nybyggen i de bördigaste trakter af vårt fädernesland. Icke så

som skulle desse senare, liksom vissa andra under helt litet
olika förhållanden, platt intet känna sig gripna af en belefven-
hetens anda vid större tillfällen, såsom namnsdagar o. s. v.

och högtiden till prydnad uppmanade att framsucka en oändeli-
gen välment gratulation, helgad i all ödmjukhet och enfaldighet
åt dagens hjeltinna. Tvärtom finnes det väl få hyddor i hela
Nyland, der något exemplar af ett sådant carmen propter
panem, behörigen tillpyntadt och förblommeradt med de rikaste
färger, ej skulle paradera på väggen midt emot dörren såsom
ett föremål, kring hvilket det förflutnas minne, det närvarandes
och troligen äfven framtidens beundran gerna samla sig. Men
artighetens och välmeningens anda, hvarom ofvanför nämndes,
är dock den enda, hvaraf något spår här låter upptäcka sig,
och blott den omständighet, att raderna ej äro skrifna till papp-
rets kant, äfvensom den tillfällighet, att någon gång tvänne ord
låtit öfvertala sig att röja författarens afsigt att rimma, låta oss
ana, det detta själlösa slarf utan allsköns mening och samman-
hang skall vara poesi.
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Helt annorlunda är deremot förhållandet med de egente-
liga finnarne. Till och med der, hvarest de, kringhvärfde, hop-
trängde från alla håll af menniskor, som väl äro deras lands-
män i ordets egentliga mening, men icke deras stamförvandter,
fortlefva på smärre punkter likasom på holmar fasthållande sig
med äkta österländsk ihärdighet vid sina fäders språk och seder,
visa de i skarpaste kontrast mot sina grannar ett förunder-
ligt sinne för poesi. Ännu mera röjer detta sig ändock i de
nejder, der hela den stora massan af befolkningen utgöres af
genuina finnar, framför allt i Savolaks och Karelen. Huru
hvardagliga och ringa än de ämnen må vara, som i trånga, af
rök förmörkade porten af de talrika ,;Runoniekat"" blifvit be-
sjungna i dessa nejder och ännu ständigt besjungas, så lefver
likväl poesins gudagenius i det innersta af deras runor, och han
andas derur en skär och frisk färg öfver det hela, lika skild
från den, som appliceras blott som yttre prydnad, än här än
der, endast af det skäl, att vissa partier icke anständigtvis
kunna undvara slika ornamenter — som den rodnad, hvilken
tränger fram genom ._den sjuttonårigas"" blonda anlete, då hon
dansat sig varm, skiljer sig från den, som af händer gjord är,
om den ock aldrig så konsterfaret påtrugas ställen, der en flyk-
tande helsa qvarlemnat härjade, förbrända fält.

Men det märkeligaste af allt är likväl den omständighet,
att man ej kan upptäcka en bland tio af alla dessa runor, som
icke skulle utmärka sig genom en klarhet i tankeföljd, en reda
och ordning i detaljernas disposition, en symnietri och fulländ-
ning i formen, som nog sällsynt anträffas äfven hos skalder med
obestridliga anlag, och hvilka blifvit uppammade af all den
bildning, vetenskapens och konstens studium mäktar erbjuda.
Det är således endast sträng rättvisa, som förmår sjelfva utlän-
dingcn, huru vidunderliga hans föreställningar för öfrigt om dem
må vara, att tillägga finnarne en „disposition étonnante pour
la poeste.' 1

En, om också medvetslös syftning åt det hållet var det
väl äfven, som föranledde herr Runebergs svenska recensenter
att, utan att låta bekymra sig det ringaste af skrupler deröfver,
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om derigenom förnärmades „andra intressen än literära", dri-
stigt yrka, det en mängd af hans mindre stycken endast voro
öfversättningar af finska originaler, dem han för variations skull
ej funnit för godt nämna — tilläggande honom såsom skadeer-
sättning för de egenskaper, de sålunda sökte råna honom på,
en, den han ty värr! icke äger, nämligen djup kännedom af
sitt modersmål. Och vi böra icke heller förundra oss deröfver,
att sagde herrar råkade i betydligt bryderi angående honom.
De sånger, dem han benämnde »Idyll och Epigram 11, voro så
fullkomligen diktade i folksångens egen tonart, röjde ej det
ringaste spår af imitation, af att vara framtvingade, om de ville
eller icke, efter vissa bestämda mönster, men likväl ett så omiss-
känneligt syskontycke med denna, ehuru deras toner icke åter-

studsat emot ett rökpörtes sotiga väggar, utan kommit till verl-
den vid ett, om också då för tiden i rök och lågor uppgånget
universitet, att man antingen måste medgifva skaldens utom-
ordentliga talang eller också misstänka hans droiture. Då nu
det sistnämnda förekom dem efter deras sätt att se saken antag-
ligare och dessutom lemnade fritt spelrum för skarpsinniga kon-
jekturer samt tillfälle att gifva sig utseende af att ha kommit
under fund med sådant, hvarom andra naturligtvis ej kunde ha
någon aning, tvekade de således icke i valet, i synnerhet som
herr Runeberg tycktes i början visa sig som en så medgörlig,
oförargelig man, att, ehvad man också roade sig med att om
honom sjelf påstå, han icke deremot gjorde några anmärknin-
gar eller invändningar -— och sådant ökar påtagligen kuraget
äfven hos folk, som annars äro förnuftiga nog att taga det för
princip att aldrig visa sig för mycket stridslystna och hjelte-
djerfva, der en eller annan dust kunde befaras af den orättvist
angripna.

Sålunda antingen kunde eller ville icke Heimdalls horn et
komp. besinna, att det fanns en möjlighet att förklara herr
Runebergs dikters likstämmighet med folksången, hvilken utom
fördelen af större sannolikhet erbjöd äfven den, ehuru ringa
den ock kunde synas, att vara honettare, emedan den lemnade
helgden af herr Runebergs karakter oantastad. Denna förkla-
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ringsgrund hade varit ungefärligen en dylik, som den man någon
gång antagit för tvänne bland evangelisternes öfverenstämmelse,
oaktadt partiella skiljaktigheter •— hypotesen om ett ur-evan-
gelium. Detta ur-evangelium, hvarifrån så väl herr Runeberg
som t,Rnnoniekatll i alla länder fritt öfversatt, är ingenting mer
och ingenting mindre än naturen sjelf, ty, för att nyttja skal-
dens egna ord i den dikt, som närmast framkallat dessa re-
flexioner:

~Här visst ser jag den bok, på hvars strålande sidor du läsit
Allt, hvad du talade förr." —

Icke utan grund har således jag antagit, att den finska
allmogens oförderfvade poetiska känsla skulle bäst förmå fatta
utgjutelserna af herr Runebergs egen — likasom t. ex. män,
hvilka med samma skarpsinnighet, samma anda forskat i samma
historiska källor, bäst borde kunna bedöma framgången af
hvarandras bemödanden, ifall de eljest vilja det — och jag är
öfvertygad derom, att, åtminstone hvad förstnämnda fall beträf-
far, viljan icke skulle saknas, ty här kunde någon oginhet,
någon missunsamhet lika litet komma i fråga som mellan sol-
strålar, hvilka ur samma ljusliaf gjutit sig ned på den blommiga
jorden. Det finska folket skulle älska skalden, likasom han
älskar det, ty att han det gör, röjer sig klarligen i hans dik-
ter, och väl kunde han säga om sig sjelf, såsom Béranger:

Je suis du peuple, ainsi que mes amours.

Jemförelsen med Béranger torde ej vara så olämplig, som
den vid första påståendet kunde tyckas. Jag åtminstone kän-

ner ingen på den europeiska kontinenten nu lefvande skald,
med hvilken herr Runeberg skulle i så hög grad ega gemen-
skapen af att vara en folkskald, huru ofantligt stor olikheten
än i öfrigt må vara, och äfven ovilkorligen måste vara, för att
öfverensstämmelsen uti sagde omständighet må blifva desto påtag-
ligare. Olikheterna härröra naturligtvis från den himmelsvida
skiljaktigheten mellan de länder och folkslag, hvilka sistnämndas
yttre och inre lif så omisskänneligt återspegla sig uti hvardcra
skaldens sånger. Af denna trohet kominer det äfven, att Béran-
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ger nödvändigt måste vara lyrisk, Runeberg episkt-idyllisk,
Béranger hednisk, Runeberg kristlig, att teckningen af de mensk-
liga förhållandena måste vara öfvervägande hos den förre, mål-
ningen af naturen deremot hos den senare. Icke så som skulle
herr Runeberg ej kunna läsa äfven de stora, eviga t,_hiero-
glyferna 1" uti menniskans hjerta. Tvärtom tränger hans öga djupt
också i meningen af dessa heliga, förunderliga bilder — eller det
ser fastmera ut, som om hans blick komme inifrån folkets eget
hjerta: så ser han med dess egna ögon föremålen rundt om-
kring. Han ser dem liksom landtmannen utanför sin koja betrak-
tar de tegar, hvilka omgifva densamma, sjelf stående i medel-
punkten af de tusen gånger redan besedda, medan främlingen
endast från den stora stråkvägen ensidigt och flyktigt bekikar
samma föremål, färdig likväl att full af anspråk genast för livar
och en, som ger sig tålamod att höra derpå, uti långtrådiga
.(Impressions 11 och .^Souvenirs 11 lemna en detaljerad beskrifning
öfver nejder, dem han vid detta ytliga, första påseende trodde
sig ha lärt känna bättre än deras egna inbyggare. Kanske vi-
sar sig likväl herr Runebergs stora förmåga att försätta sig uti
sjelfva folkets egna läge klarast, då han låter det ur dess egen

synpunkt betrakta föremål, hvarpå det ej har rätt reda. Min

tanke sväfvar härvid isynnerhet på ..den aktade tiggaren Arons"
framställning om sina missöden under den vådliga promenaden
till staden. Något mästerligare tecknadt i detta hänseende har
jag aldrig skådat.

Men herr Runebergs starkaste sida är likväl obestridligen
hans förtrolighet med det, som de fleste, så mycket i deras för-
måga står, söka att dräpa — med det de kalla den döda natu-
ren. Uti den är han mera hemmastadd än troligen någon bland
de skalder, som nu för tiden bruka det svenska tungomålet —

om icke möjligen tl Törnrosens boks" förvånande mästare undanta-
gen — bland hvilka man någon gång kunde tro, att en eller
annan studerat denna all verldenes ahna mäter, icke famnad
af dess egna armar, utan antingen alls icke eller ur fysiken,
eller ur sina trånga kamrars vindsfönster, eller på sin höjd un-
der en snabbfotad (här menas ej deras egna, men skjutshästar-
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nes fötter) voyage pittoresque några fjerdedels mil utanför
stadsporten. Med herr Runeberg är förhållandet helt annor-
lunda. På tusenfaldigt sätt röjer det sig, att han sjelf vandrat
i skog och ödemark och der lyssnat till orrens spel, då mor-
gonen grytt, och till trastens slag, då dagens brand längesedan
slocknat, vaggat på böljan, då solen slagit sina gyllene bryggor
deröfver, och kämpat med den, då stormarne korkat opp sina
tusende gröna, fradgande champagne-buteljer. Denna förtrolighet
med hafvet röjer sig i en, åtminstone hos vanliga magistri do-
centes, ovanligt hög grad bland annat uti den för några år se-
dan i „Morgonbladet" införda ypperliga berättelsen „I_uren-
drejaren." Ingenstädes skönjes likväl hos honom herrligare, huru
ofta och framför allt huru han betraktat naturen än i tredje
sången af ~Hanna." Med sådana ögon kan den icke ses af
någon, som ej lefvat uti den, ej älskat den med hela sin själ så-

som sin första kärlek, och som endast någon gång trädt dit ut,
emedan det dock hör till saken, lik den, hvilken beslutat att
framtvinga en fullvigtig romantisk berättelse från medeltiden,
och stadd i slik lofvärd afsigt helt uppskrämd vågar sig in uti
en skräpig rustkammare och, ständigt befarande, att någon
rostig hjelm skall nedfalla och krossa pysslingens hufvud, upp-
gör i brådskan ett fragmentariskt inventarium öfver hvad der
kan förefinnas, för att vid tillfälle beskrifva ett eller annat, som
kunde passa till dekoration för den styfva herr riddarens oviga
uppträdande på scenen.

Hufvudsakligast af denna kärlek till Guds herrliga, lugna
natur härflyter väl en af de egenskaper, hvilka företrädesvis
karakterisera herr Runeberg som skald, hans i vår af en oro,
som ej känner namnet på det den egentligen vill, skakade tid
ovanliga, sjelfbeherrskande lugn, som fullkomligt vet det och
derför också vanligtvis kan detsamma. Väl säger Tegnér skönt,
att skalden ej bör betraktas som en talande, men snarare så-
som en röst; dock är detta äfven i så måtto sannt, att sjelfva
rösten något så när röjer, huru beskaffadt det bröst är, hvarur
hon ljuder. Runeberg hör ej till dessa ~fantasiens martyrer",
hvilkas eget lidande, ju mera hjertgripande det uttalar sig, i
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desto högre grad väcker samma pinsamma känslor hos alla dem,
som höra utbrotten deraf; ty dessa själens jemmerrop och dess

förtviflans tandagnisslan förekomma ofta nästan lika tröstlösa
som Filoktetes1 af den lekamliga smärtan frampressade — om
jag skall våga medge, att de så förefallit mig, då sjelfva Sofok-
les satt dem i sin hjeltes mun. Den Runebergska sånggudinnan
uppträder deremot snarare som ett helgon, om hvilket man ej
rätt vet, då man betraktar dess saliga frid, antingen det redan
kämpat ut sin strid och behållit segern, eller om det icke nåd-
des ännu af någon iskall fläkt från orons vidsträckta vingpar.
Man vore böjd att tro det senare, då man besinnar den oskulds-
fulla, i ordets skönaste bemärkelse barnsliga glädje, som strålar
mot oss öfver allt ur hans dikter; man vore frestad att förmoda
det förra, då man märker, huru fritt från allt sentimentalt pjunk,
huru starkt detta lugn är, sådant endast det kan vara, som
bestått profvet. Huru dermed nu ock må vara förhållandet, vi-

sar sig lugnet hos denne skald icke sådant som hos en eller
annan bland hans bröder i Apollo, hvilka i motsats mot tidens
oroliga andar sätta sin ära i ett alltför sött joller, uti att se
glada ut, ehuru de tro sig försmäkta under 999 till en del
kanske litet tillkonstlade srnånätta qval, medan deremot de an-
dra åtminstone på fullt allvar brottas på lif och död med gigan-
tiska, som huggit sina blodiga örnklor djupt i deras hjertan,
och visa sig — om än hela verldens lycka skulle ramla under
skakningen — lika obekymrade som den fallne jätten, om hvil-
ken Pindarus sjunger, då det eldsprutande berget, som han
sökte ifrån sig vältra, på honom var kastadt. Aldrig företer
sig friden, som hvilar sin vinge öfver de Runebergska dikterna,

lik det stagnerade vatten, som stänges af en trång damm, unge-

fär af samma slag, soai den af »Qvinnornas 11 gummors goda vän
hofrättsrådinnan Pr. framtrollade, med otäck grönska öfverhöljda :

den ligger skimrande för oss som det strandlösa Söderhafvet,
då Pyrosama meddelat det en solig glans, och som äfven dä,
när oro spörjes under dess yta, dock endast lånar färgen af
himmelens herrliga azur.
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Måhända har dock Runebergs kärlek till naturen äfven
påtryckt hans sångmös anlete ännu ett annat drag, som på en
gång är hennes älskligaste och det, hvarpå hon ändock lättast
igonkännes. Hon utmärker sig nämligen enligt vår tanke genom
intet tycke så mycket som genom det för ett slags poetisk rätt-
visa, hvilken nu för tiden mer än annars ej torde höra till
sångar-ättens familjedrag. Vi mena härmed den egenskapen att
akta ingenting — huru ringa det, betraktadt enligt somligas syn-
vinkel, kan visa sig — för lågt och föraktligt eller endast som
skuggning, upphöjande de föremål, som egentligen anses böra
än mera framdragas, emedan de företrädesvis tyckas vara be-
stämda att stå i dagen. Det synes klarligen, huru kärt det för
henne är att låta äfven sådant, som är undanskymdt af förhål-
landena liksom af opinionen — den om poesin visserligen ej
undantagen — sprida så mycket sken, som det mäktar. Kanske
har också just denna hennes böjelse att välja dylika förkastade
varelser till föremål för den förklaring, hon så skönt förmår
gjuta öfver allt, som hon efter naturen målat, mer än mycket
annat bidragit dertill, att de, som anse sig fått monopolium på
vår Herres ljus, hålla henne för alltför plebejisk. Denna åsigt,
i fall den verkeligen skulle finnas, vore naturligtvis temmeligen
nära beslägtad med den, som pryder en och annan tysk heders-
man med heder och värdighet af folkskald, ehuru de icke låta
några andra egentligen gälla för folk än dem, som ofta nog
någorlunda metaforiskt pläga kallas bättre folk, knappt unnande
ens dem alltid den äran — och hvilka, då de någongång förirra
sig ända derhän att ohelga sin på feodalväsendets högaltare in-
vigda lyra genom att låta någonting så ljufligt som t. ex. aDer
Knab' vom Berge11 från den klinga, skynda, för att så mycket
som möjligt åtminstone rädda apparanserna och för att der-
jemte slippa hålla sig vid jorden, hvilken i allmänhet förekom-
mer dem såsom en obscen terräng, att försätta klenoden i sky-
arna, görande honom till morgonsolens allra närmaste granne
och hotande att låta honom endast svängande svärdet slå ned
på den föraktade slättmarken. I denna tyska mening är Rune-
berg icke och tyckes aldrig kunna bli en folkskald; snarare
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skulle man tro honom färdig att säga ett evigt poetiskt vadieu
å ses amis, devenus ministres'n — men troligen lärer han
minst behöfva befara att sålunda sättas i nödvändighet att bjuda
sina kunder farväl.

Likväl kan, Uhland et consortes i all ära, det sällskap,
Runebergs sånggudinna sålunda valt, enligt det sätt, hvarpå hon
förstår dermed umgås, vara lika godt som trots något annat.
Till kapitlet om denna hennes skicklighet hör bland annat det,
som man med skäl anmärkt om henne, att hon nämligen talar
folkets eget språk. Hvar och en, som åtminstone tittat i »Elg-
skyttarne 11, har troligtvis under denna operation upptäckt, att
det dock ingalunda bör så förstås, som skulle hon, liksom t. ex.
Bulwer uti ttPaul Clifford 11, ansett sig böra nyttja ett lågt
ohyfsadt sätt att uttrycka sig för att det måtte synas hennes
hjeltar fullt värdigt, emedan dessa äro tagne, utvalde borde jag
nästan säga, bland de lägre folkklasserna. Vi förbehålla oss att
längre fram få nämna ett eller annat ord angående Runebergs
språk och åtnöja oss här endast med den anmärkning, att för
ingen del ofvan anförda epiteter kunna tilläggas detsamma. Än
mindre bör detta uttryck så tagas, som vore sjelfva innehållet
trivialt och enfaldigt för att undvika att synas höglärdt och i
detta hänseende olämpligt. Väl är det obestridligt, att den in-
telligens, som lefver uti det finska folkhmnet och som gör, att
icke blott allt hvad känslan har innerligast och varmast, men
äfven det, som förnuftet om sedlighet och hvad för öfrigt på och
ofvan jorden heligast finnes lärer, kan af skalden genom folkets
mun uttalas — utan att det måste förekomma öfverklokt och
öfverdrifvet — betydligt lättat herr Runebergs sträfvande åt detta
håll. Men nekas kan icke heller, att allt detta måste uttalas så,
som han gjort det, stödjande sig på förfädernas erfarenhet och
inskränkande sig på vidden till den krets, allmogens egen kring
den dragit, men trängande desto mer på djupet. Derför har
herr Runeberg mången gång — kanske likväl ej så ofta som
han bordt -— låtit sitt folk uttrycka sig genom ordspråk, hvarpå
finskan, såsom bekant, är utomordentligt rikt, liksom Schiller
gör med den karakter, han oöfverträffeligen, ehuru hans styrka ej
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ligger ditåt, tecknat — med sitt sistfödda, men äfven sist bort-
döende snillebarn, ."Wilhelm Tell.

Men jag vet nog, att hvarken detta eller annat förmår
skaffa herr Runebergs hjeltar och hjeltinnor nåd inför vissa lä-
sares eller snarare icke-läsares ögon. Just den omständighet,
att de äro framställda lifslefvande, såsom de stå och hafva sin

rörelse i verkligheten, — ehuru de nu skådas här fulla endast
af lif uti diktens trollspegel och således befriade från allt det
obehagliga, som den lekamliga närheten annars kunde medföra
— gör, att man för dem icke kan vinna särdeles tycke. Hvar
och en anser ju sig ha sett i förbigående någonting ungefärli-
gen dylikt och således, om det gäller, äfven kunna göra temme-

ligen åskådligt, på ett eller annat sätt, såsom genom en näpen
historiett, en karikatyr eller till och med medelst en stump af
den 11 visan a ei ole ajat11 o. s. v. eller dylikt, huru
det i ett pörte eller på någon annan poetisk lokal af samma
art på. sätt och vis förhöll sig; och det förekommer således
bra tråkigt att finna en och annan, hvilken man trott sig besitta
undangömd på sina vandringsminnens packvagn, färdas i diktens
strålande char och ändock se ut ungefärligen såsom förr, utan
att genom den heder, som vederfarits personagen, ens vara
upphöjd till halfgud eller åtminstone furstlig med tillbörliga
sirater prydd herrlighet, eller något annat, som man ej förr
sett eller kunnat föreställa sig, att det kunde bli af en sådan.
Att rita af sådant, som redan finnes, är ju ingen konst eller
lönar åtminstone icke mödan.

Skulle jag förmoda, att endast någon konsterfaren och
konstälskande symamsell etc. funne sig föranlåten att framläspa
dessa och dylika träffande och naiva anmärkningar, vågade jag
kanske rycka fram med en eller annan deremot. aMin bästa"",
skulle jag då måhända begynna, uNi borde besinna, att det att
måla efter naturen ej alltid vill säga detsamma som att med
några nålar fästa ett f. d. hvitt papper på ett annat, förskönadt
af ett förträffeli gen utstofferadt symönster, eller icke ens kan
jemföras med den ceremonin att klippa till en undransvärdt
praktfull balklädning efter en annan, som redan länge och väl
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blifvit lyftad af valsens hvirfvelvindar etc. etc. etc. Nej, nej!

det fordras någonting, om möjligt, ännu fyndigare än edert fyn-
diga snille och mogna erfarenhet. Apropos! Har det någonsin
fallit Er in att göra solsken? Icke det, hvaba? Ser Ni deri
ligger just konsten att det kunna och låta bli det ändock, när
man så vill. Ni förstår ju min mening fullkomligen; ä'ke det
så? Icke fullkomligen? Ni erinrar ju Er, att Ni en gång, drifven
af Edert ömma hjertas böjelse för någonting, som på det högsta
närmade sig ensligheten, händelsevis befann Er vid en af våra
tusen sjöars stränder en mulen, kulen höstafton med Eder allra-
sötaste fot, hvilken besynnerligt nog emot förmodan råkade
röna den motgången att vara litet, helt obetydligt tyngre än de
lättaste regndropparne och således rönte Ni äfven den motgången
att sjunka temmeligen djupt i det fuktiga ci-devant grönskande
gräset. Himlen var ju då grå, som, som — jag ber om för-
låtelse, att, oaktadt Er milda blick, en jemförelse trängde sig
på mig; blommorna voro till det mesta allaredan vissnade, lika-
som — nej för f—n, de voro nu ty vän* blott förvissnade, de
gulnade bladen föllo af allt hvad de hunno såsom en bedagad
skönhets guldgula lockar efter en febersjukdom. Jag ber om
ursäkt, Ni bär ju icke detta slags hår bland Edra? Sjön var
nu vorden mörk och dyster, som Ni sjelf — Edert lynne, det
ljuft melankoliska, menar jag naturligtvis, ma chére! Men föl-
jande midsommarqväll förde er måhända samma ljufva dragnings-
kraft eller någon annan ungefär till samma nejd åter. Men
huru annorlunda visade sig icke aftonen då, eller hade den åt-
minstone kunnat visa sig, liksom en dylik tedde sig för Hanna,
då hon:

~Höjde sitt hufvud och såg vidt öfver den strålande nejden,
Såg dess lundar och berg, dess speglande sjöar i solens
Mildrade glans, långt, långt" — —

Och ser ni, min nådiga, sålunda har det fallit på Rune-
bergs lott att göra solsken, som sprider en underbar glans kring
det, som han utvalt ■— jag beklagar, att han icke vågat försöka
detta experiment med Er person — och just derför är han,
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Johan Ludvig Runeberg, en stor skald; Ni inser ju det nu
utan tvifvel? 11

Så eller annorlunda skulle naturligtvis orden uti en slik
öfvertygande argumentation fallit, om det varit mig gifvet att
låta dem framtränga ända till ett föremål, på hvilket de så li-
tet varit bortkastade, och som förekommit så värdt att vinnas
för den goda saken. Nu deremot säger jag ingenting, hållande
mig fast endast vid sättet, huru herr Runeberg väljer ämnen för
sina dikter; i hvilket hänseende han röjt en takt, en kyskhet,
såsom han sjelf någonstädes kallar det, den der icke är allom
beskärd. Det synes verkeligen, som mången tvärtom skulle ha
en viss förkärlek för att måla just det, som han minst känner,
i hvarje mening af ordet. Här tages det dock närmast icke
uti den, att något vore främmande för ens känsla, men för ens
erfarenhet och vetande. Underligt synes det dock mig, att per-
soner, som ej kunna taga tre steg utan att på det jemmer-
ligaste stappla, i fall de i en svag stund förirrat sig på ett
parquet-golf, helst äro roade af att framställa endast sådana
figurer, som på denna deras tummelplats svänga sin fot c;lätt
som fogeln sin vingell, och att de, sedan dem vederfarits den
äran, ofta nog också redan innan de rönt densamma, att en
eller annan gång möta H. K. H. Kronprinsen eller grefve Brahe
på Stockholms gator, samt ttförmärkt dammet af de allernådi-
gaste hjulen 11, hvilka rullat fram med Hans Majestät sjelf, så
sällan mer i sina skrifter trifvas tillsamman med andra än sjö-
och landtkungar, högättade herrar och fruar af alla åldrar, sär-
deles om de dessutom äro undanskymde af tidernas liksom rum-
mets klyftor.

Men böra då jordens mäktiga alldeles icke af skalden af-
tecknas, emedan han så sällan ser deras konturer, och hans
blick ännu mera sällan får tränga in i deras innersta ? Denna
fråga tyckes ej vara så lätt att besvara, som mången föreställer
sig ■— isynnerhet då man förmås att besvara den med ja — just
emedan det clair-obscur, hvari de visa sig, redan har något
lockande, ungefär detsamma som en okänd skönhet. Men
vanskliga måste i alla fall beskrifningar. endast framkallade af
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sådana bevekelsegrunder, förekomma ibland. Det torde också i
allmänhet gälla om hjeltar, kungar, och deras drabanter, hvad
skalden säger om Baner, att han usig tecknat sjelf: 11 deras hand-
lingar och ofta nog försummande af handlingar måla väl vanligen
bäst deras fysionomi. Men äfven derför äro de på sätt och vis
menniskor också, för att jag må nyttja ett populärt uttryck, och
det är således sannolikt, att Pierre Corneilles. att Shakespea-
res, att Walter Scotts, att Göthes och mången gång äfven Alm-
qvists och andras genomträngande snilleblick träffat dylika ma-

tadorers inre likasom deras yttre utseende; eller hvaraf skulle
det härröra, att det, om jag så får säga, liksom kläcker uti
oss mången gång, då de fört oss ej blott in i sina hjeltars
helioteker, der dessas enda afsigt är att låta solen lysa på sig,
men äfven i deras mest förborgade — hjertkamrar. Det före-
kommer ju oss i sådana ögonblick, som om geniets blixt upp-
lyste också tankens och känslans asyl, der de tro, att de äro
fridlysta, hemmastadda, om någonstädes, att de icke finnas till
för någon annan på jorden, äro helt och hållet för sig sjelfva.
Vi tro åtminstone då, att de måste ha sett fullkomligen så-
lunda ut, som de i denna dager framte sig. Hvadan kommer
det, att en sådan blixt, slår ögar med sin fulla dager? Är det
ofvannämnda och andra snillen, som lärt oss så se ? Knappt
nog; ty hvem skulle ha lärt eu och annan bland dem sjelfva,
eller till och med den, som häpnar öfver sin egen klarsynthet,
då han för första gången ställt för sitt öga något af dessa sjä-
lens telo- och mikroskoper ? Äfven vårt inre öga måste väl
från begynnelsen erhållit en fris, som kan sammandraga sig för
att undgå att förbländas af det ovanliga, underbara ljuset, hvil-
ket ur och medels de högtbegåfvades allseende ögon sprides.

Såsom jag ofvanför anmärkt, har icke Runebergs genius
hittills visat sig särdeles böjd att sväfva ut till dessa okända,
högre regioner; men han har dock förbehållit sig ett godt stycke
nog, ty han besitter det, som skriften utlofvar de saktmodiga,
nämligen jorden, åtminstone sin fädernejord: och de dokumen-
ter. som städse skola bestyrka detta hans besittningstagande deraf,
äro framför allt och r ...Hanna.r



Om Johan Ludvig Runeberg.178

Men jag hör redan merberörda dam, som endast saknade
talangen att fabricera solljus, blygsamt komma fram med en och
annan obetydlig invändning, hvars hufvudinnehåll ungefärligen är
den, att saken alldeles icke så förhåller sig. c,Är det icke vi-
dare?11 anför hon. De nämnda dikterna äro ju icke tillsam-
mans värda en koja i närmaste dal, desto mindre ett helt stor-
furstendöme 11 o. s. v. a Oändeligen sannt anmärkt, ma chére!
Enligt det värde, som af och efter Edra förtjenster bestämmes,
äro de det visserligen icke. Men det vore ju tänkbart, att det
kunde finnas ett annat, kanske till och med ett högre än detta.
Jag skall söka att ge Er en eller annan vink derom, hvarför
jag vågar hysa den tanken, att sagde sånger äro värda något
mer än ett så ovärderligt ting som sjelfva Er person, hvilket vis-
serligen kunde vid första påseende synas gränsa till det otro-
liga. Med påståendet, att han tagit sin fädernejord i besittning,
menade jag dock naturligtvis icke, att han pålagt den skatt
eller att han af den uppbure någon ränta. Ni känner ju genom

Edra margfaldiga kunder den nj-aste literaturhistorien äfvensom
kammerallagfarenheten för väl för att, om också för ett ögon-
blick, stöta på en så besynnerlig tanke. Jag tänkte mig dervid,
eftersom jag för att undvika vidare missförstånd ändock måste ro
ut dermed, endast det faktum, att han sett — och gjort det
med sina egna ögon — åtskilligt af vårt land och dess befolk-
ning och dymedels förvärfvat sig en betydlig kännedom om det
■innersta af de omständigheter, hvilka höra ditåt, ungefärligen
såsom Ni sjelf — för att jag må taga en liknelse från det, som
är Eder bäst bekant och troligen angenämast, liksom nödvändi-
gast — af Ert syskrin och Er sminkburk, sans comparai-
son likväl. Han förmår ju uttömma detta fäderneslandets in-
nehåll på papprct liksom Ni sagde skattkamrars förråd dels
på Ert oändeligen näsvisa förkläde, dels på Ert någon gång,
lindrigast sagdt kanske alltför blonda anlete. Men Ni tager väl
ej illa opp, om jag efter denna explikation nyttjar min frihet
till att för alltid få ge Er angenäma person på båten. 11

Jag har ställt tillsamman 11 och ~Hanna,"
emedan dessa dikter, enligt min tanke, hvad det väsentliga be-
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träffar, egenteligen utgöra ett enda helt, huru skiljaktiga än
accidenserna i hvardera för öfrigt än må förekomma. Denna
deras gemenskap består deri, att de tillhopa utgöra en stor se-
demålning, icke i den tråkiga, moraliserande meningen, hvari den
ofta fordom plägade användas, men i den skönaste betydelse,
som i detta ord kan läggas, af det egenteligen finska folkets
hela skaplynne. Men huru olika äro icke sjelfva grunden, hvarpå
de tvänne afdelningarna af denna tafla äro målade, och koloriten,
som på hvardera af dem är använd! Uti ~Elgskyttarne" fram-
ställes den finska bonden, såsom nödvändigt var för att visa
honom i hans rätta element, uti smällkall vinter, midt i en jern-
hård natur, som tager i anspråk hela hans mannakraft, om den
af honom skall kunna tämjas. Han uppträder allvarlig, lugn
och stark, såsom mannens seger är, vunnen ej efter hetsig, snart
öfvergående strid, men efter länge fortsatt kamp på lif och död.
Det visar sig, att han icke är van att få någonting till skänks;
men derför är äfven det byte, han burit hem, honom så kärt,
derför förhåller han sig äfven emot de öfvervunna svårigheterna
vänligt, liksom den ädelmodige segraren mot sin tappre fånge,
derför lyser ur hans inre ett ljus af förnöjsamhet genom den
stela ytan, kastande ett trefligt, om ock ej bländande sken på
allt det, hvaraf han omgifves, ej olikt det, som

„sollikt tindrade ur de öppnade gluggarnes imma,"
bjudande dem, som genom den mörka, kulna qvällen sträfvade
till den uti ~Elgskyttarne" tillställda ~raska" förlofningens fest,
att förfoga sig in.

Det förekommer mig, som skulle sånggudinnan i denna
dikt ila fram på skidor öfver skaren, hvilken bär henne lätt,
ehuru drifvan höres knarra under foten; och om än rimfrost
fäster sina briljanter på den yttre drägten och hennes ögonlock,
flämtar dock liivet så varmt inom hjertat. Snabb som om vin-
tern en storm, lyftande på furornas silfverkronor, sväfvar hon
förbi välbekanta föremål, dem hon känner igen alla, ehuru de
nu gömt sig i den hvita isbjörnspelsen. Och vida omkring hin-
ner den säkra blicken, om den också någon gång, då det kännes
för kallt, måste tränga sig fram genom tårar. Liksom vandra-
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ren ur den kulna natten gerna stiger in i den trefliga hyddan,
hvarur han sett ljuset redan vinka sig på afstånd, och der en
vänlig brasa sprakar och der varma händer fatta hans stelnade,
så stiger hon ock i förnöjsamma menniskors boningar, lemnande
minnet af mödan och svårigheterna derute jemte den bortska-
kade snön. Men när hon sedan höjer sin röst och sjunger om
det, hon sett och ser, då skåda vi äfven klarligen, huru, burna
af tonerna, snart sagdt hvarenda af de yttringar, på hvilka det
finska folklynnet igenkännes, sväfvar förbi oss. Det har alltid gjort
på mig ett obeskrifligt intryck, då jag betraktat, huru den kol-
svarta höstnatten slungat regndroppar våldsamt emot fönstrens
yttre sida, medan på deras inre lågan, sprungen från spiseln.
dansande svingat sina rosenkransar. Och ungefärligen dylika
känslor hafva äfven hos mig vaknat, när jag i dessa sånger på
ena sidan mött den finska bonden, vandrande genom sina tegar,
hvilka

„skänkte ej råg — men ispiggar på axen,"

eller såg honom i de ögonblick, då undergång oundvikligen och
oförtjent var för handen, stå:

„stel i sin håg. som tallen, dä yxorna döna vid roten,"

men på den andra sidan fick förnya bekantskapen med honom,
då lian hunnit föra

..jackärmen, den sträfva till ögat"

och torkat bort droppen, som pressades fram derur, och då han
på spillrorna af sin ramlade lycka spelar förnöjd sin giga:

~som syrsan sitter, fast solen är knapp, på det vissnade bladet och
sjunger,"

eller

„hjerteligt lugn gnider fiolen,*'
medan
„ögonen lysa af frid. att med himmelens stjernor förliknas.'

Men icke blott denna själafrid, som slagit opp sitt tält i
den finska allmogens sinne, äfven dess djerfva mod — läsaren
erinrar sig säkert den herrliga episoden om det gamla geväret

dess härdade mannakraft, dess gästfrihet och öfriga aoda
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egenskaper möta oss här, icke i tröttande, ofta nog oaktadt all
möjlig omständlighet föga karakteristiska berättelser, men för-
kroppsligade genom lefvande representanter, så att det drastiska
intresset förhöjer än mer det nationella, som ovilkorligen väckes
hos livar och en, i hvars bröst detsamma jemte sinnet för poesi
icke sofver den sista ostörbara sömnen.

Men det finnes väl ingen ibland våra landsmäns egenhe-

ter, som skalden både förmådde och var bättre i tillfälle att

låta framträda i denna sin sång än just deras poetiska sinne,
och det är ärofullt ej mindre för honom än för det folk, han
besjunger, att man måste medge, det de visa sig fullt värdiga
hvarandra från början till slut. Det var i alla hänseenden hans
lycka — icke minst i det, att han väl annars icke fått någon
lust att göra dem till föremål för poetisk behandling — att
hans hjeitar hörde till ett erkändt poetiskt slägte. Detta för-
hållande kommer honom väl till pass, ej blott hvad det sätt be-
träffar, hvarpå han låter dem åskåda i allmänhet hela lifvets
yttre och inre fenomener; ty mången skulle kanske ej märkt
det olämpliga i ett sådant missförhållande mellan skaldens för-
måga att se och uppfatta och deras, hvilkas ögon han för till-
fället tagit till låns, och andra hade kanske räknat hans slöseri
med poetisk aperception på de handlande personerne som för-
tjänst, lika mycket om det passade eller icke i stycket — lika-
som man någon gång funnit sig föranlåten att prisa dem, hvilka,
dä de förnummit Nordens sol vara alltför ljum, dess måne icke
tillräckligt klarögd, dess träd och blommor mycket för fint ut-
andas de italienska orangernas och citronernas ånga eller kanske
till och med den indiska pepparns vällukt, ansett sig skyldiga
af lutter patriotism att afhjelpa denna länge öfverklagade brist
så godt, de kunnat, och frikostigt så långt, det velat räcka till,
ur sin poetiska skattkammare delat med sig en portion af hvart
och ett slag, som de väl korkadt förmenat sig ha afhemtat på
ort och ställe. Såsom en mera vågad osannolikhet skulle det
väl ändock i allmänhet svnas, i fall en skald uti ett annat land
fått det infall att låta en bonde, äfven om han vore en lika
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förnämlig man som herregårdstorparen sjelf, den aktade Petrus,
ställa sina ord t. ex. sålunda:

„Som då ett vårmoln hvilar sin glans bland träden på kullen,
Buskarne fröjdas och björkarne stå i stilla förundran.
Skådande morgonens prakt och det rosenfärgade molnet,
Tills ur sitt sköte det sänder en fläkt, då svigta de späda
Grenarnes skott, och de krusiga löfven skälfva af vällust; —

men bland Suomis drifvor, mellan hvilka sånger sådana som t. ex.
~Flickans klagan" klinga, utan att man ens vet, ur hvilket bröst
de brutit fram, ännu i våra dagar, då fikandet efter namn, an-
tingen åt sig sjelf eller på saker, på så många ställen ut-
trängt nästan allt annat sträfvande, der förekomma sådana ut-
tryck endast sköna och fullkomligt i sin ordning.

Men ej blott de vackra dragen, som karakterisera finnarne,
äro i denna dikt med mästerlig hand tecknade; äfven de mot-
satta ha icke blifvit utelemnade, hvilket också var nödvändigt,
om ej skildringen skulle bli lika ensidig som ofullständig.
Tvärtom äro de fleste personagerne behandlade med, visserligen
oftast mild ironi. Aldrig röjer sig likväl här detta hånliga be-
gabbande af det, som folket i sin fromma enfald anser heligt,
hvilket så vedervärdigt grinar emot oss t. ex. ur Voltaires
„Pucelle." Denna humor smakar ej ens af den förnäma ned-
låtenhet, hvarmed snillenas aristokrati fordomdags, då folksagan
ännu icke ansågs värdig att lefva i ett så högvälbo.ret sällskap
som densammas, förhöll sig emot ämnen, tagna derur, äfven när
dess ~födda representanter" någon gång händelsevis råkat ut
för ett så oskickligt umgänge. Den liknar snarare ide flesta
fall en gladlynt mans vänliga skämt med ett barn, som röjer
anlag till snille och hvilket han älskar. Men något, som ut-
gör en bland de vackraste egenheter uti denna dikt, är den, att
skalden icke lemnar en enda bland dessa af satiren impregne-
rade figurer utan att försonande låta en solblick ur ett kärleks-
fullt hjerta. nedfalla på den. Äfven från sjelfva mhysingen
Paavo, hvilken i början af vår bekantskap med honom, i den
stund, då Aron



Om ..Elgskyttarne" och „Hanna." 183

fattade tag och slängde den stretande Paavo
Lätt, som en stampsäck, ned från den sotiga muren i golfvet,"

icke förekommer som en särdeles intagande person — ehuru det
ej kan nekas, att hans känsla af att vara den t ,_bättrell är må-
lande, så väl hvad honom sjelf beträffar som än mera i hän-
seende till dem, hvilkas gästfrihet han njuter — skiljas vi som
goda vänner, sedan en sådan solstråle på honom fallit, ty den
är tillräcklig att upplysa, det denna „husets man11 med gräns-
löst förtroende lemnas qvar att hålla vård och vakt om hela
gården, och att han älskade ej blott t,_syrsornasll, men äfven

11 sällskap. Lika så är det oss omöjligt att med den
ringaste ovilja ihågkomma något enda af de krumsprång, den
varubeprisande Ontrus både med själ och kropp inför våra ögon
gjort, då vi se deklarttindrande tårarna rulla ned på hanskind, när

~Som en boning ljuf, flöt saknaden genom hans ådror",
vid tanken på hemmet, såsom det allt står att läsa uti den
homeridiska återblicken derpå vid slutet af åttonde sången. Men
ingenstädes röjer sig likväl skaldens försoningskraft mäktigare,
än då han icke tager sin hand från den skröpliga halta Rebecka
— hvilken i början befinner sig till en del, denna del är vis-
serligen ej den kortare foten, men snarare den lilla lemmen
tungan, nästan inom karrikaturens stygga landamären — utan
att förlika henne sjelf med verlden och oss med henne sjelf,
sedan hon efter sin rörande klagan öfver att sitta

~Som —■ på trädet ett löf, fjolgammalt och vissnadt"

blifvit forslad af den välaktade herr kommissarien till bordet,
hvarvid hon lemnas ti välsignande gamla och unga." I allmänhet
är den rol af fredsdomare mellan ödet och dem. mot hvilka det
förbrutit sig, hvilken tillfallit denne småherre, förträffeligen utförd,
framför allt förekommer det mig så, då han lemnar tiggarn Aron
en hviloplats vid lifvets sena qväll, hvarifrån han på ena sidan
kan kasta minnets återblick på sitt framfarna vexlande lif, hvil-
ket här så hjertgripande elegiskt blifvit tecknadt, och på deii
.andra skåda lugn mot kyrkogårdens

~borg, der inom den hägnande muren.1
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Idéen till teckningen af denne Aron kunde man väl tro möjli-
gen vara väckt hos herr Runeberg genom en af Scotts romaner ;

men i hvarje fall är den så nationaliserad och lokaliserad, att
den ej ett ögonblick visar sig som kopia, men tvärtom som den
mest fulländade originalbild, som kan ges af don finska bondens
mödosamma, uppoffringsfullå lif, men äfven af sättet, huru han
bär olyckan, sedan han förgäfves'sökt öfverväldiga densamma;
och i allmänhet har skalden med förkärlek begagnat sig af ho-
nom som stanniol till den spegel, hvari händelsernas och men-
niskornas gång visar sig så, som den af folket betraktas. Så
har det åtminstone förekommit mig, och herr Runeberg må, då
han en gång i verlden träffar Virgilii skugga, så godt han kan
försvara sig mot den beskyllningen, att han öfvertalat mig och
troligen flere andra äfven att finna förödelsen af det
Kängas 1" i sitt slag vara för dem, som åskåda den, åtminstone
lika rörande som undergången af det heliga Ilion. Jag medger
gerna äfven med risk att misshaga hans och andras skuggor, att
jag knappt emottagit ett djupare och varaktigare intryck af nå-
got, hvad helst konsten skapat, än af denna episod i
tarne."

I anledning af de skuggor, dem jag, medels den svart-
konst, jag i detta ögonblick idkar, händelsevis kommit att be-
svärja fram på pappret, erinrar jag mig en, om också icke di-
rekt beskyllning eller åtmnstone ett påstående, hvilket de skrift-
lärde roat sig med att på hvarandras auktoritet repetera, sedan
de engån: råkat få fatt derpå, nämligen att kunde
anses såsom något slags imitation på en gång af Göthes LCHer-
mann und Dorothea11 och Voss' c,Luise." Jag måste dock, skam
till sågandes, tillstå, att jag hittills ej förmått upptäcka en enda
rad uti den Runebergska dikten, som skulle ovilkorligen till-
kännagifva, att dess författare plägat den ringaste gem.mskap
med dessa ättlingar af sagde literära heroer, och det vore i
sanning ett kuriöst faktum, ländande till ytterligare bevis på den

moderna kritiska skarpsinnighetens ofelbarhet, om det kunde ut-
redas, att han ännu icke i denna stund läst de sånger, man be-
stämdt vet, att han längesedan imiterat. Nästan lika besynner-
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ligt som detta vore, förekommer det mig, att ingen, mig vetter-
ligen, illfänats med ådagaläggandet deraf, att 11

borde betraktas som en imitation af Homeri opera omnia, men
isynnerhet af Odysséen, hvartill man visserligen kunde tycka sig
ha större anledning. Väl måste det medges, att denna härm-
ning visar sig, hvad hufvudsaken beträffar, vara af det slaget,
som den genialiske författaren till „Några drag'" anser vara det
enda riktiga sätt att härma antiken, nämligen att icke alls härma
den o. s. v., men ändock kan väl ej bestridas, att det vid läs-
ningen af aElgskyttarne" förekommer åtminstone sannolikare, att,
i fall dessa sånger haft något bestämdt mönster för ögonen,

detta snarare varit det arma Ithakas beherrskares skald än de
beprisade tyskarnc. Kanske har man ej velat förebrå herr Ru-
neberg (ehuru lätt man kunnat komma på en sådan tanke, isyn-
nerhet om man visste, att han var akademisk lärare i den klas-
siska literaturen) den omständigheten, att hans skildringar nå-
gon gång lifligt påminna om den profana skaldeättens stamfa-
der, emedan uti sjelfva beskyllningen kunde, enligt allmänt
rådande åsigter, tyckas ligga ett större loford, än man på ho-
nom ville kosta. Eller månne denna tillvitelse uteblifvit, emedan
den qväfdes af ungefär samma känsla, som gör, att man har den
godheten att icke banna alltför mycket på sonsonen, om ett och
annat tycke, isynnerhet ifall det är vackert, påminner om far-
fadren, hvilken hyllat den späde i dess barndom — ty detta
finner man ju naturligt 1} Huru härmed än må förhålla sig, kan
väl ingen mindre än jag vilja antasta herr Runeberg för imita-
tion, hvarken af gamla eller nya — jag, som ej ens någonsin
känt inom mig den qvickhet och boksynthet spöka, som skulle
ha upplyst mig derom. att när jag betraktar, hur Wuoxen ar-
betar sig med egen kraft genom berg och dal, på en gång be-
stämd i sitt lopp af den omgifvande naturen, och bestämmande
sjelf i betydlig mon intrycket, som den på åskådaren gör. jag då
borde tydligen finna, det den icke är någonting annat än en
imitation af Rhen eller någon annan flod, flytande Gud vet livar,
som jag kunnat få namn på — ehuru de obestrideligen äga den
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ytterst väsendtliga likheten med hvarandra, att begge vara
elfvar.

Läsaren har, förmodar jag. lätteligen insett, att, då jag
förmenat, det för Elgskyttarnes skald Odysséen snarare än Ilia-
den tjenat till fyrbåk — i fall han under utgjutelsen af denna
dikt haft blicken fästad vid något bestämdt ögonmärke — detta
påstående föranleddes af den omständighet, att Homerus sjelf
påtagligen icke så ifrigt tyckes ha imiterat Uhland et komp.,
då han skapade denna sin förstnämnda poetiska verld, ehuru
han fann sig föranlåten att utvälja dem till förebilder för den
senare, hvari, såsom bekant är, endast konungar och deras
vederlikar ha säte och stämma och full borgarerätt; hvaremot
hela det öfriga Achäiska sällskapet platt icke kommer i beräk-
ning, eller derest någon ibland det, såsom t. ex. Thersites, vå-
gar sticka fram sin näsa, densamme (Thersites) vederbörligen
tuktas för slik näsvishet och måste framställas som en i alla
hänseenden gemen figur, på det att de priviligierade feodalher-
rarne, såväl bland gudar som menniskor, måtte kunna skina
desto herrligare.

Jag hoppas, att jag för dem, som vilja förstå min mening,
tillräckligt redan förklarat densamma, men för den sköna restens
räkning utbeder jag mig att till undvikande af kollision få til-
lägga ännu ett och annat. Ingen kan väl mindre än jag tilja
förneka de ofvannämnda båda tyska skaldeverkens förträfflighet
och jag erkänner gerna, att det skulle lända herr Runeberg till
evinnerlig ära, om hans Elgskyttar med dem i detta hänseende
blefve jemförda; men förhatliga förekomma mig de eviga insinua-
tionerna om imitation af likt och olikt, om imitation af imita-
tioner, påminnande om det hånande sätt, hvarpå man hutlat med
honom för öfversättning af öfversättningar, hvartill man dock, när
man håller sig endast till teoriens döda bokstaf, kunde ha större
anledning. Men är väl en skalds förtjenst derför ringare, att
han med öfverträffande framgång försökt sig åt ett håll, mot
hvilket endast ytterst få vågat ställa sin kosa, än om han skulle
ha trampat samma stigar, på hvilka tusen sinom tusen redan
uttråkat sig och andra, och som just derför ej ansättas på
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samma sätt, emedan de icke kunna förebrås att ha imiterat en-
dast en eller annan, utan så många, att deras tal är legio?
Man kan väl icke billigtvis påstå, att herr Runeberg koloniserat,
om också förfinskade tyskar på sitt lands isar, och den om-
ständigheten, att åtskilligt, i synnerhet hvad sjelfva formen i
vidsträckt betydelse af ordet beträffar, är gemensamt för de
sammanställda skaldestyckena, kunde väl lämpligt nog förklaras,
om mail, såsom jag redan ofvanför föreslagit, antoge ett ur-evan-
gelium, och detta ur-evangelium blefve då, som livar man lätt
inser, denna gång Homerus. För öfrigt hafva de obestridligt
äfven en inre gemenskap med hvarandra, och den består uti
deras natursaniiing, hvilket medgifvande dock i sjelfva verket
snarare vittnar om deras inbördes olikhet, men detta kan väl
icke gerna anföras som ett fel eller såsom förminskande den
Runebergska diktens värde.

Som vederläggning af mitt påstående, det ingenting ovill-
korligen berättigar till att här tala om imitation, skall väl rim-
ligen icke kunna citeras, att ttHermann und Dorothea11 likasom

11 är indelad i nio sånger, användningen af ett och
annat epitet, som förekomma i hvartdera stycket, och dylika små-
saker. Hade likväl fråga varit om en jemförelse mellan C;Her-
mann und Dorothea'" och JElanna", hade jag måhända icke så
dristigt vågat ställa mina ord. Dervid kunde man nämligen
utom annat anföra den ljuft idylliska scenen vid brunnen uti
förstnämnda dikt såsom förebild för den dylika vid källan uti

1'; men troligen behöfde ej Runeberg af Göthe, ehuru denne
framför honom ägde förstfödslorättens ojäfaktiga, ofantliga före-
träde, lära sig, att två älskandes anleten kunna tillsammans
spegla sig uti en brunn vid Rhenstranden, för att förvissa sig
derom, att ett dylikt experiment icke skulle möta alltför stora
svårigheter, då det anställdes i en källa, belägen högt opp uti
Norden, och dessutom appellerar jag till hvar menniska med en
gnista poetisk känsla, säker att hon skall medge, att det icke
är Runeberg, som vid en jemförelse denna gång skulle förlora.
För öfrigt, ehuru det fallit den högtuppsatte von Göthe in att
uti sin c,_Hermann und Dorothea 11 framlägga ett ytterligare spe-
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cimen derpå, att för honom ingenting var omöjligt, och detta
naturligtvis måste mästerligen lyckas, så att man äfven härom
måste utropa med Heine: adet är Göthes finger 11, och ehuru de
menniskogestalter, dem det för tillfället roade honom att teckna,
lika litet som Gretchen i ttFaust"'" eller Clärchen i t,Egmonf",
såsom med vanliga belurare från höjden skulle ha varit fallet,
förekomma pygmeiska, kan väl denna hans dikt dock icke an-
ses som en lika vidtomfattande tafla, framställande hela det
tyska folkets lif, som den, hvilken Runeberg i ..»Elgskyttarne11

ställt för våra blickar af det finskas — hvilket visserligen icke

heller i en sådan dikt som tTlermann und Dorothea" var gör-
ligt, af skäl, som icke höra till saken att här exponera och
som för öfrigt lätt inses. Så skön och ljuf har likväl denna
framställning af det lilla lifvei i Tyskland förekommit äfven
mig, liksom otaliga andra, att jag är öfvertygad derom, det en-
dast nationalpartiskhet en eller annan gång förvillat mig, när
jag tyckt, att Runeberg mer än Göthe i den stund, då han dik-
tade L,_Hermann und Dorothea" 1, koncentrerat hela sin själ för
att med kärlekens armar omfatta de föremål, som hufcudsak-
ligast utgöra ämnet för ..Elgskyttarne.1' Onekligt är dock, att
den store skaldekonungen, nedstigande från den thron, inför
hvilken han befallt fram Torqvato Tasso och Mefistofeles, för
att skildra värden och värdinnan i ..Hermann und Dorothea" in-
ger åtminstone lika mycket för- och beundran som kejsar Dio-
kletianus, då man för ombytes skull anträffar honom nitiskt sys-
selsatt med att plantera kål uti Salona. Och likväl skulle man
icke kunna undra deröfver, om stolte Kalif, mättad af
nöjets rus", vore det också sjelfve Harun-al-Raschid, som ägde
att välja mellan alla de skönaste skönheter, som pryda verlden,
icke med samma eld skulle omfatta hvar och en bland dem, som fal-
let är med den, hvars hela verld är en enda — hans hjertas brud.

Jag har tillåtit mig att en något längre stund uppehålla
läsaren vid mitt försök att rättfärdiga, herr Runeberg, dels mot
de redan framkastade beskyllningarna om imitation af Göthe,
dels mot sådana, som troligen icke skola utebli, emedan .Jlanna 11

dertill kunde tyckas gifva en otvungen anledning, såsom vissa
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predikanter älska att uttrycka sig, då de af hvilken bland peri-
koperna som helst finna sig föranlåtna att resonera om hvad
helst, dem för godt synes. Jag anser mig blott böra tillägga
några ord angående den likhot mellan Voss' 11 och aElg-
skyttarne11, man redan trott sig finna, och den vida större, hvil-
ken den kritiska skarpsinnigheten ej skall underlåta att upptäcka
med sagde senare dikt af herr Runeberg. Mycket skall verke-
ligen genast vid första påseendet af detta slag springa i de
för ändamålet uppspärrade ögonen, men jag vill dock förmoda,
att det mesta åter skall, vid det andra, undanrödjas, om också
icke som bjelkar, dock som grand, sedan man hunnit erinra sig
sjelf derom, att den gamla läran, som yrkar att: ~duo cum

faciunt idem, non est idem", särdeles lämpligt kunde här an-
vändas. Väl inträffar den högst eftertänkliga omständigheten,
att i (vLuise 11 liksom i möter oss en prest, hvars dotter
tillkommer äran att ha gifvit namn åt de dikter, i hvilka de
ha den ännu betydligare att uppträda som hjeltinnor, och mera
dylikt, hvilket som handgriplig likhet kunde åberopas, ehuru,
ifall man ville vara konseqvent, man kunde få fatt på margfal-
diga sådana, om jag får så säga, lösaktiga likheter jemväl i åt-
skilliga andra dikter, men isynnerhet tusentals i verkligheten,
åtminstone inom det protestantiska Europa. Likväl tror jag mig,
hvad Voss och Runeberg särskildt beträffar, kunna stå fast vid
den ofvananförda satsen — —■ non est idem. Skilnaden skulle
jag här förnämligast söka i den obeskrifliga ljufhet, som lik ett
solbelyst silfverskir hvilar öfver hela den sistnämndes sång. Den
utgör en, ehuru i viss mening fin, dock märkbar skiljevägg
emellan denna och den skalds, som den ärlige tysken Knebel,
hvilken emellanåt, när det så passade sig, gaf sig ut för att
vara hans särdeles såta vän och gynnare, vid andra tillfällen,

det förstås allt i högsta förtrolighet, icke underlät att smädande,
tout comme chez — — vänner emellan, pryda med titel af ~der
Griechische Holz-steiner 11 och att tillägga hans lyra hedersnam-
net t! Nordisehes Hackbret11 och mera sådant. Vare det långt
ifrån mig att instämma uti detta kärleksgnabb, men nekas kan
dock. icke, att man någon gång känner igen. äfven i JLuiseI',
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att det är den gamle »enögde Odin", som med styfva fingrar
knäpper på grofva strängar. Ett så elegant skämt som t. ex.
det, den fördomsfria grefvinnan Amalia tillåter sig uti en och
annan strof af den fröjdesång, hvarmed hon undfägnar den lyss-
nande publiken, förekommer ej ens i 11, hvilkas
nerver likväl mången annan skald säkert hade trott kunna tåla
vid ett och annat, och än mindre i 11

Men det kan synas hög tid för mig att öfvergå till en
närmare exposition af de sensationer, detta senare blad af den
stora taflan väckt, på hvilket herr Runeberg lika troget som på
det första målat det finska folklifvet, men denna gång detsamma
uti dess skönaste nationaldrägt. Ty då »Elgskyttarne 11 i all-
mänhet påminna om den flamländska skolans allvarliga maner,
möter oss deremot .(Hanna 11 skimrande, solbelyst, ljuf, som om
den på duken blifvit framkastad af Claude Lorraines glödande
pensel, och mellan sjelfva grunden, lokalen, hvarpå Elgskyttarne
vandra fram, och den, hvaröfver Hanna et kom. .^styra sin färd 11,

~lätta med sväfvande steg, som hade af vingar de lyftats"

röjer sig samma ofanteliga olikhet, som mellan någon nejd i
vårt fädernesland, sedd en kulen Januaridag och densamma, när
man återsett den, sedan en rosenvingad Juniqväll, buren af milda
fläktar, sänkt sig öfver den. Nu ha drifvorna allaredan i gläd-
jetårar förrunnit; sjöarnas obrutna jättespeglar emottaga äter,
strålande af den befriades fröjd, obehindradt gästbesök från de
grönskande, blommiga stränderna, och från Herrans stora, klara
blå öga tränger oemotståndligt midsommarens herrliga solbiick,
full af oändlig kärlek, ned till kullarnes höjd, till fjärdarnas och
menniskohjertats djupaste djup:

„Solen sänkte sig ned och skymdes af bergen i vester.
Mild, som en brud, var aftonen dock. Guldskyar i luften
Summo och strålade ljus mot jorden, och ljummande vindar
Kommo från ängarne än och iekte med ångor af blomstren."

Hvem skulle väl få det infallet att strida mot en natur,
sådan som den i dessa verser skildras ? Icke är det åtminstone
det finska folket, hvilket städse af våldet endast kunde öfver-
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mannas, men af kärleken känt sig oemotståndligt hänfördt. Nu
herrskar sommarns obestridda herravälde, och med glädje ser det-
samma, som uti ctElgskyttarne ll uppträder med björnstyrka, käm-
pande mot vinterns isande makt, spiran i den förstnämndas hän-
der. Menniskorna, som der visa sig slutna inom sig sjelfva
och sina hyddor, bringas af fröjden öfver ljuset och värmen

utom sig och sina boningar. De skynda att berga hvad stun-

den gifver, dock denna gång icke som vanligt: ,_,vid hårdare dar
och mödosammare pligter11, under tungt arbete, med svett och
vedermöda, men ct utan sin möda och strid 11, ty skörden utgöres
af fröjd och frid och förhoppningar. Midsommaraftonen är ju
naturens julqväll, och firande den tända folken, liksom då de
begå mensklighetens heligaste, ljufvaste högtid, sina glädjeljus,
icke fruktande, att det kunde som förmätenhet tydas, att det
kunde se ut som om de skulle ha lust att parodiera verldsljuset,
men de göra det, drifna af innerlig känsla, utan allsköns be-
räkning, af hvad slag det än vara må, utan farhåga för följderna,
i sitt hjertas fromhet, emedan de icke äga någonting annat, som
vid hvarje tillfälle, då barmen svallar öfver, kunde så uttrycka
deras känslor, som det mot höjden sträfvande ljuset, om än
tändt af svaga händer. Det säges, att nationernas sinne för
sådana folkfester liksom för så mycket annat, hvilket fäderna
älskade, skall vara utnött på många ställen, i synnerhet der man
för tidsfördrif den ena gången efter den andra hellre anställer
fågelskjutningar af högst sällsam och ohygglig art. Detta är
lyckligtvis ännu icke fallet med finnarne, och midsommarqvällen
återvänder på de flesta trakter till dem med sin glömska af öf-
verståndna mödor, af strid och tvedrägt. och plågorna tändas i
natten11

— — —

— —
— „högt på den sandiga kammen'

der hvarest:
..Höja sig furor mot skyn. halfbrända. med glesnade kronor.'

aDet finnes hos menniskorna en allmän böjelse att se uppåt,
att beundra, och att älska det beundrade, och om det gifves
stunder, då en gemensam känsla af brödraskap går igenom mensk-
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ligheten, så är det, när en stor gerning eller ett ädelt snille
uppenbaras för verlden. Då uppstår verlden som en man, och
hyllar. Denna hyllning är en du-skål, som alla dricka till alla
vid samma odödliga källa och i hvilken de erkänna sig barn af
samme fader. 11

Så säger en författarinna, som mer än de flesta ~,.vågar
älska 11 uti en så kärlekslös tid som vår, och hvad hon här sagt

om solarne i menskligheten, gäller äfven om naturens, och ovill-
korligen hänföras menniskorna endrägtigt ännu, då solen går ut
såsom en brudgum utur sinom kamrar och fröjdar sig så-
som en hjelte till att löpa vägen, att göra som en af fornti-
dens profeter förtäljer om sig sjelf: c,_Och jag stod upp och gick
ut i märkena, och si då stod der Herrans herriighet, —•— och
jag vardt vederqvickt. 11

Märkeligt är dock, att nyländingen i allmänhet visar
lika litet sinne för att fira midsommaraftonen som för poesi.
Hans anlag att, lika tafatt och komligt som det äfven på många
andra ställen sker, uppträda i svenska och måhända snart nog i
franska kadriljer erbjuder honom dock en rik ersättning, hop-
pas jag, för denna afsaknad.

Det var i sanning en lycklig tanke af herr Runeberg att
förlägga de scener, han denna gång ville teckna, omkring en
midsolnmars-kokko såsom deras gemensamma medelpunkt. Tasso,
af hvilken man begärde en definition på ett epos, visade i stället
för svar på slätterna, bergen, floderna •— och sade: c; der är
mitt poem: 11 så kunde äfven herr Runeberg peka på trakter,
om hvilka det heter:

„Rikare röjde sig der den skiftande nejden. En ändlös
Tafla af skogar och vatten och fält utbreddes för ögat,
Klädda i skimmer ännu af aftonens mattade purpur",

och upprepa Tassos ord. Såsom vi på förhand kunde taga för
afgjordt, väntar dock på oss allraminst i denna dikt en tråkig
bouppteckning, hvari enligt sterbhusverdi , den döda naturens
qvarlåtenskap uppräknas och uppskattas med odräglig noggrann-
het af dess arfvinge på sidolinien, skalden, prydd med arbeta-
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rens svettperlor. Icke ined allvarlig ängslighet, såsom entomo-
logen bekikar den insekt, hvilken han högtidligen rustar sig att
genomborra med sin nål-lans, skådar Runeberg på nejder, som
på hans vink kring oss utveckla sig. Han låter oss se endast
totaliteter, och ehuru dessa äro tecknade med säker hand och
af bestämda kulörer markeras, såras ej ögat af enskildta trån-
växta dvärgträd eller af småsten, som mången författare så

mycket tycker om att framdraga för att vederlägga hvarje tvif-
velsmål på hans allt genomträngande och allt öfverskådande idog-
het vid naturens betraktande. Emedan herr Runeberg vet med
sig sjelf, att han har sett och kan se föremålen äfven på nära
håll, är han säker på sin konst, och den förlorar sannerligen
derpå icke. Också flyter, då han beskrifver dessa föremål, det
ena partiet i det andra, liksom äfven de skrofligaste berg, sedda
på visst afstånd, sammangjutas af den blåa etherströmmen till
skönt undulerande, gigantiska vågor.

Dock tröttande förekommer hvarje, åtminstone hvarje poe-
tisk landskapsmålning, huru mycket vestigia hominum af mång-
faldig art än deröfver må strös, ifall vi icke på den träffa verk-
liga menskliga gestalter och dessa, ej med bortvända anleten,
utan blickande på oss med vänliga, själfulla ögon. Måhända
ogillar mången i allmänhet dessa vanliga (»lyriska språng11 midt
ur epikens lugna vatten, öfver hvilka en viss författare städse
råkar i så utomordentlig exstas, och knappt torde han så ifrigt
behöfva rekommendera dem åt vår tid, emedan undvikandet af
dylikt saltomortale lärer förorsaka vida större svårigheter än det
eviga eftergörandet deraf; men äfven denna omständighet länder
till yttermera bevis för min öfvertygelse, att det finnes få, som,
om de ockncke uttalat det i tydliga ord, likväl icke äro eller
åtminstone någongång varit både i verklighet och poesi fullkom-
ligen ense derom med Goethe, att:
j.lmmer war mir das Feld und der Wald und der Fels und die

Gärten
Kur ein Raum, und du machst sie, Geliebte, zum Ort."

Kanske skall det oaktadt en och annan anhängare af teo-
rin om det antika epos solklart förmå demonstrera, att denna
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dikt förlorat betydligt i episk värdighet och hållning ifrån den
stund, skalden uti det tomma rummet koloniserat den moderna
kärlekens små genier, hvilka begynna trifvas der så väl och få
så godt spelrum, sedan två hjertan som hastigast kännt sig utvid-
gade af ännu någonting annat än midsommarsolens brand; men
jag hoppas dock, att många flere genom innerlig hänryckning
faktiskt skola ådagalägga, att Runebergs sång till ersättning oän-
deligen vunnit derigenom uti behag och intresse. Också har
jag anledning att förmoda, det 11

— kanske just derför,
att den visar sol- och sommarsidan af vår natur, hvarom vi,
tvärtemot de allvarliga påminnelser, hon sjelf ofta nog gifver
våra långa näsor om motsatsen, låtit skalderna inbilla oss, att
den är nästan den enda, som åtminstone i dikten borde ha bur-
skap — blifvit med mera välbehag och välvilja emottagen, än
de vinterklädda 11 kunnat skryta öfver. Äfven den
omständigheten, att den finkänsliga publiken slipper att dväljas
uti rökpörten och försättes åtminstone till ett pastorsboställe,
om också icke till något förnämligare hotel, bidrager väl, hvad
den kan, att på det bästa rekommendera den förhoppningsfulla
ungdomen 11 Mycket vore väl naturligtvis ändå emot
hennes uppfostran att anmärka. Hon trifves ju för väl t. ex. i
hushållskammaren, hennes toilett består nästan endast uti att

atillknyta klädningen bättre. 11 Det är ju dessutom alltför ple-
bejiskt, att hon är frisk och röd, asom ett smultron, vuxet i
skuggan, 11 att barmen befinnes vara „i snören ej spänd, med ett
maskfritt hjerta inunder;" men framför allt att vid fulla sjutton
förflutna år icke ha bättre reda på åtskilliga variationer af kär-
lekens verldskunniga tema, hvari så mången ung planta, hvars
edukation blifvit bättre vårdad och som mer följt med sin tid,,
åtminstone redan tre år förut visar sig ha gjort öfverraskande
framsteg, det är ju lika otroligt, som enfaldigt. N'est-ce past
Vidare, är det väl möjligt, att hon kan bli kär — eller rättast
sagdt erkänna det, så att andra höra på — i en fattig student,
ehuru äfven hon tyckes ha hört den frasen, att det icke bär sig
att förlofva sig med slikt folk, hvarmed hvarken Ni, Madame!
eller Er hulda fröken-dotter pläga den ringaste gemenskap? På
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dessa inkast, utom det sista, hvars giltighet jag naturligtvis icke
kan annat än högeligen erkänna, vore jag vid något annat till-
fälle nästan frestad att svara, som salig Jean Jacques fordom-
dags åt en person, som förtrodde honom, att han upptuktat sin
lofvande herr son fullkomligen enligt de af honom, författaren
till „Emile," framkastade idealerna, nämligen: _,tant pis pour
vous et votre fils." Men nu våga vi det visserligen icke. Lik-
väl torde, hvad

__

Hanna" beträffar, det vara fallet, att icke hvar
och en, icke ens de flesta läsarinnor och läsare ansett sig upp-
manade att spetsa ett jernskodt snille vid smidandet af sådana
och dylika anmärkningar. Mången har måhända glömt detta
bestyr, emedan hau funnit sig föranlåten att småle åt den kun-
skapsälskande, uti sin nästas angelägenheter varmt deltagande
Susanna; en och annan, emedan han med stolthet känt igen sin
egen person uti den ärade herr befallningsmannen; mången har
säkert förnummit, huru själen genomilades af ungefär samma
känslor, som då

— ~från sitt ensliga tjäll långt borta i dalen
Blickade gubben och såg, huru lågorna tändes i natten,
Glada, som minnen dervid i hans eget nattliga sinne,"

när han fröjdat sig åt bekantskapen med den högvördige pa-
storn, herrligt tecknad, der han, „ohunnen af sorgen och oron",
visar sig:

„Skön, som den åldrige är, då de glesnade lockarna hvitnat,
Läpparnas purpur är slut, och kinderna vissnat och sjunkit.
Medan en lång, lång lefnad af ljus och förtröstan och kärlek

I Röjs som en afton ännu kring den fårade pannan i klarhet."

och framför allt djupt blifvit gripen af berättelsen om hans ung-
domsvänskap; åter andra ha märkt,- huru ur hjertats kamrar,
ostädade af hvardagsbekymrens och sträfvandenas dynt, ett re-
dan halfförbleknadt minne vacklade fram af den första kärleken,
hvars stjerna skalden låter definiera sig sjelf, efter en ömse-
sidigt anställd examen, på följande ganska tillfredsställande
sätt:

„En suck jag är ifrån din egen barm,
Som sökt med fridens hopp en högre verld,
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En blixt jag är utaf ditt eget lif,
Som flög i strålar till sitt hemland opp.
Ett solljus är jag af din egen själ,
Och i min milda låga lefver du."

Kanske har mången dessutom, åtminstone under några
dagars tid, känt sig lyckligare och bättre, än på länge varit
fallet, sedan han uti sitt bröst emottagit totalintrycket af denna
dikt, hvarest

~Lyckan af menniskans lott och kärleken, friden och glädjen"

med underbara färger skimra emot det tjusta ögat, hvari man
med förvåning och blygsel märkte, att man, tvärtemot gästfri-
hetens lagar, måste förkrossa en der redan främling vorden gäst
— en svällande tår för att der ej för den trankilare och mera
sansade omgifningen skulle röjas, att man på sätt och vis för en

stund blifvit barn på nytt. I afsigt att så godt sig göra låter
undandölja för vederbörande, att denna skam äfven vederfarits
undertecknad, samt derjemte söka om möjligt försona mig med
de stränga Aristarker, hvilka så oändeligen gerna tåla kritiker,
när de angå någon annan, och lika benäget uthärda beröm, en-
dast det angår dem sjelfva, från huru ringa hand det än må
komma, måste jag väl bjuda till att ådagalägga, det jag icke
tror, att fel i ~Hanna" ha samma fel som det, hvilket hotade
att fördunkla den ~ömma Lydia," nämligen, som hvar man vet,
det temmeligen väsendteliga, att icke finnas till.

„Nu ser jag, att Ni icke älskar mig mera" sade fordom
en snillrik qvinna åt sin tillbedjare, då denne anmärkte ett
obetydligt lyte, som han förut icke ens märkt. Detsamma
kunde väl med skäl påstås om den läsare, som endast går ut
på jagt efter fel i ett skaldestycke eller hvilket snillefoster som
helst; ty äfven i afseende på sådant är kärleken vanligtvis det,
den visserligen icke borde vara — blind. Detta jagande skulle
likväl icke, enligt hvad vi förmoda, på den Runebergska poe-
tiska marken äfven för någon, som dertill skulle ha större lust,
än jag kan berömma mig af, vara särdeles lönande, emedan just
denna sällsynta frånvaro af fel i allmänhet bland skaldens ne-
gativa förtjenster är den mest i ögonen fallande. Jag vill lik-
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väl af ofvan anförda orsaker försöka, hvad en redlig vilja månde
kunna derutinnan uträtta; men måste dock genast, så nedslå-
ende det än är, medgifva, att anmärkningarna äfven nu tyckas
vara gjorda snarare om än emot åtskilligt, uti de förelagda
teserna förekommande.

Ehuru allvarlig jag känner min lust i denna stund vara
att i „Hanna" finna sä mycket att korrigera som möjligt, före-
kommer det likväl något betänkligt att rycka fram med den
första upptäckten, jag i detta hänseende gjort, då den nämligen
angår sjelfva språket. Och hvem kunde väl tro, att det är in-
genting mer och ingenting mindre än salig Heimdalls anda, som
spökande nu sätter skräck uti mig! Jag erinrar mig i detta ögon-
blick lifligen, huruledes sjelfve denne, ack! nästan i sin späda-
ste barndom harmdöd vordne bifrosts mångfärgskiftande brovakt
i den tiden, då han ännu idkade egen rörelse, uti en af dessa
ytterst brydsamma stunder, då han, kännande sig före med sitt
ofvanberörda horn, sväfvande i den djupaste, lindrigast sagdt,
ovisshet derom, huru han skulle balancera med sitt omdöme an-
gående första häftet af Runebergs dikter, om hvilka han ännu
icke hunnit förnimma någon annan menniskas omdöme — ifall
jag skulle våga göra denne halfgud den orättvisan att neddraga
honom till de öfrige svaga dödlige — huru han, säger jag, nådigt
täcktes yttra sig om nybegynnaren Runebergs språk och diktion
i allmänhet, sedan han, då han i sin vishet väl visste, att den
ifrågavarande skalden hvarken var svensk biskop eller annars
en väldig matador, uppgjort med van hand en temmeligen vid-
lyftig katalog på de defekter, han inbillade sig ha fått fatt på uti
desamma. Också lärer vid närmare revision något särdeles
deficit på poetiska materialier, oaktadt Heimdalls ~icke detta,
icke detta, icke detta," ej ha förefunnits uti de sånger, i hvil-
kas förmenta armod han måhända i sitt hjertas blygsamhet
med glädje trodde sig känna igen ett syskontycke med den an-
deliga fattigdom, hvarom hans kritiska skarpsinnighet troligen ej
undgått att upptäcka, det den utgjorde den egentliga nota ca-
racteristica för vissa andra, hvilka legat någon gång hans hjerta
ytterst nära — och sannolikt gladde sig intet sinne då öfver
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det upptäckta misstaget så mycket som detsamma, åt hvilket så
ofta erbjöds denna outtömmeliga källa till fröjd, nämligen Heim-
dalls eget menlösa barnasinne.

Ehuru hårdt det kan synas att attackera herr Runeberg
på nästan den enda punkt, der Heimdall vid sin första „kittling"
hade den godheten att lemna honom oskrapad, måste jag väl
dock, trogen mitt kritiska kall, fram med den anmärkningen,
att i „Hanna" förekommer, hvad uttrycket beträffar, ett och
annat, som tyckes vara, om också just icke poetiskt sjelfsvåld,
likväl något, som närmar sig till en nog långt drifven frihet af
samma slag. Sålunda låter t. ex. Hanna förljuda ett:

~Sådana flickor, som jag,
— gifta sig ej med vilja, om icke de tvingas."

hvilket visserligen är ett temmeligen ovanligt sätt att göra nå-
gonting frivilligt, äfven om det gällde en sådan bagatell som
en förmälning. Väl kunde herr Runeberg till försvar för sin
fras åberopa en ganska nobel auktoritet, nämligen borgmästarens
i Kråkvinkel, hvars ädla sträfvande gick derpå ut att tvinga
folk att frivilligt ropa hurra! men mycket vore väl dermed
icke vunnet i det hela. Oaktadt mitt åtagna stränga anmärk-
ningsvärt måste jag likväl göra skalden den rättvisa, att det
icke är de hög- och vällärde herrarne, som på det tadlade sät-
tet låta sina ord falla, men endast den okonstlade, sjuttonåriga
landtflickan och dylika personager, och deremot skulle jag väl
knappt vid ett annat tillfälle än just detta ha något att påstå.
Samma rättvisa fordrar äfven af mig, att jag fäster läsarens
uppmärksamhet på det till och med hos Runeberg ovanliga
välljud, hvarmed versen i 11 nästan öfverallt sväfvar fram,
lätt liksom perlor på sammet, såsom en rysk författare säger

om en sin landsman. Med sådana, som dessa:

„Tyst var vinden, en flägt ej rörde sig. Hjordarnes klookor,
Kärlekens smältande sång, från ensliga stigar besvarad,
Hördes ur dalarna blott; och ibland till de döende ljuden
Fogade ljuft vallhjonet en ton, mångdubblad af echo,"

kunna knappt Nicanders:
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~Och nejdens lagerhöljda kullar svara
Med klangfullt echo: det är Tassos sång,"

täfla; men de anförda Runebergska kunna tryggt göra det med
sjelfva Stagnelii, sjelfva Atterboms mest klangrika utgjutelser,
utan att derför med skäl böra hänföras till kategorin af ett
~,musikaliskt temas" endast. Jag vet nogsamt, att mången nu
för tiden förnämt blickar ned på detta slag af formel poetisk
förtjenst; men desse herrar äro vanligtvis minst kapabla att,
.äfven då det så oändeligen sonora svenska språket ligger fär-
digt för dem till bearbetning, smida om också endast tvänne
rader ihop, hvilka skulle ljuda såsom de citerade, huru stor fri-
het än må dem lemnas, att göra innehållet så luftigt och tunnt
som möjligt, för att det ej kunde sätta något hinder i vägen

för versen att rulla ~så kullrig som en ärt ifrån truten."
I fall den gunstige läsaren hade en aning om, hvem min

andra hufvud-opposition kommer att gälla, skulle han väl icke
.annat tro än, att jag med fagert tal endast önskade dra ut på
tiden för att så sent som möjligt behöfva ro ut dermed, och
kanske skulle hans klyftiga gissning i detta fall icke helt och
hållet narrat honom. Ack! den är ju riktad mot den ärade
herrn, den stolte befallningsman sjelf, han, som dock har makten
i händerna att „lyfta sin käpp" och lätt kunde komina på det
infallet, att min person månde höra till deras hotade hop, om
hvilka han låter förljuda:

..Annat akta ej dessa och lyda ej utan att klappas."
Endast förtviflans mod kan ju drifva mig att mot denne

mäktige drott lyfta min värnlösa penna; men det kan ändock
icke hjelpas, och jag säger som den gamle fältmarskalken
Schvverin, i det ögonblick han drog ut i sin sista strid: ~måste det
nödvändigt ske, så må det ske ju förr dess hellre." Alltså,
framåt! Marsch! Väl kan det ej nekas, att denne figur är som
sådan med säker hand tecknad, och om uti hans frieri före-
kommer ett och annat, hvilket nog lifligen påminner om det
dylika i ~Elgskyttarne" beskrifna, är här orsaken dertill endast
den, att den ärade herren uppträder i det hela blott som en
s ,herrgewordener" bonde, och det kan ock vara comme il faut
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för hans år. Och i allmänhet lärer detta frieri vara så godt
eller kanske till och med bättre än flera andra af det slaget;
ty enligt alla sakkunnigas vittsord skall ju denna ceremoni före-
komma sådana tituli, hvilka den ej det ringaste angår, och som
utan sin förskyllan och värdighet dertill råkat bli ögon- eller
öronvittnen, någon gång såsom en af de tafattaste i alla möjliga
bemärkelser, som i ordet kunna ligga. Min anmärkning angår
någonting helt annat, någonting, som i denna karrikatyr-älskande
och således karrikatyr-bildande tid knappt borde förekomma så-
som värdt att anmärkas hos någon annan; kanske kunde det hos
mången författare tyckas, som om ifrågavarande funktionär från
början till slut vore med en viss ovanlig ömsinthet behandlad..
Nu synes det likväl som en anomali mot den herr Runebergs
sångmö af kärleken ingifna regeln att icke utan en katarsis
skiljas från sina hjeltar, att om ock i förbigående som afskeds-
kyss till dem kasta en skymt af dager. Den arme, rike befall-
ningsmannen stötes deremot ut på sjelfva aftonen af ~sommar-
ens skönaste fest" utan barmhertighet „långt på väg," eme-
dan han

„för många bestyr och förargliga rester i socknen"

nödgas hasta hädan, och han lemnar sannerligen icke ett särde-
les angenämt intryck efter sig. Förgäfves erinrar man sig
derom, att Susannas förtjusning öfver hans nedlåtande tilltal,
att Hannas, i förbigående sagdt, ypperligen motiverade lust att
~hugna den åldriges dagar" tala till hans fördel; förgäfves in-
ser man skaldens önskan att trankilisera oss öfver det oblidke-
liga ödets så oförmodadt beskärda skänk, troligen bland alla
skänker, åtminstone för så känslofulla naturer som herr befall-
ningsmannens, den hårdsmältaste — en hjertfrätande korg —

han vinner sitt ändamål kanske mer, än han önskat, att betaga
denne martyr vårt ömma hjertas deltagande.

Skulle likväl någon ha lust att yrka, det mången högt
ärad befallningsmans frieri och derpå följande åtgärder kunde
med vida skarpare drag tecknas, utan att taflan derigenom allt-
för betydligt komme att sakna natursamling och förebilder inom
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erfarenhetens allt omfattande, hälft romantiska, hälft prosaiska
område, är jag visserligen mycket för fredälskande att derom
inlåta mig i någon allvarlig strid. Såsom sagdt, det är egent-
ligen blott i jemförelse med sig sjelf, som Runeberg på detta
ställe synes värd förebråelse för bitterhet. När jag dessutom
besinnar, huru t. ex. de fleste literatörer, hvilka på senare tid
uppstått bland den nation, som företrädesvis har velat och ännu
vill anses för stor, för ärans, handskas äfven med de hjeltar,
(här är naturligtvis fråga endast om sådane, som framträda i
fransmännens vitterhets stränga lekar, ehuru ordet måhända
äfven kunde tagas i vidsträcktare betydelse) hvilka de verkeli-
gen vilja göra gällande som heroer, inser jag mer än någonsin
obilligheten af mitt påstående. Och huru kunde det ock annor-
lunda förhålla sig, i fall man icke hör till deras antal, som
finna en näring för sin beundran och förtjusning i betraktelsen
cleraf, att det förträffeligen lyckats för Victor Hugo, Eugéne Sue
och så mången annan bland deras landsmän, då de sätta sin
ära uti att beröfva dessa hjeltar all möjlig ära, att de, imite-
rande den hängångne Kronos och förekommande den stundande,
fräta opp sina skötebarn, dem de försänkt i en afgrund af all
upptänkelig djefvulskhet; att de låta hela detta artiga sällskap
af moraliska ~Quasimödos," mördade till själ och kropp, träffas
hopvräkt uti „des morgues,11 på afrättsplatsernas och benhu-
sens panteon ? ! !

Måhända har det likväl fägnat somliga, hvilka tro, att den
hånande sarkasmen alltid varit ett finskt sångardrag, att finna
i den Runebergska dikten ett, om än obetydligt bidrag till styr-
kandet af denna sin fördom. Jag hoppas likväl, att de gunstigt
ursäkta mig, om jag på ett ögonblick vågar störa dem i denna
ljufva villa, så mycket mer, som jag till stöd för den motsatta,

åsigten kan anföra en mans ord, hvars auktoritet i dessa frågor
torde erkännas som den högsta. Dessa ord lyda nämligen som föl-
jer : ~Satiren var främmande för den äldre runan." Likväl kan här-
emot invändas, att, då Elias Lönnrot nedskref detta yttrande, hade
han sjelf ännu icke framtrollat ur det förborgades natt Kalevala,
som till en del tyckes vederlägga detsamma. Men denna allt
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det yttre med sneda, missundsamma blickar betraktande afund,
denna vishet, hvars sten tyckes vara endast ett slags lapis
infernalis, nitiskt bortfrätande allt, bvarmed den kommer i be-
röring, lärer dock icke ens i berörda dikt kunna utletas. Väl
spelar vetandet deri en så stor rol, att åt detsamma måhända hos
intet folk, på ingen tid, uti sången en så storartad betydelse
blifvit inrymd — ty det är öfverallt kämpens nästan enda sköld
och värja, hvarmed han qväser allt det, som fiendtligt ställer
sig i hans väg; men endast mot det lumpna, tillfälliga, mot det,
som ej förtjenar bättre öde än att förintas, användes den för-
störande ironin. Denna förstöringsprocess är i sanning förun-
derlig att åskåda. Vetandet bevisar sig ha fullkomligen insett,
hvad det, som skall besegras, går och gäller för, säger ärligen
till, att det känner detsamma från dess början (dess ~synty")
till dess slut — och hvad man sålunda i grund känner, det
har man ju vanligtvis i sin makt. Denna ironi är väl dock
något skild från den moderna, som åt alla möjliga håll vänder
sig, gripande efter allt, som ofvan och omkring oss finnes, för
att så mycket som möjligt slita sönder eller intrassla det med
sina händer eller gnaga det förderfvadt med tunga och tand.
För denna ironi är det visserligen icke alldeles nödvändigt, att
de föremål, åt hvilka hon sålunda visar den sista hederstjensten,
skola vara af den art, att de af henne fullkomligen kunna ge-
nomskådas ; tvärtom ådagalägger hon högst oegennyttigt sitt nit
genom att icke undandraga ens sådant, som hon minst kan
fatta, sin ihärdiga behandling; men lyckligast känner hon sig
väl troligen vid de fall, om hvilka följande beskrifning, tagen ur
Hegels Philos. des Rechts, sid. 203 kan gälla: ~Ich bin auch dabei
und darin, aber auch noch weiter als Ihr, ich bin auch daruber
hinaus und känn es so öder so machen. Nicht die Sache ist
das Vortreffliche, sondern Ich bin der Vortreffliche, und bin der
Meister tiber die Sache, der damit, als mit seinem Belieben
nur spielt, und in diesem ironischen Bewusstseyn, in welchem
Ich das Höchste untergehen lasse, nur mich geniesse."

Denna nobla, saliggörande känsla af egen förträfflighet har
likväl icke, enligt hvad jag tror, fallit på det finska folklynnets
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lott; åtminstone var det från begynnelsen icke så. Ingenting
förhärdar så som lyckan, säger det svenska folkets store häfda-
tecknare. Detta påstående gäller väl icke allenast om individen,
men fullt lika mycket om hela nationer. Hvar man vet dock,
att ödet icke särdeles frikostigt slösat på den finska af sagde
frestelse; ty den yttre lycka, som här menas, den, som är det
blodiga fostret af vunna segrar, af herrskarevälde öfver kufvade
länder, har, så ofta än vårt land fordomdags varit nära att för-
blöda på oräknade slagfält, ej öfver densamma gjutit framgån-
gens, ärans bländande solljus, knappt ett trånmatt, reflekteradt
månsken har i förbigående fallit öfver dess dalar. Men försynen
har ej heller hemsökt Finland med det ting, som om möjligt
förhärdar än mer än lyckan — nämligen den tröstlösa olyckan.
Der harmen öfver felslagna förhoppningar, iskallt hvilande på
hjertat, nått sin höjd, hårdnar det förbittrade sinnet derunder
till sten och försmältes sedan aldrig af någon lifvande vår:
det kan endast söndersplittras i skrofliga stycken eller förvitt-
radt sönderfalla i grus. Till ersättning för denna lycka, som
spelar på ytan, har deremot det finska folket erhållit denna
innerliga lycka, som är ett barn af hjertats frid och godhet,
af from, religiös känsla, som hos dem bland nationens tungor,

hvilka renast talat dess inre modersmål, så ljuft uttalat sig;
deraf härflyter också detta själens syskontycke, som omisskänne-
ligen bär vittnesbörd derom, att Creutz, att Franzén, att Rune-
berg utgått ur samma fosterlands sköte. — Bestridas kan likväl
icke hvad Elias Lönnrot på samma ställe, (detta finnes i N:o 10
af „Helsingfors Morgonblad" för 1832) hvarifrån ofvan anförda
yttrande af honom citerades, yrkar, att c; satiren är nu ofta ett
älskadt föremål för de nyare11 (runorna), och det är i sanning-
ett förunderligt fenomen, att nattvandraren kring verldens rund
— bitterhetens ande, hittat en spång, hvarpå den kunnat smyga
sig fram till Suomis undangömda tjäll. Dock för att förekomma
så mycket, som det ännu låter sig göra, ett besök uti mitt eget
af någon bland dess utsända tjensteandar, är det nödvändigt, att
jag utbeder mig dess ärade sällskap under den promenad, jag
nu ändteligen ämnar företaga för att uppsöka det tredje och

»
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sista föremålet, min kritiska skarpsinnighet förmått upptäcka uti
~Hanna," mot hvilket satiren kan förskaffa sig tillfredsställelsen
att använda sina fruktansvärda vapen.

Emedan jag föresatt mig att vara lika sträng emot herr
Runeberg, som han sjelf är det emot sig och andra, skall jag
göra den äfven af mig i flere hänseenden som herrlig erkända
tredje sången af ctHanna'" till valplats för dessa vapens bragder.
Oppositionen angår också denna gång några afvikelser från en
bland de yppersta egenskaper, den man vanligtvis annars haft
anledning att beundra uti skaldens sånger, nämligen hans sjelf-
beherrskning och lugna herrskarevälde öfver de ämnen, han valt
för sin behandling; hans förmåga att gifva hvarje detalj den
plats, som bör tillkomma den uti serien af det hela. Det tyckes,
som han uti ifrågavarande sång, bestormad af alla de ljufliga,
de mäktiga känslor, som ämnet väckt, blifvit af dem öfverväl-
digad, så att han, lik Faeton, fällt de stråliga tömmarna ur sin
eljes starka hand. Man saknar utrymme, och — hvilket för
en läsare af poemer o. s. v. (recensioner öfver sådana icke un-
dantagne) är någonting temmeligen ovanligt nu för tiden, — det
förekommer en, som om dikten skulle ila alltför hastigt till sin
ändalykt. Med ett ord, man känner sig beklämd, och det ej
blott af sin sällhets öfvermått, men af trängsel, hvilket måhända
aldrig annars varit fallet med vandrarene inom de rymliga, luf-
tiga trädgårdar, dem Runebergs fantasi förut skapat. Kanske
har dessutom en eller annan finkänslig person lyckats upptäcka,
att den ,_,_vilde björnungen från norden 11 icke helt och hållet
ännu bortlagt sin art, samt funnit det ganska betänkligt, att
denne så godt som föser ihop sin syster med den dittills för
henne vildfrämmande studenten. Ehuru det icke kan bestridas,
att detta deras närmande till hvarandra blifvit på förhand så
väl förberedt, som det i hastigheten sig göra lät, och att öfver
det hela hvilar så mycken oskuld, att man ovillkorligen påmin-
nes på fullt allvar om Skriftens ord: ct dem renom är allting
rent, 11 synes det likväl verkeligen, som om skalden huru som
helst och så snart som möjligt velat draga sig och sitt anhang
från hela affären och bringa den till ett önskelist slut.o ■__
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Tvänne slag af bröder uti Apollo, med hvaran dra oftast
nära befryndade, skola väl efter dessa medgifvanden lifvas af
det oväntade hoppet, att de uti herr Runeberg numera vunnit
en dråpelig, en pretty good felloic, som kunde vara dem be-
hjelpelig under deras vittra partisan-idrotter. Men ty värr!
måste jag, ehuru det kostar på mig, så mycket mer. som jag
sjelf tror mig kunna göra anspråk på att räknas om också så-
som den ringaste kämpen till deras leder, på förhand bekänna,
att på honom såsom bundsförvandt i detta hänseende icke torde
vara stort att lita. Till den djerfva skaran af sagde Maltesare
höra: l:o de, hvilka anse det vara alltför minutiöst att så en-
dast med handen, då de önska kring den bördiga jorden ut-
kasta frön till sina poetiska blomstergårdar, och derför hellre
konungsligt frikostigt begagna den genvägen att till operationen
använda hela sitt snilles säck; 2:o de, som icke nog bittert,

kunna uttrycka sitt missnöje öfver »det slags kritik, som i
hvarje konstverk endast ropar på det hela och öfverser eller
föraktar all enskild förträfflighet. 11 Herr Runeberg uppträder
väl sjelf i tredje sången af ~Hanna" ungefär på samma sätt,
som han vid det tillfälle, då han, roande sig med att i en pe-
dantisk skolmästares maner fara fram öfver von Beskows ~Sver-
iges Anor, 11 beskyllde deras sångare att ha framställt. Carl den
tolfte, hvilken, ehuru han förkunnas vara tten Gud i lugn 11, det
oaktadt vexeras af harm, samt åtskilliga andra, mot gudalugnet
i någon mon opponerande sinnes- och kroppsrörelser. Kanske
skulle det dock icke falla mången in att anmärka denna brist
på hållning uti 11 ifall någon annan, eho det vara månde,
hade som dess författare utgifvit sig. Ty äfven i denna dikt,
ehuru framför allt i de tvänne första sångerna, visar det sig,
att hans, liksom Napoleons (jag hoppas, att man skall ha öfver-
seende med denna vågade liknelse, framkallad af de ofvanför
framkastade, ur krigslifvet tagna bilderna) hufvudstyrka nu, så-
som vanligt, ligger uti reserven. På flerfaldigt sätt röjer det
sig äfven här, i huru hög grad han förmår hålla fantasins
ystra fålar i tukt, så att de icke i blind ifver rusa fram öfver
allt, hvad de för tillfället möjligen kunna hinna, obekymrade,
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om det ock ginge med de ställen, de vidrört, såsom det påstods-
om dem, på hvilka Attilas hästhof trampat — att der aldrig
något gräs mera skulle gro. Äfven här låter skalden mycket
endast framskymta, såsom då han beskrifver de skaror, hvilka
hastade fram till midsommars-eldarna:
~Skaror af vandrare skymtade fram. Bland kindernas stammar
Glimmade stundom en duk och försvann med den skyndande tärnan,
Medan en annan fyllde dess rum med växlande färger."

Hvilken annan skald än Runeberg skulle väl haft hjerta
att neka sig sjelf och sina läsare t. ex. det nöjet att lemna och
emottaga en så utförlig och briljant fyrverkeribeskrifning som möj-
ligt deröfver — ~huru lågorna tändes i natten," huru de fnyste
och sprakade och sållade ut sina till qvalitet och qvantitet noga
specificerade gnistor, samt sluteligen förkolnade, med bifogad
planritning öfver den på diverse sätt, sedan sagde katastrof in-
träffat, hemåt stapplande menigheten o. s. v., o. s. v. ? Hvem
hade kunnat låta det gynnande tillfälle, som det svarta bläckets
utflöde öfver det spöklikt hvita pappret erbjöd, gå sig ur hän-
derna utan att väckas till allvarliga betraktelser angående den,
förmodeligen saligen afsomnade fru pastorskan, samt att midt
på diktens slättmark ihopfoga en grifthög, hvilken högtiden till
prydnad med yfviga blomsterkransar kunde siras, dem man se-
dermera med än rikare tårefloder skulle haft omsorg om att
bortspola?

Men, invänder man, om också icke alla tänkbara episoder
blifvit inpressade i stycket, har det dock nog frikostigt med dy-
lika divertissementer blifvit begåfvadt. Ehuru väl detta förhål-
lande ej låter bestrida sig, måste man väl i alla fall medge, att
de, som förekomma i ~Hanna," icke äro episoder i sjelfva styc-
kets plan och dessutom bidraga väsehdtligen till att drapera det
hela, liksom den för vinden fladdrande slöjan, ehuru något af-
lägsnad från flickans anlete, gifver detsamma en täck skuggning.
Icke ens den gamle fiskaren saknar betydelse för stycket, ehuru
berättelsen om honom vid första påseende icke tyckes ha bordt
få en plats inom de landamären, hvilka kring dikten blifvit upp-
dragna. Den bidrager oändeligen mycket till att karakterisera
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den berättande sjelf och påskyndar påtagligen i stället för att
fördröja händelsens gång. För öfrigt bildar denna idyll, der
den med sitt djupa allvar, sin dysterhet ligger i bakgrunden, en
ypperlig kontrast mot de glada, solbelysta scener, som eljest
sväfva uti stycket förbi våra blickar. Vi intagas dervid unge-
fär af samma känslor, som då vi vända våra ögon bort från de
blommiga holmar, hvilka stigit fram ur fjärdens spegel och oför-
modadt på fjerran strand varsna en af dunkelgröna stammar
hopflätad vägg, som af osynliga händer tyckes upplyftad ur
sjelfva böljans djup. Dessutom är det ifrågavarande partiet af
stycket så skönt tecknadt, att det troligen icke finnes alltför
många skalder i hela Europa nu för tiden, hvilka icke hellre
skulle låta utstryka mången dag ur sin lefnadslängd än det-
samma ur antalet af sina sånger, men säkert än färre, som ägde
förmåga att ibland dem införa en sådan idyll som episoden i
~Hanna" om den gamle fiskaren.

Men huru som helst man ock må bedömma dessa episoder
och annat uti den luxurierande tredje sången af ~Hanna," blir
det väl dock svårt äfven för den ifrigaste gräsläsare att deri
upptäcka något egentligt ogräs, som skulle helt och hållet miss-
pryda hela planteringen. Äfven i många hänseenden ypperliga
författare taga sig då och då en andelig lur och glömma uti en
sådan svag stund, att ett enda vanställande drag kan åt ett helt,
som det förutan vore skönt, ge ett uttryck, som väcker obehag,
emedan deri ligger något osannt, något, som platt icke öfver-
ensstämmer med det hela, i vidsträcktaste betydelse af ordet.

Bland tusentals exempel, som derpå kunde anföras, vill jag
nämna ett, hvilket troligen emot läsarens bästa vilja utöfvar en
sådan verkan på honom liksom på mig. När vi nämligen, me-
dan vi formerat bekantskap med allt det förträffliga de „Nya
Teckningarna ur Hvardagslifvet'n erbjuda, oaktadt vår beund-
ran för den älskvärda målarinnans förmåga att nobilitera hvad
helst, hon med sin pensel vidrörer, knappt hunnit förlika oss
med hennes våldsamma åtgärd att försätta nästan halfva Svea
rikes riddarhus till Vesterbottens på ~kräftor och adelsmän"
lika arma stränder, som Österbottens, ty värr! äro det, missbru-



Om Johan Ludvig Runeberg.208

kar hon midt för våra deraf stötta ögon yttermera sin myndighet
till att kommendera fram, midsommartiden, hela stjernehären för
att med densamma anställa för tillfället lämpliga manövrar och
stor parad, ehuru föga väl vald mötesterminen för detta detache-
ment af den lysande och kallblodiga norra arméen måste med-
ges vara. Emedan det är just hon, som sist talar till oss, kän-
ner man sig väl i början böjd att tro, det alla påståenden om
motsatsen, ända ifrån Taciti: _extremus cadentis jam solis
fulgor in ortus edurat adeo clarus, ut sidera htbetet" ända
till den, af en recensent i Svenska Literatur Föreningens Tid-
ning oändeligen belefvadt citerade gamla almanakan, ej äro så
alldeles säkra på sin sak — ja att sjelfva naturen kunde un-
der sitt högtids sus och dus ha misstagit sig en smula, då den
lefver i mörker i detta hänseende. Snart inser man dock, att
den ej gör det nu mer än annars heller, och följande troget

denna ledstjerna, undviker äfven Runeberg att låta missleda sig
livad hennes sanning beträffar. Vill man för öfrigt ha en åskåd-
lig bild af skilnaden mellan att, som man säger, fela mot ko-
stymen och att samvetsgrannt hålla sig till den, är tillfället
nära för handen, ifall man endast jemför den, enligt det vanliga,
lätta maneret idealiserade Hanna, som möter oss på vignetten
framför dikten och samma person, sådan hon af skalden blifvit
målad.

Men jag märker, att jag tröttnat vid mina hoppmördande
försök, riktade emot herrarne af kategorin n:o 1, och jag vill
numera anstränga mina sista krafter till fullgörande af samma
vandaliska pligt mot societén n:o 2. Det ligger troligen uti
den oro, som klappar våldsamt i det innersta af vår tid, att
så mången skald ej kan ge sig tid att vänta, tills hans fanta-
sis skapelser helgjutna skulle brista ut ur hans skakade hjerta
— ty eljest finge han sjelf vänta länge nog, och den läsande
verlden på honom, och denna blefve, åtminstone någon gång,
ej bättre derigenom. Såsom med klockans gjutning hos Schil-
ler borde väl egenteligen dröjas med sångens, tills man hunnit
bedja fromma böner; men du vet måhända sjelf, min läsare, af
egen erfarenhet, huru det går med bönerna, när tusen känslor
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brottas med hvarandra uti ditt bröst, äfven om du böjde knä

vid sjelfva altarranden. Dikten måste, om den vill eller icke,
återspegla det brustna inre, de sår, ur hvilka den flutit, det kan
nu ej hjelpas, och har man väl rätt att knorra och knota der-
öfver? „Mit den Göttern soll der Mensch sich nicht messen."
Men ljuft och försonande är dock det intryck, som åstadkommes
af ett stort stycke, hvilket ej visar sig uppkommet endast ge-

nom en nästan anorganisk juxtaposition af smärre stycken utan
någon egenteligen inre gemenskap och samband samt hoptru-
gade blott genom användningen af den första bland de kardinal-
konster, hvilkas djupsinniga läror ur quatuor species inhemtas.
Det faller väl ingen in att upplösa ~Elgskyttarne" i smärre
idyller, och om någon finge detta infall vid läsningen af ~Hanna."
är det sannerligen ej uppmaningen dertill, som kraftigast talar
till dess fördel — utom möjligen inför de anatomer, om hvilka
företalet innehåller ett par ord. Nya, unga ruiner — med för-
åldrade är förhållandet helt annorlunda — göra alltid ett sorg-
ligt intryck på menniskosinnet. Äfven den präktigaste byggnad
måste väcka melankoliska betraktelser, då åskådaren varsnar på
densamma ofantliga remnor, som söndra dess delar, i synnerhet
om dertill kommer, att dessa delar sjelfva ej med säker arki-
tektonisk blick blifvit harmoniskt ordnade, men tyckas endast
dit satta för att sinsemellan täfla om, hvilka bland dem må kunna
öfverskjuta de andra i längd, bredd och tjocklek. — Helt an-
nat är deremot fallet, då ett tempel symmetriskt sträfvar opp
mot sin högsta kupol, det ljusa himlahvalfvet; då de lätta jo-
niska pelarne äro fastade likt vingar vid dess sida för att
höja det, ehuru det nu för ett ögonblick tyckes ha stannat. I
förtjusningens stund vore man nästan böjd för den tron, att det
hela icke genom mödosam hopfogning uppkommit, men helgjutet
blifvit framfödt ur mästarens barm och sjelfmant sedan stigit
fram till den öppna platsen för att glädja med sin åsyn den
tillströmmande folkskaran. Ville en vidterfaren mineralog i ett
sådant ögonblick stiga opp på sin höga häst för att tort och
grundligt demonstrera, att det är ett bland de sublimaste resul-
tater, hvartill naturvetenskaperna svingat sig, då de förvissat
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menskligheten derom, att sten icke låter gjuta sig, vore man
väl särdeles frestad påminna honom om den store Gustaf Adolfs
öfvertygande maning: ~ne sutor ultra crepidam."

På samma sätt ser det lika litet ut i herr Runebergs stora
stycken som i hans minsta, som om delarna, vore äldre än det
hela, ej heller förekommer någon af dessa delar såsom ett bort-
skämdt barn, hvilket på de öfrigas bekostnad blifvit öfverdrifvet
rikeligen lottadt. Också uppmanas läsaren mindre hos Runeberg
än hos mången annan skald att i hans dikter endast söka
vackra ställen, ty vill man läsa något rätt skönt, läser man det
hellre uti dess — helhet.

Men det tyckes vara naturligt, att allt, som känner sig
såsom en totalitet, en inom sig sluten fullständighet, äfven må-
ste kännas som ett uteslutande, ett negerande af det, som ligger
utom dess egen sfer. Är detta hela endast en mikrokosmos,
blir det nödvändigt, att ofantligt mycket såväl stort som smått
förnimmes såsom beläget bortom de trånga gränserna; är det en
hel verld, kan endast ett infinitum inane vara det sålunda
uteslutna, och ifall derpå är något förloradt, ligger säkert för-
lusten blott på det sistnämndas sida. Men desto anstötligare
kan detta utestängande i förstnämda fall kännas. Troligen
borde dock icke denna uteslutningsprocess, åtminstone inom den
intellektuella verlden, vara alltför mycket styf och stel.

Så förekommer det ju alldeles icke omöjligt, att någon
kan vara en stor skald, i sitt slag fulländad, och att han det
oaktadt, kanske till och med just derför, ännu lifligare kan sen-
tera den fulla herrligheten af andra, om också med honom sjelf
icke nära *) beslägtade andar. Ensidigheten, om än aldrig så
djup, behöfver väl icke så oundgängligen anses som predikat för
det poetiska sinnet, att icke allsidigheten äfven kunde tänkas
som sådant. Det synes oss verkligen, som de Hesperidiska lust-:
gårdarna icke skulle vinna så oändeligen mycket i behag, om

*) Såsom denna verldens furstar anse sig sjelfva, äro äfven
furstarne i snillets verld födda åtminstone kusiner, ehuru icke.
köttsliga.



det stode livar och en ledamot i vederbörande trädgårdsmästare-
areopag fritt att efter godtycke tillåta endast en eller par arter
blommor, om än enligt deras smak aldrig så förträffliga, att der
frodas, ehuru ingalunda vi heller vilja utsträcka denna poetiska
frihet att lefva i dem till kardborrar, „hyoscyamus niger", näss-
lor och enrisbuskar. Men vi kunna icke heller å andra sidan
tveka att föredraga .den poetiska polyteism, hvars högsta princip
uttalar sig sålunda: c ,Hvad snillrikt är, är skönt 11 framför den
rigida monoteism, som, huru den än må maskera sig, ofta nog
närmar sig till sjelfförgudning, hvilken yttrar sig antingen som
en indisk försänkning i betraktelsen af de (egna) skapade ver-

ken, eller som en israelitisk fanatism, den der vänder sig för-
störande emot allt, som den inbillar sig icke ha fått eller kunna
få borgarerätt uti det förlofvade land, på hvars besittning den
sjelf af Guds nåde erhållit monopolium — ehuru mången an-
hängare af det förstnämnda mångguderiet envist kan hylla den
åsigten, att det, som skall sålunda koloniseras i stället för det
förintade, ej förmår göra detsamma så lätt misteligt eller åt-
minstone icke helt och hållet öfverttödigt.

Det fanns en tid. då man tyckte sig märka, att herr
Runeberg, icke åtnöjande sig att lik Moses med förtjusning från
höjden betrakta det sköna land, som tedde sig för hans anande
blickar, kände sig företrädesvis kallad att lik Josua draga ner
på slättmarken för att hugga till hvad helst han derstädes kunde
öfverkomma. Det var i den tiden, då han med sitt morgon-
bladstabernakel framför sig drog ut i härnad emot de då ttgäl-
lande 11 svenska literaturens drottar, ensam förglömmande, att
heroernes tider äro hädangångna som de sjelfve. att ingen, hur
stark han än må vara, numera allena vinner slagtningar och
stormar de fästen, i hvilka folken förvara det, de akta heligast,
att konungarne sjelfve kunna endast, hvad folket kan. Man be-
dömde då hans kritiska bragder olika, hänförande honom van-
ligen allt efter de olika analogier, som lågo livar och en när-
mast, till någon af Thorilds trenne beryktade kategorier: rytare,
grinare eller fånar, någon gång tagande af egna bevekelsegrun-
der till handlingar anledning till misstanke om lika egoistiska,

211Om .Elf/skyttarite* ocli -Honno.''.
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lika låga hos den författare, öfver hvilken man härmades. In-
gen kan vara så himmelsvidt skild som vi från lusten att upp-
söka motiver, till en del af det helgerånande slaget, för herr
Runebergs literaturstormande försök. Tvärtom beundra vi upp-
riktigt den allt uppoffrande hängifvenheten — hvarom berörde
räknemästarejicke hade någon aning — för det, som han ansåg i
konsten vara rätt och skönt, hvilken dref henom att utan afse-
ende på det, som för honom enskildt kunde synas tjenligt, ut-
tala sin mening om åtskilligt, som i verlden hölls och ännu hål-
les för förträffligt. Men ehuru litet böjda vi än äro att räkna
herr Runeberg till deras antal, hvilka alla literära rumormästa-
res i Europa korförare, Heine, påstår sträfva efter att göra
uppseende ~durch Skandal," måste vi dock medge, att den
famösa uppsatsen hos oss uppväckte pinsamma känslor. Äfven
i stylistiskt hänseende var den åtminstone till en del, så vidt
vi förmå derom döma, den sämsta vi någonsin af herr Runeberg
sett; men detta var dock blott en småsak mot det innehåll,
som deri fanns och deri saknades. Till den förstnämnda ru-

briken hör det öfvermod — den gången icke intagande, såsom
uttrycket af öfverlägsenhet i mod ofta kan vara — hvarmed
herr Runeberg, då för tiden ännu sjelf en nybegynnare på lite-
raturens oändliga vädjobana, bröt stafven öfver såväl små som
store män. Anstötligast förekom likväl onekligen den brist på
faktisk kännedom af de förhållanden, om hvilka fråga var*), el-
ler lindrigast sagdt, åtminstone den vårdslöshet, hvilken röjde
sig vid behandlingen såväl af det, han önskade upphöja, som af
det, han för tillfället ville nivellera. Så trodde han sig ha upp-
täckt stora arbeten t. ex. af Creutz, ehuru sådana dittills varit
och troligen evinnerligen bli terrae incognitae för alla öfrige,
äfven de djerfvaste seglare på bibliognostiska upptäcktsresor.

*) Att den, som endast följer hopen åt, icke har så noga reda
på lokalen och operationsplanen, kan lätteligen ursäktas; men på
den, som uppkastar sig sjelf till anförare uti ett krig, hvilket han
utan trängande nöd börjat, har man större fordringar. Uppfyller
han dem ej något så när, måste han vara beredd på att af mången
bli ansedd endast som en oförvägen knytnäfskämpe.
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Så förmenade han sig hafva expedierat, hela den anu gällande11

svenska vitterhetsaristokratin, utan att ens med ett ord ha nämnt
af den skald, 11 hvars uviking11 troligen kommer att

sjungas, så länge ännu ,tvindarne sjunga sin sång11 öfver Sveri-
ges dalar och fjällar, och kommer att gå från mun till mun, så
länge vågorna vandra _i lekande gång 11 kring dess stränder —

den skald, hvars blifver, 11 eller den psalmförfattare, hvars
hymner skola stiga mot himlen, så länge ännu något hjerta ta-
lar i hans fädernesland fädrens språk med fädrens Gud. Man
har verkeligen svårt att tro, det herr Runeberg om dessa bägge
författare hyst en så föraktlig mening, att han ej ansett dem
värda bättre öde än att ohörda dömas till döden. Också be-
kände sig vanligtvis Morgonbladets redaktör i de stunder, då
han handhade sitt kritiska kall, till samma sunda princip, som
North Britons forne grälige utgifvare uttalade med afseende på
den borgerliga lagskipningen, nämligen: att den sämsta nytta,
man med en menniska kan göra, är att hänga opp henne; men
om också mången undslapp detta hånliga dödssätt, så nyttjade
dock sagde redaktör gerna sitt jus vitae ac necis till förmild-
rande af domen endast derhän, att han fällde flere bland lite-
raturens heroer till deportation mot glömskans ödsliga, liflösa
stränder, förkunnande ungefärligen, att de skola på vitterhetens
rangrullor komma att qvarstå endast som innehållslösa namn,
betecknande förbrytare, hvilka invita Minerva trängt sig in uti
Apollos helgedomar.

I den tiden, då herr Runeberg sålunda genom höggunstigt
utfärdande af deportations-dekreter bemödade sig att med torna
skuggor befolka sagde Lethes stränder, tog sig mången friheten
förmena, det dessa landsfaderliga omsorger härflöto ifrån nog
vanskliga brunnar. Meningen vore, påstod man bland annat,
att åt den stundande parakletos, hvars ankomst han trodde sig
sänd att förkunna, bereda så mycket svängrum som möjligt der-
igenom, att han gjorde tomt hus inom den svenska vitterhetens
salar. Men det argaste af allt var, att man misstänkte, det
tröstaren i den stora bedröfvelse, hvilken i form af samvets-
qval skulle påkomma den svenska läsande menigheten, så snart
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den hunnit derom upplysas, att »nu såväl för konstdomare till
profession som för publik det underordnade gäller som det
högsta'" — vore ingenting mer och ingenting mindre än den
fördömande kritikerns egen person. Och i det hela taget, kan
man icke särdeles förundra sig deröfver, att somliga ansågo den
konstdomare, som trodde sig ha fått uppenbarelse om sannin-
gar, om hvilka han förmenade, att knappt någon annan hade
aning: hvars öfvertygelse det var, att inom den nyare svenska
vitterhet.en »icke ett enda stort verk och blott få smärre ly-
riska poemer kunna kallas — sannt poetiska" — och clet oak-
tadt ha le mod ej blott att författa, men äfven utgifva ett »för-
sta" häfte af dikter — det bör ej väcka förundran, säger jag,
om någon hoppades, att samme man kunde stegra sitt kurage så
länge, till dess det hviskade honom i örat, att han sjelf, om
också just icke då redan var. likväl med tiden kunde bli den.
hvilken förmådde lära den svenska allmänheten att inse sin an-
deliga fattigdom. Herr Runeberg yttrar nämligen vid ett till-
fälle bekymmer deröfver, att inan icke har särdeles skäl att »förut-
sätta hos allmänheten ett estetiskt sinne, som vore moget för
att uppfatta det sublima hos någon i en framtid möjligtvis upp-
trädande originel talang. 1' Det fordras i sanning en bergfast,
öfvertygelse om den fördömandes anspråkslöshet och integritet
för att icke vid läsningen af en sådan fras, sedan man läst alla
de andra, som föregått densamma, komma på besynnerliga tan-
kar. Den, som skrifver detta, behöfver ej försäkra, att hans ej
ett ögonblick svigtat.

Många symptomer ådagalägga likväl, att herr Runebergs
kritik på senare tider antagit en mildare karakter. Till dessa
symptomer kunde väl i första rummet räknas, att hela hans
polemik fullkomligen afstannat; men måhända har detta vapenstil-
lestånd uppkommit endast af den orsak, att det sett ut, som in-
gen hade vågat (?) upptaga den stridshandske, han så dristigt
utkastat, för att i ärlig, ridderlig fejd med honom kämpa om
det sköna. Mera bevisande för den tolerans, hvaraf han numera
ledes, anser jag likväl hans öppet uttalade beundran för den

titaniska genius, som händelsevis ännu icke i stort hade sökt
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göra sig »gällande" i den svenska vittcrheten, då Runeberg höll
på att rasera densamma. Detta fenomen är desto märkeligare,
som Almqvist icke kan egenteligen anses som en bland Elg-
skyttarnes skalds närmaste själsförvandter*) och som han genom
mången synd emot poesins heliga anda, enligt det sätt, hvarpå
herr Runeberg i begynnelsen af sin kritiska bana hade uppfat-
tat densamma, kunde för partiella aberrationer anses döden
värd vara.

Troligtvis har denna herr Runebergs ådagalagda tolerans
utöfvat ett tröstrikt inflytande på mången, och rätt få torde
de vara, hvilka ansett honom derigenom hafva förlorat sina an-

språk på att vara en stor skald i sitt slag. Ty, såsom redan
ofvanför blifvit antydt, är det min oryggliga öfvertygelse. att
äfven sådane ej blott kunna vara, utan ock vanligtvis äro de
tolerantaste. Vi vilja icke här citera såsom exempel Tegnér,
emedan man nitiskt illfänats med ådagaläggandet deraf, att han
visat sig ega för mycket kapacitet att sentera och göra sig
eget det förträffliga hos andra, de må då ha lefvat eller lefva i
hvilket land som helst, och emedan herr Runebergs kritik med
förkärlek städse vändt sig emot denne herrlige, hos hvilken den
upptäckt endast en dilettanterande förmåga: ej Atterbom, ehuru
hans verldsomfattande, kärleksfulla sinne, hans storartade, i or-
dets skönaste bemärkelse humanistiska bildning, hvari troligen
ingen i Europa nu för tiden är honom öfverlägsen, framför
andra skulle berättiga honom dertill, emedan herr Runeberg in-
sett, att hans yppersta dikt är »alltför mycket sväfvande, ore-
dig och ofulländad, för att få namn af ett verkligt poetiskt
konststycke," och att »mängden af Atterboms små stycken äro
ännu mera otydliga, excentriska, ofta falska" (hvaremot Atter-
bom först af alla visade sig ha insigt nog att publikt erkänna

*) Mec. de få. som höra till denna kategori, var förhållan-
det redan fordom annorlunda. Så bedömde t, ex. herr Runeberg sin
själafrändes och landsmans, Mellins älskeliga Pliekor i Askersund,
vid den tiden, då han som strängast förfor mot största delen af
Sveriges vittra författare, med en billighet och rättvisa, som visade
den skarpaste kontrast mot hans samtidiga kritiska bedrifter.
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herr Runeberg som ypperlig skald). Jag åberopar hellre herr
Runebergs egen, så innerligt beundrade och älskade mästare
Franzén, hvilken lika varmt känner och erkänner ljufheten af de
milda, enkla tonerna, som klinga ur folkvisan och dermed be-
slägtade sånger, och glansen af Leopolds solbelysta glacierer,
som förvånas öfver de mäktiga uttrycken af tusen med hvar-
andra kämpande passioner, som skiftevis måla sig på ett anlete,
upplyst af de snilleblixtar, dem Victor Hugo med väldiga hän-
der skakar, och hänryckes, när denne beder sin goda genius:

— „Eh! dis au volcan, qu'il étouffe sa flamme,
Le volcan fermera ses gouffres entr'ouverts,
Et n'aura sur ses flancs que rleurs et gazons verts;1

eller när han, bönhörd, sjunger sålunda:
— "Mais un oiseau, qui chanterait aux champs!
Un rossignol, perdu dans Fombre et dans mousse,
Ou quelque flute au loin . .

.! Gar la musique est douce,
Fait l'åme harmonieuse, et, comme un divin choeur,
Eveille mille voix, qui chantent dans le coeur!"

äfven om Franzén funnit sådant i ett uså skralt lappverk 11 som
Hernani.

Dock, måhända talade herr Runeberg profetiskt sannt, då
han förespådde förgängelsen af det, som nu förekommer oss så.
fullt af lif, så trotsande förgängelsen. Jag skulle dock innerli-
gen gerna önska, att han hade orätt. Jag drifves sannerligen
ej dertill af begäret till aßechthaberei," hvaraf jag icke vet
mig vara särdeles vexerad, men ungefär af samma orsaker, som
förmå älskaren till den otacksamheten att icke känna sig lyck-
liggjord, då han hör upprepas den empiriska satsen, att bruden,
i hvilken han i sin enfald tror sig famna en hel, en evig verld,
efter ett visst, noggrannt bestämdt antal år antingen alls icke
mera finnes till eller, hvad som vore ännu oändeligen värre,
qvarstår endast som en otäck — — „horrendum cui lumen
ademtum- est.u — Det voro visserligen ett majestätsbrott emot
Minervas nattugglor, om vi vågade önska, att de förfore litet
sparsammare med detta sitt undergång förebådande Cassandra-
skrän; vi unna dem tvärtom gerna god fortsättning. Men neka
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kunna vi dock icke, att det icke var den tiden, då Runebergs
sångmö hade förvandlat sig till en dam, som, medan folket ännu
lefver, erbjuder sin tjenst att svepa detsamma, emedan det snart
nog ändock skall gå till sina fäder, som vi hjerteligen önskade,
att efterverlden skulle finna allt af dess röst utsagdt evinnerli-
gen förträffligt och osvikligt, och den måste ha godheten ursäkta
oss, om vi icke kunna glädja oss deröfver att veta på förhand,
det t. ex. Lycksalighetens paradisiska ö, der hjertat, dit försatt
af skaldens trollstaf, mången gång firat sin midsommarafton, må-
hända snart nog skall höra till de förlorade paradisen.

Skulle vi våga oss ut på profetiornas klippiga haf, vore
det i helt annan afsigt. Det skedde då för att, så vidt omkring
ropet förmådde tränga, förkunna, att om Elgskyttarnes skald
gäller Pindari åtminstone för det producerade snillet, trösterika
lära: „ordens ära förblifver varaktigare än handlingens.11 Jag
har alltid ansett som ett stort bevis derpå, att Gud ännu håller
sin hand utsträckt öfver det finska folket liksom öfver dess fä-
der, att Han ur hopen af en ursprungligen främmande befolk-
ning manat fram en skald, som ej med ögat blott, men vida mer
med hjertat förmådde uppfatta finnarnes hela lif, sådant det vi-
sar sig än i dag, liksom det visade sig fordom — på samma
tid, som Han från en af dessa finska holmar, om hvilka i bör-
jan af denna afhandling var fråga, kallade en man, som med
talismannen uti sitt bröst mäktade besvärja fram de poetiska
skatter, de der alstrades i århundradens natt, omärkeligt ' och
stilla, likt malmen i våra sjöar, öfver hvilkas yta tusen segla,
utan att ha aning om hvad, som finnes på deras botten. Det
är samma dispositio divina, hvilken dref Columbus att upp-
täcka verldar och hjeltarne att eröfra dem, som oemotståndligt
ledt Elias Lönnrot ut på hans profetiska färd; ty visserligen
kunna hans upptäcktsresor så kallas, och om honom gäller hvad
Goethe sjunger:

Nicht Zuktinftiges nur verkandet Bakis, auch jetzt noch
Stil! Verborgenes zeigt er, als ein Kundiger. an.
Wunschelruthen sind hier, sie zeigen am Stamm nicht die Schätze,
Nur in der fuhlenden Hand regt sich das magische Reis;



Det visar sig klarligen, att det finska folket ej helt och
hållet skall försvinna från jorden.

När sekel efter sekel ilande öfver detsamma utnött sina
isande vingpar, när tidernas flod, öfverinäktig vorden, bryter
sina dammar och rifver opp Suomis jord, så att den måste upp-
sluka sina sista söner, eller dessc, mattade af Härd och van-
ställde af begäret, att härma främmande seder och tänkesätt,
vackla fram, sjelfve glömske af fädrens, redan oigenkännelige
blifne — när, med ett ord. Finlands, (oaktadt den politiska
obetydenhet, hvartill det alltid varit och alltid skall förbli
dömdt) poetiska, kraftfulla, herrliga mannaätt längesedan är för-
gången, och hvad deraf än återstår, skymmes af förbleknande
traditioners slöja — då skola »Kalevala" och »Elgskyttarne 11

vara det Herculanum, det Pompeji, hvilka de, som upptändas af
lust att ansigte mot ansigte ännu skåda den höglagda nationen,
komma att framdraga i ljuset. Liksom vandraren uti de så länge
skendöda Romarstäderna ännu ser det flydda Romarlifvet endast
slumra, så skall man känna, huru det finska folklifvet andas
fullt af värma i de sånger, Lönnrot samlat, och i dem. som
Runeberg diktat, och man skall iira äfven oss, deras samtida,
emedan sådane män kunnat ibland oss uppstå, och emedan det
tages för afgjordt, att vi dem älskat och ärat.
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BadescMa,
nio sånger af Johan Ludvig Runeberg.

~Man lägger ned pekfingr

t'omputus ecclesiasticu.
af Nils Sclienmarl;.

Hugneliga tecken dertill, att Finlands kultur ej »statt till-
baka i stigande 11, hafva i senare tider dykat fram. Till sådana
märken räkna vi bland annat, att mången numera längtar efter
framträdandet af en konstprodukt med nästan hälften så stor
otålighet som den, livarmed man för ett par århundraden till-
baka i detta land förbidade en bålebränning, afrättning, spö-
kelse-scen om påsknatten o. s. v., eller uti icke alltför aflägsna
tider trängtade efter apparitionen af en ny klädning, en vacker
flicka, en bal, en parad m. m., samt ännu i sina bekymmers
natt ser opp till en ljusnande blick, en stjernbild, bådande
gudarnes ynnest, och dylikt. Ännu hugneligare är det väl dock,
att Finlands allmänhet eger rätt att vänta ett snillealster, sådant
som det, hvilket vi härmedels taga oss friheten anmäla, hug-
neligast likväl af allt att. se denna väntan öfverträffad så, som
denna gång är fallet. Blott på en enda menniskosorts verlds-
smärta kan en dylik företeelse hopa rågan. Det är de mäns
•och herrars (~.af båda könen'") hvilka, likasom Carl den tolfte
utvalde till sin lifs-musik kulornas eviga dödskonsert, utförd af
tidehvarfvets yppersta virtuoser, älska att stärka lifsandarna med
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det konsterfarna dånet af sina kritiska hamrar samt surrandet
af vederbörliga filar, och som finna oändligt mera behag uti ett
arbetes fel än i dess förtjenster. Hvar helst de än må söka
vatten på sin spikhammare, i ~Nadeschda" flödar det ej. Ty detta
skaldestycke är ett konststycke i hög och ädel mening. Den
glädje, det kan bjuda på, är således minst af allt fröjden öfver
brist på fulländning. Men den, som lyckats skapa ett sådant
verk, bör väl lättare än mången trösta sig öfver det mensklig-
heten vidlådande felet, att en sällan förmår göra alla till nöjes.
Nadeschdas skald torde omellertid icke utan en viss skygghet
med ett nytt arbete framträda inför publiken. Han har numera
intagit en ställning, hvilken på en gång är den vackraste, men
derjemte äfven den brydsammaste, hvari en författare kan råka.
Han har visat sig äga stora anspråk; och dessa hafva icke med
njugghet blifvit erkända. Icke blott de, hvilka till ersättning
derför, att de lärt sig utantill den frasen, att herr Runeberg är
en utmärkt skald, tro sig af honom kunna fordra obestämda
orimligheter, stå hotande, molnskockande i fjerran för författa-
rens blick. Äfven billigare läsare begära, kanske ej utan skäl,
till genskänk för sin frikostighet, att förhoppningarna ej skola
fullt motsvaras; de borde äfven en smula bedraga, men så att
de hålla mer, än de utlofvat. En stylit och hans vederlikar af
alla slag hafva någongång vunnit ära dermed, att de hållit sig
evinnerligen fastspikade vid samma hederspåle, tills himmelens
fåglar bygt sina nästen med dem vidlådande tillbehör på deras
hjessor. Hvad, som har lif, måste stiga. Men det steg, som af
den stigande ej tages framåt, halkar ovilkorligen nedåt, då han
sträfvar med bruten styrka mot höjden. Luftens sångare, lär-
korna, tyckas göra ett undantag från denna regel. Efter god-
tycke höja de sig i det blå och sjunka åter mot markens stoft,
utan att tonen märkeligen försämras. Men öfver det trånga om-
fånget af deras tonvågor sväfvar anden icke såsom öfver jor-
dens sångares. Och just derför äro dessa ohjelpligen hemfallna
under regeln.

Vi hafva redan ofvanför antydt, att herr Runebergs sångmö
i »Nadeschda 11 utvalt den bättre delen. Den har höjt sig. Hans
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skaldeförmåga har i dessa sina utgjutelser utvecklat sig till en
rymlighet, som mången äfven bland dess närmaste vänner kan-
ske hit intills icke tilltrott den äga. Än mera, vi tveka att ut-
tala det, men tro det dock, att (.(.Nadeschda11 är ibland de mång-
sidigaste konstskapelser, den nyare tiden frambragt. I antikens
förmåga stod det än mindre att producera något sådant. Vi

anmärka detta förhållande också af det skäl, att man med rätta

sökt och funnit med densamma en förvandtskap uti herr Rune-
bergs skaldenatur.

Likt en af forntidens lyckliga öar, rik, blommig, med en
utsläckt vulkan i sin medelpunkt, med bestämd begränsning,
men utstakad af verldshafvet, höja sig dessa sånger. Ytterst
stiga de dock opp ur folkpoesins djupa, kristliga grund. Vi
kalla den kristlig äfven derför, att först kristendomen adlat äf-
ven slafven till folk, till menniska. Hos de klassiska nationerna
kunde en Nadeschda, en Miljutin, en Wladimir ej blifva före-
mål för sångens fria konst. Snarare hade anden förmått höja
dem till utöfningen deraf, såsom det visade sig uti den för
kristendomen alltmera mognande Romarverlden. Sjelfva den an-
tika idyllen leker endast med sina figurerande herdar, med hvil-
kas mensklighet det sällan är så allvarligt menadt. De äro
ofta nog endast symboliserande, genomskinliga dockor, ur hvilka en
förnämare, men ej högre mening framskymtar. Äfven den milde,
humane Virgilii ekloger lemna derpå kanske starkare bevis än
det grekiska idyll-triumviratet. Hos dem alla är dock djuret,
det fauniska i menniskan, det framstående. Menniskan ligger
neder ännu, fjettrad af naturmakterna.

I (.(.Nadeschda 11 liksom i Runebergs öfriga sånger ligger
tjusningskraften främst i hans förmåga att göra fri i skön gestalt
den ädelhet, som i menniskans natur under alla förhållanden
ändå ytterst dväljes bunden. I de tider, i hvilka vi lefva, eger
denna skaldeböjelse utom annat behag äfven kontrastens. Det
fordras kärlek till att sålunda se. Ej under således, om mycket
af hvad den ser på djupet, är förtaget för andras blickar. De
varsna ju täckelset, larfven, bojan; men till den höge, ehuru
böjde fången tränga de icke. — Man har bitterligen ibland
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grämt sig deröfver, att Runeberg, stängd inom Finlands trånga
gränsor, sett så litet. Huru skådespelarne på verldsteatern
lefva och hafva sin rörelse, skulle, ty värr! vara och förblifva
för honom platt förborgadt. Hans poetiska umgängelse skulle
derför evinnerligen inskränkas inom Finlands natur, hvars skon-
het man ej velat förneka, och till det folk, som dervid fästat
sina låga kojor. Hans blick öfvar verlden vore ungefär råd-
mannens i en småstad .begrepp om teaterväsendet, förvärfvade
under några konstförvandters våldgästning i hans hembygds la-
dor och vindar, dit intet atom-os från lamporna i S:t Carlo
och Théätre Francais rimligtvis kunnat tränga. Sådant har
man tagit för afgjordt. Hade således ej Runebergs sångmö bordt
sucka med lians Nadeschda:

0 källor, floder, sjöar,
Förtrogna, dyra vänner
Om jag er aldrig skådat;
O att i praktens salar
En fånge lik jag vuxit,
Blott skådat lampors skimmer
Och vandrat stel i glansen
Af guld och af juveler! —

Det är en glädje att skåda uti ~Nadeschda" genomfördt ett
sjungande bevis på öfverflödigheten af så sträng penitens för
Runebergs sånggudinna. Hon har uppnått sitt mål den förutan.
Men visserligen endast sitt; ej det, hvartill tidehvarfvets djupt
skärande skalde-anatomer brutit sig fram.

Ty allt mera griper den läran omkring sig, att niennisko-
hjertat endast genom dissekering kan grundligt väckas till lif
uti dikten. Man vill framlägga, hvad dymedelst blifvit blottadt.
Sådant har förvandlats till hufvudsak; är ej mer medel för
framställningen af lifvets innersta funktioner. Detta kan väl
ock hafva sitt behag; ungefär detsamma, man erfar, då man
svindlande ser ned i en afgrund, på en gång öppnad och hop-
trängd mellan sönderrifna klippor. Men skönt är det egent-
ligen icke. Också torde anatomin sällan hafva närt skönhets-
sinnet.



Vare det likväl långt ifrån oss att vilja frånsäga denna den
nyare tidens grufsprängning i menniskosjälens schakter sin stora
betydelse. Den står tti nära samband med tidens andra tecken. 11

Den skepsis, som nu förtiden sätter allting i fråga och ledt na-
turforskningen till djup, om hvilka hos forntiden ingen aning
uppstod, har åt detta håll trängt sin djupaste blick. Bortsmäl-
tande, lik den på en ensam stående koja uppstaplade rökpela-
ren, ligger för öfrigt, förrunnen i det torna intet, fördomen derom,
att någon verklig skald kan fortlefva inom den trånga hyddans
sjukliga atmosfer. Hans studerkammare borde vara verlden.
Till dess husgeråd höra främst de lefvande menniskorna. De
genom tiden eller rummet frånvarande, lefvande i sina skrifter,
må äfven dit gengå; men ej gerna i förvirrande massor likasom
påsktrollen. Framträdande enstaka, såsom skuggan i Hamlet,
göra de kanske bättre verkan. Äro de af äkta slaget, komma
de ingalunda tomhändta. Ett förgånget lifs rika resultater
sväfva kring dem, så att den, som ögon hafver, nog känner
väckelsen till att förnimma åtskilligt. Det är godt och lyckligt
för skalden att för så godt pris vinna någon del af det dyrköp-
taste af allt, som finnes till: erfarenheten. Att sjelf nödgas
deraf förvärfva för mycket, gör ingen lycklig.

Måhända är det ock öfvermåttet af egen erfarenhet, som
förvillat så många af nutidens skalder att se föremålen helst .

mörkt. I följd af sina underjordiska forskningar uti mensklig-
hetens irrgångar befinna de sig ungefär i samma fördömmelse
som de andra grufarbetarne. Himlens rena milda luft, det ljus,
som derpå simmar, ur dem vidrigt, sedan de länge låtit förvända
synen af den dunkelt glödande glansen dernere, återkastad från
demoniskt speglande berghällar.

Skalden drifves sålunda till den mörke Dmitris hemska
filosofem:

Frid är (himlens lott och) grafvens,
Men på jorden hatar broder broder.

Eller också sjunker han vid uppskattningen af mennisko-
värden allt mera neder till den låga synkrets, som omhvärfver
kammartjenaren, hvars öde det blifver att ej få följa sin herre,

223Öm ~Xad(schda.''
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då han träder fram till att ädelt uttala sin känsla eller till stor
handling. Högtidsstunderna i dennes lif finnas ej till för ho-
nom. Hans värf inskränker sig till att blott föra protokollet
öfver mannens arma hvardags lif, hans arf- och svaghetssynder.
Men om sådant anstår kammartjenaren, är det väl värdigt skal-
den att till punkt och pricka afkopiera en sådan erfarenhet?'?»

Det har väl obestridligen sin nytta med sig, att personer
finnas, hvilka dem skyldigom till straff och androm till varnagel,
pensla af dessa slagskuggor, smygande sig kring lyssnande väg-
gar till valplatserna för adet inre" af dagarnas och nätternas
historie. Men kan skalden på annat sätt ej vederlägga den
tanken, man så ofta om honom hyst, att han nämligen vore det
onyttigaste ting på jordens rund, — föga anstår det honom att
sålunda göra sin ursäkt.

Läsaren inser lätt, att det biografiska fragment om en
omätlig lifsprocess inom konstens verld, som vi — troligen till
hans synnerliga missnöje — i dessa några rader vågat lösbryta,
sökt framställa den bana, hvarpå Nadeschdas skald, ej följande
strömmen åt, hvarken nu eller annars framgått. Äfven han må-
lar väl, men ej till någon anatomisk teaters tjenst.

Ej det blodiga inres ryckningar vill han helst ställa i da-
gen såsom galvanismen den eländiga, sönderstyckade grodans.
Liksom hvarje verklig målare söker han deremot afteckna ytor.
Fy! ropar kanske någon med hetta öfver detta påstående. Hvil-
ken arg smädelse! invänder saktmodigt en annan. Huru kan
man göra verkliga konstnärer till så ytliga? Ytlig må ni vara
sjelf! Jag ber om förlåtelse: en motsägelse är väl i vår belef-
vade tid en oartighet; men jag är dock tvungen dertill. Refe-
renten anser det vara en stor konst att måla ytor. Också är
lyckligtvis han ej den ende, som hyllar samma mening, ehuru
visserligen förmågan deraf från somliga håll blifvit bragt i nå-
got vanrykte i följd af den öfverdrift, hvartill man sett denna
gåfva utvecklad. Detta har skett genom dem, hvilka vilja sam-
manfatta en yta endast genom hoplappandet af de agregater,
af hvilka en sådan får sin utsträckning. För dem är ytan en-
dast ett yttre. Och ehuru himmelsvidt de tyckas skilda från
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andra, för hvilka afteckningen af de inre styckena är hufvudsak,
komma de dock hvarandra i det hela taget närmare, än man
kunde vid första påseende föreställa sig. Begge slagen hafva
verkligen en viss karakter af ytlighet, ehuru hvartdera på sitt
eget sätt.

En märkvärdig representant af tidens fallenhet att i konst
mekaniskt afkopiera ytor röjer sig uti seklets underbaraste so-
lariska uppfinning': daguerreotypin. Trots hvilken novellförfattare
som helst, kan den i ett enda ögonblick återge ett slags bild
af den yttre beskaffenheten hos hvilket föremål som helst. Men

„Denna själ, som spelar
Med dagrar och med skuggor
I dragen-'

den mäktar daguerreotypin ej återgifva. Alla dessa tecken till
egentligt lif, löfvens bäfvande dallring, vindens andedrägt, su-
sande öfver den vattrade vågen, de fina skiftningarne i blom-
mornas färgprakt, liksom framsuckade af deras egen doft, allt
detta lyder lika litet daguerreotypins korrekta pensel som de
öfriga målande maskinernas.

Besittningen af detta slags förmåga att måla ytor, som
dessa sakna, var just det, som för femtio år sedan gaf åt Fran-
zéns framsjungna blommor deras eteriska doft. Det är den, som
är så älsklig att skåda hos Almqvist och Runeberg. — Ytan är
ju också icke, såsom det först kunde tyckas, det plattaste af
det hela. Den hvilar på resultatet af ett föremåls hela djup.
Konsten ligger uti att göra detta yttre så genomskinligt, att
hela lifvet med all dess innerlighet harmoniskt och förmedladt
med vackra ögon blickar fram ur det förborgade inre. Till en
utvidgad förmåga att grundligt måla ytor fordras således nöd-
vändigt en skärpt blick, trängande i det innersta. Det är med
glädje vi trott oss märka i 11 en sådan hos dess för-
fattare. Märkvärdigt blir det i alla fall, att sådant kunnat ske
med den inskränkta yttre erfarenhet, skalden obestridligen ge-
nomlefvat. Det röjer en sjelftillräcklighef hos honom, som ej
många egt i sitt våld. Tvänne stora ledare, bindande honom
vid den yttre, stora verlden — detta uttryck bör tagas i vid-
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sträckt betydelse — förmena vi oss likväl framför allt hafva kom-
mit på spåren. Walter Scott är den ena, och den andra kan
vara ingen annan än — Almqvist. En förunderlig motsats, rö-
jande sig i den sistnämnde skaldens och Runebergs senare ut-
veckling, förtjenar likväl kanske att påpekas. Öfvermannad af
tidens dragningskraft, måhända äfven hetsad af de bestar, som
kännt sig upplyftade, då de fått anställa jagt med det kolossala
lejonet, har Almqvist ifrån de kungaborgar, i hvilka han vid
sitt första uppträdande i större stil visade sig så hemmastadd,
sänkt sig till de mest undangömda /.kapell, 11 der uthungrade fi-
skare glömma sin nöd, och i allmänhet till folklifvets alla ställ-
ningar och förhållanden. Han har sålunda allt mer koloniserat
sin sånggudinna i den Runebergska diktens arfrike. Runeberg
har deremot vågat ett besök i de af Almqvist öfvergifna furste-
slotten och gör der på sitt sätt en rätt god figur, äfven om hans
uppträdande i dem skulle påminna något om folkvännen Frank-
lins inträde uti Versailles' prunkande salonger. Ty såsom redan
blifvit antydt, äfven i ""Nadeschda 11 framstår främst den rena,
menskliga menskligheten. Men också den konstgjorda — skola
vi så våga kalla den omenskliga — har likväl uttagit sin till-
börliga rätt.

Med vår anmärkning, att Runebergs sångmö varit stadd i
stigande, kunna vi naturligtvis ej mena blott, att den tagit några
steg inom de lokaler, om hvilka sist varit fråga. Sådant kunde
i förevarande liksom andra fall lika väl vara ett tillbakagående
som ett framskridande. Skilnaden bör således sökas djupare.
Ville man jemföra den utveckling i skaldskap, aNadeschda"" rö-
jer, med den ståndpunkt, hvaraf t. ex. var en produkt,
kunde färgskiftningen kanske lämpligt nog karakteriseras genom
nedanstående Runebergs egen vackra målning:

„Han sökte
den forna

Vårligt ljufva, rosenlika tärnan,
Och en mor, en bleknad mor han finner,
Tidigt ren i lifvets allvar mognad,
Med försakelsens och sorgens adel
Kring sin panna."



Det är emot skaldekonstens högsta element, det drama-
tiska, som Runebergs sång uti ..Nadeschda" höjt sina vingar.
Denna lyftning kan dock ej öfverraska någon, som lutat sitt
hjerta närmare emot det, som andas i hans tidigare dikter. För
honom skymtar ej här Melpomcnes ädla hufvud fram såsom en
deus ex machina. Hon sökte ju redan att kämpa sig opp uti
det enda bland Runebergs skaldestycken, hvilket bestämdt röjer
dallringen af en ännu oförsonad strid. Detta är i ...Svartsjukans
Nätter," sannolikt det mest geniala af hans poetiska utgjutelser,
ifall man tager i beräkning endast kraft, fantasi, lif, utan att
vid mätandet af dess förtjenster använda den allra regelrättaste
konstdomar-alnsticka. Äfven uti mer än ett bland de stycken,
som trängdes ihop under titeln af »...Idyll och Epigram11, höjde
sig det tragiska elementet segrande.

Antagandet af en dramatisk beståndsdel uti
står icke, ehuru det lätt kunde så tyckas, i motsägelse med vår
förutsättning, att denna dikt ytterst livilar på folkpoesins grund.
Stigande ur dess djup, genombäfvas det hela af en episk grund-
ton, ehuru än höjande sig, än nästan förklingande. Den susar
deröfver med nästan hemskt behag, liksom en suck ur hafvets
innersta bröst, än klart hörbar på blommig strand, än qväfd i
sorlet af den uti böljan sig speglande, folkhvimlande stranden.

Men den mångsidighet, vi velat finna i dikten, vinner denna
just derigenom, att hvar och en af de tre kardinaltonarter, af
hvilka någon i allt skaldskap måste förnimmas, uti denna lefva
förenade, ej i godtyckliga förvirrade sammangyttringar, utan i

en klart böljande följd. Nadeschda-dikten framställer liksom uti
en mikrokosmos den organiska utvecklingen af sången inom
menskligheten från epik till lyrik och derifrån till drama. Det
är en menniskas ande, utvecklande sig under skiftande öden,
som, ehuru ofta trädande tillbaka ytterst i fonden, ger enhet;
som organiskt sammanhåller de kämpande elementerna. En så-
dan poesins inre historia är ju den mest poetiska, som kan
gifvas, och ehuru mycket skönt, stycket äfven för öfrigt erbjuder,
tro vi dock, att denna genomförda idé deröfver gjuter dess
klaraste glans.

227Om „Z?aäesckda."
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Sångens ställning till verlden, hvilken hon på ett eller an-
nat sätt återspeglat, har förbytt sig ungefär i likhet med ett
folks, som stiger ner öfver fjället för att vid dess fot slå in
sina bopålar i den mark, hvarpå det åt sig utväljer en varaktig
stad. Högst uppe kringflytes det af en, ehuru icke gränslös,
likväl ej skarpt begränsad rymd. Blommor spira opp, visserli-
gen friska, vackra, men ej rikt doftande, ej skimrande i färg-
prakt. Huru kunde väl de fängsla blicken, halkande öfver snö-
fält, hvilka likt omätliga hvitsippor hålla sig fast längs höj-
derna. En stark, en fri vind, som plockat föga vällukt från
dem och druckit lika litet värma från jordens grannskap, drifver
framför sig molnmassor, liksom lösryckta från fjällen. En kän-
sla, en vårkänsla af det omätliga vidgas i vandrarenas hjertan.
Stegen vid hordens eget framskridande bryta nästan ensamt den
omgifvande verldens frid. Men aningen om denna omgifnings
öfvermakt håller den tillsamman och gör, att den känner sig så-
som ett folk. När den ser de kolossala skuggorna, klättrande
uppå berget, och på hvilka månen, som försofvit sig, stirrar ned,
hasta bort från den sig morgnande nejden, förföljda af en vak-
nande grynings pilar, då uppkallar minnet, förfädrens vålnader i
öfvermensklig storhet, och sagorna om dem flöda högtidligt från
de vetandes läppar till andaktsfullt lyssnande söner: folket lefver
sitt episka lif.

När det tågat längre ned mot sitt mål, mötes det af en-
staka fågelsång, turturdufvors ömsesidiga kärleksförklaringar, var-
mare fläktar, yppigare blommor, frambrytande bäckars sorl.
Djuren framskymta flyende undan eller ligga neder qvidande,
utan att kunna rycka bort pilen, hvaraf de drabbats. Den en-
skilde har mod att stiga på egen bana före tåget och qväder,
obekymrad huruvida någon hörer honom eller ej, hvad han
kännt eller känner. Då den öfverväldigande omgifningen förmild-
rat sitt hot, känner han sitt mod växa att vara något för egen
räkning, ehuru den allt högre stigande solen, dansande mellan
rosenskyar, kastar sitt fackelsken ända in i afgrunderna, af
hvilka han omgifves. Det blir högre lif i spelet, men samman-
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trängdt inom lättare öfverskådliga, mera begränsade lokaler:
lyriken har fått sitt spelrum.

Men nederst vid bergets fot vidgar sig åter slätten ofant-
ligt. Det är en grön himmel, spänd öfver jordens inre. Den
ensamma floden bryter genom egen handling, kämpande mot
hindren, sig väg till det i fjerran hotande hafvet. Enskilda
kullar resa sig högt öfver sin omgifning, bärande på skuldrorna
fruktträdens gyllene skatter eller gruset af torn, som menniskor-
nas eller tidens hand störtat. Stormen rifver gnisslande bort
de förras frukter och blad, leker med de senares hvirflande stoft
och grumlar opp flodens våg från dess innersta botten. Men
himmelens eviga stjernor se vemodigt och förlåtande neder till
striderna på jorden och hviska, att det dock någonstädes finnes
frid. Det är höst här nere, medan sommarens sol andas glö-
dande deroppe ljus, och våren lefver frisk uti ännu högre rym-
der. Folket har stigit fram att i handling eller sång dikta sitt
drama.

Måtte det varda oss förlåtet att prosaiskt hafva framkallat
en nog vanskelig och obestämd bild af diktens metamorfoser,
framsjungna i ».Nadeschda, 11 så mycket sjelfva sångens ämne och
plan sådant tillåtit. Med ilande blick vilja vi nu följa dessa
förvandlingar.

När 11 först möter oss, växande vild
mellan Wolgas vidtbesjungna vattendrag, andas hon ännu i epi-
kens fria, rymliga luftkrets. Detaljerna utbreda sig kring henne
till vidgade perspektiven Men drömbilden, som hon varsnat,
blickande på sig från fjerran, sucken, stigande från hennes
barm, fåfängt sänkt på flodens bubbla ned, sorgen deröfver,
att hon är så c,_osällt skön," och de, onekligen alltför starkt ut-
tryckta farhågor, känslan af denna skönhet hos henne väcker,
detta allt säger, att hon vaknat till medvetande af sin ställning
till den omgifvande verlden, och låter henne sväfva ut till lyri-
kens område. Mot senare hälften af andra sången sammandra-
ger sig det episka elementet till en allegoriserande utvikning,
återspeglande hela styckets grundmening. Det fördystras vid
slutet af tredje sången nära nog till balladens hemskhet. Men
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i den fjerde svingar det sig öfver till herrlig lyrik, ljuf som en
morgon i Valencias hinder, men dock vemodsfull som en mån-
skensnatt i Nordens. Någonting älskeligare har Runeberg aldrig
diktat, och ej alltför många hafva gjort det bättre. Det episka
elementet framklingar dock än här än der liksom ett minne
från fordom. Med undransvärd takt har skalden, till vinnande
af harmoni öfver det hela, objektiviserat äfven känslans inner-
ligaste utgjutelser genom att låta dem återspegla sig i bilder,
tagna ur naturen. I femte sången kämpa de episka och dra-
matiska elementerna med oafgjord framgång, ehuru segern tyckes
luta emot det sistnämnda elementet. Men afgjordt segrande trä-
der det opp uti sjette sången, kanske den mest. fulländade, som
från Runebergs lyra klingat. Det är ett stycke, hvarunder
hvarje skald som helst med glädje kunde rista sitt namn. Sjunde
sången är likaledes strängt dramatiskt hållen. Ämnet upptages,
liksom liggande färdigt till bearbetning. Grupperna framstiga
skarpt begränsade, sammanhållna med gammaldags (antik) energi,
och ur dem höja sig enskilda figurer till handling eller lidande.
Det dramatiska, stegradt till hög tragisk effekt, bibehåller äfven
i åttonde sången öfverhanden. Det episka, som bryter då och
då in, viker väl. men flyr ej med Dmitri, hvilken

— »flydde,
Lik en skugga, dyster bort i fjerran
Och försvann i obekanta öden."

Det återvänder nämligen ännu i sista sången, ehuru nu-

mera besegradt, villigt afträdande företrädet åt det dramatiska,
som i ädel försoning upplöser det hela.

Sådan ungefär är den uppfattning af de poetiska clemen-
terna, hvilka fått utrymme i t;Nadeschda," som trängt sig på
oss. Vare det likväl långt ifrån oss att vilja tränga den på
andra, som förstå sig på detta liksom på allt annat vida bättre.
De, som hafva ämnet kärt, skola vänligt förlåta oss; och det är
mer än nog. Mycket oändeligen vackert i detaljerna skulle för-
tjena att påpekas, men i detta hänseende hålla vi vårt löfte att
lägga ned pekfingret. Väl kan en eller annan läsares ställning
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till den obeskrifliga ljufhet, som andas öfver de flesta partier af
stycket, vara lik

„den späde Igors,
Som så långt ifrån ocb dock så nära
Till sin mors bekymmer, somnat stilla:

men vill man gripa efter denne grazie med hårdhandskarne, rym-
mer den bort likt blomdoft, — Dock när man i skygd af detta
behag ser storartade poetiska drag djupt inristade, erinrar man
sig ovilkorligen Dantes utsago om sin gudomliga komedi: det är
en ström, hvari ett lejon kan simma och ett lam kan gå.

Vid närmare begrundande erkänna vi dock, att åtskilligt
kunde förnämt omröras angående klen uppfinning af ämnet, ut-
slitning deraf genom andras tidigare bearbetning, om ensidighe-
ten, röjd vid uppfattningen af Potemkins karakter, om utpinan-
det af Bestuscheffs lefnadstråd, samt derom att Kutusoff varit
bland undantagen i Ryssland, som icke burit namnet Ivan —

ty han hette Mikael o. m. d. Ingen frestelse dertill uppstår
dock denna gång hos oss. Gerna medgifva vi likväl, att, ifall
Nadeschda-sången ljudit t. ex. från Eskimoerna, vore förhållan-
det måhända annorlunda. Vi älska och låta Runebergs skalde-
förmåga gälla allt, hvad den gälla kan. Han är ju också bland
de få, som fått utveckla till full skönhet hela sin inneboende
kraft. Fridlyst är han i sin hembygd, fridlyst i sin egen barm.
Att han så utvecklat sig är ej af ringa kulturhistorisk betydelse
för Finland Nationens vaknande känsla deraf, att intelligen-
sens verld är dess egentliga lifselement, behöfver ju ett och an-
nat, hvarpå den med odelad glädje kan stödja sig. Dess anspråk
på andelig öfverlägsenhet förflyktigas ju annars till ihålig löj-
lighet. Runebergs förträfflighet som skald intager såsom sådan
stödjepelare ett utmärkt rum. Äfven af icke obetydlig moralisk
vigt är det. derjemte, att vi låta honom full rättvisa vederfaras.
Vi finnar kunna då i medvetande deraf med bättre samvete fara
litet oblidt fram mot det, som för öfrigt ibland oss röjer tecken
till lif. Ty en kujtje af sådan böjelse gifver obestridligen äfven
riktning åt tidens ande.



Protest mot ett svenskt omdöme angående
„Fänrik Ståls Sägner."

Under rubriken aßunebergs poesi bedömd i Sverige 11 lästes
ej längesedan i N:o 10 af 11 för 1849 en an-
mälan af aFänrik Ståls Sägner, 11 aftryckt ur någon svensk tid-
ning. Literaturbladets redaktion menar, att ctbland de likväl obe-
tydliga recensioner, med hvilka skaldens (Runebergs) arbeten i
Sverige blifvit ihågkomna, intager samma anmälan genom insigts-
fullt bedömande främsta rummet, 11 samt vidare, att amed något
skäl kan Almqvist anses för artikelns författare, ehuru likväl
redaktionen icke vågar påstå detta med fullt förtroende, i an-
seende till uttryckssättets delvis från det Almqvisfska afvikande
art. 11

— För vår del äro vi icke böjde att underskrifva hvar-
ken den ena eller den andra af dessa meningar. Väl är det
sant, att, sedan Atterbom tagit sin hand ifrån bedömandet af da-
gens sköna literatur, det ofta nog varit lika skralt bestäldt med
den vittra kritiken i Sverige som i Finland; men så bekymmer-
samt har dock förhållandet ej ännu hunnit blifva i förstnämnda
land, att ifrågavarande anmälan skulle intaga a det främsta rummet11

bland omdömena derstädes om Runeberg. Äfven om man ej vill
gå så långt tillbaka som till Föreningens Tidning, 10

hvari för många år sedan infördes en recension öfver Runebergs
sånger, hvilken väl, ty värr, icke fulländades, men dock röjde
en mästares öfverlägsna förmåga, så anmäldes äfven i .xFrey'" för
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sistlidet år ttFänrik Ståls Sägner11 i flera hänseenden skarpsin-
nigare och bättre, än som skett medels den uppsats, hvaraf
dessa rader blifvit framkallade. Hvad åter tviflet om Almqvists
författareskap uti ifrågavarande fall beträffar, så skulle vi tro
redaktören af aLiteraturbladet'" hafva ställt sin tvekan på nog
lös grund, då han hemtar skälen ifrån auttryckssättets afvikande
art. 11 Så vidt vi förmå inse, är det ingalunda uttryckssättet,
som afviker från den vanliga arten. Det är tvärtom det ut-
tryckta. Ätminstone hafva vi aldrig läst någonting bland det
myckna, som ovedersägligen utgått från Almqvist, hvilket i högre
grad skulle påminna om hans art än just denna uppsats, ehuru
den ej anses brås uppå det välkända Almqvisfska maneret. Men
med innehållet är det en helt annan sak. Den klarhet, reda
och säkerhet, hvari de åsigter, Almqvist vill förfäkta, vanligen
återspeglas, dem söker man förgäfves uti denna hans — eller
någon annans — recension öfver Ståls Sägner.'" Då
man närmare blickar på denna schism mellan form och innehåll,
vore man nästan frestad att antaga möjligheten af en mystifika-
tion. Efter en så öfverdådig förklaring af det skenbart oför-
klarliga behöfver man dock ej gripa, då utom flera tillfällighe-
ter äfven några motivcr kunde kasta sitt fackelsken öfver dunk-
let af denna prosaiska „chanson de crépuscule." Men vi lemna
gerna åt hvar och ens egen fyndighet att uppställa de lämpli-
gaste förklaringsgrunderna för de motsägelser, vi antydt, och
dem vi tillåta oss att sammanfatta i det gammal-testamentariska
ordet: ttßösten är Jakobs röst, men händerna äro Esaus hän-
der. 11 Så fint än dessa, äfven denna gång, tyckas tillblanda
färgerna, sticker dock det ludna alltför påtagligt fram. Färg-
tonens lenhet gör ej nu tillfylles.

Genom det ofvansagda hafva vi dock ingalunda velat be-
strida, att åtskilligt förträffligt och vittnande om djup insigt så-
väl i poesins art i allmänhet som i Runebergska sångens isyn-
nerhet influtit uti den artikel, hvarmed vi sysselsätta oss. Men
just detta förträffliga och skarpsinniga gör det sväfvande och
obtusa, som äfven förefinnes i ymnighet, desto mer oväntadt och
öfverraskande. Finge vi följa vår böjelse, skulle vi naturligtvis
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helst uppehålla oss med artikelns utmärktare sidor. Men det är
ju ej emot dem, vi ega att inlägga protest. Det är det felak-
tiga och skefva, vi nödgas bjuda till att utplåna, emedan det,
hängande sig fast vid en af den finska andens herrligaste ska-
pelser, vill med hela sin vigt tynga ner densamma mot förgän-
gelsen, vill frånsäga den dess »eternitet 11. Almqvist försäkrar
ju sig sjelf endast derigenom hafva blifvit föranledd att hufvud-
sakligast relevera de sidor, dem han anser svagast i "Fänrik
Ståls Sägner 11, att han vet mer än någon annan tillbörligen upp-
skatta : ,-den innerliga ärebetygelse man i grunden bevisar en
stor personlighet, då man yttrar ett mindre godt om honom 11.
Mer än en gång har den, som skrifver detta, sökt ära Almqvist
på vanligt menniskovis. Vi kunna nu ej motstå frestelsen, ut-

öfvad af hans eget exempel, att hedra honom så som han vill
hafva — eller åtminstone göra det.

Den svenska recensenten är alltför litet svensk akademi-
ker för att tillåta sig neka förgäfves, det 11 vid deras
första framträdande gjort all den effekt, man rimligen kan be-
gära och hoppas af ett nyfödt skaldeverk. Men sjelfva denna
rapida lycka gör honom bekymrad om deras ulängre lifstid",
och än mera förtviflar han om deras — 11*), såsom
redan nämndes. Men hvilka kännetecken af en med döden ho-
tande barnsjukdom menar då författaren vidlåda samma »Säg-
ner 11, dem han i allmänhet erkänner såsom förträffliga? Almqvist
sångmö har ej ens försökt sig och således än mindre lyckats i
den genre, hvari 11 med omätlig framgång röra sig;
det direkta beröm, som skulle tilldelas dessa stycken af Rune-

*) Hvarför just detta talesätt begagnas är ej så lätt att inse,
då svenskan eger en mer än vanlig rikedom på uttryck för den
mening, författaren vill återgifva. Hvarför förslå ej t. ex. evighet,
oförgänglighet, odödlighet, oförglömlighet — författaren begagnar
sjelf adjektivet, oförglömlig? Någon otidig tvetydighet var ju här ej
att befara, såsom fallet hade varit, om författaren skulle t. ex. ka-
rakteriserat med det motsvarande svenska ordet de generella fröknar
och mamseller, om hvilka han ej just säger det bästa i poetiskt
hänseende.
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berg, kunde således omöjligen återfalla såsom indirekt pris på
åtskilliga Almqvistska kompositioner. Viseringen af Sägnernas
pass under deras tåg mot eternitetens förlofvade land kan omöj-
ligen hjelpa ~Kung Arthurs jagtu fram under dess sträfvande
till samma mål, ehuru c,Kung Fjalars" förpassning ditåt kunde
åstadkomma sådant resultat. Men dessa biomständigheter, hvilka
icke det allra ringaste angå det väsendtliga af Sägnernas förtjen-
ster, borde ju ej komma ifråga vid ett opartiskt bedömande af
dessa. Också hafva de helt säkert alldeles icke tagits med i
beräkningen. Men än en gång, hvari röja sig då de dödsfläc-
kar, hvilka bebåda Sägnernas bråda undergång? Jo, författaren
tror sig i dessa sånger se tecknade t,.i stället för personer, typer",
och för sådana typer känner han en dödsångest grymmare än
den, tyfusfebern troligen inger honom. Också är han till den
grad förbryllad af sin förskräckelse, att han tager ordet typer i
en bemärkelse, hvari det i allmänhet ytterst sällan brukas och
kanske aldrig i den mening och det sammanhang, i hvilka det
här finnes begagnadt. Detta missförstånd måste nödvändigt
främst anmärkas; ty annars blefve det än mera obegripligt, huru
något, som borde anses lända till ett poems högsta berömmelse,
kan tillvitas det såsom synnerligt fel. Man vet, att det, som
företrädesvis gör Almqvist stor såsom vitter författare, är just
hans öfverlägsna förmåga att teckna typer i ordets vanliga be-
märkelse. Denna styrka kan svårligen numera vara en gåta för
Almqvist sjelf. För livar och en beundrare af hans författar-
skap vore det således ganska nedslående att nödgas förutsätta
hos Almqvist en förtviflan om sina produkters »eternitet, 11 eme-
dan de utmärkas af ett företräde, som främst berättigar dem till
anspråk på oförgänglighet. Sådant hvarken är eller kan vara
fallet. Det är blott ett främmande ord. ej sina egna skrifter.
Almqvist frånkänner den rätta betydelsen.

Med undantag af författaren veta vi ju alla, att typ van-
ligtvis anses beteckna: urbilden, sammanfattningen af ett tings
ursprungliga, väsendtligaste kännetecken; den förblifvande kär-
nan, omkring hvilken skiftande föreställningar kunna hvälfva ett
ombytligt skal eller sken. Om denna uppfattning af typerna
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påminner äfven skolastikernas lära angående en mens archeiypa.
Då ordet användes i fråga om karaktersskildringar förstås ju
dermed en sammanfattning, en i högsta möjliga grad fulländad
personifikation af vissa egenskaper, hvilka finnas spridda i mång-
faldiga företeelser och dem det konstnärliga sinnet sammansmäl-
ter till ett helt, i enlighet med den totalbild, det föresatt sig
att framställa i ord, i marmor, med färger eller hvad helst än

vehiklet må vara, som konstnären begagnar att åskådliggöra
idealet, som föresväfvat hans själ. Så, för att anföra ett exem-
pel bland tusen, har mästaren, som huggit ut i sten sin föreställ-
ning om den högsta gudamenskliga skönhet, samlat bidrag till
sin bild öfverallt, der drag af den herrlighet, han ville fram-
ställa, tedde sig för hans blick. Den Belvederska Apollo an-
ses sålunda, såsom en typ åt ifrågavarande håll. Likaså då
man ser Moliéres komedier uppföras på de teatrar, på hvilka
traditionen om skaldens egen uppfattning af sina skapelser ännu
fortlefver, senterar man lifligare än annars, att, oaktadt hans
oöfverträffade mästerskap i konsten att individualisera de ge-
stalter, åt hvilka han gaf lif, han dock förnämligast ville dana
typer. Det är ungefär i analog mening, man betecknat den i
lekamligt hänseende rikast lottade delen af menskligheten med
benämningen kaukasisk, emedan de drag af skönhet, som finnas
kringströdda bland dithörande folkslag, synas liksom koncentre-
rade i de typiska eller normalgestalter, som förherrliga de Kau-
kasiska fjälltrakterna. Sammalunda är det äfven som en verk-
ligt stor porträttmålare söker att uppfånga de olika uttrycken,
i hvilka själens alla rörelser afspegla sig, samt liksom fängsla
dem i den typ, som bäst tyckes svara emot den aftecknade in-
dividens innersta själsmening.

Vår författare finner deremot ej för godt att taga ordet
typ i denna hvardagliga, hvarjom och enom lättfattliga mening.
Han roar sig tvärtom med att bruka det i en helt annan, ja
alldeles motsatt, som väl också någongång tillkommer detsamma,
men då, såsom redan blifvit anmärkt, ej i samma användning.
Då greken sade: tv tjwim léyuv, menade han ungefär detsamma
som författaren: ytligt, flyktigt, karakterslöst. Orsaken till en
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sådan mot det vanliga stridande uppfattning gömmes i den

dubbla mening, som kan lägges uti begreppet utkast. Ett så-
dant kan ju anses innehålla just hufvudsaken, grunddragen af
det, som vidare kommer att efter omständigheterna utföras, eller
ock vara endast ett flyktigt — utkast, ett hafsverk, embryo.
Det är endast denna sida, författaren upptagit, och derför är
det ingalunda hans afsigt att säga några komplimanger om och
åt ~Fänrik Ståls Sägner", då han påstår, att de innehålla idel
typer: d. v. s. flacka figurer, utan markerande anletsdrag, ja,
till och med utan bestämd ansigtsfärg. De påminna honom om
~en målare, som tecknar träd, om hvilka man ej kan säga an-
tingen de äro björkar, aspar, lönnar eller ekar; men på hvilka
man dock, i följd af deras egenskap att hafva stammar, grenar,
löf o. s. v. alltid tydligen ser, att de äro träd". Detta är dock
nästan för starkt, men styrkan ligger icke just i påståendets
sanning utan snarare i dennas motsats. Ifall slika radoterier
kunna göra anspråk på heder och värdighet af ett ~insigtsfullt
bedömande i främsta rummet", så måste vi väl afsäga oss allt
omdöme i hithörande ämnen. Men så länge vi ej ännu blifvit
öfvertygade om nödvändigheten att cedera bonis i detta hänseen-
de, anse vi oss uppfylla en helig pligt mot vårt land, då vi af
alla krafter protestera emot giltigheten af den typiska recension,
hvars positiva vederläggning vi förbehålla oss att utföra uti en
senare artikel.





OM

FÄNRIK STÅLS SÄGNER.

BETRAKTELSER



„0m skalden njuter sin rätt af
sin nation, då hans sånger läsas och
njutas, så har han af sitt lands iite-
ratur att fordra, att den begriper,
hvad hans dikt är."

J. V. Snellman.



A.rLmäla.33..

Under den tidrymd af mer än fyra decennier Fredr.7'Oyg-
jiaeus såsom skriftställare, skald, lärare och vältalare verkade i
vårt fädernesland, utvecklade han en efter våra förhållanden
ovanligt stor literär produktivitet, hvars alster ligga spridda i
en mängd olika böcker, broschyrer m. m. eller ock, ehuru till
ett ringare antal, ännu befinna sig i manuskript bland den bort-
gångne författarens efterlemnade vittra qvarlåtenskap. En ord-
nad och så vidt möjligt är fullständig upplaga af Fredr. Cyg-
naei samlade arbeten måste dock anses komma att utgöra ett
vigtigt och värdefullt bidrag till Finlands nationalliteratur. Äf-
ven för den nu bortgångne författaren af dessa verk var det i
lifstiden en kär förhoppning, att hans arbeten en gång skulle
i en sålunda samlad upplaga hembjudas den fosterländska
allmänheten, och behedrade han i sådan afsigt upprepade gånger
under sina sista lefnadsår samt ännu på dödsbädden underteck-
nade med uppdraget att redigera och utgifva en fullständig edi-
tion af hans samlade arbeten.

Ehuru nogsamt inseende vanskligheten af ett sådant företags
ekonomiska sidor, hafva vi dock, öfvertygade om detsammas be-
tydelse i literärt hänseende samt af vördnad för den bortgångne
patriotens yttersta önskan, icke velat undandraga oss det äro-
fulla uppdraget samt skrida nu till dess förverkligande, i det vi
härmedelst inbjuda den fosterländska allmänheten till en sub-
skription på en fullständig upplaga af

FREDR. CYGNAEI

SAMLADE ARBETEN.
Enligt vår utstakade plan kommer denna upplaga att, så

vidt författarens efterlemnade skrifter möjliggöra sådant, full-
ständigt upptaga allt, hvad Cygnaeus på svenska språket pro-
ducerat och som kan anses förtjent af att intaga en plats i hans
samlade arbeten. Detta verk — till omfånget ett af de största
literära arbeten, som i detta land sett dagen — kommer att
omfatta trenne afdelningar: l:o Historiska arbeten; 2:o Lite-
raturhistoriska och Blandade arbeten samt 3:o Poetiska ar-
beten, hvilka serier utgifvas vid sidan af hvarandra i häften af
5 ark samt i det format och den typografiska utstyrsel, som detta
nu utkomna första häfte utvisar. Hvarje afdelning kommer att



omfatta ett olika antal band. Men hvarje bands sist utkommande
häfte följa titelblad och innehållsförteckning för bandet. En
utförlig lefnadsteckning af Fredr. Cygnaeus efterföljer slutbandet
och kommer att prydas af den bortgångnes porträtt.

Vid det grannlaga värfvet att redigera Cygnaei arbeten
skall bemödandet blifva att dervid förfara med tillbörlig pietet
för författarens uttryckssätt och tankegång. De förändringar i
skrifsättet, som i vissa fall befinnas vara absolut nödvändiga,
skola verkställas med varsam hand. Den vexlande ortografin i
Cygnaei under en lång tidrymd utgifna arbeten återföres till en
nyare tids, utan att dock det modernaste skrifsättets alla bestäm-
ningar ansetts lämpliga att här iakttagas.

Utgifningen skall fortgå regelbundet, dock så att icke flera
än omkring tio häften årligen lemna trycket, hvarför det icke
bör blifva alltför betungande äfven för den mindre bemedlade
att med sitt bibliotek införlifva detta arbete. Subskriptionspri-
set är beräknadt så lågt som möjligt eller till 1 mark 25 penni
per häfte.

Samlingens omfång kan ännu icke med bestämdhet angif-
vas, men torde komma att kunna inrymmas i 40 å 50 häften.

Subskription, som är bindande för hela verket, emottages
hos alla bokhandlare i landet.

Helsingfors i December 1881.

G. W. Edlund, E. Nervänder,
Förläggare Redaktör

af

Fredr. Cygnaei Samlade Arbeten.
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I

Allmänna betraktelser.
Under kapten von Wrights befäl tågade en skara Savo-

laksare långt in på natten. Kölden var bister; snöyra gjorde
dertill stigarna obrukbara för styrkan af vanlig menniskovilja.
Truppen såg ut ungefär som ödemarkens snötyngda träd på hvar-
dera sidan om den knappa vägen. Men den måste fram till
utsatt mål; och derför gick tåget framåt utan rast eller ro. När
man omsider hunnit till menniskoboningar, gjordes likväl halt för
några timmar.

Sä snart första strimman af morgongryning spordes, gafs
order till uppbrott. Luften hade nu klarnat opp. men kölden
påtagit sig ännu styfvare hårdhandskar än föregående natt; och
den ljusnande himmelens stjernor blickade vänligt ned mot den
glittrande snöns otaliga små stjernor. Endast den borttagande
krigarskarans knarrande steg bröt den knappt halfvakna naturens
tystnad. Då small ett gevärsskott af i den nejd, truppen hade
lemnat nyss. Några uppskrämda skogsfåglars vingslag hördes
derefter, jemte ekot af skottet, ett ögonblick. Sedan blef allt åter
tyst som förr — tyst såsom i en forntida graf, hvari ingen mera
på länge gått till hvila.

Skottet kunde ej gerna hafva haft någon krigisk betydelse:
man önskade likväl förskaffa sig kännedom om dess upphof.
Några män gingo derför tillbaka för att utforska förhållandet.



242 Om Johan Ludvig Runeberg.

De behöfde ej gå långt, innan de lingo ett, fastän stumt, ganska
bestämdt svar på sina frågor.

Stödd emot en gärdesgård stod ett lösbrutet granitblock af
t( den gråa kohorten från Saimas stränder". Han fasthöll ännu
geväret med sin knutna högra hand. Men geväret hade redan
gjort krigaren den sista vänskapstjensten. Det skottet, hvars be-
tydelse ingen förstod, då knallen nådde truppens öra, hade haft
till uppdrag att gifva fart åt kulan, kring hvilken krigarens hjerta
blifvit förkyldt till döds.

Kamraterne, väl vane vid och beredde på att hvilket
ögonblick som helst skiljas äfven från dem, de hade kärast, sågo
dock ej utan sorg, att. en man, känd af alla såsom tapper och
redbar, hade förslösat sin kula på eget bröst, då tillfälle inga-
lunda saknades att deraf göra ett bättre bruk. Större var i alla
fall deras förundran. Ingen hade hört mannen klaga eller med
en enda suck förråda, att lifvet kändes såsom odräglig börda för
honom. Liksom alla andra hade han äfven under si-ta nattens
marsch sträfvat framåt; och om han vid ankomsten till hvilostället
visat sig stum och sluten, var han derigenom olik hvarken de
andra eller sig sjelf. Vid närmare undersökning upptäcktes!
likväl snart, hvarför han ej funnit för godt att fortsätta sitt

krigaretåg och sin lefnads. Det förra kunde han ej; och hellre
än att lefvande öfvergifva sin fana, tog han af lifvet afsked.
Saken var enkel. Sedan föregående nattens köld hade bortfrätt
hans i trasor klädda fötters förmåga att bära honom längre,
ville han ej qvarligga såsom en börda för den fosterjord, hvars
försvar han ej mera förmådde vara. — —

Så enkel historien om den mannen är, som tog lifvet af
sig, när det ej var honom gifvit mer att vidare släpa sin arma
kropp fram, medan hans kompani tågade mot nya öden, stiger
derur ändock en bild med ganska bestämda drag: bilden af ett
folk, som sorgens hand lärt bära sina öden, som känner
intet offer svårt; hvars mod är tyst, hvars lugn är Mirdt, hvars
trohet trotsar döden'".

tiDet är det folk, vi kalla vårt"".
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Begagnande sig af sin både rättighet och skyldighet såsom
skald att idealisera verkligheten, har Kuneberg från betraktelsen
af den finska naturens skönhet, i hennes ljusaste stunder ledt sig
till den slutsatsen, att finska folket måste vara sådant, som han
ide citerade orden beskrifvit det. I det hela förklarar våra
korta somrars intermittenta fägring blott, huru ett folk kunnat
uthärda att lefva i detta land. Huru det lärt sig dö, ofta nog
med samma förtvifladt hårda lugn, hvarmed den savolakska
soldaten gick till sina fäder, när han på jorden icke förmådde
gå längre, derom lemnar den finska historien åtskilliga upplys-
ningar, bekräftade af folkets erfarenhet under den långa tid, det
ej haft nöjet njuta af sommarens behag, hvilket icke heller ändock
varit så alldeles fritt från sina vedermödor.

Ringa skäl hafva vi ändå att skryta öfver dessa upplys-
ningars fullständighet. Tusen strider, utkämpade i detta land,
och dessa mången gång de förfärligaste, höra till antalet af de
förgätna, om hvilka inan ej vet stort mer än om furornas kamp
i vilda skogen mot stormen och dess bundsförvandter lågorna och
yxan, eller vilddjurens sinsemellan. Traditionerna hafva begrafvits
med de slägtcn, som varit deras närmaste bärare; och om än
några ljudit någon tid bortom dessas grafvar, hafva de spridt sig
förvirrade och fallit i förgätenhet, liksom rop, icke mötande ett
fast föremål, mot hvilket de kunde koncentrera sig till eko, snart

försjunka i hafsens böljor. Sin oförmåga att, oaktadt ansträng-
ningen af all lifskraft ända till uttömning deraf, höja sig till
sjelfständigt historiskt lif har detta folk, som på andra håll uppen-
barat en poetisk ådra, mäktig till Imatras forsar, lagt för öppen
dag länge äfven genom sin nästan totala brist på historiska sån-
ger. Väl kan man till förklaring och urskuldande af denna brist
invända: der alla strida eller åtminstone omedelbart, och medelbart
lida af stridernas följder, hvem skall då höja sig till den stånd-
punkt, hvarifrån krigssången kan ljuda och vinna gehör? Detta
inkast kan dock lätt bemötas med en annan fråga. Hvad lyftade
t. ex. Nygrekerne och Serberne till den ståndpunkten, hvarifrån
sången öfver striden genljöd nästan, innan vapnens gny hunnit
tystas? — - Det erfordrades lång tid, innan äfven de hårdaste
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påstötningar förmådde rycka ned oss till verklighetens grund från
de fantastiska sferer, der vår ande helst bodde och glömde bort
all verklighets elände. Man skulle tycka, att öfvergången från
skildringen af den sagolike hjelten Lemminkäinen till ttFänrik
Ståls Sägner'1" icke bordt vara en passage för sekler. Och likväl
har kanske nära ett årtusende slitit ut sina vingar, innan finska
folket mognat till att bära upp Fänrikens hälft historiska, hälft
mytiska traditioner angående Finlands — tills vidare — sista
strid.

Hvad här förstås med 11 mytiska element, skall
snart nog på behörigt ställe närmare förklaras. Men författaren
kan icke undgå att redan på detta uppgifva grunden för sitt
förmenande, att finska folkets skuldror bland så många andra
bördor, som tryckt dem tyngre, haft äfven den stora lyckan att
i väsendtlig mon bidraga till frambärande af Ståls Sägner"'"
till verlden.

Ända till senare tider har det varit en temmeligen allmänt
hyllad åsigt, att poetiska produkter uppkomma äfven i kultiverade
förhållanden, om också icke just såsom liljorna i Saaron, så
likväl i följd af gynnsamma tillfälligheter, till hvilka förnämligast
räknats höga och isynnerhet allrahögsta herrskapers gunst och
bevågenhet för de ömtåliga plantorna. Såsom drifvande kraft
tog man föga eller intet härvid i beräkning anden, som på den
tid, då skalden höjde sin röst, lifvade det folk, åt hvilket hans
sång skänkte glädje och ära. Man pekade ihärdigt endast på
Augusti, Lorenzos dei Medici, Ludvig XlV:s o. s. v. herrskaresäten,
kring hvilkas fot, såsom det tycktes, skaldelagrarna sjelfmant
slingrade sig liksom det uti solsken glänsande skummet kring
klippornas i hafvet. Vid ett sådant betraktelsesätt af de krafter,
som framdrifva den poetiska alstringsförmågan, förbisåg man likväl
åtskilliga momenter, hvilka äfven gjorde sitt till att befordra denna
rika växtlighet. Väl är det sant, att de fleste af dessa poesins
höge gynnare tänkte i sitt sinne, såsom en af dem uttryckeligen
sade: .Staten, det är jagl". Men om de ock ansågo sig såsom
personifikationer af hela staten, kände de — och allt folk kände
så med — att de icke representerade torna eller endast väder-



Om ..Fänrik Ståls Sägner". 245

stinna ihåligheter, utan fasta kroppar med en kärna af själ uti
sig. Och denna kärna, denna själ var anden, som gaf lif och
lyftning åt folkens sjelfmedvetande. Vissheten att i fred omsider
få beherrska verlden ingaf de augustinske romarne en helt annan
känsla af eget värde, än äfven den stoltaste herre i Arpimun
någonsin kunnat erfara. De mediceiska florentinarne, stående
emellan forntidens höga andar, som bland dem väcktes till nytt
lif, och de stora bilderna, hvilka bebådade ett nytt tidehvarf för
konst och vetande, hade dock mera märg i benen än en sammets-
klädd fotapall under den präktiga Lorenzos fötter. Och Ludvig
XIV:s Frankrike var detsamma, som begynte känna på sig, att
dess vilja, när det henne så behagade, kunde föreskrifva Europa
lagar, eller att i värsta fall dess svärd åtminstone vägde lika
tungt som hela den öfriga verldsdelens tillsammantagna.

Ett enda bevis derpå, att det föga eller intet betyder, huru
beskaffad den ande är, som råder i ett folk, hvilket ser en
herrlig poetisk literatur bland sig uppspira, kan man dock ur
mensklighetens literaturhistoria utleta. Men detta bevis är så
öfverraskande, så skenfagert, att det åtminstone vid första på-
seende tyckes demonstrera fulla, motsatsen af allt, som för öfrigt
i hithörande fall gäller såsom regel. Det är i( den underdåniga,
tropligtiga tyska nationen" — såsom hon sjelf fann lämpligt att
genom sina representanter vid riksdagarne i Regensburg benämna
sig — som erbjuder det anomala exemplet. Så sönderbrutet och
misshandladt samt i följd deraf förödmjukadt har väl knappt nå-
got folk, vare sig stort eller litet, någonsin varit som det tyska
på den tiden, då dess literatur blomstrade opp till ett flor,
oerhördt som dess förnedring. Men icke heller här åstadkom
det lilla Weimarska hofvets välvilja underverket att i en själar-
nas öken framkalla en andens vår, ehuru den oförgängliga för-
tjensten tillkommer detsamma att icke hafva låtit Schiller och
flere andra den tyska literaturens högsta heroer förgås af svält
på en tid, då den nation, de tillhörde, på sin höjd förstod att
understödja dem med önskningar, lika fromma som vanmäktiga.

Med hvad sken motsatsen än må söka göra sig gällande,
står likväl äfven i detta fall den satsen fast, att endast anden
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förmår frambefalla andar. Det var å ena sidan Luthers verlds-
trotsande ande, verkande ännu högt öfver hans grät, som höll
lifvet vid makt i de borttynande tyska sinnena och väckte det
till ljusan låga i de ädlaste och bästa bland dessa. Och å an-
dra sidan verkade de vid Rossbach och annorstädes i sällskap
med Tysklands gamle arffiende, fransosen. af Fredrik den stores
hjeltehand emottagna slagen otroligt stimulerande. De ~gjorde så
godt, så godt", dessa slag, som till klaraste evidens ådagalade,
att om det fanns tyska ryggar i mängd, enkom gjorda att få
stryk, fanns det dock äfven tyska händer, egnade att uppfylla
ryggarnas bestämmelse. Den lyftning, som hade sin kraftigaste
galvaniska stapel i den preussiska konungens handlingskraftiga
själ, utbredde sina verkningar ingalunda minst på de håll. hvilka
nedtyngdes af hans föraktande likgiltighet: den inhemska litera-
turens. Ingenting torde leda klarare i bevis styrkan af denna
impuls än dess inflytande på sjelfva Lessings elastiska sinne.
Ty ehuru han åtnjöt den speciela utmärkelsen att ej endast för-
aktas i sin egenskap af literatör, som begagnade det barbariska
tyska språket, utan derjemte betraktades med onådiga blickar
för sin sturska oefterrättlighets skull, hade han svårligen utveck-
lat sin egen hjeltenatur så som han det gjorde, ifall det ej känts
i den preussiska luften, att en ännu tapprare höl! spiran utsträckt
äfven öfver honom.*)

*) Då jag här kommit att nämna Lessing, må det tillåtas mig
nedskrifva en anmärkning, som jag, oaktadt den grundligaste känne-
dom af den finska tröghetens allmakt i många fall, ej utan förundran
icke sett framkastas af någon annan hand. Icke längesedan läste man
i -Litteraturbladet" uttryckt den förmodan, att Lessing vore en i vårt.
land högst litet känd författare. Det skulle smärta mig, om den åsigten
redan nu egde sin riktighet (eller rigtighet, som „LitteraturbladeV vill
hafva det). Jag vågar dock hoppas motsatsen. Det vissa är åtminstone,
att ännu för ett par år sedan ingen modern författare af hundratals
studerande vid universitetet studerades med så stort intresse och så
i detalj som just Lessing. Men sant är, och „Litteraturbladet" vet
det sjelft af egen erfarenhet bäst. att, om vi ock här i landet stundom
hafva temmeligen lätt att lära oss, är vår förmåga att snart glöm-
ma ändock betydligt större. Kanske har således Lessing redan blif-
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Men äfven den literatur, som mot slutet af adertonde seklet i
bländande skönhet meteorlikt höjde sig upp på Tysklands horizont,
gifver, när nian betraktar den närmare, ny styrka åt läran der-
om, att en vitterhet, som intet fotfäste eger på nationel grund,
sväfvar i luften lik en balong, en lekboll för hvarje vindpusts
vexlande godtycke. Sjelfva det varmaste, ädlaste hjerta, som
någonsin klappat i ett skaldebröst, Schillers, förmådde endast
med svårighet arbeta sig löst från den kosmopolitiska villa, hvaraf
lian förleddes att ännu såsom akademisk lärare i sina föreläsningar
utpeka patriotismen såsom den enfaldigaste, mest inskränkta och
inskränkande bland den menskliga svaghetens symptomer. Och hvar
man vet, att Goethe ännu mindre lyckades öfvervinna sina be-
tänkligheter angående den frågan, huruvida den nation, till hvars
gemenskap slumpen låtit honom födas, verkeligen var — en na-
tion. Dessa tvifvel gjorde honom till en grek i antik mening
och läto honom i alla hans dar stanna vid detta stadium. Nekas
kan ej, att en sådan från all nationalkänsla frigjord stämning
hos skalderna medförer i vissa hänseende sin relativa nytta. Den
tillät Goethe att drömma om en ~verldsliteratur" och öppnade
Herders sinne för en receptivitet utan like, som slukade hela
den både civiliserade och ociviliserade verldens bildningsformer
med samma begärelse. Otillfredsstäldt af hemlandets ljud, spär-
rades hans öra upp att emottaga och återge ~folkens stämmor"
från alla väderstreck. Men så bortkommen var man från alla
«gna närmast liggande förhållanden, att då skaldernas tanke och
känsla, omsider tröttnande vid att sväfva omkring i aflägsna rym-
der, sökte vinna fotfäste på inhemsk mark, romantikerne ej
kunde finna denna annorstädes än under medeltidens fantastiska,

hvimmel. Det såg ut, såsom hade man tillgripit denna sista
utväg för att undslippa all beröring med fosterlandets atmosfer,
utan att helt och hållet expatriera sig för alltid. Men ännu
klarare framstår det, att anden hos ett folk, som tillåter sina

vit lagd ad aeta. Utebfifvandet af all protest mot Literaturbladets
påstående tyckes i det hela taget bestyrka dess sanningsenlighet.



248 Om Johan Ludvig Runeberg.

poetiska målsmän extravagera på det sättet, förlorat all styrka,
all dragningskraft.

Författaren har ansett sig böra förutskicka dessa knapphän-
diga antydningar, sammanfattade ur ämnen, som kunde fylla
volymer, för att genom både positiv och negativ bevisning på-
peka det mäktiga inflytande, en liffull nationalanda utöfvar äfven
på poesin. Det sagda torde förslå att uppfylla afsigten dermed:
motivera den ofvanför uttalade meningen, att. finska folket i icke
ringa mon kan tillräkna sig äran af att hafva medverkat genom,
sin andes stämning till anden, som lefver och rörer sig inom-
,,Fänrik Ståls Sägner".

Liksom Goethes, Herders och äfven de utmärktastes bland
de tyska romantikerne är Runebergs bildning bygd på hellenisk
grund. Homerus var den poetiska bibel, hvarur han inhemtade
de första grunderna för allt sitt skaldskap, och hvad modifikatio-
ner detta än må hafva undergått under tidernas utveckling, upp-
stiga hans sista dikter lika mycket som hans första från denna
grundval. Men de inhemska skogarnas och ödemarkernas otämda
frihet, hvari han i sin ungdom ströfvade omkring, verkade så
stärkande på hans poetiska lynnes frihet, att de grekiska före-
bilderna fingo gälla endast såsom vägvisare, af hvilka man be-
gagnar sig blott för att komma på rätta stråten, förbehållande
sig att derefter på egen hand taga sig fram allt efter beskaffen-
heten af de lokala förhållanden, som möta en under färden.
Runeberg förslösade ej sina krafter på omöjliga försök, sådane
som t. ex. Schleglarnes i deras ..Alarkos" och „Ion", att kläda
hemgjorda dramatiska dockor, förfärdigade efter grekiska model-
ler, i tysk drägt. Ej ens Goethes ändock vida friare bemödande
att i sin Iphigenia utleta en indifferenspunkt, der den antika och
moderna verldsåskådningen kunde mötas i försoning, hade för
Runeberg någonting lockande, ifall det händelsevis var honom
bekant. Ehuru endast yngling då ännu, fyldo han i sin första
poetiska konception, ~Elgskyttarne", den antika versformen och
det plastiska åskådningssättet med det innehåll, som kärleken
till hemlandets natur och dess allmoge ingifvit honom. Och
Runeberg frambragte sålunda redan ..med första språng" ett



Om ..Fänrik Ståls Sägner". 249

arbete, som öfvergås af intet enda bland hans efterföljande i högt
poetiskt värde, ehuru han för en del bland dessa skördat mera
pris och beundran.

Äfven om ..Elgskyttarne" gäller redan i betydlig grad det-
samma, som här yrkats angående ~Fänrik Ståls Sägner." Det
är finska folket sjelf, som inspirerat dikten. Det har gifvit ej
blott ämnet deråt; också dess ande förnimmes deri. Naturen,
som är en så stor makt i Runebergs åskådning och dikt, fram-
träder ej här sådan, han naturligtvis älskar den mest: ej i den
klarhet, hvari den strålade kring ~Svanen", som sjöng en
juniqväll; ej i det älskeliga behaget af midsommarqvällens dolce
far niente; ej i den elegiska tårbestänkta glansen af „den femte
Juli", som begynner påminna derom, att naturen mognat redan
ifrån midsommarns blommiga löften. I ~Elgskyttarne" möter oss
naturen uti den kostym, som passar för det sällskap, dikten ställt
för våra blickar: hård och sträng för den veke, som ej vill er-
känna landsmannaskapet mer, när hennes humör styfnat till trettio
graders köld och derutöfver; men vänlig mot hvar och en, hvilken
lärt sig att taga äfven denna yttring af ett kyligare lynne hos
henne kallt, såsom ett nödvändigt, ehuru öfvergående sätt att
vara. Och i vinterdrägt visar sig till det mesta äfven det folk,
denna allvarliga natur fostrat. När dess lif är som bäst, är det
möda och arbete. Men det bär sin lefnads börda ej såsom
galerslafven sina kedjor, ej liksom den böjda, sorgligt grinande
karyatiden bjelken, som med henne står och faller. Det inger
respekt, detta folk, der det manligt sträfvar och stretar under
de förhållanden, som utgöra dess hvardagliga ställnings vilkor;
det inger vördnad, då man förnummit, hvilket sinneslugn det

räddat från spillrorna af det herrliga Kängas; det framkallar ett
varmt menskligt deltagande ännu då, när det i qvällens frid,
kastande ifrån sig dagens bekymmer och mödor, menskligt ädelt
åtnjuter nöjet att känna sig såsom menniska eller lyssnar till
erfarenhetens visa råd. Med eller utan afsigt att gifva relief åt
de inhemska gestalterna har skalden vid deras sida ställt den
varubeprisande Ontrus och hans följe. Och ehuru det ligger
någonting menskligt rörande äfven i dennes känslor vid minnet
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af Dvinas isiga strand och hans hem derpå, märker man dock
lätt, åt hvilketdera hållet det sanna menniskovärdets vågskål lutar.

Det är Runebergs stora lycka och icke mindre förtjenst,
att han så tidigt förstod att fatta, hvilken ädelhet, hvilken sedlig
höghet kan rymmas äfven inom den lägsta finska koja. Det är
denna hans respekt för det stora i det skenbart ringa, som i
betydlig mon gjort hans egen storhet som skald; och det finnes
knappast i hans skaldskap ett mera karakteristiskt drag än just
detta. Den, som med värma senterat hans sätt att teckna sina
figurer i 11, har i 11 tusen gånger åter-

funnit samma sätt att gå till väga, — Men denna anmärkning
berör redan en af lifspunkterna i de dikter, författaren föresatt
sig att hufvudsakligast bedöma ; och här är ännu icke rätta platsen
för dess närmare motivering. Endast den omständigheten må
här framhållas, att episoaen om det gamla geväret, som så säll-
samt blixtrar fram med krigisk glans midt ibland beskrifningen
om landtfolkets fredliga, bestyr, redan pekar på den riktning,
hvari Runebergs skaldskap egde att gå för att vinna det högsta
erkännandet. I a Julqvällen"'" framträder likväl förkänslan deraf
ännu mera markerad.

Det vore tänkbart, ehuru likväl föga sannolikt, att den
sjelfkänsla, hvartill finska nationalmedvetandet begynte arbeta sig
upp under Porthanska tiden, kunnat förslå till frammanandet af
en dikt, icke alltför olik 11, ifall rätta mannen redan
då hade funnits till hands. Men verkliga förhållandet utvisar
ändock, att ej ens den ädle skald, som så varmt målade
bilden 11, förmådde ännu på den tiden demokratisera poesin lägre
ned, än att han från de aristokratiska eller af gudar och gudinnor
bebodda höjder, der hon dittills uteslutande hade residerat, nedlät
sig till tredje ståndet, som öfverallt sträfvade att blifva något,
sedan det länge och väl åtnöjt sig med att vara intet. Det var
redan ett stort steg, Franzén hade tagit, då han i en arm lappsk
prestman och dennes följeslagerska genom lifvet vid polarcirkeln
upptäckte ämnet för poetisk behandling. Men till en sådan
sammanställning af ord som: a den aktade tiggaren Aron 1" kunde
hvarken hans förstånd eller fantasi lyfta — eller sänka sig.
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Och ännu mindre skulle det fallit honom in att under denna
paradoxala rubrik ställa teckningen af ett menniskoöde djupt
gripande, tragiskt mer än månget hjelteöde. Men vida vägnar
omöjligare än att skildra undergången af adet herrliga Kängas 11

hade det för Franzén dock varit att så finskt som Runeberg
besjunga 1808 och 1809 års män och qvinnor, äfven om sjelfva
råämnet redan då stått honom till buds, när han sjöng sitt odöd-
ligt sköna qväde om „den gamle knekten", hvilken i alla fall är
stamfar åt hela slägtet af sedermera i sånger beprisade finska
kämpagestalter.

Att dikta Ståls Sägner 11, sådana de i våra dagar
blifvit Finlands liationaltillhörighet, dertill förslogo ej skaldegåf-
vor, hur rika de än må hafva varit; ej den kärlek till eget land,
som är hvart ädelt sinne medfödd; ej beundran i allmänhet för
allt stort, som i menskligheten kan påträffas. Dertill erfodrades,
att skalden i hvart andetag skulle förnimma den lifvande mor-
gonfläkten, som strömmar ur ett till fullt sjelfmedvetande vak-
nande folk; att han skulle känna sig såsom bevarare af en fana,
som detta hans folk öfverlemnat i hans värjo, och hvaraf han
ej kunde bortge en enda flik utan att begå högförräderi emot
ett heligt förtroende och mot hela sin nation; att hans sinne stål-
sattes mot all menniskofruktan och alla klemiga konsiderationer
genom känslan deraf, att han var satt till försvarare af ett fäste,
som han ej kunde låta falla, utan att ett godt stycke af hans
lands ära krossades vid fallet. Men jemte den lågande känslan
gjordes honom äfven behof af en besinning, en öfversigt af det
hela, som endast efter strider kunna vinnas och ej tilläto honom
att med blind berserkavrede skjuta öfver målet.

Vill man bereda sig klar insigt deraf, huru det finska fol-
kets i intensitet och styrka tillväxande sjelfmedvetande inverkat
äfven på Runebergs uppfattning af det, han i Fänrikens Sägner
besjungit, behöfver man blott anställa en jemförelse mellan den
i första och andra häftet af Sägnerna förherrskande anden. Om
också skalden någon gång i de tidigare författade dikterna ännu
tyckes sväfva i ovisshet derom, huruvida han egde att besjunga
ett finskt krig, fördt under finska fanor, visa sig dessa betänk-
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iigheter fullkomligt öfvervunna i den sist utkomna samlingen.
Idel finska tanke- och handlingssätt, figurer och strider möta oss
här. Det har gått så långt, att när den unge svenske hjelten
Sclnverin fått sin välförtjenta hedersplats bland våra kämpar,
ingen kan af sångens innehåll ana till, att han på främmande
jord sett dagens ljus. Sjelfva Suominamnet har i qvädet öfver
den femte Juli kommit, till heders. Och om också det storartade
stycket: ..Adlercreutz11 pligtskyldiaast innehåller en vackert sagd
komplimang åt det land, som skänkt honom en ärofull graf och
der han uppgifves , cäfven hafva kämpat skönt en strid1"'

— ehuru
den striden i verkligheten var den oskönaste, hvari någon hjelte
här i verlden inlåtit sig — slutas äfven det stycket med en
vändning, som återför oss på vår inhemska mark.

Med allt skäl kan Finland vara stolt öfver, att dess ande
gifvit en så bestämd riktning åt en bland de ädlaste represen-
tanterne deraf. Att den i Sägnerna rådande sinnesstämningen
skall höjande och förädlande återverka på nationen, hvarifrån
den utgått, är otvifvelaktigt. Men den har redan åstadkommit
en annan verkan af högst märkvärdig beskaffenhet. Ty enligt
all sannolikhet har den i Runebergs senaste sånger så energiskt
sig uttalande fosterländska stämningen mer än någonting annat
bidragit till att för svenskarne lätta upptäckten af ett för dem
ända till senaste tider alldeles obekant fenomen: tillvaron af en
finsk patriotism. Ännu för några få år sedan sågo äfven de
mot oss välvilligast stämda, för våra förhållanden mest intresserade
män derborta i hvarje varmare uttryck af finska fosterländska
tänkesätt endast fåfängliga försök af personer, hvilka, då de ej
fått vara med om att insamla runor eller vid arbetet för finsk
lingvistik, ändå ville göra något väsen af sig genom löst prat
i deras fädernesland rörande ämnen*). Under längre tid kunde
man dessutom ej lösslita sig i Sverige från den fördomen, att
hvarje yttring här af kärlek till eget land innehöll ett affall från,
nästan ett förräderi mot Sverige : i bästa fall ett underkännande af

*) Se den naiva expositionen af denna åsigt i herr Ang. Soblmans
skrift: ~Det unga Finland".
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Finlands förbindelse till det folk, som infört kristendom och den
första tillstymmelsen af civilisation på våra kuster. Svensk
patriotism ansåg sig derför förpligtad ex officio att förbise
existensen af en finsk sådan; och de, som gjorde sig misstänkte
för slik förbrytelse, näpstes efter omständigheterna med grof
smädelse eller finare hånlöje, stundom med hvardera på en gång.
Endast för Runeberg gjordes underbarligen nog ett undantag
från den allmänna förkastelsedomen: och det ehuru hans böjelse
för fosterländskt sinnelag låg för öppen dag, och han dessutom
tidigare än någon af oss andra hade ådragit sig väl förtjent
missnöje i Sverige genom hejdlösa polemiska angrepp mot vitter-
het och dess idkare derstädes. Men i ett land, der man var
van att dagligen se de snillrikaste, ädlaste författare dragas ned
i smutsen af politiska motiver, lade man det ej länge så tungt
pä sinnet, om desamma också för ombytes skull någon gång
nedgjordes för rent estetiska orsakers skull. Runeberg erhöll
således snart en absolution, som småningom förbyttes till de
varmaste, vackraste ovationer, i hvilka ett i grunden så ädelt
folk som det svenska gaf ett gensvar åt den ädelhet, hvaraf
det möttes i skaldens sånger.

Det vore i sanning icke det minst hugneliga resultat, Säg-
nerna kunde åstadkomma, ifall de lyckades bidraga att något
nedstämma den dryga förmyndareton, hvarmed man allt för länge
på andra sidan Bottenviken snäst till hvarje lifiigare uttryck af
den känslan hos oss, att det icke är de gamla ledbanden, af
hvilka vi för närvarande hafva det mest trängande behofvet. Så
snart vi undslippa att såras af denna allt för öfverlägsna, snä-
sande, förhånande eller ömkande ton, skola vi finnar med allsköns
tacksamhet lyssna till de råd och förmaningar; svenskarnes väl-
mening har att oss erbjuda. Ty så lätt vi kunna undvara deras
öfversitteri och kältande, så dyrbar och kär för oss är deremot
deras välvilja, deras vänskap. Första vilkor för denna vänskaps
bestånd från vår sida är i alla fall en smula aktning för våra bästa
tänkesätt och sträfvanclen. Kanske har hittills någon ursäkt för
det vrånga bedömandet af dessa legat i bristande kännedom om
dem i Sverige. Men skulle man ock ej hafva der i sin hand
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något annat bevis på det lif, den anda, sorn i denna stund röra
sig inom finska folkets hjerta, än det af .Fänrik Ståls Sägner11

erbjudna, borde detta dock redan förslå att befria oss från det
slags betygelser af vänskap och deltagande, för hvilket vi omöj-
ligen kunna vara tacksamma utan att förnedra oss sjelfva. Man
lefver derför här i det hoppet, att Sverige framdeles ej skall
tillåta ens sin literaturs får, åtminstone vid högtidligare tillfällen,
att basuna ut de svenska sympatierna för vårt land genom att
utpeka detta såsom ett Vräldomens näste"' —- vare sig gyllene,
försilfradt eller omgifvet af näfver och inossa*,.

Så angenämt det är att tänka sig Sägnernas såiigar- såsom
fredsstiftare mellan hans fosterland och utländsk makt, är det
likväl oändligen mycket behagligare att se honom framstå såsom
på sätt och vis en fredsfurste i sin egen hembygd. ,_.Nekom för-
gäfves", att vi finnar för det närvarande äro ett mycket strids-
lystet, för att icke säga gräligt folk. Det är i många hänseenden
ledsamt: men sjelfva faktum är obestridligt. För den tänkande
ligger likväl i detta förhållande ingenting särdeles öfverraskande,
ingenting, som skrider alltför långt bortom händelsernas temme-
ligen vanliga gång. Och till frammanande af detta förhållande
hafva rätt många omständigheter från olika håll medverkat. Här
må blott några bland dessa framhållas. Ett folk, som under se-
kel känt sig nära att förblöda på oräkneliga stridsfält under
kamp mot yttre fiender och derjemte legat i oafbruten fejd med
nöd och brist, känner sig efter en längre hvila. än det någonsin
sedan hedenhös njutit, och under ett relativt lekamligt välbefin-
nande så stärkt och fuilblodigt, att det drifves af ett hetsigt be-
hof till att fresta sin styrka på hvilket först mötande föremål
som helst. Det är sålunda de allra osannolikaste fiendskaper
konstladt åstadkommas äfven mellan personer, dera gemensamma
intressen och sträfvanden borde på det närmaste förena. Ty der

*) Endast med uppriktigaste sorg kan man se, att, älven der
den varmaste välvilja för Finland dikterat en svensks ord, denna
välvilja gäller ett förtryckets, hungersnödens, eländets förlorade land.
Se J. Johns tillfällighetsstycke „Veteranerne".
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det politiska lifvet ej hunnit utbilda sig ens derhän, att sjelfbc-
varelse instinkten drifvit alla dem, som förfäkta samma åsigter
och sträfva till samma mål, inom slutnapartier, fortsattes natur-
tillståndets allas krig emot alla med otämjd brutalitet, på sin
höjd öfverdragen af civilisationens sämsta fernissa. För öfrigt
medför begynnelsen af folkens utvecklingsstadier ett visst feber-
tillstånd, innan de jäsande krafterna hunnit få sin behöriga plats
och kommit till jemvigt. Härtill kommer sårskildt hos oss vår
ovana vid all offentlig diskussion och den inskränkta rymd, inom
hvilken den hittills varit förvisad, hvadan alstrats hos vresiga
lynnen en desto hejdlösare böjelse att kasta sig emot de få
punkter, som stått öppna för saklöst anfall. Och då landets
literatörer mer än allt annat voro sådana, för hvilket angrepp
som helst blottställda enfarits perdus. måste de naturligtvis
röna utmärkelsen att framför andra hemsökas af förnyad choc
från mångahanda håll. De literatörer, som i detta land skrefvo
någonting, voro ganska lätt räknade: anfallet hade således ej
råd att skona någon, ifall icke enformigheten af striden skulle
blifva alltför mycket tröttande i längden.

Och likväl har Runeberg haft lyckan åtnjuta den ännu
större utmärkelsen att i det närmaste ensam bland sina yrkes-
bröder gå genom alla dessa kritiska korseldar ej blott helskinnad,
utan från allt anfall förskonad. Till att förklara detta förunder-
liga undantagsfall förslår det ingalunda att utropa: han är ju
en stor skald, den finske skalden par préférencel Redan det,
att han i eget land blifvit utan kamp och strid erkänd såsom
så stor, är nära nog utan motstycke i den moderna literatur-
historien. Lika stora skalder och ännu större hafva alla fått slita
rätt mycket ondt af sina landsmän, innan den tiden kom, då
ärestoder upprestes på deras grafvar. Och när man besinnar
det nyss angående våra speciela inhemska förhållanden sagda,
synes den mot Runeberg öfvade mildheten gränsa till det under-
bara. Till någon del kan väl saken förklaras genom den gyn-

samma geografiska omständigheten, att odet ej lät Runeberg
qvarstanna i den kritiska lejongropen, som benämnes Helsing-
fors, utan förde honom till en mera fridlyst ort. Än mera ljus
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deröfver får man. när man tager i betraktande, att, alltsedan han
lemnade ~Morgonbladet", han aldrig offentligen höjt sin röst
för att kasta sitt vigtiga ord i försen, som ilade hän med da-
gens frågor. Talande endast skaldegudens modersmål med all-
mänheten, undgick han att ryckas bort i dessa hvirflar. af hvilka
så mången kastats med ännu varmt, men krossadt hjerta mot
hårda stenar.

Det anförda må gälla hvad det förmår vid frågans utre-
dande. Helst fasthåller författaren likväl den åsigten, att en
qvarlefva af gammaldags finsk godhjertenhet och pietet hakat
sig fast vid Runebergs person, sökande en stödjepunkt för sin
tillvaro på denna jord. Lekande: cditen lefver än 1" ville den
bevara åt vårt land en gnista af hopp, att efter denna öfvergångs-
period, som tyckes kräfva af finska folket helt andra egenskaper
än godhet, nationens lynne skall återfå sin behöriga beståndsdel
äfven af denna, förutan hvilken all klokskap, kraft och företagsenhet
reducera sig slutligen till ett, bjerta beröfvadt maskinväsende.

C(Dygden belönar sig sjelf" lära redan barnböckerna. Måtte
finska folket känna sig rikeligen hugsvaladt genom känslan af
den vänlighet, hvarmed det omhuldat både i tänkesätt och verk
och gerning Sägnernas skald! Visst är, att det dymedels för-
mildrat ansvaret för den godhet, hvarmed det tillåtit de fleste
öfrige målsmän för sin intelligens, missfirmas utan att inlägga den
protest, hvarmed ett ädelt folk så lätt återför okynnet till be-
hörig besinning af hvad dess och andras frid tillhörer. Sannolikt
har finska nationen med denna sin något inedgörliga tolerans
likväl endast åsyftat att icke förminska förtjensten hos män, deri
anderlägsna Runebergs, då hon låtit dem i tacklös strid uttömma
sin bästa lifskraft till båtnad för fäderneslandet.

För Runeberg har emellertid den välvilja, hvarmed hans
folk uppburit honom så högt, att hvarken klubbans slag eller
nålens sting eller ens den förgiftade pilen vågat försöket att nå
honom, varit af oberäknelig nytta. Hvar man kan äfven utan

egen erfarenhet lätt föreställa sig, att de nämnda instrumenternas
verkningar pä en- mensklig varelse måste vara lika oheisosamma
för dess sinne som för dess lekamen. Den känsla af eii osårad
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själs friskhet, som genomströmmar äfven Sägnerna, bär ett gladt
vittnesbörd om den okränkta borgfrid, hvaraf skaldens person
oafbrutet varit i åtnjutande. Äfven genom välvilligt hägnande
af denna frid har finska folket ärofullt medverkat till förträff-
ligheten af Runebergs sånger. Att det derjemte hugnat honom
med ett synnerligt, privat nöje, kan betraktas såsom en ren
öfverloppsgerning. Det oantastade lugn, hvarunder han oafbrutet
känt sig kringångad af rökverk, uppstigande från alla håll. har
insöft skalden i den ljufva villan, att han. frigjord från den
allmänna lag, hvilken ohjelpligen är satt öfver alla konstnärs-
lynnens irritabile genus, undantagsvis vore oåtkomlig för både
nålsting, förgiftade ormbett och klubbans slag. Sällan har likväl
slutsatser blifvit dragna från premisser, som mindre motiverat dem.
Deraf att man icke mår så alldeles illa af Sorentos blomsterdoft,
följer alldeles icke. att man skall känna sig såsom en gud i det
nära belägna Paestums förpestade luft och bland dess vidriga
liväsande ödlor.

Samma blida öde, som förskonat Runebergs humör från alla
hårdare pröfningar åt nyss utpekade håll. tyckes ändock vilja
lenna det tillfälle att genomgå ett litet eldprof i den mildaste
form. Det är i ett nytt rökelsefat, framburet på samma grund,
som alla de öfriga- dylika: beundran för hans Sägner, det milda
profvet beredes. Förbiseende eller icke fattande meningen af
den bestämda protest, skalden inlagt, då han benämnt sin dikt:

har man funnit sig kallad att behandla densamma såsom
ett historiskt dokument, tjeniigt till underlag för kritiska an-
märkningar, med hvilka estetiken har ingenting att skaffa och
för noter, som för musiken äro lika främmande. Medges måste,
att ett sådant slöseri med historisk lärdom på ett ställe, der
den för ingen del är på sin plats, besvarar Goethes bekanta fråga:
om poeten blott ä_ till för att afskrifva hvad historikern redan
förut sagt, hvartill behöfs då hans poesi? på ett sätt, livarom
en menniska med någon gnista poesi i sin själ hittills ingen
aning haft, Sjelfva de Alexandrinska kommentatorerne, hvilka
ändock både i forskningslust och dess resultat, lärdom, åtminstone
kunnat mäta sig med de notskrifvare. med hvilka Runeberg hotas,
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torde aldrig hafva missbrukat sin skarpsinnighet på bevisningen
deraf, att det alldeles icke gick till t. ex. i Polyfems grotta på
den fason, som Homerus diktat, eller på en polemik mot den roll,
skaldernes ättefader låter aden gudomlige svinaherden" Euniaios
spela. Ehuru Alexandrinare, vore de ändock för mycket greker,
för att genom idkeliga kritiska fingervisningar vilja bortskrapa
all poetisk illusion, under det de framhöllo diktens konflikter
med det prosaiska förhållandet. Sjelfva den för poetiska extra-
vaganser ingalunda fallne Aristoteles uppställde för mer än två-
tusen år sedan i sin poetik den skilnaden mellan historien och
poesin, att den förra visade tingen, sådana de verkligen skett,
den senare deremot, sådana de kunnat ske. Och man torde ej
alltför mycket misstaga sig, i fall man förmodar, att Runeberg
åsyftade att beteckna ungefär en dylik olikhet mellan sin dikt
och en historia öfver kriget 1808—9, då han gaf den namnet
~_Sägner". — Skulle Runeberg händelsevis misstycka, att några
bland hans beundrare tagit sig den prosaiska friheten att icke
fästa någon vigt vid denna väl befogade distinktion? Om så vore
fallet, då hafva hans landsmän detta skalde-missnöje på sitt

samvete. Hvarför hafva de icke uppfostrat honom till undergif-
venhet åtminstone för dylika små kritiska förtroligheter? Oss
andra, som blifvit härdade genom hundradefaldt mera närgångna,
skulle de förekomma såsom uttryck af den utsöktaste belefvenhet.
— Betraktar man likväl saken från en annan sida än 'undergif-
venhetens för alla kritikens infall, kommer man till helt annat
resultat. Genom att upphöja ~Sägnerna*' till en historisk auk-
toritet har man väsendtligen gjort intrång i skaldens eganderätt.

Valet af 1808—9 års hjelteminnen till ämne för poetisk
behandling var ej blott utomordentligt lockande, utan erbjöd äfven
synnerligen stora fördelar. Men icke få betänkligheter måste
derjemte uppstå vid det valet. Ämnet kunde göra anspråk på
ett djupt gripande, af tiden snarare stegradt än förminskadt in-
tresse. Vi nu lefvande kunde ju anse oss så godt som samtida
med de besjungna tilldragelserna; ty få bland oss äro väl de,
som icke haft lyckan att personligen se och höra någon eller
flere af de män, hvilka mer eller mindre sjelfva bidragit att göra
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de saker, i hvilka Sägnerna uppsökt sina motiver. Denna ma-
teriela närhet erbjöd Runeberg rika tillfällen att göra bruk af
den egenskapen, som framför allt annat höjt honom till stor skald:
»karpsyntheten af hans poetiska åskådning och uppfattning. Sam-
tidigas hogkomster, hvilka ännu icke behöft ersättas genom tra-
ditioner, dem ingen förmådde kontrollera mer, egde ymnigt af
de färger, som erfordrades för att gifva behörig kolorit åt ting
och gestalter. Den närvarande tidens sätt att uppfatta och se
sakerna var äniiu icke blifven så olikt den närmast föregåendes,
att ej derur vägledning kunde vinnas för bedömandet af de under
kriget handlandes och — lidandes sinnesstämning och karakter.

Alla dessa fördelar, härflytande från de passerade händelser-
nas närhet, konimo skalden och historieskrifvaren lika väl till
pass. Men endast den senare skördade deraf oblandad vinning.
Poeten, hvars syfte omöjligen kunde vara att med ängslig trohet
afkopiera de verkliga förhållandena, måste känna sig generad,
när verkligheten trängde honom alltför nära på lifvet. Den be-
rättande poesin isynnerhet har behof af afstånd för att få plats
åt perspektivet-; och redan afståndet i tid och rum bidrager otro-
ligt till att idealisera föremålen. Ju trognare skalden på sitt vis
lyckades framställa sina bilder, desto större måste frestelsen hos
åskådaren bli att noggrant granska dessas likhet med originalerna.

En afvikelse från denna formella likhet, som kunde vara den
högsta poetiska förtjenst, måste förekomma dem, hvilka sökte
blott en sådan likhet, såsom oförlåtlig missteckning eller otill-
börligt missbruk af den poetiska friheten. När sjelfva folken
taga i egna händer omformandet af sina hjeltemimien, då gå
dessa länge från man till man, från slägte till slägte; och hvar
och en sätter något till eller tager något bort från det gifna
ämnet utan att behöfva stå till svars för sina tillgörande inför
annan domstol än sin poetiska inspirations och sitt tyckes, tills
omsider en öfverlägsen ande gifver åt detta generationernas ge-
mensamma verk den slutform, hvilken, respekterad af kommande
åldrar, öfverlemnas allt vidare oantastad.

Men helt annat är förhållandet, då en enskild skald åtager
sig att ensam utföra detta hela generationers, hela folkslags ar-



260 Om Johan Ludvig Runebt

bete och vågar i den suveräna myndighets namn. hans genius
gifver honom, modifiera en af tusende känd verklighets företeel-
ser. Ju samvetsgrannare, han föresatt sig att fixera det väsendt-
liga af föremålen, dem han vill i poetisk form framställa: anden,
som ger dem lif. karakter, bestämdhet, desto vidsträcktare frihet
måste han förbehålla sig att efter sitt förgodtfinnande förfara med
allt, hvari han ej finner och erkänner de kännetecken på detta
väsende, af hvilka honom göres behof. Äfven han förfar i huf-
vudsaken enligt samma metod, folken begagna, medan de utarbeta
sina myter: kastar å sido det, som ej öfverensstämmer med der;

uppfattning af ämnet; han anser vara den ändamålsenligaste, vid-
fogar med lättare eller starkare hand, livad han finner brista.
då det gäller att gifva relief och. skarpare konturer åt det hela.
Det är denna operation, som har sina betänkligheter, då den
rörer figurer och ting, hvilka prosan tror sig känna bättre än
poeten. Och det kan icke heller nekas, att den poetiska friheten
har sina gränser, då fråga är om händelser och personer, öfver
hvilkas beskaffenhet historien konstituerat sig såsom obestridlig-
makt och auktoritet. Det öfverskrider sjelfva poesins befogenhet
att, när det gäller hufvudsaker och de förnämsta bärarene af de
historiska tilldragelserna, flundra händelserna att hafva händt 11

och låta andra inträffa, som aldrig i verkligheten egt rum. Ej
ens dikten skalle hafva den aflägsnaste rättighet att framställa
Klingspor såsom hjelte och Adlercreutz såsom feg. Och efter den
utredning af rätta förhållandet, som numera försiggått, är det
minst sagdt vådligt att låta ens i en dikt qvarstå den orättfär-
diga domen, att återstoden af fosterlandets hjeltehär bort 11

vid Kalix — huru mycket än en vilseledd tradition dertill gaf
anledning ännu på den tiden, då denna 11 först uppteck-
nades. — Men ju strängare man måste fasthålla denna gräns-
reglering, hvad den poetiska frihetens utsträckning beträffar,
desto liberalare kan och bör man förfara vid bedömandet af de
friheter, dikten tagit sig med tillfälliga, sekundära omständighe-
ter, hvilka för det stora hela platt ingen betydelse ega, men
genom hvilkas lämpliga transformation en sång vunnit omätligt
i styrka. Den minutiösa krönike-kritiken skulle utan tvifvel
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upptäcka de rysligaste horrörer, begångna emot den prosaiska
sanningen, t. ex. i det djupt tragiska stycket: aBröderna."
Poesin deremot skall sannolikt erkänna sin evinnerliga förbin-
delse hos skalden för den konsiderationslösa energi, hvarmed
han korrigerat den prosaiska verklighetens brister, hvilka, ifall
de blifvit ängsligt vårdade, hade beröfvat detta stora sorgespel

sammandrag nittio pfocent af dess nuvarande kraft.
Till skaldens både båtnad och ursäkt gäller för ölrigt, att

folket, massorna icke på långt när lika bekymmersamt som krö-
nikan hänga sig fast vid verklighetens ytor, äfven då händelserna
stå dem temmeligen nära i tiden eller ens i sådana fall, då
mången bland dem sjelfva stått midt i hvimlet af de händelser,
om hvilka de gjort sig egna föreställningar. På ju lägre
trappsteg fråii samhällets och bildningens höjder individerna
stannat, desto mera känna de sig befriade från samvetsskrupler
äfven om deras uppfattning af förhållanden och personer icke
skulle bekräftas af den strängt pröfvande granskningen. För
sjelfva fältherren blir det ej alltid så lätt att under stridernas
tumult vinna en klar öfversigt af allt, som samtidigt tilldrager
sig på olika punkter af slagfältet. Hvem skulle då kunna be-
gära en sådan öfversigt af desse, hvilka, äfven om de personli-
gen deltagit i affärerna, omöjligen förmått med sin blick be-
lierrska en större mängd af detaljer och ännu mindre det hela'?
Också under den så föga meddelsamme finske soldatens tält,
marscher, bivuaker bildade sig opinioner, som kanske just der-
för tilltagit i täthet och seghet, att de så föga utsattes för vä-
dervexlingen af en lifligare diskussion. Styrkan, hvarmed dessa
opinioner fasthöllos, stod mången gång i sällsam motsägelse mot
den styrka — eller rättare sagdt den brist derpå, som af san-
ningen och rätta förhållandena kunde åt dem erbjudas. Finska
folkets gamla arfsynd, misstänksamheten hade alltid till hands
ett vidsträckt fundament, som uppbar meningar, af hvilka mån-
gen, all ära värd man vid befälet orättfärdigt medförs. Så var
t. ex. den käcke, i Sägnerna med lustigaste humor besjungne
Otto von Fieandt under sitt återstående lif ett föremål för ett
misstroende, på hvilken ingen skymt af rolighet föll, för det
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han oaktadt all sin ihärdiga finska seghet omsider måste gifva
vika för öfvermakten. Minnena af åttatioåtta års krigs förrä-
diska stämplingar, öfverbefälhafvarens eländiga feghet, Sveaborgs
öde, men framför allt olyckan, som af våra krigares osparda
ansträngningar och mannamod ej kunde stäfjas, förledde solda-
ten att stundom begå den argaste orättvisa, medan han förme-
nade sig som tapprast stå på det rättas 'kant. Den, som skrif-
ver detta, hörde i sin barndom en genomhederlig veteran, hvil-
ken under kriget, hade följt Tavastehus regementes fana, med
öfvertygelsens fullaste styrka bedyra, att de våra gått segrande
från hvarenda batalj med undantag blott af striden i soldatens
egen hembygd: den vid Okerois. I stöd af denna sin åsigt stod
han också orubbeligen fast vid den, att han och hans kamrater
endast genom herrarnes förräderi kunnat komma till korta.

När man tager i beräkning denna åtgjorda partiska fallen-
het hos sjelfva ögon- och öronvittnen af händelserna att förbyta,
hvad helst de hafva att om dessa säga, till sägner, förlorar man
lusten att nagelfara med Sägnernas skald, äfven om man finner
honom hafva följt med den allmänna strömmen. Så mycket i
hans förmåga stått, har emellertid Runeberg sökt förebygga alla
historisk-kritiska efterräkningar med sig. Såsom redan tidigare
anmärktes, har han genom sjelfva benämningen 11 påpe-
kat, att han, hvad det faktiska beträffar, ingalunda vill utgifva
sina sånger såsom historiska bidrag i vanlig mening, och att
man genom att så betrakta dem beginge nästan ett lika stort,

misstag, som om man ville i Kalevala uppsöka pålitliga källor
för finska folkets tidigare politiska historia. På en historisk
betydelse göra Sägnerna anspråk endast så vidt det angår ka-
rakteristiken af en mängd handlande personer under kriget samt
framför allt af den rådande sinnesstämningen såväl inom som
utom hären. I följd af den samvetsgrannhet, hvarmed denna
karakteristisk blifvit utförd, har det händt, att Sägnerna stun-
dom åberopats såsom fullgiltigt vittnesbörd för männers frejd,
hvilka om också blott tillfälligtvis finnas nämnde i dessa. Och
man gjorde orätt i att förneka vigten af denna poetiskt-histori-
ska bevisning. När en krigare blifvit i Sägnerna nämnd med
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heder, kan man vara fullt förvissad derom, att skalden ansett

honom vara heder värd. I hög grad aktning bjudande är i
sjelfva verket den sedliga kraft, hvarmed skalden - motstått all
frestelse att. i sitt panteon upptaga andra än sådana, som varit
väl förtjenta af den plats, dem blifvit deri anvisad. Misstagen
i detta hänseende torde vara ytterst få; måhända inskränka de
sig till ett enda, och äfven detta af ringa betydelse.

Tvärtemot hvad förhållandet är med alla andra diktare af
hjeltesånger allt ifrån Homeri tider, har likväl Sägnernas skald
till och med afsagt sig äran att låta dessa gå ut direkte från
egen person. Han gör endast anspråk på förtjensten att i min-
nets oslitliga band hafva fixerat, hvad han förnummit flytande
från en annans läppar. Med finaste takt har skalden utvalt
denne sin sagesman. Mannen har under kriget hvarken stått så
lågt nere, att hans blick omöjligen kunnat sträcka sig bortom
den pluton, i hvars led han blifvit ställd; men ej heller så
högt, att man af honom skulle ha rätt begära, att hvarje hans
ord borde ega giltighet af historisk auktoritet. Misstager han
sig stundom om det strängt faktiska, så delar han ju detta miss-
öde med alla furirer med fänriks afsked i vida verlden. Han
t,är ej sämre, då han är som andra11. Men Fänrik Stål har
-dock det företrädet framför mången annan af hans sort, att, så
ringa han än sjelf är, hans blick med glädje vänder sig opp
emot allt stort, som strålar i menskligheten. Och likväl är hans
hjertas blick, som med en skarpsynthet utan like upptäcker det
ädla under hvad förklädnad det må hafva blifvit utkastadt i
verlden, ännu mera värd. De upptäckter, han i detta hänseende
gjort uti Sven Dufvas, Trosskuskens, Munters och framför allt
N:o Femton Stolts personer, äro epokgörande i poesins häfder.
Och lika stark, som han åt detta håll visat sig, är han jemväl,
när det gäller att förkrossa det infama och lumpna. Hans sar-
kasmer mot 11 och 11 i Döbeln vid Jutas
fräta såsom skedvatten. Mefistofeles sjelf skulle ej vid någon
muntration i sitt eget hof kunna bjuda på en amprare glödgus.
Och midt emellan dessa solbelysta eller åskdigra höjder, som
på livar sin sida begränsa Sägnernas gebit, kastar sig i yra
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språng den gladt lekande, uppfriskande humorn lik en den
friaste skogsbäck, hvari muntra sig lögande satyrer göra sina
oförargliga spratt.

Genom att skjuta 11 framför sig såsom sagesman

har Sägnernas skald beredt sig flera väsendtliga fördelar. Egen-
skapen hos berättaren att sjelf ha varit med, när de berättade
sakerna skedde, och att på närmare eller fjermare afstånd ha
sett de handlande personerna, liksom förkortar afståndet mellan
föremålen och den hörandes åskådning, ger dem en bestämdare
färg af sanning och trovärdighet*). En person, som med egna
ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen går i proprie
borgen för giltigheten af sina andraganden, synes oss mer än
någon vittnesgill. Då Sägnernas skald ställt man för sig, har
han på köpet beredt sig en bifördel, som ej kan nog högt upp-
skattas. Han har dymedels förvarfvat sig oantastlig rättighet att,
när helst honom så lyster, begagna det frimodiga pronomen jag, för
hvilket mången svenska talandes omanliga, impersonela pryderi
känner i bokstaflig mening ännu Migare horrör än för citerandet
af tituli fans namn. På ett manligt sinne gör det likväl ett godt
intryck, då man genom bruket af besagda pronomen ser beteck-
nadt, att en sagesman ställt sig framför sin utsaga med totalite-
ten af sin personlighet, Man varseblifver ej, att skalden redan
i första samlingen rätt senterat, hvilken effekt fänrikens person-
liga uppträdande på de framställda taflorna måste göra; men i
den andra har han ej mer så sparsamt dermed förfarit; och-
i(Fänrikens marknadsminne" må vittna om, huruvida den poe-
tiska styrkan blifvit deraf förlamad eller vunnit derpå. Gerna
må emellertid medges: det är ändock alldeles i sin ordning,
att den, | hvad hans grad beträffar, så obetydlige fänriken ej,
i oträngdt mål sticker sin näsa in, liksom den i parentatio-
nen öfver Hans Munter beskrifna granaten, umellan herrarna
vid bordet 11.

*) Äfven den minst skärpta eftertanke torde inse, att det nu
sagda ingalunda står i motsägelse med hvad tidigare anfördes an-
gående afståndets idealiserande förmåga.
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Af endast sekundär betydelse för dikten kan ändock fän-
rikens personliga uppträdande deri vara. Men karakteristiskt
för den i Sägnerna rådande andan är det, att skalden, sättande
sig på fänrikens halmbädd, låter denne ringa man af folket
sitta till doms öfver hög och låg, öfver ära och förnedring.
Vo.c populi kan väl mången gång för stunden vara, äfven den,
ett munväder blott, som skiljer sig från andra af sorten endast
derigenom, att det stiger upp ur en oceans gap. Men i folkets
yttersta dom ligger likväl någonting stort och fruktansvärdt;
och ve den, som deraf föses bort bland getterna! Det blir ej
så lätt ens för sjelfva historien att frälsa honom ur den skocken,
äfven om han utan skuld kastats dit. Derför är det en stor
lycka, att protokollet öfver fänrikens domslut föres af ädel
hand. Ifall denna ej ledts af adel i sinnet och kärlek i hjer-
tat, hade det varit en verklig national-olycka, hvad drag af geni
hon än skulle lemnat efter sin flammande fart. Att hon, und-
vikande den frestelse, som all makt sluter inom sig, aldrig åt-
minstone afsigtligt missbrukat sin, skänker henne ingalunda det
minsta bland hennes anspråk på berömmelse och aktning. Re-
dan tidigare påpekades såsom stor förtjenst hos Sägnernas skald,
att han ej låtit förleda sig till att utdela pris åt någon deraf
oförtjent. För hans sinnelag var väl frestelsen att brännmärka
någon med oförtjent vanära — hvarpå ofvanstående ord närmast
syfta — ändock vida mindre vådlig.

Då fråga är om frestelser till missbruk af sin makt, dem
skalden manligen motstår, må här ännu omnämnas en, för hvil-
ken detta tidehvarfs författare, mer än någonsin kanske förr
varit fallet, pläga gifva vika. Mellan den i Finlands literatur-
historia oförgätliga stund, då första samlingen af Sägnerna öfver-
lemnades åt allmänheten, och tiden för den senares framträ-

dande förgingo runda tolf år. Man trodde sig redan tidigt ha
anledning att hoppas på fortsättning, och ej ensamt Finland
längtade efter denna såsom hjorten efter den läskande källan.
Troligen önskade ingen högre än skalden sjelf att ej göra denna
väntan genom dess långvarighet alltför plågsam. Äfven rent
materiela omständigheter, hvilka nu för tiden så ofta tillvälla
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sig högsta ordet äfven i literära beräkningar, yrkade på en
skyndsam fullbordan af verket. För en skald med en sådan
makt öfven poesins tekniska sida, hade det varit den minsta
bland svårigheter att formell tillfredsställa en välvilligt stämd
publiks förväntan genom att till fyllnad af torna blad inströ
mellan de i hvarje mening fulländade styckena ett eller annat
af ofärdigare beskaffenhet, Men så stor var skaldens aktning
för de pligter, som pålades honom af den poetiska konsten och
den ställning, han genom utöfningen af densamma inom litera-
turen vunnit, att ingenting kunde locka honom till att låta sin
fänrik följa Döbelns exempel, om hvilken det heter: sträck-
tåg har han hunnit framom tiden 11. Han gjorde såsom Sandels,
hvilken t ,bidde sin tid 1". Och i dennas fullbordan kunde skalden
med godt samvete träda fram inför poesins högsta domstol, sä-
gande: här är jag och de, dem du mig gifvit hafver. Af de
senast erbjudna styckena skall väl intet enda gå förloradt livar-

ken i den närvarande eller någon kommande tids flödvatten.
Och det är ännu mer, än som kan påstås om den första sam-
lingens sånger: ty bland dem finnes åtminstone en, hvarom det
synes tvifvelaktigt, huruvida den i sig sjelf eger nog lifskraft
att trotsa förgängelsen, ifall den ej uppehälles af det ut-
märkta sällskap, som haft godheten att ej förskjuta den under-
lägsna kamraten.

Att allmänheten åtminstone här funnit sin förväntan ej
blott fullt motsvarad, utan ock om möjligt öfverträffad, det vet
hela verlden*). Runeberg har sålunda med heder bestått det
strängaste eldprof, som måhända någon skald hittills varit un-
derkastad**). Högst märkvärdigt var att åse effekten, som af
de sista Sägnernas framträdande åstadkoms. Den första all-
männa känslan dervid var väl en odelad glädje. Men den mundt-
liga kritiken, som under de senast förflutna tolf åren trampat

*) Tecken dertill, att förhållandet i Sverige ej varit alldeles
sådant, saknas likväl ej. Måhända har de senare sångernas ab-
soluta finskhet till någon del framkallat dessa, tecken.

**) Det är allmänt bekant, huru slätt t. ex. andra delen af
Goethes „Faust" bestått ett dylikt prof.
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ut barnskorna och vant sig att ej låta någonting halka igenom
onäpst, gjorde ändock man och man emellan de desperataste
försök att icke vid detta högtidliga tillfälle synas inkonseqvent.
Man sökte med ansträngdaste ifver upp anledning till anmärk-
ningar, af hvilka skulle ledas i bevis, att de senare sångerna
voro, om också icke absolut likväl relativt underlägsna, i fall de
jemfördes med första samlingens Sägner. Men dessa kritiska
förberedande försök, i stället för att uppmuntras, såsom annars
vanligt, genom ett allmännare deltagande, qväfdes ganska snart
i sin linda af allmänhetens stora, enhälliga entusiasm och hafva
(j sedermera kunnatlterbringas till lif. måhända till en del
äfven derför; att kritiken nu för tiden måste dela sin uppmärk-
samhet åt så många håll, hvadan den ej har råd att uppoffra
annat än några flyktiga ögonblick af sitt dyrbara lif åt en sådan
öfverloppsvara som poesin.

Är det denna sistnämnda omständighet, som i Sägnernas
fosterland vållat, att all noggrannare pröfning af den senare sam-
lingens beskaffenhet och hvarje närmare redogörelse för dess värde
hittills uteblifvit? Det torde icke kunna förnekas, att äfven den
något dertill bidragit, att en gärd af aktning, hvarpå Finlands
allmänhet och skalden båda hade lika giltigt anspråk, blifvit dem
förvägrad. Men ensamt förslår det skälet svårligen att förklara
kritikens ovältaliga tystnad. Det egentliga motivet ligger utan
tvifvel åt ett annat håll. Hvem skulle väl ännu i vår tid nedlåta
sig till en sjelfförnekelse, som frivilligt erkände: verk af geniet
uppstå äfven för andra ändamåls skull än att tjena till experi-
mentalfält åt kritikens sporrar, då den finner sig föranlåten att
stiga på sin höga häst? När finner väl nutidens högdragna kritik
sitt nöje i att hängifvet försänka sig i det föremål, den föresätter
sig att bedöma? Sin tillfredsställelse söker och finner den ju
endast i tillfället att njuta af sin egen öfverlägsenhet, i det den
solklart demonstrerar, att verkets upphofsmau sjelf framtett knappt
en skolpojkes insigt i rätta sättet, huru han bort bete sig, om
han skulle åstadkomma ett något så när ostraffeligt opus. Det
är endast han, kritikern, som besitter hemligheten af denna insigt
ej blott hvad det närmast i fråga varande arbetet beträffar, utan
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äfven alla andra, som redan existera eller komma skola. Och
fetta sitt ljus vill han ingalunda fängsla under ena skeppo. Det
skall få skina i sin fulla glans för att upplysa menskligheten an-
gående tvänne punkter af vigt: den ena och hufvudsakliga, att
den bedömande förstår sig på allt; den andra, att den bedömde
minst af alla begripit ett jota af allt, hvad honom ålegat. Att
med vänlig hand framhålla, hvad som ger en specifik färg, karak-
ter och lif åt en viss produkt, det behöfver föga eller intet
komma i fråga. Frågan gäller blott, huru produkten helt annor-
lunda bordt tillverkas för att få något värde. För afgjordt tages,
att den menniska, som låtit hela sitt väsendes blomma slå ut i
sitt arbete, ej må understa sig att mucka mot den öfverlägsna
vishet, som ögonblickligen vunnits genom ett förströdt bläddrande
deri. Ej utau rysning kan man genomgå den massa af volymer,
i hvilka isynnerhet tyskarne nedlagt resultaterna af sina nyaste

herkuliska ansträngningar på kritikens fält. Bland hundratals be-
dömda verk anträffas knappt ett enda, hvilket ej uppgifves vara
så förfuskadt, att det ser ut, som blefve det det lättaste bestyr
i verlden för kritikern att sjelf åstadkomma någonting mycket
förträffligare, ifall han funnit lämpligt att förslösa sina krafter
på så sekundära sysselsättningar. — Sverige har likväl rönt ut-
märkelsen i senaste tid att i den vägen gå i land med någon-
ting ännu vidrigare. Man har derstädes ej åtnöjt sig mer med
att nedsätta landets utmärktaste författares literära talang, utan
tagit ut ett ännu längre steg. Deras medborgerliga personlighet
har blifvit angripen med en alltför genomskinlig, ehuru qväfel
ondska. Det sorgligaste af allt dervid är likväl detta: ej en
nybegynnande obskur skribler har genom ett sådant attentat bland
andra mot den djupsinnigaste, mest genialiska literatör, hans
rosterland någonsin frambragt, försökt skaffa sig sina sporrar.
Det är tvärtom en man, som vi alla redan länge med upprikti-
gaste beundran följt steg för steg under hans fruktbärande literära
bana, och hvilken så ofta skänkt oss den ädlaste njutning, som
nu begagnar sina hvilostunder till att på den störste bland sina
medtäflares döda mull kasta stenar, de der en efter annan åter-
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studsa emot den kastandes egen panna. Det är den ännu qvar-
stående Anders Fryxell, som angriper sin store hädangångne
vederdeloman Erik Gustaf Geijer.

När man står såsom vittne til! dylika vilda bragder af
kritiken, blir det ej så lätt för en att bestrida möjligheten af
hvilka kritiska stroftåg som helst, riktade äfven mot Runeberg.
Ofvanför påpekades likväl redan, att till vårt lands evärdeliga
ära någonting dylikt hvarken hittills egt rum eller behöfdc- för
framtiden befaras. Men också för den hvardagliga, just derför
att den är så vanlig-, såsom tillåten ansedda kritikens öfver-
sitteri erbjuda Sägnerna föga lockelse. Ifall den ej totalt brutit
med Thorilds stora lära: detta är detta d. v. s. om den ej ur

dikten vrider åt sig helt andra synpunkter, än dem skalden sjelf
velat nedlägga i sitt verk, erbjudes mindre än kanske i något annat
skaldeverk tillfälle för den bedömande att svinga sig upp till öfver-
lägsenhet på den bedömdes axlar. När man en gång finner sig i att
låta skaldens behandlingssätt af sitt ämne gälla allt, hvad det gälla
kan. måste frånvaron af fel erkännas såsom det genomgående
kännetecknet, på Runebergs skaldestycken i allmänhet och Sägnerna
isynnerhet. Deraf har naturligtvis följt, att der kritiken för att
icke eftergifva någonting af sin högre värdighets privilegier gått
ut på jagt efter felaktigheter i dessa, den nästan utan undantag
alltid sjelf tagit miste. Ofta nog har den rönt missödet att an-
föra såsom bevis på begångna fel, hvad med vida större skäl
kunnat åberopas såsom bevis på högsta förtjenst. Det svenska

tillhör isynnerhet äran att i detta- hänseende hafva
uppnått nära nog det omöjliga, alltifrån den stunden då Orvar
Odd der hittade på det ljusa infallet, att ~-Svcn Dufva" för att ega
ett- stycket värdigt slut bordt få detta af den der muntrare sorten,
hvari anmärkaren sjelf excellerar. Men den kritikern i svenska
,_
Aftonbladet", som sedan han lyckligt och väl digererat sin jul-

gröt, utredde, att Sägnernas stycke: ..Adlercreutz 11 icke förtje-
nar detta namn, utan lika gerna kunnat erhålla det af Hertzer..
Döbeln o. s. v., står likväl ännu tills dato oöfverträffacl åt det
hållet. Ty detta skarpsinniga påstående har precis lika mycket
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skäl för sig, som om man yrkade, att c;Döbeln vid Jutas11 lika
gerna kunnat heta: aHerr prosten 11

aTrumslagar Nord 11, t;N:o sju
Standar11 eller någonting dylikt.

För att närmare belysa detta vigtiga ämne må till det
sagda ännu läggas några ord, åsyftande att med exemplets kraft
bevisa. Redan då första samlingen af Sägnerna först utkom,
framhöll man någonstädes såsom oförlåtlig lapsus ealami. att
skalden satt gamle Hurtigs dåliga humör öfver herrarnes alltför
länge fortfarande ifver att retirera i sammanhang med slaget vid
Oravais, och att gubben, trogen sin teori: Joästa konsten mot

att retirera, är helt enkelt att stå qvar", somnar i dödens famn

~_\)h sin sköna konst att aldrig fly" i följd af nederlaget. Om
någon anmärkning vid första påseende har ett bländande sken
af giltighet för sig, är det väl just denna. Och visst är, att,
innan man hunnit närmare besinna motivet, som bestämt sånga-
ren till ett dylikt förfarande, detta skär en i hjertat, ehuru man
genast fattar, att styckets ide framstår synnerligen vacker. Sla-
get vid Oravais var ju ett ibland dem, hvari alla ifrån fältherren
ända ned till trosskusken så manhaftigt, som det någonsin stod
i den mest exalterade menniskoförmåga, hade fullgjort sina pligter.
Skalden har sedermera sjelf karakteriserat detta hjeiteslag med
de sanna orden, att sjelf blef ett nederlag". Och
återtåget derefter berodde ingalunga af anförarenes godtycke,
utan föreskrefs af den jernhårdaste nödvändighet. När man ta-
git i betraktande allt detta, återstår för en ingen annan utväg
att förklara skaldens, såsom det tyckes, mindre väl betänkta sätt
att gå till väga än ungefär följande resonemang. Då gamle
Hurtig var det egentliga ämnet för sången, nedsatte* sjelfva sla-
get vid Oravais endast, till en bisak. Och trogen sitt konstnär-
liga skaplynne att koncentrera sin högsta kraft på teckningen
af hufvudföremålet, råkade skalden förbise bipartiets d. v. s.
slagets vid Oravais positiva betydelse. Skulle han kommit att
tillbörligen taga denna i betraktande, hade lian t. ex. i den nyss
före oftanämnda slag tappert utkämpade striden vid Suona funnit
en vida lämpligare anledning till Hurtigs desperata beslut,
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Det är ej just alldeles vanligt att, der man trott sig hos

en författare komma ett handgripligt fel på spåren, med sådan
omsorg, som i detta resonemang egt rum, uppsöka alla de om-
ständigheter, i följd af hvilka felet möjligen kunde ställas i min-
dre ofördelaktig dager. Och likväl torde äfven i denna före-
bråelse, oaktadt dess mildare form, ligga en orättvisa, hvaröfver
skalden skulle hafva större skäl att beklaga sig, än kritikern
haft att gifva denne en tillrättavisning.

Grundidén, hvarpå stycket hvilar är den att visa, huru
en sinnesstämning, sväfvande emellan heroisk förtviflan och finsk
resignation, fick makt öfver mången krigare, då man allt mer
och mer begynte inse, att det gick på tok med alltsamman och
att det ej mera lönade mödan att spjerna mot den oundvikliga
udden. Enda utvägen att med full heder komma ifrån det för-
lorade spelet var att taga sitt parti, såsom gamle Hurtig det
tog, och äfven Duncker omsider. När styckets plan var sådan,
kunde svårligen ett lämpligare tillfälle utfinnas än just utgången
af slaget vid Oravais för exekutionen af gubbens ykonst 11. In-
gen kunde numera förebrå honom, att han dermed förhastat sig.
När Finska hären, ttlik en bruten våg11, spolades bort mot polar-
cirkeln, då begynte hvar och en, som tröttnat vid att följa med,
ha full rätt att tänka på sin räddning — men äfven nu endast
på den fason, hvari Hurtig grep tag, a der Kamenski slutligt
sprängt hans led 11. Hvad här sagts till styckets försvar, borde
ej tagas endast såsom en nödlögn, en sofism, ehuru visserligen
detta slag af sofismer kanske snarare förtjenar ursäkt än de,
hvilka påbörda författare fel, dem de ej kunna erkänna sig bafva
begått.

Uppfattar man såsom kritikens högsta bestämmelse skyldig-
heten att anställa en hetsjagt efter fel och brister hos författare,
är således „Fänrik Ståls Sägner" det otacksammaste fält, hvarpå
den kan ströfva, ifall jägaren ännu bibehållit så pass mycket känsla
af heder och ära, att han ej utan försyn rent af uppdiktar det,
han förgäfves sökt, eller också qvarstår på den naiva ståndpunkt,
der hvarje infall, som löper genom ens hjerna, synes en vida
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mer värdt, än livad skalden med mognaste besinning nedskrifvit.
Förelägger man sig deremot endast den anspråkslösa uppgiften
att för sig sjelf och andra göra klart, hvari det värde, den för-
träfflighet egentligen bestå, om hvilka blotta känslan utan all
tillhjelp af reflexionen oss öfvertygat, livar finner man väl då i
den nyaste literaturen ett verk, hvars granskning både åt förnuft
och hjerta erbjöde en fullare fröjd än ~Fänrik Ståls Sägner?"
Ej ens tiden har fått makt att förslappa intresset af en sådan
granskning. Hvilken outförd literär idé skulle väl ännu. sedan
tolf år farit hän och ryckt med sig tusentals vexlande intryck,
bära inom sig nog lifskraft att ingifva samma värma som i den
stund, då hon vaknade först? Äfven det profvet hafva likväl
Sägnerna segrande bestått. Redan då de först sågo dagen, kände
den, som nu omsider utför sitt årtyngda beslut, ett lifligt behof
af att redogöra för intrycken, de på honom hade gjort. Också
vid utförandet lades hand redan då. Farhågan, att det kunde
anses nog otidigt, ifall man fällde en slutdom öfver halfgjordt
arbete, jemte många andra omständigheter fördröjde likväl pla-
nens fullbordan. Då värman för ämnet ej svalnat i hans själ
under den långa väntuingstideii, måste han anse dröjsmålet för
sig såsom en lycka. Ty ej det fullfärdiga materialet blott har
numera beredt honom en insigt i och öfversigt af det skaldeverk,
han vågar bedöma, hvilka i intet hänseende för ett dussin år
sedan stodo honom till buds. På ett ting har han dock hunnit
blifva mycket fattigare, än lian var då; och likväl skulle han
mer än någonsin vara i behof just deraf vid bedömande af Fän-
rikens heroiska Sägner. Den frimodiga känslan att kunna vända
sig till sina landsmän utan farhåga att bli misstydd och miss-
förstådd har temmeligen slitits ut under lifvets strider. Jag an-
märker detta endast såsom ett faktum; men klagar ej deröfver.
Få dödlige, som ej undflytt fegt all strid, hafva undgått detta
missöde: det höfves således ej menniskan att beskärma sig öfver
en lott, hvilken af tusende delas. Och ingenting kan frisäga en
man från hans pligt att, så vidt det i hans förmåga står, uppbära
sitt fosterlands ära. Såsom vid en sällsam kuriositet skall fram-
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tiden sannolikt ändock fästa sig vid den besynnerliga ihärdighet,
hvarmed en finsk författare, hvilken sjelf mer än de fleste andra
i detta tidehvarf blifvit trakterad med de sura karten af vårt
inhemska dåliga humör, aldrig tröttnat att prisa en annan, som
här uppburits såsom ingen i detta land före honom och ännu
mindre någon bland hans samtida.



11.

Närmare betraktelser.

Äro Ståls Sägner" ämnade att utgöra ett inom
sig slutet helt? De benämnas : aEn Samling Sånger", och deri
ligger endast en liäntydning på yttre samband. Tvänne andra
dylika af innerligare art varseblifvas dock lätt redan vid första

påseende.
Det ena är gemensamheten af ämne för, om också icke

alla, så likväl de allra flesta i samlingen upptagna sånger. Det
andra, ännu starkare, ligger i den subjektiva enhet, som af
samma berättares person slingras kring de spridda styckena.
Detta senare föreningsband erinrar om förhållandet i en af mensk-
lighetens högsta poetiska skapelser: Dantes „Divina Comedia".
Äfven der sammanhållas de disparata delarna af diktarens egen

storartade subjektivitet,
Huruvida. Sägnernas skald redan från begynnelsen hade

föresatt sig att sammangjuta sitt verk till någon annan helhet
än den, som af de nyss antydda omständigheterna deråt erbju-
des, torde ej vara så lätt att afgöra. Väl kan man också i
första samlingen uppsöka skäl, som tyckas tala för en sådan ti-
digt mognad afsigt hos Sägnernas upphofsman. Men det blefve
ej heller synnerligen svårt att sammastädes utleta grunden för
en bevisning af motsatsen. Det sannolika härvid är, att, om
också möjligheten att åstadkomma en totalitet, hvaraf de en-
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skildta styckena nedsattes till integrerande delar, på afstånd
sväfvade för skaldens förhoppning, byggdes hvarje sång likväl
hufvudsakligast på den grund, dess egen styrka kunde deråt
gifva. De borde kunra stå sitt kast äfven, om de icke, förlo-
rande sin individuela betydelse, upptogos såsom lemmar i en ge-
mensam organism, hvilken omhägnade och stödde dem alla. Man
ser, att skalden utarbetat hvarje stycke för sig till den högsta
fulländning, han förmått deråt gifva; och äfven i följd deraf har
det fallit ganska få menniskor, om någon, in att spekulera
öfver den vigt, som det eller det stycket kunde erbjuda åt det
hela. Man vägde deras värde endast efter det mått, hvart och
ett för egen räkning fyllde.

Framträdandet af den senare samlingen gör det i alla fall
lättare att bedöma, hvad skalden åsyftade åtminstone då, när
han redan närmade sig målet af den bana, Sägnerna egde att ge-
nomlöpa. Der finnes nämligen upptagen en sång, påtagligen
ämnad att fylla en väsendtlig lucka, hvilken, så länge deh stod
öppen, uppslukade hvarje möjlighet att tänka sig Sägnerna så-
som ett slutet helt, ifall de åsyftade att gifva en helgjuten bild
af det besjungna kriget. Den medborgerliga förtjensten var sär-
deles bekymmersamt representerad af herr prosten, , L som i all
sin ståt" smorde akråset" vid sitt middagsbord det rika, och ej
stort bättre heller af .jastorn 1", hvilken gjorde desslikes vid
Sandels' frukost i Pardala by, medan hans landsmän klädde blo-
dig skjorta ett stycke derifrån. Men i senare samlingon fram-
kastas den väl befogade frågan:

~Gror bragdens ära blott på stridens mark.
Der tappre krigarn fuktar den med blod,
Kan ej den vapenlöse helsas stark
Och visa hjeltemod'?-'

Och frågan besvarades af och i på ett
sätt, som lemnar ingenting öfrigt att önska. Man vet, att full-
bordandet af detta stycke låg skalden särdeles varmt på hjer-
tat, medan han sjelf låg på sin sjuksäng, och den nog länge
uppskjutna tryckningen otåligt trängde på. Blida öden tilläto
dess fulländning i behörig tid; och genom den fyllnad, Sägnenia
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dymedels vunnit, var det förnämsta hindret undanröjdt, som an-
nars skulle ha legat i vägen för uppfattningen af dessa sånger
såsom ett sammanhängande helt — så vidt diktens plananläggning
för öfrigt tillät ett sådant betraktelsesätt.

Om ett sammanhang de olika styckena emellan i den me-
ning, att de skulle bindas ihop med hvarandra genom mellan-
länkar, kan naturligtvis här ingen fråga vara. Tvärtom beteck-
nas de uttryckeligen mer än en gång såsom lösbrutna stycken af
en berättelse, hvars förenande kedja brustit. Så börjar „von
Konow och hans Korporal" med : „Och har jag icke dragit dig upp
ur dyn:" med: uOch Konung Gustaf Adolf: 11 (..Wil-
helm von Schwerin" med: öfverstelöjtnant Drufva han stod
etc. Då man här ansett det såsom en möjlighet, att Sägnerna
kunde betraktas såsom ett inom sig afslutadt konstverk, stöder
sig denna mening på det faktum, att nu mera alla de förnämligaste
situationer och faktorer, som åt den besjungna perioden gifva
karakter och färg, äro behörigen representerade. I spetsen för
ärenderna stå konungen och fältmarskalken; vid deras yttersta
nedra ända trosskusken och Lotta Svärd. Äfven mellanrummen
inom dessa yttersta punkter äro rikeligen fyllda. Och såsom en
allt omgifvande. allt genomträngande luft, förnimmes folkets
sinnesstämning i ~Molnets broder". ;;Torpflickan" och t,N:o Fem-
ton Stolt 11. I huru mången dikt med anspråk på, att tråden af
dess fabel osönderrifven fortlöper från början till slut, gapa ej
glupskare tomrum än i Sägnerna nu mera, sedan ,_._Landshöfdingen"':
står såsom en man för hela den civila afdelningen? För öfrigt
kunde man lätt i den dramatiska poesin finna analogier, som
upplysande erinra om de förhållanden i Sägnerna, om hvilka
här nu varit närmast fråga. Mellan hvarje akt, ja ofta nog
mellan på hvarandra följande scener anses åtskilligt hafva egt

rum, som icke fått plats på sjelfva tiljorna. Den dramatiska
skaldens ej blott rättighet, utan pligt är att, bortlemnande det
för handlingen mindre väsendtliga, upptaga och framställa endast
det till saken egentligast hörande, det: som kraftigast bidra-
ger till karakteristiken såväl af det hela som detaljerna. Den
episka poesin deremot förlikes ej gerna med afbrott och be-
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gränsning. Oaktadt det lugn, som i allmänhet utmärker henne,
bortstöter hon de dammar, af hvilka det jemna loppet af hennes

flödande kunde hämmas; finner till och med behag i att breda
ut sig till smärre eller större öfversvämningar, genom hvilka hon
föres till nejder, hvilka tyckas ligga bortom hennes egent-
liga bana.

I allmänhet stå Sägnerna vida närmare den dramatiska
poesin än den episka, ehuru man kunde tycka sig ha anledning
att förmoda motsatsen. Men hvilken rik mångfaldighet har lik-
väl fått rum inom dikten i dess helhet, oaktadt den skarpa be-
gränsning, som betecknar de flesta särskildta partier deraf! Lik-
som de höga bergen och dalarnas djup, jättefuran och blyga
blommor, det stormupprörda hafvets kust och randen af den un-
dangömda källan, stjerneglansen på det omätliga himlahvalfvet
och det genom hyddans fönster framskymtande skenet af en
nattlig lampa, hvilande på samma grund tillsammans bilda ett
landskap; så framstå i Sägnerna såsom partier pä samma tafla
och infattade inom samma ram den genialiske Döbéln vid sidan
af den olycksfödde 1"; fältherren Sandels med den allt om-
fattande blicken, lutande sig ned öfver den med sä knappt mått
af skarpsinnighet utrustade Sven Dufva; hjelten Adlercreutz vid
kanten af Hans Munters graf; bröderne Ramsays ädla moder och
den plebejiska Lotta Svärd. Och alla dessa jemte så många
andra gestalter få högre relief af den stora fond, kriget gifver
åt hvarenda. Äfven figurer, som ställda på vanlig, hvardaglig
grund, väl skulle framträda menskligt sanna och således kunde
göra anspråk på något intresse, åstadkomma nu denna tragiska
verkan, som varelser, kastade i striden under förhållanden, mäk-
tiga att nedbryta, krossa allt, ej förfela att göra på ädelt stämda
sinnen.

Då uppmärksamheten fästes vid den lutning åt det drama-
tiska hållet, som så omisskänneligen röjer sig i Sägnerna är det
främst bestämdheten, fastheten af karakterernas teckning, som
ådrager sig vårt beundrande intresse. Då man omnämnt denna
egenskap hos Sägnerna, har man vidrört ett af de allra högsta
företräden, som kunnat utmärka någon dikt: ett företräde, hvar-



278 Om Johan Ludvig Rumberg.

om ganska få bland nutidens diktare förmå med Runeberg täfla.
Svårligen öfverträffar honom någon enda af dem härutinnan.
Och likväl har denna egenskap hos Sägnerna blifvit mer än ifråga-
satt : den blef dem rent af frånsagd: och denna plundring
verkställdes af den ende svenska skrifvande man, som ej var
synnerligen underlägsen Runeberg i det, som frågan gällde, och
således äfven, ifall han så behagade, bordt kunna bättre än de
fleste döma i det målet. De mortuis nihil nisi bene. För-
fattaren är ingalunda hugad att här förnya den polemik, hvari
han af alla krafter sökte på den tiden gendrifva Almqvists pa-
radoxala sats, att de i första samlingen af Ståls Sägner11

upptagna figurerna endast framstodo såsom typer, d. v. s. utan
all karakteristisk egendomlighet, och lika väl hade kunnat vara
utplockade från hvilken armé som helst. Och likväl slår detta
påstående mig ännu i denna stund med häpnad, ehuru numera
ej just. derför att Almqvist förfäktade det, utan hufvudsakligast
emedan det såg ut, som hade han verkeligen sjelf trott på den
orimligheten, han i 11 försvarade.

Född är väl den solisten ej ännu och födes icke heller i
brådkastet, som kan leda i bevis, att personligheter, sådana som
Otto von Konow och hans korpral, löjtnant Zidén, eller ens
Sandels och Döbeln äro i Sägnerna så allmänt och obestämdt
hållna, att man helt lätt kan taga miste på dem och i hvilken
soldathop som helst få fatt på alldeles dylika manspersoner. Och
om möjligt, med ännu mer igenkänncliga drag tecknade stiga
menniskorna emot oss i den senare samlingen. Skaldens hand
har vunnit, om också icke i styrka, hvilket knappt nog var möj-
ligt, så likväl i dristighet. Man märker, att segervissheten hos

honom stegrats ännu högre : han känner och erkänner inga svå-
righeter mer, dem han ej vet sig kunna öfvervinna. Han miss-
tröstar ej om att genom sin djerfva framställning väcka del-
tagande och intresse äfven för situationer, ämnade enligt sin
egentliga natur att inge obehag och leda. Såsom det märkeligaste

beviset härpå må anföras behandlingen af de vilda utbrott, hvar-
till von Essens obändiga husarlynne hänförer honom. Att be-
sjunga en sådan historia utan att framkalla harm eller hånlöje
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allt efter olika åhörares sinnesstämning skulle väl ej lyckas mången.
Men Runeberg har haft den förunderliga makten att poetiskt
adla äfven detta i sig sjelft så opoetiska ämne. Öfver de råa:
0- och drag åt helvete nu11 har fallit ur ett i grunden varmt och
godt menniskohjerta en tår, i hvars glans stycket skimrar af
skönhet. Sådan makt att i försonande välljud upplösa äfven de
bittrast skärande dissonanser har endast poesin fått på sin lott.
Figurerna i stycket äro tecknade med den plastiska åskådlighet,
att ej ens den ypperste bildthuggare skulle deri förmå öfverträffa
skalden. Men låt skulptören försöka att medels de bilder, hans
konst erbjuder honom, framställa skaldens idé! Äfven den öfver-
lägsnaste talang skulle ej räcka till att förbyta den hetlefrade
genralen, som i vredesmod svänger sitt stalls gröfsta piska emot
en gammal soldat, till en menskligt intressant personlighet.
Bildthuggare-konstens inskränkta tillgångar skulle göra det för
skulptören omöjligt att på grunden af den gifna situationen upp-
ställa annat än vidriga karikaturer.

Denna betraktelse är egnad att skänka oss finnar mycken
tröst i vårt lands artistiska misérer, som för öfrigt ända till
senare tider ej kunnat väcka annat än de bedröfligaste känslor.
Hade ödet så fogat, att i Runebergs ungdom något tillfälle här
erbjudits åt utvecklingen af anlag för de bildande konsterna, så
vore han möjligtvis nu i stället för en stor skald tten temmeli-
gen obskur bildthuggare 11, som ej hade råd att anskaffa åt sig
en bit marmor till realiserande af sina herrligaste idéer och
som såge sina landsmän under inbördes kif och missunsamhet
begrafva utförandet af hans storartade verk. Att Runeberg under
gynnsammare förhållanden kunnat blifva en lika utmärkt skulp-
tör som skald, det bevisa hans dikter i allmänhet och framför
allt likväl t;Fänrik Ståls Sägner 11. Hans snille ligger i hans öga;
hans fantasi hvilar på åskådningen. Antik naivetet, en beun-
dransvärd förmåga att naturtroget uppfatta och objektivt fram-
ställa sina idéer, allt egenskaper, på hvilka bildthuggarens styrka
.hvilar, besitter Runeberg i sällspord rikedom och friskhet. Lägg
dertill hans fina sinne för formens skönhet, hans energi att kon-
centrera sin andes skapelser inom det oundgängligast erforder-
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liga måttet och hans oförslappade drift att gifva hvarje verk den
högsta möjliga fulländning — hvad vill man begära mer af en,,
ämnad att gå långt i bildthuggarns konst? Det är sannt: någon-
ting erfordras väl ännu förutom allt detta. Men det tillskottet
är af den art, att hvarje land, som höjt sig öfver den allra lägsta
grad af begynnande civilisation rår med att erbjuda dertill tillfälle
åt dem bland sina söner, hvilka lofva att med ära gälda det
emottagna förskottet. Ty fråga är ju endast om en sådan småsak
som en atelier, der den första tekniska färdigheten kunde i eget
land förvärfvas. Såsom sagdt det var kanske en lycka, att Fin-
land för en menniskoålder sedan hade hvarken råd eller lust att
tänka på slika bagateller som skön konst. Genom ett sådant
förmynderskap skulle det möjligen från den fosterländska parnasseii
förflyttat ett af dennas skönaste namn till andra sferer för konsten.
Hvilken uppmuntran till fortfarande försigtighet åt det hållet
ligger det ej i ett så lyckligt resultat af en alla artistiska för-
vecklingar förekommande omsorg!

De egenskaper, hvilka utan tvifvel skulle gjort Runeberg
till en föga vanlig skulptör, hafva emellertid kommit honom så-
som skald lika förträffligt till pass. Hans gestaltbildande förmåga
har dessutom i det poetiska ordet funnit ett vida rikare material,
än marmorn eller bronzen förmått erbjuda. Och obestridligt är,
att just de sidor af hans poetiska produktion, som erinra om
skulpturens verk, äro de, på hvilka hans hufvudsstyrka såsom
skald haft sitt orubbeliga fotfäste.

När man besinnar, att det antika konstnärslynnet i skulp-
turen fann sitt renaste och högsta uttryck, inser man lätt, att de
egenskaper, dem Runebergs skaldekonst har gemensamma med
bildthuggarens, slå mellan hans dikt och den antika sången en
brygga, så vidt sådant för en son af den moderna tiden är görligt.
Besynnerligare kunde det låta, ifall man vågade påstå, att det
är just de samma egenheter i hans skaldeväsende, hvilka aflägsna
honom från vår tids poetiska uppfattning och framställningssätt,

som utöfvat den starkaste dragningskraft på hans samtids sinnen.
Och likväl torde det så förhålla sig. Ingenting är vanligare,
man kunde säga naturligare, än att den rike mannen, som i längre
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tid frossat af all denna verldens herrlighet och kräslighet, omsider
känner sig mäkta blaserad och mätt på hela ståten. Och den
moderna tiden är, åtminstone i poetiskt hänseende, en sådan af
öfverflödets besvärligheter förtröttad Lucullus. Det var icke
ensamt ledan vid de rådande sociala förhållandena, som dref
menskligheten att redan vid denna tids begynnelse i glänsande
salonger samla omkring sig de oöfverskådliga fårskockar, som
vallades af galanta herdar och herdinnor i Amadis-romanernas
ändlösa beteshagar. Och ännu Ulligare behof kände man under
det allt mer förkonstlade adertonde århundradet att läska törsten
efter natur och enkelhet. Medan Rousseau*) och Voltaire från
de högsta spetsarne af Parnassen skenbart beherrskade den
poetiska verlden, smög man sig med omotståndig begärelse till.
de idylliska källor, dem vår landsman Creutz i Norden med
oefterhärmlig naivetet afkopierade efter Arkadiens. så att de nästan
kunde tagas för genuint antika, och i Södern till Gessners, hvilken
likväl på långt när ej var en dylik Moses i framtrollandet af de
menlösa källsprången. Ehuru den arkadiska källan i Voss'
.Jiuise 11 var moderniserad till en präktigt doftande kaffepanna
och den arkadiska luften impregnerad med en grof dosis tobaksrök,
tröttnade likväl hans landsmän på länge ej att låta sig äfven
dessa enkla idylliska anrättningar väl smaka. Hvad Voss uti
sin yLuise 11 hade sökt på lärdomens omväg: natur och enkelhet,
det fann Göthe på den ginaste, i sitt eget väsende, då han diktade
sin herrliga ct Hermann und Dorothea", den enda moderna diktuing
i idyllisk syftning, som kan täfla med de finske skalderna Creutz'
och Runebergs sånger i samma tonart. Med „Fänrik Ståls Sägner",
hvilka dock ingalunda kunna hänföras till denna, har den nämnda
dikten af Göthe likväl i ett annat hänseende en slående likhet.
Äfven der liksom så ofta i Sägnerna röra sig enkla mennisko-
varelser, uppryckta från sin naturliga grund af tidens stormar;
och en blodröd fond kastar öfver dem alla detta fantastiska

*) Aiven Rousseaus förnämsta tjusningskraft låg ändock i den
passion, hvarmed han ville återföra menskligheten till naturen.
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vådeldssken, som ställer också de hvardagligaste figurer i en
poetisk dager.

Dessa flygtiga hänvisningar till allmänt kända fakta torde
här förslå, De erinra derom, att ännu då, när det moderna slägtet
tyckes allra mest aflägsna sig från primitiva förhållanden, saknaden
af detta förlorade paradis slingrar sig omkring alla generationer
såsom ett gemensamt familjedrag. Sjelfva Landlingen, hvilken
dock nu, liksom i alla tider, mindre ofta låter hänföra sig af
fantastiska sympatier, har åt det hållet uppsökt sitt hjelteideal
i våra dagar. Verlden såg väl med hemsk bäfvan den gigantiska
handlingskraften hos framtidsmannen, den på de högsta höjderna
af tidens bildning thronande Cavour, inom några ögonblick neder-
brytas. Men medan lifvets lågor ännu brunno inom denne störste
bland Italh ns tre gränsereglerande vulkaner, öfverhöljde smädelsen
både nära och fjerran idogt med sin dy den lava, jätten kastade
omkring sig. Och redan nu, fastän dessa lågor så nyligen slocknat,
bär verlden ganska sällan på sin tunga hans namn. Men.sjelfva.
smädelsen försötmar sitt hån med en smula honung, när det
sprutas mot Garibaldi. Och låt denne gengångare från den antika
verlden gå tillbaka till sina store fäder, då blir det ett clamamus,
som ljuder från verldens alla väggar utan ända — tills verlden
åter får annat och andra att tänka på.

I alla tider gällde den stora handlingen såsom en bland
verldens sjelfskrifna stormakter. Den gäller så ännu, medan
poesin allt mer och mer nedsättes till en makt af andra, kanske
tredje rangen. Det är likväl icke ensamt denna allmänna för-
minskning af poesins inflytelser på menskligheten, som vållar,
att äfven den mäktigaste dikt i våra bygder icke skulle förmå
framkalla lika starkt genljud som dånet af en kanon uti Italien
eller till och med susningen af Garibaldis sabel derstädes. Ekot,
återkastadt från Alperna och Apenninerna, ljuder helt annorlunda
än ett dylikt, då det stiger ned från Näsebacken. Och klangen
af svenska tungomålet hinner på långt när ej fram till samma
gräns som Sveriges höga hjelterykte. Men så långt det språk
når, i hvars färger aFänrik Ståls Sägner 11 klädt sig, hafva de
framträngt med en styrka, som man knappt mera tilltrodde
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poesin, Med entusiasm blefvo de helsade af landsmännen till
den präktigt glänsande meteoren Tegnér, hvilken Runeberg i sin
ungdom, medan herrligheten af aFrithiofs saga 11 som mest tjusade
och bländade halfva Europa, hånfullt parodierade och aktade
alldeles otroligt ringa. Uti den oändligt fantasirike Stagnelii,
den djupt känslofulle Atterboms fädernesland äro Sägnerna i
denna stund mer hemmastadde än ,_,Liljorna i Saaron 11 och aMar-
tyrerne 11, än 11 och .^Lycksalighetens öll. Detta är
nog förunderligt, men ett obestridligt faktum ändå. Allt detta,
hvari den moderna poesins afgjorda företräde framför den antika
ligger: reflexionens skärpa, fantasins högre flygt, känslans var-
mare innerlighet, får gifva vika för det, som utgjorde en länge-
sedan förgången tids poetiska hufvudstyrka: enkelhet, naivetet*),
individuel begränsning. De allmänt hållna, gestaltlösa sagohjel-
tarne Frithiof och Astolf hafva fått maka åt sig något för sådana
skarpt markerade, lifslefvande figurer som Döbeln och Trossku-
sken ; den allegoriskt fantastiska Felicia för den särdeles rea-
listiska Lotta Svärd. Otrohet, du är stor i Norden! Ännu ej
längesedan hänrycktes vi framför allt annat, af dessa fyrverke-
rier i ord, grannare än alla dylika praktstycken i Palermo,
oaktadt dessas solar, månar och stjerneskaror: fyrverkerier,
dem endast Tegnérs fyndighet egde förmåga att afbränna, ehuru
de lika väl skulle passat för nästan alla högtidligare tillfällen.
Och nu, sedan Sägnerna ljudit i våra öron, finna vi ett säll-
samt behag i ord och talesätt så enkla, att de alls ingen poe-
tisk betydelse skulle hafva, ifall de ej uttalades af samma per-
soner, i hvilkas mun orden af skalden blifvit lagda; ja, så konst-
lösa, att mången svårligen ansåge dem för poesi se'n heller,
ifall han ej vore så fullt, och fast öfvertygad derom, att Rune-
berg är en stor poet. Ty tron på auktoritet hjelper alltid, der

*) Den anmärkningen torde ej vara ur vägen, att de här mer
än en gång återkommande uttrycken: naiv, naivetet, äro tagna i samma
mening, hvari de finnas begagnade i Schillers afhandling „om den
naiva och sentimentala poesin", hvari många nya drag, hvilka seder-
mera ingått i den estetiska vetenskapen, sökte utstaka råmärkena
emellan den fornklassiska vitterheten och den moderna.
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menniskan med eget förnuft och egen kraft- ej kan hjelpa sig
fram ur sina bryderier. Men, såsom redan ofvanför antyddes:,
menniskan hänger äfven i de konstigaste förhållanden med så
oslitliga band fast vid naturen, att der denna möter hennes
längtan också mindre flärdlöst än i Runebergs sånger, gripes
hon deraf med underbar makt. Hennes bästa känsla gläder sig
åt hvarje skymt deraf, såsom vi alla glädja oss öfver de under
lifvets strider och misérer stundom framskymtande minnena af
vår barndomstid:

Då oskulden och friden
An följde våra spär.

Och deri ligger Runebergs konst, att han, ehuru artist- i
högsta mening, ännu kan tala för denna känsla lätt förstådda
ord, liksom folkpoesin endast ledd af sin naturinstinkt talar
till densamma. Deri ligger grunden till den dragningskraft, hans
sånger utöfva på alla icke fullkomligt förstockade och förströdda
sinnen, att i hans dikt konst och natur ej endast stämt möte
för att med hvarandra tvista om sin bättre rätt, utan så, att
konsten, afklädande sig skenet af den makt, hvarmedels hon
dock eger herraväldet öfver naturen, låter denna råda, liksom
en folkvänlig furste incognito ordnande fester för folket låter
detta ostördt lefva i den tro, att det ensamt är herre på
täppan.

Ho är så mäktig att bilda individuela gestalter som natu-
ren? Också står Runebergs natursinne i närmaste sammanhang
med den stora förmåga af individuel karakterisering, hvilken jag
redan tidigare påpekade såsom en högst ovanlig, honom egen
kraft. Så sällsynt ock denna är öfverallt på jorden, har likväl
norden blifvit äfven i detta hänseende ännu mera vanlottad än
andra delar deraf. Rydqvist i sin förträffliga afhandling: ttNor-
dens äldsta Skådespel", klagar öfver sina landsmäns ttoförmåga,
att skapa lefvande, bestämda, åskådliga bilder: att utföra en
handling i klara och kraftiga drag: att med ett ord individua-
lisera och objektivisera i stort och med sjelfständighet 11. Och
detta är en klagan, som ofta blifvit förnyad både af sådana,
som till fullo fattade, hvilken bedröflig sjöförklaring från den
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svenska vitterhetens sida framlades i dylika sorgetoner, och af
dem, som blott genom andras berättelser öfvertygats om de
ständiga skeppsbrott, försöken att med säkra drag karakterisera
hade inom denna vitterhet lidit. Endast med kännedom om
denna till trosartikel upphöjda sjelfförsakelse hos den svenska
vitterheten kan man rätt begripa, hvad Almqvists ofvannämnda
protest mot Runebergs förmåga att framställa individualiserade
karakterer egentligen innebar. Frågan gällde ej ett obetydligt,
tillfälligt företräde, utan ett sådant, att dess besittning ställde
den finske skalden på en isolerad höjd, der han ej lätt kunde
uppnås.

Der det lyriska, elementet är så alldeles öfvervägande som
i det svenska folklynnet och i Sveriges vitterhet, borde det i

det hela föga öfverraska. att gestaltbildningen ej fått sig anvi-
sad en mera framstående plats, än den deri intager. Snarare
kunde det väcka förvåning, att en af de i hvarje hänseende mest
lyriska svenska skalder derjemte varit i besittning af en ganska
anmärkningsvärd förmåga att forma c;åskådliga bilder". Få äro
sannoligt de, som vänta att få höra Bsllmans namn af sådan
anledning här uttalas. Och likväl är det min fasta öfvertygelse,
att, om någonstädes i den svenska sången analogier uti ifrågava-
rande hänseende kunna anträffas, så är det i »Fredmans Epistlar 11,
de böra uppsökas. Då man sjunger dessa i ett gladt lag —

och vid andra tillfällen komma de ju aldrig i fråga — tänker
man, ifall man dervid tänker någonting- alls, vanligen på helt
annat än den objektiva iiffullheten af de framsjungna figurerna
och åskådligheten af de situationer, inom hvilka de röra sig.
Och likväl vore det alldeles icke svårare att göra sig en full-
komligt klar föreställning om lynnet och beskaffenheten af Mo-
vitz' och Mollbergs et Comp:s personer än att bilda oss en så-
dan om Fänrik Ståls, Sven Dufvas och konsorters. Och likale-
des äro vi i tillfälle att ur »Epistlarna11 förskaffa oss en fullt
lika tillfredsställande öfversigt af ställningarna och förhållandena
i 11:0 fyra". Vre hyttor" o. s. v., som den vi ur
Sägnerna kunna bereda oss rörande tillgången vid Munters be-
grafning och i Lotta Svärds tält. Äfven den elegiska tonen,
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som mer eller mindre förnimbar uppstiger ur djupet af såväl-
Epistlarna som Sägnerna, är liksom den humoristiska i det
hela nära beslägtad i hvartdera fallet, — Men oaktadt alla dessa
beröringspunkter mellan de i poetiskt hänseende båda så utmärkta
diktsamlingarna, hvilken omätlig skilnad ändock dem emellan!
Också är det egentligen för att påpeka dessa olikheter, författa-
ren uppdragit, parallelen.

Bland de termer, med hvilka den fraseologiska kritiken allra
fermast slår omkring sig, erbjuda fraserna: subjektivitet och objek-
tivitet styrkan af den högsta trumfen. Vanligen inbillar man sig
med det förra ordet, isynnerhet om det prydes af några epitheta
omantia, hafva utsagt det värsta, man vet om en diktare och
hans verk. medan man å andra sidan genom att tillerkänna en
dikt och dess upphofsman objektivitet menar sig hafva satt kro-
nan på hvardera. Det kan väl aldrig bestridas, att dessa veten-
skapliga termer beteckna högst väsendtliga skiljaktigheter i tan-
kens och fenomenernas hemisferer. Men då de i kritiska expe-
rimenter så der abstrakt spärras från hvarandra, eller till och
med hetsas att uppsluka den ena den andra, är det åtminstone
ej sanningen och vetandet, som vinna på kuppen. Så högt som
någon har författaren erkänt och erkänner den stora förtjensten
af en konstnärs förmåga att objektivt, framställa sina idéer.
Men är han ej derjemte i besittning af motsvarande subjektiva
företräden, kan i ganska många fall den objektiva överlägsenhe-
ten utsättas för så stark afprutning, att verkets värde ej ens
stannar vid nollpunkten, utan nedflyttas till ett negativt. Det
snillelösa vattnet kan åberopas såsom frappant bevis derpå,
huru litet äfven en betydande kapacitet att objektivt bilda be-
stämda figurer ändock i det hela allena förslår. Ingenting kan
i objektivt hänseende vara ostraffligare än dess kristaller: men
de äro likväl bara — is. Vattnet har i alla fåll, . oaktadt sin
snillelöshet, den meriten att vara särdeles oskyldigt. Dess kri-
staller kunna väl fara illa med vår hand och vår fot; men
vårt hjerta lemna de oantastadt. Och det är vida mer än, som
får sägas till många andra objektiva framställningars beröm.
Lusten att drifva det. karakteriska till ytterlighet föder af sig



Om »Fänrik Ståls Sägner". 287

karikaturen, som väl kan vara ett vidunder af qvickhet, men
såsom foster af hånet sällan eller aldrig gör hvarken den for-
mandes eller den betraktandes hjerta godt. På ädelheten och
högsintheten af konstnärens subjektivitet och mången gång äfven
på det objektiviserades innehåll beror ändock oändeligen vida
mer, än både de fullärde och halflärde vilja begripa.

Det var till detta resultat, författaren egentligen ville komma
med den nyss uppställda jemförelsen mellan uFredmans Epistlar 1"

och Ståls Sägner 11. Det medgafs, att korpral Mollberg
och hans kumpaner voro fullt lika åskådligt tecknade som någonsin
hvilken korpral som helst i de sistnämnda sångerna. Ulla
Winblad och Mutter på Tuppen kunna gerna erkännas i detta
hänseende till och med öfverträffa Torpflickan och bröderne
Ramsays moder. Men det vore en hädelse, för hvilken själ
och hjerta rysa tillbaka, att utsträcka jemförelsen längre. Man
kan finna Bellmans personlighet högst älskvärd och intagande
äfven i dennas stora svagheter; man kan beundra honom såsom
ett skaldesnille af det högsta och ovanligaste slag; man kan
trifvas ganska väl bland dessa genrebilder, dem han så oöfver-
träffligt tecknat och dem han med ett så godt menskligt leende
begabbar; men oaktadt allt detta, huru skulle det sinnet vara
beskaffadt, hvilket vågade påstå, att den lilla upp och ned vända
verld, hvari Bellman känner sig oslippligen fasttroilad, kan göra
anspråk på samma djupa intresse, som ingifves af de sferer, der
Sägnernas motiver blifvit uppsökta, så föga omfångsrika också
dessa må vara? På skaldens subjektivitet beror det naturligtvis,
om hans sång hellre väljer sin valplats vid Juutas än på ttTre
liljor 11, hellre vid Wirta bro än i Stockholms gränder. Och utan
att derför göra sig förtjent af beskyllning för pedanteri kan man
väl påstå, att subjektiviteten utöfvat ett ganska helsosamt infly-
tande på konstverket, ifall den bestämt skalden att föredraga
de förstnämnda lokalerna framför de senare, så förträffligt bruk
ock en annan kunnat göra äfven af dem.

Men det är dock förnämligast subjektivitetens inblandning
uti poesin i form af reflexion, nutidens kritici sätta i litanian.
De veta dock icke, hvad de säga. Det oändliga, som den
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moderna poesin fått till ersättning för förlusten af den begränsning,
som utgjorde antikens företräde, vilja de uppoffra, liksom kejsar
Carl V sina kronor för nöjet att lefva i en graf. Tag bort från
sjelfva Shakespeare hans gigantiska kraft att reflektera, och han
stode på långt när ej mera utan like på poesins firmament. En
(»Hamlet 11, beröfvad ryggmärgen af sin reflexion, nedsjönke till en
feg stackare eller en illslug skälm. Hvad Runeberg beträffar,
så har han alltid visat sig ganska tolerant i afseende å förtalet
emot subjektiviteten.

Man tror sig till och med hafva hört. att han stundom
instämt i de tadlandes chorus. Det vore rätt illa, om så förhölle.
sig. emedan han i sådant fall talat ondt om en, som han menat
vara frånvarande. Så fri från reflexion är ändock Runebergs
poesi lyckligtvis icke, som han af missaktning för slaget, der
den röjts hos andre, inbillat sig. Lyckligtvis: ty fastän han i
allmänhet ej älskar att sätta ut sin förnämsta styrka åt det hållet,
och han fordom, medan han ännu skriftligen kriticerade andras
poetiska produkter, menade sig hafva om dessa sagt det värsta,
han visste, då han utropade: »huru endast tänkt är detta"; för-
smår Runeberg likväl ej sjelf att, när det passar i stycket,
pryda äfven sin egen sång med reflexioner, de der icke skämmas
för sig. Tillfälle att närmare leda detta i bevis erbjuder sig
längre fram, isynnerhet då fråga blir speciell om ;;Döbeln vid
Juutas". Redan här torde dock några exempel, tagna ur „Adler-
creutz", der reflexionen ståtligt går hand i hand med den för
ögat åskådliggörande beskrifningen, försvara sin plats. I det
stycket heter det bland annat:

„Att svika pligtens bud var ej hans vana :

Han är en man så trofast något land har födt,
En man. som pröfvat faror, kämpat, segrat, blödt
Som yngling redan under ärans fana.
Du ser ett sinne, som ej bräckts, ej böjts.
Af lust. af nöd, af låga eller höga.
Du ser en ande, som i stormar böjts.
Du ser den tappraste bland tappre. Adlercreutz".
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Och vidare:

..En hopplös färd. en vandring utan rast och halt,
En mistning steg för steg af hemland, ära, allt,
Hvad blott ett brustet hjerta ej begråter".

Derefter:

„De trotsa honom som de trotsa döden".

En mera öfvertygande vederläggning afpratet om reflexionens
skadlighet i poesin kunde ej mången åstadkomma, än Runeberg
i de citerade orden framlagt. De bevisa derjemte, att ett sedligt
skönt, storartadt eller, för att begagna Hegels uttryck, substan-
tiell innehål' för poesin erbjuder äfven den fördelen, att det-
samma ej blott berättigar till, utan äfven väcker, framkallar stora,
ädla tankar. Sjelfva den reflexionslösaste bland alla skalder,
Bellman, slår sig ändock någon gång lös, för ombytes skull ock-
så åt det hållet. Så t. ex. sedan han med den mästerligaste
åskådlighet och humor beskrifvit, huruledes:

4.En Aeneas lik vid Tröja
Movits utur porten gåi—,

kommer han på en jemförande reflexion emellan vådligheten af
de storas här i verlden vanskliga lycka och de fördelar, som

kunna åberopas till förmon för ~fattigdomen vid sin krycka";
och för att åskådliggöra detta företräde med besked slutar han
med målifingen af följande försoningsrika scen:

~Moyits går till nästa krogen.
Borgar der förnöjd ett krus,
Tar ett. rus,
Tapper och trogen.
Somnar vid ett sex-örs ljus*'.

Äfven här, liksom i „Adlercreutz", framgår reflexionen
utur ämnets innersta, beskaffenhet och är således fullt befogad.
Den lockar såsom så mycket annat i „Fredmans Epistlar" ett
leende fram, hvilket svigtar midt emellan vemodets och rolighetens.
Slagen af ett vänligt klappande menniskohjerta förnimmas tydligt
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under reflexionens slöja. Och likväl, hur annorlunda går ej genom
märg och ben den tanken: ~de trotsa honom som de trotsa döden",
eller denna: „allt hvad ett brustet hjerta ej begråter!" Kanske
har en eller annan vid muntert lynne „skrattat sig till döds",
såsom man figurligt plägar uttrycka sig, medan han hört sjungas
vissa roligheter, sväfvande öfver den elegiska grunden, hvilka
vida mer karakterisera Bellman än Runeberg. Men har någon
menniska vid åhörandet af någon enda bland de Fredmanska
muntrationerna känt sina lifsandar så stegras, att lifvets värde
tyckts henne förökadt, medan hon deijemte funnit sig starkare
än någonsin förr att hembjuda detta sitt rikare lif till offer åt
den idé, som för henne varit den högsta; att trotsa hvilket våld
som helst, liksom hon tror sig kunna trotsa döden? Jag vet lika
väl som någon annan, att ett konstverks pris ingalunda får i
allmänhet uppvägas efter dess förmåga att väcka stora känslor;
men det förhindrar mig ändock icke att tilldela högsta priset
åt det verk, som eger makt att bättre än alla öfriga lyfta menni-
skans sedliga känsla öfver dess hvardagliga litenhet. En enda
mäktigt upplyftande idé kan vara mera värd än hundratals re-
flexionslöst framlekande beskedliga noveller. Denna lära är än-
dock en variation af den gamla texten för predikningarna om
konstens skyldighet att sörja för ~moralisk förbättring", som jag
tror mig kunna försvara i trots af allt, hvad de estetiska systemerna
må hafva att deremot invända. Och oaktadt fans ogudaktiga
namn oftare än i något annat poetiskt verk, knappt ~Faust"
undantaget, omnämnes i ~Fänrik Ståls Sägner, tror jag likväl,
att man ur dessa kan hemta mera verklig ~uppbyggelse" än nr
mången postilla. Äfven ~rörelse" åstadkomma de otvifvelaktigt,
ehuru det må lemnas derhän, huru from den är. Ifall förrådet
på ädla tårar kunde uttappas, vore sannolikt dessas källor tem-
meligen försinade inom den läsande finska menskligheten, sedan
de utsatts för Sägnernas press. Om det öga, som i vårt land
aldrig fuktats af en tår, då det först möttes af dessa Sägners
bilder, kan med fog sägas detsamma, som Fursten i Göthes
~Torqvato Tasso" påstår om ett sinne alldeles igenstängdt för
poesins makt: det duger ej för himlen, ej för jorden. Det kan
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väl i allmänhet vara en nog opålitlig pröfvosten för en vitter
produkts verkliga värde, att den lyckas frampressa tårar. En
sådan kunde ju hafva den farligaste medtäflare i hvilken skral
julpredikan som helst, som med behjelplig svada klämmer om
vederbörandes tårkörtlar. Men med de tårar, i hvilka Sägnernas
bilder simmat i finska ögon, är det ändock en helt annan, all-
deles egen sak. Ett utmätningsutslag kan ej vara mera fritt
från allt sentimentalt pjunk än dessa sånger ; en moders varning
till sitt barn ej mera upphöjdt öfver vanligt effektsökeri än de.
Och likväl åstadkomma de samma rörande verkan som denna var-
ning. Detta synes förunderligt: men är det dock mindre, än
det synes. Ty Sägnerna tala till allt det ädlaste, som kan röra
sig uti en nations bröst. De vända sig till hennes vördnad för
sina hjelteminnen; hennes, om än slumrande kraft att, liksom
de män, från hvilka hon ärft dessa minnen, dö för sitt lands
räddning och ära. Och derför, att känslan för det ädla icke
dör i en nations hjerta, innan hon sjelf, sedan hon öfverlefvat
allt det bästa, som deri funnits, är mogen att falla i sin graf,
har så mången tår fallit på så månget blad af Fänrikens Sägner.
Ty det arma menniskohjertat har intet högre uttryck än tårens
för alla de känslor, som äro för goda att — utskrikas på torget.

Ett ibland de högsta företräden, ja måhända det högsta,
hvarigenom den moderna menskligheten står öfver den antika,
är det mer och mer klarnande medvetandet deraf, att sann
mensklig ädelhet ingalunda är ett privilegium, fästadt uteslutande
vid yttre adelig samhällsställning. Den. bestämdaste arbetsplan
för menskligheten, som historien föreskrifvit och upptecknat, är
hennes oafbrutna sträfvande att demokratisera Sig. I begynnelsen
gäller Gudomligheten allena såsom sjelfherrskande makt; snart
usurperas denna makt af fursten ensam, hvilken anser sig ha
fått den af Gud. Men småningom utbreder sig Guds maktfull-
komlighet öfver hierarkin, och furstens fördelar sig på aristo-
kratin. Och hvad det lider, känner sig tredje ståndet vuxet
att slå sig ned på såväl den enas som den andras herresäten:
att, såsom redan ofvanför påpekades, vilja vara allt. Så radikala
anspråk hafva massorna, det egentliga folket aldrig teoretiskt
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uppställt, ehuru äfven de någon gång i känslan af den styrka,
som feberskakningar åt dem gifvit, praktiskt för en stund tyckts
rusa till samma resultat. Men mera, än de sjelfva det förstått
och förmått, har den moderna bildningen, humaniteten åtagit sig
att föra deras talan; och det med allt mera tillväxande framgång.
Likväl har det endast undantagsvis varit fråga om att förhjelpa
folket till envälde. Men man har småningom allt mer och mer
kommit öfverens om giltigheten af dess rättighet att gälla såsom
— menniska, likaväl som någon annan.

Det måste dock medgifvas, att äfven folket sjelft, åtmin-
stone medelbart, betydligt hjelpt till att åstadkomma en sådan
vändning i det moderna tänkesättet. Hufvudsakligast genom sin
sång har folket förmedlat en sådan sinnesförändring hos de folk-
klasser, hvilkas förnämsta företrädesrätt bestod i högre grad af
bildning. Herders begrepp om ;,humaniteten" utvidgades omätligt
genom hans gränslösa blick öfver yttringarna af folkens andar
i deras sånger. För första gången lärde de bildade då att känna
respekt för folket, ej för de massors skull, det kan sätta i rö-
relse, när det gäller handling, utan för det djup af medfödt geni,
som uppenbarar sig i dess dikt. Om den mellan beundran och
förvåning sväfvande sinnesstämning, som i den civiliserade verlden
åstadkoms, då Herder ur skog och bergsklyftor hade uppfångat
~folkens stämmor", kunna vi finnar göra oss en klarare före-
ställning, ifall vi erinra oss den sensation, som Kalevalas och
Kanteletars framträdande här väckte. Det folket, på hvilket vi
dittills varit vana att blicka ned såsom på ett föremål förtjent
af vårt medlidande både för dess lekamliga och andliga armods
skull, framstod nu inför vår syn rätande på sig och täflande i
andlig kraft med all verldens yppersta poetiska andar. Det hade
i massa vunnit erkännandet af sitt högre menniskovärde. Dess
egen sång hade i detta hänseende åstadkommit mer än alla de
strider, det mot en hård natur och ännu hårdare fiender förr ut-
kämpat, förmått åstadkomma.

Och hvad finska folkets sång sålunda påbegynt, fortsattes
af „Fänrik Ståls Sägner 11. Om det i den förra bjudit aktning
genom sitt inneboende snille, ökades respekten vid betraktandet
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af den ädelhet, som ur dess själ och hjerta framlyste, der det
framstod midt bland jordskalfvet, som Sägnerna målat. Redan
tidigare påpekades, huru imponerande det visar sig äfven i aElg-
skyttarne 11. Det är likväl egentligen blott i sitt hvardagslif, som
det möter oss der. Pistol i .-(Julqvällen 11 står genom sin kolos-
sala kraft att lida och försaka framom folket i 11

— ifall man undantager mästaren uti den konsten: den aktade
tiggaren Aron — och således redan närmare Sägnernas gestalter.

Ifall Sägnerna hade inskränkt sig till att framhålla hög-
sintheten hos Döbeln, Sandels och Adlercreutz eller hos Duncker.
Schwerin, Kulneff och deras likar, skulle väl äfven en sådan
samling af sånger varit synnerligen värd att med beundrande bifall
helsas för dikternas utmärkta förträfflighets skull. Men såsom
banbrytande, epokgörande skulle dessa -sånger det oaktadt svår-
ligen kunnat erkännas. Dylika, genom samhällsställning eller
lysande bragd framstående personligheter hafva ju redan i tusen-
tals år lockat, sångarena att i tusenfaldiga modulationer öka de
genom historien eller traditionen förherrligades glans. Oräkneliga
riddar- och kämpavisor lefde hela sitt lif igenom på dermed
beslägtade ämnen. Spaniens romanser, skottarnes ballader likaså.
Färgerna, tonarten omvexla väl hos olika folk och på olika tider
betydligt: men äfven de högtstämdaste lyror, sjelfva Homeri,
Pindari, Shakespeares hafva länge ära och pris att utdela endast
åt- dem, hvilkas yttre lycka förhöjt eller — ersatt deras förtjenst.
Den af sådan lycka förskjutne är förlorad, hemfallen åt mördande
hån, om till hans öfriga olycksöden sällat sig det värsta: det,
som kastat honom in i sångens aristokratiska pärskammare.

I följd af all aristokratis fall mångenstädes eller åtminstone
lutning ditåt, har äfven inom diktningens verldar stark reaktion
egt rum i afseende åde antydda förhållandena. Men äfven denna
reaktion, liksom alla andra sådana, har icke motstått frestelsen
att gå lika långt i öfverdrift som den orättvisa, hvilken dymedels
skulle stäfjas. I senare och senaste tider hafva poeterne ofta
nog med förkärlek utvalt till hjeltar för sina framställningar
asämre folk 11. Men desse poetiska parvenyer uppträda då sällan,
om uttrycket tillätes, absolut, d. v. s. endast i kraft af den
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menskliga duglighet, som äfven i de mest nödställda belägeuheter
kunnat bevaras. Till fotapall, . hvarpå dessas menniskovärde sti-
ger opp, nedkastas vanligtvis nu, i deras tur, de af lyckan mera
bortskämda klasserna och individerna, hvilka förföljas af poeten
med bittraste harm, för det de ej äro lika eländigt lottade här
i verlden som andra, hvilka företrädesvis anses förtjenta af all
möjlig lycka, emedan de i lifvet fått umbära den. Ju mera det
menskliga intresset tages i anspråk för 11, lurendrejare,
galerslafvar och andra dylika på mensklighetens yttersta, utmär-
ker bortkastade varelser, desto djupare nedsättas de på samhällets
höjder öfverst flytande figurerna. Hur annorlunda förfar ej Rune-
berg, äfven när han söker upp den kärna af menniskovärde, som
oförstörbar kan gömmas bland misérerna af de olycksaligaste
förhållanden! Hans afsigt är då ingalunda den att utmåla sådana
omständigheter såsom de enda, i hvilka en dylik kärna låter
konservera sig i samhället. Intelligensens, bildningens, karakte-
rens anspråk på öfverlägsenhet qvarstå oantastade och obestridda.
Den högre ställningen i lifvet tvingar ej den högre lyftningen i
själ och sinne att halka ned och gå förlorade i bråddjupen der
nedanför. Äfven i detta hänseende är „N:o Femton Stolt" ett.
makalöst stycke. Oaktadt det djupa menskliga intresse, skalden
med förunderlig skicklighet förstått ingifva för sångens hufvud-
hjelte, bibehåller likväl Döbeln oafkortad äfven i menskligt hän-
seende all den öfverlägsenhet, som gifves honom af hans yttre
ställning, dit han genom sitt snille, djerfva mod och ädelhet
blifvit lyftad. Det är hans af humanitet ledda blick, som upp-
söker, finner och framdrager det frö till ädel mensklighet, hvilket
lifvets köld ej förmått inklämma i osmältbar is uti ~Fähunds",
den af samhället förskjutnes bröst. Förutan Döbelns varma,
deltagande själsgodhet hade „Fähund". oaktadt sin i Lappo-slaget
ådagalagda heroism, förblifvit under sitt återstående lif samma
eländiga varelse, han dittills alltid varit. Det är denna stora,
försoningsrika idé af den andeligen öfverlägsnes, lyckligare lot-
tades skyldighet att uppträda såsom medlare mellan en åt ödets
obarmhertighet hemfallen medmenniska och olyckans rof, som åt
ifrågavarande, liksom åt så mången annan sång af Runeberg,
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gifver en karakter af ädel humanitet, himmelsvidt skild från de

moderna diktares uppfattning, hvilka anse sig kallade att i sina
produkter kasta godtyckligt om vigterna uti de vågskålar, i hvilka
menniskornas olika lotter uppvägas. I stället för att Döbeln
skulle bli neddragen, på det att „Fähund" måtte kunna klifva
öfver den fallne till ernåendet af sitt borttappade menniskovärde,
växer hjelten öfver det vanliga menskliga måttet, medan han lutar
sig ned för att upplyfta en varelse nedtryckt djupt derunder.

Man kunde väl mot detta resonnemang, i afsigt att det
vederlägga, invända: medan ingen enda af de på lyckans lägsta
trappsteg liggande figurerna försoningslöst lemnas i begabbelsens
våld uti sägnerna, tillhöra de obarmhertigast medfarna utan un-
dantag lyckans och samhällets enfants gåtés. Så konungen,
fältmarskalken, prelaten. Lätt upptäckes likväl, att det ej är
en demokratisk skadefröjd, som föranledt skalden att med tyngden
af sitt hån nedtrycka dessa mer eller mindre högt uppsatta per-
sonligheter. Det är deras egen verkliga eller — inbillade elän-
dighet, som i Sägnerna gjort dem till syndabockar. De nedsättas
icke för den samhällsställnings skull, de råka innehafva, utan
för det, att de synts skalden så ovärdiga att der stoltisera. Väl
är det obestridligt, att Döbeln ställes i herrligare dager genom

de skarpa skuggor, som förvrida hans kontrasts, prostens, bild.
Sammaledes är de Savolakska officerarnes lika suveräna förakt
för faran som för sin öfverbefälhafvare ingalunda egnad att be-
reda sympatier åt lumpenheten af dennes feghet. Men äfven om
det kan tagas för afgjordt, att skalden ganska väl insett och
sannolikt också åsyftat den effekt, som kunde genom samman-
ställandet af dessa motsatser åstadkommas, berättigar oss ingen-
ting till förutsättningen, att han medels ett gungningssystem
velat blott upplyfta den ena genom att trycka ned den andra.
Skaldens sätt att behandla den först nämnda personen i det
förhånade triumviratat, konungen, är bäst egnadt att öfver denna
fråga sprida ljus. Ehuru den åt persifflerandet af Gustaf Adolf
egnade sägnen söker beröfva denne furste hvar tum ej endast af
förmåga att leda ett rikes öden, utan ock allt menniskoförnuft,
tillväxa likväl ej heller ens hans åhörare för gången, den gamle
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Toll, gref Piper, Carl Lagerbring, med en enda tum i storlek
genom denna anticiperade dethronisering.

Och lika litet som en biafsigt i berörda syftning föranledt
skalden att missbruka till endast ett medel den menniskoadel,
han lyckats upptäcka också under förhållanden, der få andra skulle
ana, att en dylik perla kunde ligga fördold, bestämmer honom
något annat yttre ändamål till detta poetiskt-heraldiska experi-
ment med dechiffrerandet af sådana för vanliga ögon oläsliga
adelsbref. De, hvilka helst låta sig tjusas af skallerormens
giftiga blick, kunna svårligen begripa den dragningskraft, som på
ett storsinnadt skaldehjerta utöfvas af dessa mensklighetens ur-
älsta diplomer, i hvilka större eller mindre fragment-er någon
gång bevaras, äfven der man ej tror sig hafva någon anledning
att uppsöka dem mer. Fröjden öfver dylika upptäckter kännes
i ett sådant hjerta lika lifligt såsom den, hvilken fornforskaren
erfar, då han uppgräft ett fynd, hvarpå i sekel ingen blick
fallit, Och denna fröjd är det enda motivet, som föranleder Säg-
nerna att lika gerna dröja vid den fin ske trosskusken som .vid
fältherren. På återgifvandet af hvarderas bild utgifves samma
stora mått af kärlek. Det är ett karakteristiskt drag hos Rune-
berg, hvilket han i det hela likväl har gemensamt med alla dem
bland sitt lands skalder, som förtjena namnet, att han med själ.
och hjerta lefver med och i det behandlade ämnet. Af den för-
nämhet, hvarmed den beryktade romantiska ironin såg ned på
sina poetiska uppgifter, finnes hos honom ej det aflägsnaste spår..
Och lika litet röjer sig hos honom denna blaserade trötthet, som
mången gång gäspar emot oss ur verser, sammanskrifna äfven
på stunder, då den poetiska kallelsen hållit sig undan — emedan
det ändock hör till saken, att en poet gör vers.

Det torde möjligen ändock väcka förundran hos en eller
annan läsare att här se åberopad den kärlek, hvarmed Runeberg
omfattat Sägnernas föremål. Med ett ironiskt: u den man älskar,,
den agar man 11, skola de måhända antasta påståendets sannfär-
dighet. Också kunna de hemta styrka åt sin protest ej blott
från de våldsamma sarkasmer, om hvilka helt nyss varit fråga,,
utan kanske ännu mer från den ironiska behandling, för hvilken
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den allra största delen af Sägnernas hjeltar och äfven hjeltinnan
Lotta Svärd varit utsatt. Med ganska få undantag gäller ju om
hela sällskapet, hvad som specielt uttalas om den nämnda damen:
något tåla de skrattas åt. Och det vore väl en högst sällsam
ars amandi, som lärde, att man får begabba föremålen för sin
kärlek.

Det måste erkännas: dessa invändningar hafva icke så obe-
tydligt sken af sanning omkring sig i allmänhet; och hvad angår
sarkasmerna särskildt, äro de obestridliga. Det är klart, att
en skald ej hyser synnerlig ömhet för personnager, dem han
handterar så, som fältmarskalken etc. blifvit behandlad. Men sat-
sen, att Runeberg med hela sin själ lefver i de ämnen, han be-
arbetar, gäller till fullo äfven angående dessa skuggpartier. Deri
uppenbarar sig ett manligt glödande hat, hvilket användt på sitt
rätta ställe, kan vara lika mycket värdt, som den frommaste kär-
lek. 11 och ett annat dermed nära sammanhängande
stycke kunde åberopas såsom ytterligare bevis derpå, ifall sådant
vore af nöden. Betraktar man saken något närmare, torde det
visa sig, att en ganska manlig kärlek ligger till grund för dessa
utbrott af hat. Men det vore omöjligt att grundligare missförstå
andan, som genomgår Sägnerna, än om man i den kärlek, som
uppbär de skildrade gestalterna, endast såge en C! hatets broder 11.
Det må gerna medgifvas, att på denna jord någon enda gång
möta oss själar, så uppfyllda af englagodhet, att ett—- jag säger
ej hånlöje — men till och med ett skämtande löje blott riktadt
emot en medmenniska vore för dem mera motbjudande än offran-
det af deras lif för dem, de älska. Jag är viss som om min
tillvaro, att sådana själar finnas till. Men de tillhöra egentligen
icke jorden: de hafva gått vilse dit från himlen, deras rätta hem.
För oss andra vanliga barn af vår tid kännes likväl skämtet, så
länge det är a gladt och godt 11, såsom en bland lifvets angenämaste
kryddor. Och mången bland oss har småningom blifvit en sådan
Mitridates i konsten att sluka gift, att ej ens den giftigaste smä-
delse, isynnerhet om den är någorlunda inlagd i qvickhet, kan
störa vår digestion.
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Äfven konsten att begabba hör till de företräden, till hvilka
menskligheten endast småningom haft det nöjet att mogna. I
begynnelsen och ännu långt derefter låg denna pigga konst all-
deles i linda, Man kunde väl redan närmast utanför paradisets
portar i vredesmod klubba ihjäl sina bröder; och ej långt deri-
från förstod man sig uppå att från dessa förmedels en grynvälling
lurendreja sig till förstfödslorätten. Men att med ilsket hån fräta
deras hjertan till döds, det hade man ännu då icke hunnit lära
sig. Roar det en att liksom på en skala öfverskåda denna be-
gabbelsekonstens långsamma, men säkra utveckling, vinnes öfver-
sigten lättast, ifall blicken följer den judiska folkandens omsväng-
ningar intill senaste tider. Det torde hålla hårdt i äfven för
den fyndigaste exeget att i Gamla Testamentets samtliga böcker,
de apokryfiska ej undantagna, upptäcka ens så pass stor dosis
qvickhet, som belöper sig på den andefattigaste korrespondens-
artikel från hufvudstaden till ett finskt landsortsblad. Drag af
arghet ända till frenesi saknas der ingalunda; men argheten gör
ännu icke grimaser, grinar ej försmädligt åt sina vederparter.
Den gammal-testamentariska argheten förespår undergång åt ko-
nungar och folk, störtar afgudar och utrotar hela folkstammar.
Det var tiden för det hebraiska lejonets vrede. Det sönderref,
men log icke. En bland dess sista mandater var den att uppspika
verldens, under dess ramar födde Frälsare på korset. Kom så.
en annan tid. I stället för att få hata och förderfva andra, var
det judiska slägtet nu öfverallt sjelf utsatt för hat och förderf.
Den gamla argheten fick ej mera ge sig luft på det gamla fä-
derneviset. Tillbakaträngd till de innersta gömställen af folkets
hjerta, blef den inbiten der och gallsprängd. Men falskare spegel
liar en gäsande harm aldrig ställt för sig än judarnes, då dess
uttryck inför verlden ej fick bestå i annat än i de förvridna,
hemskt smilande dragen af deras mot jorden böjda anleten.

Och hvilken grundlig kurs i smädekonsten fingo de ej under
långa sekel genomgå, medan de möttes, hvarthän de än vände
sig, af hån i alla de former, detta kunde antaga. Dessa lär-
domar, understödda af en outtröttlig praktisk användning, gingo
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för dem ej förlorade, ehuru först deras senaste ättlingar hade
nöjet att deraf göra ett allt omfattande bruk.

Men ett mellanskof egde likväl rum och det gjorde på det
djupt förbittrade judafolkets sinnen ungefär samma intryck, som
Döbelns menskliga godhet åstadkom på „Fähund 11, hvilken till
samhället stod i lika förbindelse som detta folk. Den under
senare hälften af adertonde århundradet allt mer verldsomfattande
filantropin begynte draga sig till minnes, att äfven judarne
ändock voro på sätt och vis menniskor. Än mer: man erinrade
sig, att menskligheten hade dem att tacka för icke så litet. Under
den konung, hvilken ej blott uppställde såsom princip, utan äfven
efterlefde densamma, att __i hans stater livar och en skulle hafva
rätt att bli salig efter sin fason"; andades judarne åter en gång
friare, än fallet hade varit sedan par årtusenden tillbaka. Det
verkade underbart, otroligt. Öfver den hårda skorpa, som be-
täckte en tillbakatryckt, stelnad förbittring, uppvällde en hel
ström af de menniskovänligaste känslor. Det var genom Moses
Mendelssohns och hans vänners hjertan denna ström banade sig
väg. Och i Lessings stora själ utvidgade den sig till ett haf
utan strand, hvarur aNathan den vise 1* uppstod fridsällare, för-
soningsrikare än Neptunus i den antika dikten.

Denna i solskenet af de kristnas välvilja upptinande ny-
mosaiska Jordanflod slukades dock snart nog af ett nytt Dödens haf,
bittrare, mot allt lefvande fiendtligare än det gamla, geografiska.
Samma kristliga tolerans, som hos Mendelssohn hade framkallat
behofvet att visa, huru välförtjenta deraf hans stamförvandter
voro, utöfvade på den efterföljande generationen en alldeles mot-
satt verkan: den vanliga, som i alla tider varseblifvits, då slafvens
boja plötsligt brustit. På den urgamla argheten, som äfven i
dess välmakts tider utmärkt det intolerantaste bland alla folk,
hade hopat sig ofantliga nya lager, hvilka, oåtkomliga för all
frisk luft, efterhand öfvergått till förruttnelse. När de så länge
förhånade, förtryckte, förtrampade omsider fingo öppna sina hjer-
tans hela förråd, dunstade derur en önska, tillräcklig att förpesta
hela verlden, ehuru den hittills ännu knappt hunnit rå ens med
hälften deraf, emedan smittans utbredning icke öfverallt förefunnit
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de tjenligaste kommunikationsmedel. Ventilernas -tal, hvilka i
våra dagar utsläppt de pestilentiösä dunsterna, är legio. De
mest frejdade bland dem bära namnen Börne och Heinrich Heine.
Desse och så många andra, behäftade, såsom den sistnämnde sjelf
sjunger, amit dreifacher Seuche: mit Armuth, Krankheit und
dem Judenthume 11, hafva beredt rikelig ersättning åt judastammen
både för det, som brast hos deras älste förfäder och de senare
komne. Moses och profeterna hade visat sig synnerligen van-
lottade, hvad qvickhetens gåfva beträffade. Redan Börne och
Heine ensamme, att ej tala om deras själsförvandter, egde till-
räckligt af sorten att i dess skedvatten, såsom den förre, upplösa
alla gudomliga och menskliga ting eller, såsom den senare, oskära
och nedsmutsa dem. Och om judarne under hela medeltiden och
ännu långt derefter hade lidit all möjlig smälek och förnedring,
togo deras senaste målsmän, som äskade och fingo ljud inför hela
kristenheten, rundeligen all skada igen genom att öfverflytta på
afkomlingarne af sin stams forna förföljare det hån, som blifvit
sväljdt i tysthet under förnedringstiden. Det hjertblod, som ym-
nigt rann ur giftiga sår, slagna af dessa store sin stams näm-
nare, har till det mesta redan spårlöst försinat i sanden, flygande
öfver lifvets öknar. Men förfärlig är smittan af hånet, bitterheten,
hvilken ur den tillfredsställda judiska blodshämnden kastats äfven
till ställen, föga eller intet tryckta af den skuld, hämnden när-
mast drabbat.

Författaren har sett sig tvungen att uppehålla läsaren med
denna episod om utvecklingen och yttringarne af den moderna
judiska satiren, emedan han ej känt något lämpligare sätt att
gifva en klar föreställning angående beskaffenheten af de satiri-
ska elementer, hvilka obestrideligen genomgå största delen af
Sägnerna. Men meningen kan ingalunda vara att genom efter-
letandet af likheter mellan skämtet i dessa och hånet i Börnes
och Heines skrifsätt söka uppdaga en sådan klarhet. Tvärtom:
den borde framgå ur kontrasterna, som ställas emot hvarandra.
Författaren tillåter sig påpeka några bland de väsendtligaste.
Hvilken af skadelystnad icke alldeles genomfrätt menniska har
väl kunnat utan en viss ångest genomläsa något blad af dessa
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författare, isynnerhet ifall det begynner i någorlunda mild och
human stämning ? Man är fullt förvissad derom, att bockfoten
förr eller senare skall sticka fram för att öfverkorsa och ned-
sudda den jemförelsevis beskedligare början. Ty man vet, att
dessa författare blygas mer än för någonting annat att ertappas,
medan man kunde tro dem svigta under en sådan svaghetssynd.
Krisen är således oundviklig; men huru och när skall den bryta
fram? Det är frågan, som gör en orolig; och man känner sig
först något lugnad, sedan det kritiska momentet är förbi, då
Mefistofeles nyper i den resp. auktorn med den frågan, han sjelf
bäst är i tillfälle att besvara: »Herr Doctor sind sie des Teu-
fels? 11 Man har då åtminstone visshet derom, att det värsta är
öfverståndet. Sorgligast, är att skåda, huruledes äfven den vida
vägnar manligare, ädlare af dem båda, Börne, tror sig finna i
argheten högsta uttrycket af kraft, och att i smädelystnaden rö-
jes säkraste kännetecknet på ett patriotiskt tänkesätt. — Sjelfva
deras oändligen mycket mildare stämde stamförvandt, Auerbach,
hvilken måhända bebådar öfvergången hos det judiska snillet
till fredligare tänkesätt i framtiden, blickar endast alltför ofta
liksom genom ett dystert grafgaller ut på den blommiga jor-
dens ting.

De bittert sarkastiska partierna i Sägnerna, hvilka här re-
dan mer än en gång blifvit påpekade, må nu lemnas åsido.
Nekas kan i alla fall ej, att för den, som ville uppsöka jemfö-
relsepunkter med företeelserna af »Juden Börnes politiska förtvif-
lan11

— för att begagna ett ord af Atterbom — just dessa par-
tier erbjöde en temmeligen rik skörd. Olikheterna äfven mellan
dem och Börnes sätt att gå tillväga äro ändock för den opar-
tiskt dömande ganska påtagliga. De förra framträda ined drag,
som icke skulle misspryda Juvenalis' satirer och Junii bref. I
dem röjer sig, med ett ord, någonting lejonaktigt, erinrande om
alla tiders frimodigaste begabbelse. Den genomärlige Börne kan
deremot ej ens, då han vill visa sig såsom tapprast, förneka sin
judiska natur, formad genom det tusenåriga förtryck, som brutit
ned hans förfäders och stams ädlaste lifsandar. Hans hån lurar
tigerartadt på sitt rof och kastar sig från ett bakhåll deröfver,
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då ingen anledning att vänta ett sådant angrepp tyckes förhan-
den. Man är ej alltid säker derpå, att endast det lumpnaste
skall blöda under dess hvassa klor. Det kan nästan lika lätt
hända, att äfven det bästa kommer att sitta emellan. Den stora
genomgripande skilnaden mellan sarkasmerna i Ståls.
Sägnerll och Börnes hån har väl ändock ytterst sin grund i de
olika källor, ur hvilka de flyta. De förra framgå ur en sedlig
känsla, som alltid åtminstone vill vara rättvis, så långt den det
förstår. Det senare deremot rusar ut ur politisk förbrytelse,.
hvars karakter allestädes är att förakta såsom den ömkeligaste
svaghet pligten att göra rättvisa äfven åt en motståndare.

För sammanhangets skull har man icke kunnat undgå att
framhålla äfven dessa skiljaktigheter. Men så väsendtliga de än
må synas, nedsättas de likväl till obetydligheter i bredd med de-
olikheter, hvilka här erbjuda det egentliga föremålet för vår be-
traktelse. Har väl någon menniska vid genomläsandet ens af
de Sägner, der skämtet med de framställda personligheterna går
längst, erfarit den känsla af obehag, hvilken ofvanför påpekades
såsom betecknande för studium af Börnes och Heines skrifter'?-
Jag kan ej föreställa mig något sådant. Tvärtom ingifva Säg-
nerna alltid denna harmoniska sensation af trygghet, en finkäns-
lig natur måste erfara i umgänget med humant bildade perso-
ner, äfven då a när skämtet tar ordet i vänskapens lag 11. Man
är viss såsom om det vissaste, att någonting sårande, stötande,,
gement ej kan i en sådan krets uppdyka ens på roligheternas
högst uppspringande svallvågor, utan att allt skall få ett godt,
med bildningens fordringar väl förenligt, slut. Lika säker är
man också att i Sägnerna allt skall taga den humanaste, vänli-
gaste vändning, äfven der början tyckes temmeligen starkt gå ut
på drift; — alldeles i motsats emot det ofvanför anmärkta för-
hållandet i ofvannämnde författares skrifter. En bekännelse kan
jag härvid likväl icke tillbakahålla. Ingenting synes mig förun-
derligare, än att ett ömtåligt, snarsticket, misstänksamt folk, så-
dant som vi finnar, kunnat ifrån begynnelsen förlika sig med
den förtroliga behandling, så mången respektabel bjesse i Säg-
nerna rönt. Man har ju aldrig förnummit, att en landtstorm af
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aslägter och anförvandter'1 rest sig i massa för att ställa skal-
den till rätta, emedan denne ej med "tillbörlig devotion egnat
sin hyllning åt ett vördadt föremål för deras minne och pietet.
Numera sedan den föreställningen småningom fått allmänneligen
insteg, att en mention, mer eller mindre honorable i Sägnerna
är för den dermed behedrade nära nog liktydig med ett faste-
bref på ett odödligt namn. vore det väl ännu absurdare än förr,
ifall vilda protester blefvo inlagda mot äran, som skett ens hus.
Men den, som inbillar sig, att egenskapen af att vara absurdt
skulle i sådana fall lägga det ringaste hinder i vägen, har illa
följt med sin- tid. Mera oväntadt förekommer det i alla fall,
att ej ens efter Sägnernas första framträdande, då man ännu
lefde närmare den naiva tid, som hade varit vittne till den
famösa A—sköldska polemiken i 11, någon fann
sig åtminstone offentligen uppmanad att af Runeberg utkräfva
blodshämnd för någon pater familias, hvilken ansetts i Säg-
nerna behandlad med sidovördnad.

Det var en synnerlig lycka, att Runeberg hade nog mod
att icke rygga tillbaka för vådan af en sådan extrajudiciel be-
straffning. Ifall han gifvit vika för dylika farhågor, är det fara
värdt, att större delen af Sägnernas blad hade förblifvit oskrifna.
De krigare i Sägnerna äro i det hela lätt räknade, som så upp-
fyllt skalden med respekt, att han ej tillåtit sig hos dem vända
utåt någon skymt af en roligare sida. Till dessa få höra i

främsta rummet Döbeln och Adlercreutz. Sjelfva Sandels, som
i historien utan tvifvel kommer att taga lofven af dem alla,
möter oss i dikten till en början handterad så jovialiskt, att
den, som råkat taga närmare kännedom om den historiske San-
dels, skulle hafva svårt att förlika sig med den poetiska, ifall
det honom egnade stycket icke vore, betraktadt såsom komposi-
tion, så mästerligt och framför allt dess slut af en så oöfverträffe-
lig skönhet och försonande kraft.

Då en personlighet af så stora dimensioner som Sandels"
ej tyckts skalden stå högre, än att den ännu vore åtkomlig för

udd 11, borde väl ingen bland de jemförelsevis mindre
hafva rätt att beklaga sig öfver den förtroliga närgångenhet,
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hvarmed han trängt deras svaga sidor på lifvet. Också voro
icke få bland de besjungna både personerna och tilldragelserna
af den natur, att enligt Runebergs skaldelynne honom lemnades
endast valet emellan att antingen låta dem qvarligga ovidrörda
i sitt värde eller ock att umgås med dem så, som han i Säg-
nerna det gjort. På hvad annat sätt, än det han begagnat,
skulle han väl reda sig t. ex. med den trumf af Bra«ken, för
hvilken von Konow damp till marken, von Essens konflikt med
Matts Kusk, von Törnes maner att tyda ordres, von Fieandts mani
att utdela örfilar och mera dylikt? Äfven om han velat öfver-
gifva det fält, hvarpå hans framställnings hufvudstyrka rör sig,
huru skulle han rått med att idealisera dylika föremål ? Effekten
hade ju blifvit en löjlighet af helt annat slag än den rolighet,
han nu åsyftat åstadkomma; ty den effekten skulle återfallit på
skalden, som försökt det omöjliga. Men hvad, som för en skalds
idealiseringslust skulle varit rent af ogörligt, har för Runeberg
lyckats förträffligt med tillhjelp af — humorn.

Med afsigt har författaren ända hittills tillbakaträngt detta
för utredningen af vårt ämne så oumbärliga ord, ehuru det ofta
nog velat flyta ur hans penna, såsom det enda lämpliga att be-
teckna motsatsen mellan den judiska satiren och den i Sägnerna
rådande skämtsamma tonen*). - Blott denna af engelsmännen
först i estetisk syftning begagnade och småningom af de flesta
civiliserade språk adopterade konstterm kan gifva ett för minsta
misstydning utsatt namn åt det skämtsamma elementet, som så
ymnigt genoraflödar Sägnerna- — Sjelfva uttrycket måste förut-
sättas såsom allmänt bekant äfven för denna skrifts läsare. Men
då med utsägandet af detta namn en ibland hjertpunkterna af
de sånger, som utgöra föremålet för våra betraktelser, blifvit
berörd, synes det oundvikligt att med några ord antyda, i hvad
mening termen: 11 här blifvit tagen. Författarens yrke
medför den olägenheten, att vid behandlingen af dylika ämnen

*) Endast ett par gånger, t. ex. pagg. 261 och 264, har han
dock låtit det ordet hafva sitt fria lopp i förbigående, emedan det
der endast med svårighet kunnat ersättas af något annat.
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som det ifrågavarande utkramandet af skollärdom är svårare
att undvika, än ett visst slöseri dermed fölle sig. Såsom hit-
tills skall man dock äfven här göra bruk af denna vishet en-
dast så mycket, som erfordras för att undgå att sjunka ned i
de vanliga, omotiverade frasernas bottenlösa moras.

Såsom en öfverraskande lucka i de gamla judarnes litera-
tur påpekades nyss, att de icke kommo sig till att uppställa åt
sina ättlingar föredömen i satiren. Ibland dem florerade likväl åt-
minstone en man, hvilken, ifall han behagat taga ut steget, kun-
nat gå rätt långt åt det hållet. Orsakerna, som hindrade ho-
nom att bland üßarnen11 bryta en ny bana i den vägen, må
hafva varit hvilka som helst; af blygsamhet hölls han åtminstone
icke tillbaka. Här syftas nämligen på den der prelaten blaud
herrar fariséer, hvilken var så innerligt tacksam emot sin Gud,
för det han ej behöft blifva en sådan stympare här i verlden
som andra menniskor — isynnerhet den stackars publikanen.
Om någon hade förtjenat att i en framtid kallas farbror af publi-
kanen Börne var det utan tvifvel en andans man med så upp-
höjda tänkesätt angående sin egen förträfflighet. För skämtet
har han lyckligtvis icke gått alldeles förlorad. Ännu i ttherr
prostens 11 vördiga person emottager han en gärd af beundran
uti Sägnerna.

Äfven hans lynne har gått i arf till alla dem, hvilkas enda
sätt att visa sin tacksamhet emot Gud består i att skrifva arga,
bittra, hånande satirer. Bland alla möjliga skaldeslag är det,
som, tagande sin position högt ofvan menniskornas hufvuden,
vältrar ned förkrossande begabbelse öfver dessa, onekligen lik-
som det inhumanaste, äfven det bålaste. Att så förhåller sig,
härrör hufvudsakligast ändock af besagda position, framför allt
om upphöjelsen är inbillad. Det hör till hvar menniskas oefter-
gifliga rättigheter, att hon, stående på samma plan med sina
motståndare och kämpande för lifvet, icke behöfver göra sig
samvetsskrupler, äfven om hon råkade träffa motparten i hjertat
eller ögat. Men att i stolt medvetande af den oåtkomlighet,
som gifves henne af en plats, dit försvaret ej kan räcka, roa
sig med att förderfva varelser, hvilka tydligen framstå såsom
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personer, ehuru ställda lågt nedanför, är ofta nog fegt och all-
tid skamlöst. Sådan visar sig vanligen den personliga satirens
karakter. Dess oföränderliga valspråk är ett plagiat från det
fariséiska: Jag tackar Dig, min Gud, att jag icke är såsom andra
menniskor.

Ehuru ej sällan begagnande sig af samma vapen som sati-
ren är likväl humorn, framför allt hvad det subjekt beträffar,
hvarur den utgår, raka motsatsen af satiren. Der mästaren i
denna, i känslan af sin öfverlägsenhet och frihet från all skuld,,
finner sig uppmanad att utan barmhertighet nagelfara med och
tukta alla andras fel och brister, känner sig humoristen så litet
fritagen från den lott, som blifvit alla dödligas arfvedel, att han
ofta tager på sig till och med en större anpart deraf, än ound-
vikligt vore. Han går stundom lika långt i förtviflan som sa-
tirikern i öfvermod. Medan denne äfven i bästa fall svänger
sitt gissel i afsigt att genom spöslitning förbättra sina medmen-
niskor, är det för humoristen ett behof att uppsöka hvarje spår
af ädelt och godt, som hos dem kan finnas, ehuru de blifvit
dömda att vara — menniskor. Kunde han dervid beskyilas för
någon egoistisk afsigt, så låge väl denna endast i hans fröjd
att finna sig tillhöra ett slägte, ej så alldeles förkastligt som
satirens gisselsvängare utmålat det. Satiren är i allmänhet, så-
som redan dess ursprungliga namn — satura — tyckes anings-
fullt förutspå, till sin natur begränsad, torr', ett pot-pourri.
Sjelfva benämningen humor betecknar deremot någonting fly-
tande, elastiskt. Också extravagerar den obegränsadt både mot
höjden och åt djupet. Den förflygtigas till de fabulösaste fan-
tasier, vänder i farten upp och ner på allt hvad den vidrörer,
och närmar det disparataste och aflägsnaste med synnerlig qvick-
het till hvartannat. Den kan, endast följande ögonblickets nyck,
bygga upp och rifva ner lika väl som trots någon Napoleon 111.
Såsom denne kan humorn allt, hvad den vill, och vill allt, hvad
den kan, förutom — och här upphör likheten — att vara hård,
obarmhertig, menniskoföraktande, slugt beräknande. Den goda
Jean Paul, med detta hjerta, hvari en hel verld af mennisko-
kärlek fann ett beqvämare rum än en vanlig portion egoism och
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afund i ett bröst af det hvardagliga snäfva måttet, kan åbero-
pas såsom den odödliga typen för humorn i dess största, vid-

sträcktaste stil.
Tagen i sådan omfattning öfveren sstämmer ingalunda ofvan-

stående uppgift på humorns kännetecken med dennes sätt att i
Sägnerna uppträda. Ty alldeles främmande för detta är derstädes
en sjelfsvåldig lek med fantastiska omöjligheter, mer eller mindre
hårdragna jemförelser, sentimentala utgjutelser i oändlighet och det
gränslöst, godtyckliga föraktet för verklighetens alla rättigheter.
I Sägnerna flyter ej humorn bort med de bilder, som den poe-
tiska realismen gestaltat, utan genomtränger dem blott med must
och märg, hvarmedels gestalten vinner ännu mer kraft att stå
på sig för egen individuel räkning. Genom denna inflytelse kan
äfven det i sig sjelf torraste ämne erhålla nödtorftig poetisk
saftighet, och den kantigaste figur så pass mycken böjlighet och
lifsfärg, att de passa in i stycket, utan att hvarken det ena eller
den andra behöfver uppoffra sin innersta beskaffenhet och natur

åt äran att presenteras inom sångens verld. En utifrån appli-
cerad idealisering, liknande försöket att påkläda en från folk-
hopen tagen man eller qvinna herrskapskläder, blir umbärlig
derigenom, att det bästa, som kan frammanas ur sjelfva situa-
tionens eller personens väsendtligaste innehåll, ställes opp såsom
motvigt mot de brister och felaktigheter, af hvilka de äro behäf-
tade, och hvilka icke behöfva undanskylas eller förnekas, utan
tvärtom kunna saklöst framhållas, emedan de ändock visa sig
såsom det tillfälliga, relativt likgiltiga, der väsendets kärna är
god och oförderfvad. Det är från denna punkt, den djupa gräns-
skilnaden mellan satirens och humorns uppfattning egentligen
utgår. Medan den förres lust och fröjd är att såsom hufvudsak
framdraga till upptuktelse det felaktiga, vanskapliga, misspry-
dande och att anse det derjemte sig uppenbarande dugliga så-
som någonting oväsendtligt, tillfälligt, som betyder mindre än
intet vid uppgörandet af den felandes debet och credit, känner
sig humorn lycklig, då den äfven under askan af ett förbrun-
net väsende upptäcker en ljusglimt, hvaraf försonande skymtar
kastas öfver de omgifvande ruinerna. Satiren sätter sin högsta
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ära i att hata mycket. Humorn söker ej sin egen ära; men
skulle den det göra, satte den sin ära i att älska mycket och
att icke tro sig alls bättre än t,_den der publikanen 11. Detta är
i allmänhet karakteren af Fänrik Ståls humor. Då han i sina

11 säger sig hafva varit en af »granadörens sort11

och vidare utlåter sig så:

„Skral var sången, priset ringa, hans publik var likaså:

Närmast honom kring hans trappa stodo i förtroligt lag
Några trasigt klädda pojkar och en glad student och jag"

är det sannerligen ej för att njuta af den känsla, hans öfver-
lägsenhet inger honom, som han derom erinrar. Hur annorlunda
skulle ej samma beskrifning taga sig ut i satirens högfärdiga mun,
utan att knappt ett enda ord behöfde förändras utom det, åt-
minstone här, så blygsamma jagl

Dessa knapphändiga antydningar torde på detta ställe för-
slå, sedan de tjenat till belysande af tidigare, spridda yttranden
i samma syftning. De borde derjemte kunna begagnas såsom
grundval för tillämpningar, dem en specielare granskning af åt-
skilliga, hvar för sig betraktade 11 skall framkalla.

Med anledning af hvad senast yttrades angående Sägnernas
metod att låta de menskliga svagheterna stå u ,i förtroligt lag 11

tillsammans med de egenskaper, som åt de framställda gestalterna
skänkte det ädlaste menniskovärde, har man kanske erinrat sig
ett märkvärdigt fenomen i den moderna literaturen, hvilket tyckes
erbjuda i ögonen fallande analogier med det påpekade förhållan-
det. Det är isynnerhet Victor Hugos dramer, som gifva tillfällen
till uppdragandet af dylika paralleler, ehuru det i dem uppställda
exemplet på många håll lockat till efterföljd. Utan orättvisa kan
väl ej heller förnekas, att grundntotivet för såväl Hugos som
Sägnernas förfarande ytterst härflyter från samma källa: en human
böjelse att icke framställa det, som gått förloradt eller varit
nära att det göra i verkligheten, äfven lika förtappadt i och för
poesin. Men oaktadt denna förvandtskap i afseende å upphofvet,
hvilken skilnad i sätten, hvarpå de ursprungligen beslägtade åskåd-
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ningarna sedermera artat sig, sedan de uppfostrats af tvänne
detta tidehvarfs största skalder.

Man erinre sig Victor Hugos förfarande t. ex. i
de I'Orme" och framför allt i uLucretia Borgia 11, der metoden är
stegrad till sin yttersta spets. Tyckes det då ej, såsom hade
undseendet med menniskornas svagheter och skröplighet, hvilket
har sin grund i känslan deraf, att sådant hos dem är ett ohjelp-
ligt slägtfel, urartat till en tolerans, nästan glömsk af den skarp-
synthet, hvarmed menskligheten bestraffades redan vid syndafallet:
förmågan att skilja emellan godt och ondt? Obilligt vore väl än-
dock påståendet, att Victor Hugo icke lika väl som någon annan
insåge det afskyvärda i Lucretias själsriktning och handlingssätt
i allmänhet. Icke heller framställer han sin hjeltinna såsom ett
dygdemönster, värdt att efterföljas, såsom Macchiavelli i sin
aPrinciperi framställer hennes broder, den diaboliske Cesare Borgia,
c,der Virtuos des Verbrechens 11, såsom mönster för italiensk po-
litik. Men nekas kan å andra sidan ej, att Lucretias skanda-
lösa personlighet inger skalden ett tragiskt intresse, som man
vore frestad att beteckna såsom oanständigt; och värst är, att
han tager den hälft djuriska instinkten af hennes passionerade
moderskärlek såsom full ersättning, icke för hennes fel, utan för
hennes brott. Sådant skulle Shakespeares djupa sedliga känsla
aldrig tillåtit honom, ehuruväl han ej anser sig för god, eller
rättare sagdt han är tillräckligt god att låta ett försonande sken
falla på sjelfva Macbeth, sjelfva Othello. Och, om möjligt, hade
Runeberg än mindre kunnat förmå sig till dylika poetiska efter-
gifter, på bekostnad af sedlighetens fordringar, för Lucretias
djefvulskaper. Det är sannolikt ännu mera denna sedliga an-
tagonism än den estetiska, som föranledde honom fordomdags att
med förbiseende af dramats många poetiska förtjenster med ytter-
lig stränghet nagelfara med detta stycke af den i alla fall så
storartade skalden. ■— Såsom bevis uppå den säkra takt, hvaraf
den sedliga känslan i Sägnerna ledes, må här åberopas fram-
ställningen af tiDe två Dragonerne 11. Stycket är bygdt på afund-
sjukans lumpna grund, och det förstås af sig sjelft, att ett så-
dant motiv ej egnar sig för en allvarsam poetisk behandling
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annorlunda än dymedels, att den eländiga passionen visas såsom
besegrad af ädlare, menniskan värdigare själsrörelser. Men det
märkvärdiga i saken ligger åt helt annat håll: skalden motstod
frestelsen att låta den komiska sida framträda, hvilken hade varit
så lätt att ur ett dylikt ämne vända främst utåt. Tvärtemot
Sägnernas vana att leka med allt, som kan bli föremål för skämtet,
har skalden senterat, att afundens makt, frätande på ett i grunden
ädelt soldathjerta, ej var att leka med. Sjelfva humorn låter
här sina anspråk falla; och de båda dragonerna stå i sin, för
all rolighet ogenomträngliga allvarlighet vid sidan af de lika oåt-
komliga personerna, som bära namn af Döbeln, Torpflickan, Mol-
nets broder.

En hufvudsaklig vigt har i denna skrift mer än en gång
blifvit fästad vid Sägnernas tendens att låta också de små i lifvet,
de af lyckan förskjutna gälla uti poesin allt, hvad de någonsin
förmå. Detsamma kunde sägas äfven om skaldens uppfattning
af Sägnernas ämne i dess helhet, ehuruväl ej förtjensten i detta
hänseende får uppskattas lika högt, emedan dispositionen till en
sådan uppfattning nu för tiden redan ligger i vårt lands luft,
och förtjensten delas af tusen sinom tusen. En på Finlands jord
född menniska måste vara förgäten C( af hemland, ära, allt, hvad
blott ett brustet hjerta ej begråter 11, ifall det visserligen jem-
förelsevis obetydliga, i små dimensioner utkämpade, finska kriget
och dess hjeltar ändock icke skulle hafva makt att sätta någon
sträng uti hans ödelagda bröst i dallring. Men mellan ett sådant
gränslöst armod på all känsla för fosterland och den djupt i
hela ens väsende trängande patriotism, som var af nöden för att
förmå taga denna vårt lands strid på lif och död så i stort, som
Sägnerna det göra, ligger dock ett ofantligt afstånd. För Homerus
t. ex., som äfvenledes besjöng ett krig, hvilket mätt med de mått,
senare fejders gigantiska utsträckning erbjuder, kunde synas blott
en i ett större helt försvinnande episod, erfordrades det i alla
fall vida mindre förmåga att medels tillhjelp af patriotisk fantasi
höja sitt ämnes betydelse och vigt. Endast den, som aldrig känt
eller låtit hvardagens prosa trycka ned i glömska, livad den gamle
skalden i menskligt heroiskt hänseende gjort af det Trojanska
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kriget, kan finna det obetydligt. För Homerus var det i alla
fall det vigtigaste han kände; och såsom ett förspel till det be-
tydelserikaste krig, som någonsin blifvit utkämpadt — Greklands
kamp mot Asien, hvarigenom Europas gryende civilisation räd-
dades från undergång — har det ännu i dag anspråk på ett stort
historiskt intresse utanför det poetiska. En svårighet, som ej
fanns till för Sägnernas skald, hade Iliadens ändock kanske att
-öfvervinna. För honom, Joniern, såsom hvars egentliga moder-
land Mindre Asien måste anses, voro de sympatier, han för de
trojanska förhållandena omisskänneligen röjer, så naturliga,
att den opartiskhet, hvarmed han gör rättvisa åt sina landsmän,
grekerna, nästan kan tillräknas honom som förtjenst. Då skalden
låter Tröja representera alla de mildare, humanare känslorna,
om hvilka hans tid kunde göra sig föreställning; då dertill ännu
kom, att Hektor och hans landsmän herrligt kringstrålas af den
högsta glans, någon strid kan sprida kring kämparne: ärans att
värna hus och hem, att såsom sköld emottaga huggen, mättade
emot livar och ens Andromake och Astyanax; då till allt detta
ytterst lägges det tragiska intresse, som lyftar upp i starka armar
och åt mensklighetens medkänsla visar ett folk, vigdt åt ound-
viklig undergång, ehuru det skulle vara väl värdt att få lefva
— inser man klarligen, hvilka svårigheter mötte Homerus, när
honom ålåg att framställa äfven sina vilda Akäer såsom föremål
för menskligt deltagande. Väl tala till deras förmon den kränkta
rättvisan, gästvänskapens brutna lagar. Men ehuru det för tanken
är fruktansvärdt stort att se ett helt folk hotadt med tillintet—-
görelse, emedan en skön qvinna blifvit förledd att stryka kring
verlden med en lika skön karl, faller det sig dock svårt för kän-
slan att ställa sig på de starka hämnarenes sida. — - Af alla
dessa svårigheter existerade för Sägnernas skald icke en enda,
Invid hans hjeltar och hjeltinnors led stå såsom hans bundsför-
vandter ej blott de sympatier, hvilka lägrat sig kring Tröja så-
som en trogen, ehuru vanmäktig vakt. Äfven alla slag af rätt, med
undantag af den, der rättstillståndet genom kriget blifvit brutet, i
sista instansen åtgörande: den starkares, sälla sig till dessa.
Den sköna Helena, som med älskvärdhet och, ifall den ej förslår,
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med oemotståndligare medel skulle vinnas, är för Sägnerna —

Finland och hennes på granit thronande dotter Sveaborg.
Deremot hafva Sägnerna förelagt sig helt andra svårigheter

att öfvervinna, hvilka för den mest aristokratiska bland skalder
icke funnos till. För Homerus hafva folket, krigareskarorna,
massorna ingen annan betydelse än den af ett ödsligt, o,drufvor

beröfvadt11 haf, hvars böljor godtyckligt sättas i rörelse af de
gudasända vindarne. Dessa vindar, de från gudarne härstam-
mande stamcheferna, drottarne betyda ännu allt, folket intet.
Väl kifvas de sinsemellan, och fåfängt ropas åt dem, att mång-
väldet platt icke duger: en må vara allas öfverherre. Det der
är för dem ett prat i vädret, så vidt det angår inskränkningar
i deras eget godtycke. Men tager sig någon enskild bölja i det.
någon gång uppbrusande hafvet friheten att för egen och andras
räkning äska ett knotande ljud, då äro genast samtliga herrarnes
spiror ense om nödvändigheten och billigheten af att färga dess
rygg både brun och blå. Och det bittraste, mest föraktande hån
åtföljer våldet på köpet. Behofvet af att skildra en ur detta
haf, såsom en räddande engel, uppstigande broder11 är
för Homerus lika otänkbart, som möjligheten, att den arme Ther-
sites skulle rehabiliteras af Telamoniern Ajax eller af Pelejaden
Akilles, vore det, En 11 måste evinnerligen förbli en
fähund, emedan han dertill af ödet och menniskor var slagen.

Homeri gestaltbildande förmåga är beundransvärd, och dess
skapelser hafva, såsom bekant, i alla tider tjenat till väckelse och
motiv för måleriet och skulpturen, framför allt den senare. Det
är således den högsta ära, man kan tillerkänna Sägnerna, då,
man finner deras gestalter i allmänhet icke stå efter de homeri-
diska i teckningens säkerhet och i åskådligheten af det fram-
ställda. Ja, man kunde gå ännu längre och i vissa hänseenden
gifva företräde åt den konst, hvarmed Sägnernas figurer blifvit
fastade vid deras mästerliga taflor. Några bland de vackraste
ord. som från Hegels lärostol gått ut i verlden, innehålla den
stora tänkarens uppfattning af Akilles' bild, sådan den för hans
blick strålade ur Uiaden. Denna uppfattning har obestridligen
sin fulla sanning och riktighet: men det förtjenar likväl anmärkas,
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att de drag, af hvilka bilden är sammansatt, ingenstädes möta
oss i Homeri dikt på ett ställe koncentrerade till ett helt. De
måste tvärtom hopletas från många olika håll, dit de, såsom den
episka sångens natur det oeftergifligen kräfde, blifvit efterhand
kringströdda, allt som olika situationer föranledde hjelten att mot
dessa vända någon ny sida af sitt rika inre utåt. Sägnernas
bilder deremot möta oss helgjutna på en gång; och denna full-
färdighet gifver dem ett dramatiskt lif och all erforderlig åskåd-
lighet för inbillniiigskraften, utan att denna behöfver kalla efter-
tanken till hjelp, för att han måtte kunna plocka tillsammans
figurens membra disjecta, liksom Lämminkäinens moder det gör
med bitarne af sin styckade älskling. Närmare betraktade hafva
dock de homeridiska gestalterna fullfärdigheten mera gemensam
med Sägnerna, än man vid första påseendet föreställt sig. Ty
i hvartdera fallet upptagas de i dikten ungefär i sådant skick,
hvari skaldernas fantasi tyckt sig böra utbilda dem. Hufvud-
skilnaden ligger blott deri, att Iliaden sparar på detaljerna af
den öfversigt, skaldens intuition beredt honom, och utger det
hela endast småningom, stycke för stycke; medan Sägnerna genast
låta hela verlden åskåda sina bilder, en efter annan, såsom de
sjelfva, en gång för alla, föreställt sig dem. Någon egentlig ut-
veckling af de föreställdes inre menniska, försiggående under de
åskådandes egna blickar, eger således ganska sällan och endast
undantagsvis rum såväl i Iliaden som i Sägnerna. — Denna an-
märkning saknar ej sin vigt; ty den innehåller i frö allt hvad,
som hufvudsakligen kan invändas mot författarens redan i början
af denna skrift uttalade åsigt, att i Sägnerna varseblifves en viss
lutning åt det dramatiska hållet. Men af detta medgifvande följer
alldeles icke ännu, att hvarken det episka eller lyriska elementet
i Sägnerna vore så öfvervägande, som man velat finna det.

Med epikens behof af utrymme, inom hvilket den vore i
tillfälle att låta hufvudströmmen af de berättade tilldragelserna
jemte dess talrika tillflöden breda sig åt alla kanter, förlikes
omöjligen den vanligtvis så ytterst knappt utmätta terräng, hvarpå
Sägnernas invånare ega att röra sig. Hvilket tempel som helst
kan hafva tillräckligt rum för ett dussin statyer, äfven om dessa
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äro af kolossalaste sort; men deraf kan man ej sluta till, att
ett helt regementes evolutioner skulle finna tillräckligt svängrum
under dess hvalf. Sådant är äfven i de allra flesta fall förhål-
landet med Sägnernas panteon. Hvar och en, som haft äran
att der få sig en plats anvisad, rymmes väl på denna beqvämt,
men han har ändock ingenting att deraf aflåta åt andra, som
kunde ha lust att tränga honom på lifvet. Intet slöseri med

ord kan upptäckas, hvarken då bilderna sjelfva föra sin talan,
eller då de äro föremål för en annans beskrifning. Att till det
sagda vidfoga en ny främmande fras vore lika betänkligt som
att derur rycka bort en eller annan mening. I sistnämnda fall
skulle man lemna qvar en stympad torso; i det förra hade man
endast åstadkommit ett genom retuscheringen af en klåpare för-
fuskadt verk, huru ädelt det ock må ursprungligen hafva varit.
Sägnernas bilder kunna ingenting umbära af hvad de fått; men
lika litet behöfvrt cle emottaga något tillskott från främmande
hand. ■— Här är naturligtvis icke fråga om den i runo-stil hållne

broder 11, utgjutelserna af korpral Buss' svada vid pa-
rentationen öfver Hans Munter och ett par andra liknande fall.
De .höra till undantagen; och derpå får ju en karakteristik af
det hela aldrig grundas.

Med den föreställning om det episka skaldeskapets beskaffen-
het, författaren gjort sig, skulle det erfordras en böjligare efter-
gifvenhet på sanningens bekostnad, än lian kan berömma sig af,
till att i denna knappa form, som i allmänhet utmärker Sägnerna,
återfinna de kännetecken, dem han trott sig varseblifva i epiken.
Han söker i dem förgäfves detta slöseri med — om han så får
uttrycka sig — fristående berättelser om allehanda tilldragelser,
denna fröjd öfver att kunna måla t. ex. bataljstycken, som syn-
nerligen karakteriserar Homerus och från honom, mer eller
mindre, ärfts af alla hans efterföljare. 1 sjelfva »Adlercreutz 11,
der bataljmåleriet mer än vanligt tagit ut sin rätt, är detta än-
dock bundet vid karakteristiken af situationen och af de handlande
personerna, hvilken äfven här, liksom i de flesta andra fall. för
Sägnerna är och förblir hufvudsak. Vill man göra sig en kla-
rare föreställning om detta Sägnernas förfaringssätt, då deras
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förnämsta syfte är att låta ett hufvudföremål framträda i dess
rätta dager, och de derför nedsätta alla detaljer till endast medel
att åstadkomma erforderlig belysning, vinnes kanske en sådan
insigt lättast, om man anställer en jemförelse mellan c.Molnets
broder 11 och t. ex. tiDöbeln vid Juutas 11. Båda dessa stycken äro
rikare på detaljer och skiftande vyer än något annat bland de
öfriga. Men i det sistnämnda refererar sig dock allt ytterst till
Döbelns personlighet. Det är dennes öfverlägsenhet öfver hela
sin mästerligt skildrade omgifning och öfver situationen, som
skalden föresatt sig att illustrera, Ej ens om sjelfva bataljen,
för hvars vinnande Döbeln framställes så oumbärlig, får man veta
någonting annat, än att:

„Innan qvällen hann sin skugga sända,
Var ryska styrkan kastad öfverända"

Det är nästan otänkbart, att en episk dikt hade låtit af-
spisa sig ined så litet och försakat nöjet att skildra gången af
en strid, på hvars utgång så mycket uppgifves bero.

Hur annorlunda finner man ej det ämnet behandladt, som
betecknas med namnet »Molnets broder 11. Detta stycke står i
allmänhet alldeles enstaka, utanför den krets, som omgifver Säg-
nerna. Författaren anser sig derför förbunden att underkasta
detsamma en specielare granskning och skall bjuda till att längre
fram fullgöra denna sin skyldighet. I sammanhang med det nyss
anförda behöfves på detta ställe endast en sida af saken fram-
hållas. Det episka elementets öfvervigt i stycket röjer sig omiss-
känneligen i den friare sjelfständighet, hvarmed en mängd detaljer
här framträda. Väl ligger det i den poetiska kompositionens
plan, att äfven dessa detaljer framför allt skola tjena att höja
styckets hufvudhjelte upp till hans höga betydelse. t Men de be-
finnas alldeles icke vara reducerade till det knappaste mått, som
erfordrades för ett sådant ändamåls vinnande. De hafva ej åt
detta så uppoffrat allt sitt oberoende, att de icke till en viss
grad kunna göra sig gällande på egen hand. Skulle man hafva
hjerta att amputera bort ett eller par dussin de vackraste lik-
nelser, kunde denna ohyggliga operation försiggå, utan att der-
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för styckets innersta väsende blefve alltför mycket blottstäldt.
Dessutom intager hjeltens älskarinna en så stor och upphöjd
plats af och i det hela, att hon med honom delar icke så litet
af det intresse, hvaraf broderlotten bör tillfalla Molnets broder.

Misstager sig icke författaren alltför mycket, så borde de
anförda omständigheterna vara sådana, att de förefinnas i hvarje
dikt, der den episka skaldearten är den rådande. Men, såsom
redan blifvit omnämndt, han vet sig icke ofta hafva i Sägnerna
upptäckt dylika, epiken utmärkande kännetecken. Kanske är
således den slutsats, han af dessas frånvaro dragit, icke alltför
dristig. I hvilket fall som helst vidblifver han, till dess han om
motsatsen hunnit öfvertygas, den åsigten, att det episka elementet
på långt när ej så ymnigt genomtränger C! Fänrik Ståls Sägner 11,
som man af en vanlig, på traditioner bygd dikt skulle ha an-
ledning förvänta.

Hvad åter Sägnernas lyriska beståndsdel beträffar, är det
omisskänneligt, att en sådan i vida rikare mått än den episka
genomk]ingar flera bland deras sånger. Men äfven den lyriska
tonen ljuder i alla fall ur Sägnerna på långt när ej så ofta, som
mången varit böjd att antaga. Här må anmärkas, att Runebergs
skaldeskap icke, såsom de allra flesta nyare poeters, brutit fram
ens i begynnelsen ur en lyrisk stämning. När planen till ».Elg-
skyttarne 11, som väl torde erkännas innehålla ett ovanligt knappt
mått af lyrik, upprann i hans själ, hade derur ännu inga lyriska
utgjutelser af synnerlig betydelse strömmat. Det var först i ett
skaldestycke, stående alldeles ensamt, liksom en vulkan, i hans
diktnings verld, Runebergs lyrik tog en flykt, som man af dess
natur, hvilken i allmänhet visat sig mera beslägtad med den
episka diktartens lugnare lynne, knappt hade väntat. Författaren
syftar här, såsom lätt inses, på ».Svartsjukans nätter11, en dikt,
hvilken han ej ens, om det gällde att dermed göra dess skald
ett nöje, kan låta bli att beundra ännu i dag lika mycket som,
då den framträdde först. Den är äfven i det hänseendet af stor
märkvärdighet i Runebergs skaldiska utvecklingshistoria, att deri
redan uppenbara sig i rikaste mått dessa anlag för dramatiskt
skaldeskap, hvilka sedermera kommit aNadeschda" och framför
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allt Sägnerna tillgodo, ehuru han, tyvärr, underlåtit hittills att i
sjelfständiga produkter af högre värde göra denna sin förmåga
gällande. Författaren erinrar sig, att, sedan ».Svartsjukans nätter11

hade blifvit utgifna i första häftet af Runebergs dikter, Franzén
i ett bref, hvari han tackade för den tillegnan, som prydde dikt-
samlingens första blad, uttryckte sin glädje öfver att se en skald
framträda uti hans fäders land, i hvilken detta kunde hoppas
erhålla en dramatisk poet af hög betydelse. Väl har detta hopp
sedermera ej besannats ; men icke dess mindre framlyser äfven
derur den beundransvärdt fina känsla för yttringarna af poesins
alla arter, som i så hög grad utmärkte Franzén. Vid sidan af
Sägnernas lyrik, ja, oftast, framom denna, står en gestalt-bildande
förmåga, hvilken ingalunda är lyriken egen; tvärtom är hon för
ingen bland poesins arter mera främmande än just för denna.
Men den förmågan är deremot en bland de grundvalar, af hvilka
den dramatiska poesin förnämligast uppbäres.

Trogen sin föresats att genom jemförelser med beslägtade
ämnen söka vinna belysning åt det närmast behandlade, tillåter
sig författaren att kasta en flyktig blick på ännu en annan an-
tik skald, hvilken i årtusende gällt såsom det oupphinneliga
mönstret för all högre lyrik, liksom Homerus varit ett sådant
för sina efterföljare i den episka poesin. När man besinnar, att
Pindari uppgift, liksom Sägnernas, var besjungandet af nära stå-
ende fosterländska kämpagestalter, borde en, om också endast i
förbigående anställd jemförande betraktelse icke sakna allt in-
tresse. Väl kunde häremot invändas: Pindarus egde ju endast
att illustrera knytnäfveskämpar och annat dylikt sällskap, som
för den moderna civilisationen icke har någon högre betydelse
än en skock beridare. Om förlåtelse! Man måste taga seden,
dit man kommer; och ganska upplysta män hafva äfven i våra
dagar ännu vid läsandet af Pindarus utan svårighet försatt sig
i den sinnesstämning, som erfordrades för att begripa dennes
entusiasm för segrarene vid de olympiska och pytiska spelen.
Om ett sådant folk som grekerna fann det lämpligt att beundra,
ära, besjunga dessa sina kämpar genast lika innerligt och varmt,
som vi finnar efter mogen besinning under en menniskoålder
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kommit oss till att göra det med segrarenc vid Siikajoki, Lappo
och Wirta-bro, är det väl detta folks ensak. Att med anledning
af Sägnernas sätt att förfara med sina hjeltar erinra sig, huru
Pindarus gått tillväga med sina, borde i alla fall ej anses chi-
kanöst för någondera parten.

En väsendtlig, ehuru för den egentliga afsigten med jem-
förelsen mellan Pindari kämpaqväden och Sägnerna mindre vigtig
grundolikhet, må här först i förbigående påpekas. Huru litet
skäl den grekiska skalden för öfrigt må göra för äran att till
sin börd vara beotier, röjer han likväl åtminstone den likheten
med sina stamförvandter, att han icke tyckes förstå sig på
raljeri: en brist i uppfostran och själsförmögenheter, som utan
tvifvel icke obetydligt bidrog till att åt dessa förskaffa den egna
reputation, hvaraf de isynnerhet hos de snillrika ateniensarne
voro i obestridt åtnjutande. Men äfven om Pindarus hade varit
vida mer disponerad — både i aktiv och passiv mening — för
qvickhet, än man har anledning förmoda, skulle det ändock hö-
geligen öfverraska, om man funne honom egna sin hyllning åt
någon den tidens (.(.Fältmarskalk 11, ifall naturen redan då lyckats
frambringa ett sådant praktexemplar. Och nästan lika oväntadt
vore det att se honom behandla en eller flera bland föremålen
för sina sånger med den närgångna humor, hvilken vi funnit ge-
nomtränga största delen af Sägnerna. Man kan ej gerna för-
vänta den ytterlighet i liberalitet hvarken af de segrande käm-
parne sjelfva eller de personer och samhällen, hvilka för dem
närmast intresserade sig, att de mot skäligt honorarium skulle
hos skalden beställa qväden, i hvilka de besjungna hjeltarnes
roliga sidor vändas utåt både inför det fina attiska löjet och den
mindre belefvade spartanska begabbelsen. Den tebanske lyrikern
hade således ingen anledning att ej följa sin naturliga böjelse
för allvar i alla sina sånger. Också återspegla hans qväden utan
något enda afbrott detta stränga humör, som är himmelsvidt skildt
från Sägnernas humor. Men det hafva dock Pindari lofqväden
gemensamt med Sägnernas, af all yttre anledning oberoende
dikter, att det ädla hos menniskorna och i deras handlingar med
mäktig genklang af hvardera återgifves. Det ligger deremot
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Pindarus föga om hjertat — och just denna omständighet är för
vår jemförelse den afgörande — att framställa en lefvande yttre
bild af de kämpar, han med sin sång vill förherrliga. Blott
några få alldeles allmänna drag kastas på segrarens egen indi-
vidualitet. De förstå väl att visa oss en man, ej ovärdig af
lyckans, :segerns ynnest, Men huru hans inre och yttre menni-
ska må hafva sett ut, det blir för hela efterverlden en gåta, som
skalden ej anser mödan värd att lösa. Segrarens person gifver
honom endast en önskad anledning att uppsöka de minnen, som
inom kämpens slägt eller fosterbygd kunna ställas i närmare
eller aflägsnare sammanhang med denne, hvilken senast kastat
strålarna af ny glans öfver hädangångna tiders och förfäders
herrlighet. I Sägnerna deremot är den besjungna individen det
afgjordt och främst framträdande. Sjelfva äran, som från honom
faller öfver folk och land, är endast en tillfällig, ehuru naturlig
följd af hjeltens ställning till dessa. Utan synnerlig orättvisa
kunde man till och med antaga, att valet af ämnen, der det ej
varit af dessas vigt och betydese för det hela ovilkorligen före-
skrifvet, i de flesta fall bestämts af det tillfälle till karakte-
ristiska målningar, de erbjödo åt skalden.

Önskande visa, i hvilken alldeles egendomlig form Säg-
nernas' lyrik modifierat sig, kunde författaren svårligen framhålla
en mera öfvertygande bevisning, än då han erinrade om den
skarpa kontrast, som röjde sig mellan dessa och de sånger, dem
redan Horatius och efter honom otaliga andra ansett oefterhärm-
liga, hufvudsakligast för deras förträfflighets skull. I annat fall
skulle en sådan jemförelse ökat antalet af de öfverflödiga mö-
dorna att a gå öfver ån efter vatten 11. En helt annan jemförelse
låg oss alla vida närmare: jemförelsen med den dikt, som, upp-
buren af en popularitet utan like, under en hel menniskoålder
ännu enväldigare än Sägnerna beherrskade ej endast alla sven-
ska språket talandes entusiasm, utan emottog gärder af beundran
och förtjusning från de yttersta kanterna af den civiliserade
verlden. Det behöfver väl ej uttryckligen sägas, att här menas:
ttFrithiofs Saga 11, hvars skald uppställde såsom första tesen i all
sin estetik den läran:
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I många former trifs det sköna.

Mindre än någon annan med C( snille och smak11 begåfvad
literatör har Runeberg erkänt sanningen af denna lära; hvarken
i teori eller praxis var den honom i lag. Och ensidigheten i
hans poetiska uppfattning har utan tvifvel ganska betydligt bi-
dragit till att gifva originalitet åt hans poesi, liksom den skarpt
markerade ensidigheten hos större delen af de karakterer, han
i Sägnerna framställt, på dem tryckt en prägel af egendomlighet,
som gör, att de så bestämdt skilja sig från alla bilder, hvilka i
hundratals andra dikter möta oss. Med all beundran för Teg-
nérs praktfulla, af snille öfverflödande lyrik nödgas man väl er-
känna, att hans förmåga af karakter ers framställning ej blott var;
underlägsen Runebergs, utan äfven i allmänhet icke nådde syn-
nerligen högt. Man må fixera närmare sjelfva hufvudhjelten och
hjeltinnan i aFrithiofs Saga 11, och det torde ej blifva så lätt att
ens om dem göra sig en lika klar och säker föreställning som
om hvilken man behagar bland Sägnernas allra obetydligaste
personnager. Det kan ej nekas: detta var en brist, till och med
en stor brist, om man så vill, hos Tegnér, sedan han öfvergifvit
det fält, hvarpå ung Axel och hans ryska brud rörde sig, vis-
serligen nära nog såsom dimfigurer, men ändock belysta af den
store lyriske skaldens snille och värmda af hans hjertas hängif-
naste kärlek. Då han föresatte sig att med modern, kristlig
konst mejsla om de otympliga, vid granitblocken ännu fasthän-
gande bilder, dem sägnerna om Frithiof hade i gråa hedna tider
huggit ut, skulle väl en större gestaltbildandekraft, än som fallit
på Tegnérs lott, varit af nöden. Och den, som visste med sig
sjelf, att han åt detta håll var mäktigare än Frithiofs skald,
hade möjligen rätt att med den ringa aktning, hvarom redan ti-
digare i denna skrift varit fråga, se ned på dessa bilder, sak-
nande marmorns energiska konsistens. Men ej ens han hade bordt
för en brists skull, hvilken blott då, när lyrikern förirrat sig på
gebit, der han är en främling, kan anses såsom ett lyte, så totalt
underkänna värdet af uFrithiofs Saga 11, ehuru detta var af helt
annan art, än Ståls Sägner11 voro ämnade att en gång få. Ty
den slutsats, Tegnér sjelf drager ur sin nyss anförda tes, gäller,
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Under den tidrymd af mer^än fyra'decennier Fredr. Oyg-
naeus såsom skriftställare, skald, lärare och vältalare verkade i
vårt fädernesland, utvecklade han en efter våra förhållanden
ovanligt stor literär produktivitet, hvars alster ligga spridda i
en mängd olika böcker, broschyrer m. m. eller ock, ehuru till
ett ringare antal, ännu befinna sig i manuskript bland den bort-
gångne författarens efterlemnade vittra qvarlåtenskap. En ord-
nad och så vidt möjligt är fullständig upplaga af Fredr. Cyg-
naei samlade arbeten måste dock anses komma att utgöra ett
vigtigt och värdefullt bidrag till Finlands nationalliteratur. Äf-
ven för den nu bortgångne författaren af dessa verk var det i
lifstiden en kär förhoppning, att hans arbeten en gång skulle
i en sålunda samlad upplaga hembjudas den fosterländska
allmänheten, och behedrade han i sådan afsigt upprepade gånger
under sina sista lefnadsår samt ännu på dödsbädden underteck-
nade med uppdraget att redigera och utgifva en fullständig edi-
tion af hans samlade arbeten.

Ehuru nogsamt inseende vanskligheten af ett sådant företags
ekonomiska sidor, hafva vi dock, öfvertygade om detsammas be-
tydelse i literärt hänseende samt af vördnad för den bortgångne
patriotens yttersta önskan, icke velat undandraga oss det äro-
fulla uppdraget samt skrida nu till dess förverkligande, i det vi
härmedelst inbjuda den fosterländska allmänheten till en sub-
skription på en fullständig upplaga af

FREDR. CYGNAEI

SAMLADE ARBETEN.
Enligt vår utstakade plan kommer denna upplaga att, så

vidt författarens efterlemnade skrifter möjliggöra sådant, full-
ständigt upptaga allt, hvad Cygnaeus på svenska språket pro-
ducerat och som kan anses förtjent af att intaga en plats i hans
samlade arbeten. Detta verk — till omfånget ett af de största
literära arbeten, som i detta land sett dagen — kommer att
omfatta trenne afdelningar: l:o Historiska arbeten; 2:o Lite-
raturhistoriska och Blandade arbeten samt 3:o Poetiska ar-
beten, hvilka serier utgifvas vid sidan af hvarandra i häften af
5 ark samt i det format och den typografiska utstyrsel, som detta
nu utkomna första häfte utvisar. Hvarje afdelning kommer att



omfatta ett olika antal band. Men hvarje bands sist utkommande
häfte följa titelblad och innehållsförteckning för bandet. En
utförlig lefnadsteckning af Fredr. Cygnaeus efterföljer slutbandet,
som kommer att prydas af den bortgångnes porträtt.

Vid det grannlaga värfvet att redigera Cygnaei arbeten
skall bemödandet blifva att dervid förfara med tillbörlig pietet
för författarens uttryckssätt och tankegång. De förändringar i
skrifsättet, som i vissa fall befinnas vara absolut nödvändiga,
skola verkställas med varsam hand. Den vexlande ortografin i
Cygnaei under en lång tidrymd utgifna arbeten återföres till en
nyare tids, utan att dock det modernaste skrifsättets alla bestäm-
ningar ansetts lämpliga att här iakttagas.

Utgifningen skall fortgå regelbundet, dock så att icke flera
än omkring tio häften årligen lemna trycket, hvarför det icke
bör blifva alltför betungande äfven för den mindre bemedlade
att med sitt bibliotek införlifva detta arbete. Subskriptionspri-
set är beräknadt så lågt som möjligt eller till 1 mark 25 penni
per häfte.

Samlingens omfång kan ännu icke med bestämdhet angif-
vas, men torde komma att kunna inrymmas i 40 å 50 häften.

Subskription, som är bindande för hela verket, emottages
hos alla bokhandlare i landet.

Helsingfors i December 1881.

G. W. Edlund, E. Nervänder,
Förläggare Redaktör
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Fredr. Cygnaei Samlade Arbeten.



N:o 14.

FREDR. CYGN/EUS.

SAMLADE ARBETEN.
LITERATUR-HISTORISKA

c;;h

BLÄNDADE ARBETEN.

FÖRSTA BANDET.
5.

HELSINGFORS,
G. W. EDLUKD'S FÖRLAG.

1883.

Pris: 1 s*%r 25 -ju.

Nu utkomna delar af verket:
Historiska arbeten. I. I—4 haft. 11. 1- ö haft.
Literaturhistorislta och blandade arbeten. I. I—s haft.



HELSINGFORS,
Hufvudstadsbladets trycKeri,

1883.



Om ,J?änrik Ståls Sägner". 321

fastän på långt när ej i hvarje fall, så likväl tillfullo om hans
egen herrliga dikt:

„Skönt är allt, som snillrikt är",
och hans fädernesland har väl undergått åtskilliga öden, innan
man om aFrithiofs Saga11 får anledning att säga detsamma, som
dess skald vemodigt sjunger vid betraktandet af uklosterruinerna11:

~De hade ock sin tid som sommarfjäriln".
Lyckligtvis har väl ingen bland dem, i hvilkas tanke

tiFrithiofs Saga71 stod så högt, tagit för afgjordt, att Ståls
Sägner 11 måste stå på en mycket underordnad plats i poesins
verld, emedan knappt nog några jemförelsepunkter mellan den
Tegnérska och Runebergska dikten låta upptäcka sig ens i de
partier, der de ändock borde närmast beröra hvarandra: Sägnernas
rent lyriska. Men då aFrithiofs Saga11 syntes i dess zenit högst
ofvan en beundrande verld, aktade Sägnernas blifvande skald
icke för rof att deröfver skrifva en con amore genomförd pa-
rodi, som, ej sällan öfverflödande på hånande qvickhet, likväl i
allmänhet var tillverkad efter Thorilds förträffliga recept för alla
produkter af den sorten: der skalden sagt t. ex. sol, säger den
parodierande skinnpels etc. Man vet ej, att något likartadt ex-
periment hittills blifvit med Sägnerna anstäldt. Äfven detta ute-
blifvande torde ju få tagas såsom ett ytterligare bevis derpå, att
den ännu ej är född, som anser sig kallad att i ett nytt poetiskt
verk öfverträffa Sägnerna. Hos de herrar och män, som mer
eller mindre starkt imiterat dessa tills dato, förmärkes ingalunda
det anspråk på öfverlägsenhet, som framskymtade ur den om-
nämnda parodin af aFrithiofs Sagall.

Författaren vet sig ej hafva fått det privilegium, som så
ofta tyckes utmärka den moderna kritiken: privilegium att påstå
hvad som helst utan skyldighet att lemna någon bevisning. Äfven
då han sagt, att Runeberg redan tidigt aktade Saga 11

ganska ringa, ansåg han ej detta för andra gällande privilegium
komma sig till godo. Bevis måste således anföras; och det så
mycket mer, som också det, hvad Morgonblad11 i dess
ungdomsår i den vägen innehöll, torde för de flesta bland nutidens
allmänhet vara dels bortglömdt, dels fullkomligt obekant. För-
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fattaren vill icke neka, att den brist på respekt, hvarmed Rune-
herg behandlade Tegnér, aldrig var synnerligen i hans smak,
ehuru han redan längesedan känt och erkänt sanningen af det
gamla ordet: de gustibus non est disputandum. På detta ställe
sätter han likväl tonvigten hufvudsakligast på den säkerhet och
fasthet, hvarmed Sägnernas skald ifrån begynnelsen höll i sigte
det mål, som var honom förelagdt att hinna. Hvarken Pindarus,
hvilken såsom grek tyckes ha bordt utöfva på Runeberg större
inflytande än någon annan lyrisk skald, eller Tegnér, hvars nära
stående exempel i den tiden oemotståndligt lockade så månget
skaldelynne till efterföljd, fick öfver hans poetiska åskådnings-
och framställningssätt den ringaste makt. Deras lyriska utgju-
telser förrunno spårlöst deröfver, såsom vatten på — svanen."

Men om också ej ens den störste bland Greklands lyriker
får tillvälla sig äran af att hafva lemnat någon ledning vid for-
mandet af Sägnernas gestalter, kan man dock tryggt påstå, att
äfven utom Homerus, mer än en hellenisk skald ännu ifrån sin
några och tjugu sekel gamla graf dervid haft sin hand med i
spelet. Eller vore det väl för mycket vågadt, om man till-
skrefve de tre stora attiska dramatiska skalderna denna posthuma
kraft? Äfven den älste bland dem, den ännu vid myten fast-
trollade Eschylos, har i detta hänseende ej alldeles ringa bety-
delse. Den yngste, på hvilken man så ofta tillåtit sig i senare
tider att med en viss förnämhet nedblicka, kan väl troligen, ehuru
hans genius slog ett brohvalf emellan den tid, som var, och den,
som komma skulle, minst bland de tre göra anspråk på att hafva
haft ett ord med i laget, då Sägnerna danades. Men desto mera
tillkommer denna ära Sofokles, som stående på högsta branten
af sin tids höjder derifrån ännu i dag föreskrifver den högsta
beundran hos alla, om han också numera lockar ganska få att
framgå i de stora spår, han lemnat efter sig.

Behöfver det väl här uttryckligen framhållas, att, då det
blifvit nämndt om den ledning, Sofokles sannolikt erbjudit Säg-
nerna, frågan ingalunda kan vara om en imitation, sådan Tegnér
framkallade bos t. ex. Assar Lindeblad fordom, eller Sägnerna
sjelfva hos åtminstone ett par bland de nyaste svenska poeterna?
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Hvad som redan pag. 248 af denna skrift yttrades angående det
inflytande, Homerus utöfvat på Runebergs poetiska utveckling
och riktning, gäller om möjligt ännu fullständigare i afseende å
de grekiska tragikernes förhållande till „Fänrik Ståls Sägner 11.
Men det oaktadt synes det författaren otvifvelaktigt, att ett visst
förhållande dem emellan verkligen eger rum. Och det är för
honom af synnerlig vigt att kunna leda detta i bevis. Ty för-
anleddes förutsättningen om den inverkan, de gamla tragödernas
ande utöfvat på Sägnerna, endast af misstag, kantrar ohjelpligen
ett bland de hufvudsakligaste resultater, till hvilka våra betrak-
telser skulle leda.

En af de åsigter angående Sägnernas beskaffenhet, hvarom
författaren med största bestämdhet yttrat sig i det föregående
var den, att en lutning snarare åt det dramatiska än åt det
episka hållet kunde i Sägnerna varseblifvas. Men å andra sidan
medgafs det äfven, att, huru skarpt tecknade än karaktererna
träda fram för hvarje blick, någon egentlig utveckling, sådan
den moderna tragedin det ovilkorligen fordrar af desamma, föga
i Sägnerna varseblifves Man erinre sig ånyo de högsta exemplen,
som i den vägen kunna åberopas: Shakespeares Othello och
Macbeth, hvilka redan en gång förr i denna skrift blifvit om-
nämnda. Yäl träda dessa tragiska hjeltar redan från första stund
emot oss på samma grund, hvarur hela deras olycksöde efterhand
utvecklas. Ty de bära denna tragiska grund inom sig sjelfva:
deras egen sinnesstämning, karaktersriktning är det öde, som
under och genom konflikternas tumult steg för steg förer dem
till undergången. Men ehuru de icke kunna egentligen sägas
hafva blifvit till sitt grundväsende förändrade genom de stötar,
som manat fram de slumrande demonerna i deras inre, huru an-
norlunda visa sig likväl de tragiska giganterne under de första
ögonblicken, då både Othello och Macbeth ännu tyckas ega nog
kraft att trotsa allt, emot hvad de äro vordne, sedan allt sam-
mansvurit sig med fienderna i deras egen barm till att förderfva
dem.

Såsom redan blifvit erkändt, förekomma i Sägnerna inga
dylika vulkaniska eruptioner, genom hvilka det i varelsernas in-
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nersta förborgade kastas ut till rof åt vredgade makter. De
största evolutioner, som inom Sägnernas personligheter uppenbara
sig, äro väl de, hvilka omforma Molnets broder och isynnerhet
aFähunds 11 inre menniska, hvadan också den sistnämnda kanske
är den äfven i modern mening mest tragiska figur, Sägnerna
hafva att uppvisa. Men de stationer, deras sinnesförändring eger
att genomlöpa, äro dock både få och korta. Det behöfves blott
en smula solsken fallande från menniskogodhet på 11

förisade bröst för att göra honom till en ny menniska. Det är
egentligen endast till att bivista försoningen, vi äro kallade så-
som vittnen. Det tragiska i hans öde ligger i det hela bortom
hans uppträdande inför vår blick. Ät denna bjudas så godt som
endast resultater af det redan föregångna.

Och detsamma gäller i hufvudsaken äfven om den antika
tragedin. Medan den moderna enligt sin natur fordrar, att allt
det förnämligaste af ämnet nära rörande händelser skall fram-
träda inför våra ögon i lefvande handling, finna vi oftast, att
det grekiska dramat förutsätter, att de mest bestämmande, i den
tragiska hjeltens öde djupast ingripande omständigheterna redan
hafva försiggått långt förr, än vi äro i tillfälle att göra hans
bekantskap. Också äro dessa omständigheter vanligen alldeles
oberoende af hans egen viljas bestämmelser — på samma sätt
som också Fähunds ställning till lifvet i Sägnerna uppfattas och
företer sig. Den tragiska situationen beherrskar i det antika
dramat med en ännu vida större makt än i det moderna de
menskliga varelser, som befinna sig insnärjda uti dem. Det kom-
mer sig deraf, att i det förra ett yttre Öde oemotståndligt råder
om de dödliga, medan, såsom nyss antyddes, den nyare tragedin
förflyttat i de handlandes eget bröst en betydlig del af det öde,
hvaraf de drabbas och för hvilket de duka under. Någonting
motsvarande det antika Ödets oundvikliga makt finnes väl äfven
i och för Sägnerna. Och denna Ödets vederlike och gengångare
är sjelfva kriget, mot hvars allt motstånd nedbrytande öfvermakt
de fåfängt spjerna. Men det förstås likväl lätt, att i en på
modernt sedlig grund så bygd dikt som denna bestämmelsen och
ansvaret för handlingssättet icke ryckas bort från menniskornas
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bröst. Dessa lida väl också mycket, men ej egentligen i den
antikt tragiska meningen: de göras ej, äfven individuelt, till
syndabockar för en skuld, från hvilken de känna och veta sig
alldeles fria. De lida, emedan de dela hela sitt folks gemen-

samma öde. Men just deri ligger också deras tragiska upprät-
telse, ära, försoning, att de icke skiljt sitt eget privata öde från
sitt folks. — Till så hög uppfattning af ödet hann den antika
tragedin oaktadt sin ofta kolossala storhet icke. Den gick ännu
för mycket i ledband hos de uråldriga myterna, för hvilka endast
de herrskande familjerna hafva den utmärkelsen att aktas värdiga
en tragisk betydelse. Blott dessa familjer äro solidariskt, från
slägte till slägte, ansvariga med de ur deras sköte framträdande
heroerne, som, ehuru de i sin stolthet tro sig handla blott för
egen räkning och på eget ansvar, inveckla hela sin ätt i den
fördömelse, de åsamkat sig sjelfva. Men alla de, som stå utanför
slägten, umbära ännu äran att kunna drabbas af heroernas skuld.
De emottaga viljelöst välgerningarna af dessas storverk, ifall det
roat de starke att verka för deras bästa, som ej förstå ännu att
hjelpa sig sjelfva. Men lika litet och ännu mindre angår dem
ansvaret för heroernas öfvermodiga dåd.

Liksom då fråga var om humorn, har författaren här ej
ansett det sig tillständigt att advokatoriskt framhålla endast så-
dana sidor af den antika tragedins idé, hvilka för tillfället pas-
sade in i den tillämpning deraf, han önskade göra för sin upp-
fattning af Sägnernas beskaffenhet. Äfven sådant omnämndes,
som ej öfverensstämde, ej kunde öfverensstämma med planen och
åskådningssättet i en dikt, hvilken icke ville gälla såsom en
tragedi, hvarken i antik eller modern mening, och hvars sätt att
uppfatta och framställa menniskorna och de menskliga tingen
hade sin utgångspunkt i det kristligt sedliga medvetandet. För
författarens ändamål återstår likväl mer än tillräckligt, tyckes
det, af det antika dramats begrepp, som tillåter den tillämpning
på Sägnerna, hvilken rättfärdigar både hans åsigt och de utvik-
ningar från ämnet, motiveringen af denna gjort oumbärliga. De
egentliga jemförelsepunkterna borde numera kunna med några få
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ord sammanställas, utan att det ser ut, som hade endast hår-
dragna likheter blifvit sofistiskt tvungna att stå invid hvarandra.

Sägnerna, på få undantag när, förflyta oss in medias res.
Vi inse väl, att en mängd saker passerat; och epiken skulle ej
underlåta att vidlyftigt göra oss underkunniga om allas antece-
dentia, hvarom vi sväfva i okunnighet. Men Sägnerna, deri
liknande den antika tragedin, gifva oss ej stort annat än vinkar
om det förflutna. Vi måste åtnöja oss med att låta samman-
tränga vårt intresse inom ett skarpt slutet och begränsadt helt.
Hvad som skall tima, sedan skådespelet är slut, det få vi ej
veta. Knappt en flygtig aning derom väckes då och då i vår
själ. I motsats mot den moderna tragedins kraf, uppträda
Sägnernas hjeltar redan ifrån begynnelsen fullfärdiga. Dessa
våldsamma omkastningar, som den moderna subjektivitetens
enorma fördjupning föranleder äfven i dramat, ega i Sägnerna
icke rum. Såsom redan förut antyddes, hafva Sägnernas gestalter
denna tidiga fullfärdighet gemensam äfven med epikens. Men
de stå dock i detta hänseende vida närmare den antika tragedins
heroer. Ty dennas liksom Sägnernas karakterer framträda ener-
giskt koncentrerade. De hafva i hvartdera fallet alla sina egen-

skaper genast till hands; behöfva ej hopleta dem, der de ligga
förströdda i händelsernas tillfälliga öppningar. Äfven den pla-
stiska arten hos Sägnernas gestalter ställer dessa närmare den
antika tragedins. Emedan de ej framställas behäftade med mo-
derna själskonvulsioner, kunna de både stå och falla med denna
lugna hållning, på hvilken den tragiska hjeltinnan satte så stor
vigt ända in i dödsminuten. Om Hans Munter heter det uttryck-
ligen :

Van att sakna, van att tåla,
Var han man att allt fördraga,
Allt, ja, utom ett — att Haga;

och deri likna honom alla hans olyckskamrater af båda könen.
Och om dessa ej kunna härutinnan jemföras med de antika tra-

giska hjelfarne och hjeltinnorna, är det endast derför, att de i
detta hänseende stå öfver dem. Sjelfva den herrliga Antigone
tror, i sin antika naivitet, sig ingen anledning hafva att tillbaka-
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hålla en hjertgripande klagan öfver sitt tidiga olycksöde. Men
den ännu mera naiva finska flickan i a Molnets broder 11 jublar
öfver sitt. Ännu mindre hafva de vilda utbrotten af Telamoni-
erns, Filoktetes' och sjelfva Herakles' förtviflan och smärta Hågot
motstycke i Sägnerna. Men författaren skulle knappt tro, att
denna brist på tragisk klagolåt kunde åberopas såsom bevis mot

hans åsigt angående Sägnernas om än aflägsna förvandtskap med
den antika tragedin.

För öfrigt anträffa vi, hvarthelst vi i Sägnerna vända oss,
en afgjord tendens till det, som för ett ämnes tragiska behand-
ling alltid är det väsendtligaste. Medan det episka skaldeslaget
älskar att låta tilldragelserna framträda i form af berättelser,
dem skalden, stående ofvanför eller åtminstone utom det skild-
rades krets, i godan ro uppdukar; medan lyrikern, ställande sig
sjelf i närmaste förbindelse med sitt ämne, söker genom tillhjelp
af reflexionen att höja dettas vigt och betydelse: låter den dra-
matiska dikten sina bjeltar ej blott genom egen handling visa
hvad de vilja och således hvad de äro, utan också föra sin egen
talan. Detta senare eger dock endast undantagsvis rum medels
monologen. Ty för uttalandet af det, som de dramatiska per-
sonligheterna hafva på hjertat, är dialogen det både lämpligaste
och vanligaste sättet. Såsom bekant är, hålla väl äfven de episka
hjeltarne ofta nog långa och breda tal, stundom under förhållan-
den, om hvilka man ej kan begripa, huru tiden och rummet med-
gifvit dylika expektorationer. Men äfven de episka talen och
samtalen stanna för oss i ett aflägset fjerran, och berättelsen om
dem gör ej ens något försök att förminska detta afstånd. Lyrikern,
som tycker om att höra välljudet af sina egna ord, kan endast
i sällsynta undantagsfall låta en dialog falla sig i talet. I Säg-
nernas lyriska partier skulle man förgäfves söka sådana undantag.
Om man t. ex. tänker på ~_den femte Juli 11, skall man finna Fän-
rik Stål så fördjupad i de minnen, den dagen hos honom fram-
kallar, att det ej ens kan falla hans enda åhörare in att genom
invändningar föranleda en dialog.

Äfven det senast sagda torde lemna ny bevisning för för-
fattarens påstående, att jemte det lyriska ett dramatiskt element
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snarare än ett episkt bör anses rådande uti Sägnerna. Någon
invecklad dramatisk (^intrig 11 kan naturligtvis i de enskildta
styckena ännu mindre begäras än i ett antikt drama, ehuruväl
äfven der fabeln alltid är mycket enklare hållen, än icke blott i
moderna s. k. intrigstycken, utan ock uti alla öfriga nyare dra-
matiska dikter fallet i allmänhet visar sig vara. Liksom den
tappre löjtnant Zidén ej var någon vän af och exercisll,
så älskar ej heller hans skald i sina dikter en ki*ångligt anlagd
plan. Vid närmare begrundande varseblir man likväl, att kom-
positionen af mer än en bland Sägnerna, oaktadt all sin enkel-
het, är djupsinnig och storartad. Högst i detta, liksom så många
andra hänseenden, står väl aDöbeln vid Juutas 11; och närmast
detta stycke vore författaren frestad att ställa: aN:o Femton
Stolt 11. Men äfven 11, 11, ttWilhelm von
Schwerin 11 m. fl. intaga också hvad plananläggningen beträffar
ett ganska utmärkt rum.

Innan författaren afslutar dessa ännu icke i detalj gående
reflexioner angående Sägnernas sätt att gifva oss en bild af sina
hjeltar och hjeltinnor, anser han sig böra fästa läsarens upp-
märksamhet vid ännu en sida af saken, som i hög grad karak-
teriserar dessa dikter. Det vanligare sättet att bereda oss åskåd-
ning af dessa figurer är väl det, man kunde kalla det direkta:
d. v. s. att låta personerna sjelfva, handlande och talande, teckna
sitt väsendes innehåll. Demäst kommer den egentliga berättel-
sen, ehuru denna i Sägnerna skiljer sig derutinnan ifrån den
vanliga sorten, att äfven den, så mycket som någonsin görligt
är, söker dramatiskt närma föremålen till den åhörande. Ett
märkvärdigt bevis derpå är korpral Buss' liktal öfver Munter.
Det är ej redogörelsen för ett hädangånget lif, vi tro oss höra:
det är fastmer en lifslefvande varelse, som tyckes inför våra ögon
kallad tillbaka ur sin graf. — Men det gifves ännu ett tredje
sätt att framställa sina personligheter för våra ögon, hvilket
Sägnerna med synnerlig fördel begagna. De låta oss nämligen
genom att visa hvad effekt, dessa personer på andras sinnesstäm-
ning gjort, sjelfva döma och sluta till, hurudana föremålen för
betraktelserna månde hafva varit. Det högsta i den vägen, Säg-
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nerna åstadkommit, finnes nedlagdt i den enhälliga chorus af
begabbelse, som, blandande sig i segerjublet, uppstämmes af grefve
Cronstedts i Frantzila pokulerande officerare. Om Sägnerna hade
gifvit oss en aldrig så solklar framställning af 11

oöfvervinnerliga passion för att retirera: om de öfversatt på rim
och meter hvarenda anekdot angående denne fältherres lumpenhet
i öfrigt, huru lågt skulle ej i alla fall den sålunda gifna bilden
kommit att stå under detta förunderliga konterfej, som bränn-
märkt af hvarenda tapper mans gränslösa förakt, tyvärr, i tid
och evighet ej kan förgätas.



in.

Specielare betraktelser.
De allmännare betraktelser, med hvilka vi begynte först,

sammanslötos efterhand i allt trängre kretsar och närmade sig
allt mer och mer de särskilda punkter, från hvilka de alla ur-
sprungligen utgått, och som gåfvo dem stöd eller åtminstone er-
hjödo tillfälle att kontrollera deras säkerhet, deras bestämdhet.
Men för vinnandet af sådan säkerhet, är det ingalunda nog, att
blicken ensidigt fasthåller den ursprungliga synpunkten. Äfven
jemförelsen med andra, närmare eller aflägsnare föremål, som åt
honom lemnar nya mått, bidrager dertill väsendtligen. För den,
som tilltror sig att redan med första blick genomtränga tingens
rätta beskaffenhet, äro dylika omvägar alldeles öfverflödiga. För-
fattaren vet sig ej höra till dessa skarpsynthetens utvalda. Det
har sällan lyckats honom att förutan ansträngning af alla sina
själskrafter komma till sanningen. Äfven nu, då det gällt utred-
ningen af de frågor, dem aFänrik Ståls Sägner11 framkallade,
ansåg han sig förbunden att utpeka de vägar, på hvilka han
sträfvat till deras lösning. Mycket i denna skrift, som för de
ofelbara auktoriteter, hvilka endast behöfva påstå en sak för
att bli trodda på sitt ord, kan synas såsom alldeles umbärliga
utvikningar från ämnet, har tvärtom för honom varit ett ganska
nödvändigt* underlag till uppbärande af åsigter, dem han ej hade
vågat uttala förutan sådant stöd.
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Den utförlighet, hvarmed de uppkastade frågorna blifvit
behandlade, hafva redan medfört åtminstone ett resultat, hvilket
för författaren innebär på en gång både en fördel och en olä-
genhet. Då han nämligen nu skulle skrida till en specielare
granskning af de särskilda sånger, Sägnerna omfatta, återstår
för honom i det hela ganska litet, som han kan anse förtjent af
att anföras. De hittills förutskickade betraktelserna voro ju
ämnade att lemna öfversigter af allt, som syntes författaren för-
nämligast karakterisera Sägnernas väsende. Numera kan blott
fråga bli om en tillämpning, som till de speciela fallen återför
bestämningar, hvilka efter den visning, de sjelfva gåfvo, af be-
traktelsen sammandrogos. En sådan tillämpning borde kunna
göra sig så godt som sjelf. Det vore derför antingen mera blyg-
samt eller oförsyntare, än som anstår författaren, ifall han tilläte
sig att med särskild påpekning gå läsarens omdöme öfverallt i
förväg. Endast de stycken, hvilka tyckas ännu erbjuda någon
rikare efterskörd af upplysande anmärkningar, skola således
göras till föremål för våra aspecielare betraktelser 11.

Det behöfver knappt anmärkas, att tillfällena till anmärk-
ningar icke så litet inskränkas genom den ovanliga ensidighet,
som vidlåder författarens kritik. Vore det honom gifvet att taga
alldeles för afgjordt, det den bedömde auktorn måste mindre
än någon annan förstå sig på att skrifva såsom han bordt, ja,
då vore det ju ingen nöd. Han behöfde i sådant fall blott slå
opp hvilken sång som helst och derur utplocka hvad ställe,
honom lyster, samt försäkra, att antingen det hela eller vissa
delar deraf borde låta helt annorlunda för att vara förtjenta af
hans godkännande. Men nu har han redan på förhand olyck-
ligtvis erkänt, att frånvaron af fel är ett bland de kännetecken,
af hvilka Sägnerna förnämligast utmärkas. Och livad som är
ännu olyckligare, han har oaktadt bästa vilja ännu icke funnit
någon giltig anledning att. återtaga denna sin åsigt, icke derför
att sångerna äro af Runeberg, utan emedan de i allmänhet äro
så förträffliga.

Hvad som till Sägnernas berömmelse i allmänhet kan
sägas, det har han redan efter yttersta förmåga och innersta
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öfvertygelse i det föregående uttalat. Ville han nu upptaga
stycke för stycke till genomgående pröming, vore han tvungen
att ständigt upprepa ungefär samma loford, som kanske skulle
förekomma läsaren ännu mera monotona, än deras nedskrifvande
blefve tröttande för honom sjelf. För att lättare kunna med
tanken beherrska det vidt utgrenade ämnet skall han upptaga
det till behandling, fördeladt i trenne smärre grupper, benämnda:

l:o De mindre;
2:o De mellersta;
3:o De större.
Det medgifves, att uppdragandet af gränsskilnaderna mel-

lan de olika grupperna i vissa fall kan hafva sina svårigheter.
Men derpå ligger icke heller någon synnerlig vigt. Att med
„de mindre" menas de i lifvets vanliga förhållanden små be-
höfver väl knappast uttryckligen anmärkas. Åtskilligt, i det
föregående redan anfördt torde hafva gjort det klart, huru omät-
ligt och inför mitt sinne i menskligt
hänseende stå ofvanom (^Fältmarskalken 11. Åt ett eller annat
stycke, som ej kunnat med fog upptagas under någon af de tre
olika rubrikerna, skola några ord mot slutet egnas särskildt. För
att undvika ledsamheten af ständiga omsägningar skola sådana
hänvisningar till tidigare yttrade meningar, som hittills oftare
förekommit, då en, endast i förbigående vidrörd fråga upptogs
till närmare utredning, numera blott i sällsynta fall ega rum.
Jag vågar hoppas, att läsaren hunnit tillräckligt öfvertyga sig
derom, att jag vet, hvad jag velat säga; och det är mig icke
tillåtet betvifla, att förhållandet med läsaren är alldeles detsamma.

De mindre.
För närmare ett fjerdedels sekel uttalades i ett student-

samfund, som ej mera finnes till, några längesedan förgätna ord,
dem författaren önskade i minnet återkalla, emedan de till det
nu behandlade ämnet stå i samma nära sammanhang, hvari en
verkliggjord aning står till sin verklighet. Med anledning af de
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stränga kritiska anmärkningar, dem Rabbe Wrede hade fogat
till öfversättningen af grefve Paul van Suchtelens beskrifning
öfver sista finska kriget, beklagade man, att ej den sakkunnige,
varmhjertade öfversättaren hade uppträdt i ett sjelfständigt verk,
hvari ttmåhända det kritiska lynnet ej vändt bort blicken helt
och hållet endast till de yttre tilldragelserna. Äfven det inre
kriget, utkämpadt på lokalen af sekelgamla förhållanden, hade
sannolikt då fått framträda till sina rättigheter. Menniskorna
hade kanske fått rum att stiga något tydligare och igenkänneligare
fram, sedan de dem uppslukande siffrorna och händelserna nöd-
gats gifva med sig och jemka sig en smula bort i skuggan.
Hundratals bland de gemene — gemene blott till värdigheten,
ej till värdet — hade i sådant fall eröfrat sig den plats, hvar-
till de ojäfaktigt med sitt djerfva mod, sin fyndighet, sin be-
slutsamhet, sitt osparade blod styrkt sin oförgängliga rätt 11.

Hvad som i dessa ord för första gången framställdes så-
som en oafvislig nödvändighet, har sedermera under tidernas
lopp till någon del blifvit realiseradt äfven på historiens om-
råde. Bättre skedde det likväl i aFänrik Ståls Sägner11 i all-
mänhet; och bäst kanske äfven i dessa uti de sånger, hvilkas
föremål just tc de mindre 11 utgöra. Först må här omnämnas
tvänne stycken, mycket olika i afseende å tonart och värde,
men som hafva det gemensamt med hvarandra, att deras upp-
komst ligger bortom tiden för äfven den aflägsnaste tanke på
eller plan till C( Fänrik Ståls Sägner 11. Diktade alldeles fristående,
blefvo de sedermera i samlingen upptagna, emedan deras ämne
röjde förvandtskap med de öfriga sångernas. Men „Den döende
krigaren 11, hvars innehåll onekligen bäst berättigade till hedern
af ett sådant sällskap, förmådde blott nödtorftigt fylla fyra si-
dor ; sin plats deri fyllde detta medelmåttiga stycke ej. Det
andra deremot, till form och ton skiljande sig från alla de andra
Sägnerna och i afseende på tid och rum hållet så allmänt, att
handlingen och lidandet alldeles lika väl, om ej bättre, kunna
förläggas till hvilket bland de föregående finska krigen som helst,
länder i alla fall Sägnerna till prydnad. Om också formen, hvari
t;Molnets Broder 1" är gjuten, i många hänseenden är en helt annan
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än den, som i allmänhet gifver Sägnerna deras yttre skick,
lyftes likväl äfven denna dikt af samma högstämda, heroiska
anda, hvars vingslag så mäktigt förnimmas ur de bäste bland
dessa. Broder11 har flutit fram ur samma skaldiska
stämning, som gaf lif också åt

(
,Grafven i Perho 11 och aZigena-

ren11. Det var den genuint finska poesins väldiga genius, som
berörde den finske skaldens bröst och väckte derur ett dittills
slumrande eko. c(Den döende krigaren 11 är deremot ett bland
dessa hvardagsqväden, som icke hafva behof af beröring med
något slags genius för att födas fram till verlden. Äfven en
stor skald kan stundom i en svag stund låta slika foster komma
sig till last. Hade man ej vetat det förr, vore redan detta
exempel tillräckligt att tjena till grundval för en hel teori. Jag
tror det numera för Runeberg fölle sig svårare att framföda ett
enda så betydelselöst stycke på ett år, än det äfven för den
fattigaste poetiska ådra skulle kännas att producera dylika mel-
lan jul och nyår. Bland Sägnernas öfriga stycken tar detta sig
ut ungefär såsom ett s. k. virtus-ämne bland utmärkta afhand-
lingar af vetenskapligt innehåll. Dess afsigt är väl troligen
närmast den att röra vekare hjertan i egenskap af en elegisk
idyll. Men äfven böjelsen för direkt moral-predikan bryter derur
fram så som ur ingen annan bland de öfriga Sägnerna. Medan
de flesta bland dessa, ehuru de gifva allt moraliserande på bå-
ten, oemotståndligt lyfta själ och hjerta högt öfver hvardagens
sensationer endast derigenom, att de tala till de ädlaste, dju-
paste känslorna i vårt bröst, framlägger aDen döende krigaren 11

hela sin sens moral i ett tadlande votum emot menniskornas
elaka vanor „att plåga och att plågas blott 11. Men det är sant:
man gör ttDen döende krigaren 11 orätt, ifall man påstår, att han
härleder detta elände från elak vana, som har sin källa i ett
argt, på uppfostran, bildning och humanitet vanlottadt sinnelag.
Alldeles icke. Han tager för afgjordt, att det är: menskans
hårda lott, som gör henne till ett djur, hvars enda bestämmelse
är: aatt plåga och att plågas blott 11.

Det vore en smädelse emot Sägnernas frimodige skald,
om man tilltrodde honom, att han medels en på andra håll,
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tyvärr nog, vanlig insinuation velat draga sig ur spelet, då han
hade lust att angripa en sak, den han ej vågade med klara ord
gå på lifvet. Någonting sådant vore otänkbart, när det gäller
Runeberg. Men visst är i alla fall, att han ej just lyckats öka
intresset för sin hjelte, t( hvars hembygd Wolgas bölja skar" —

troligen bestod denna bygd i en hvass udde — då han till—-
skrifver mannen så fanatiskt fatalistiska meningar om menniskans
lott här i lifvet. Man kan dessutom lättare begripa det förakt,
Runeberg på den tiden ännu hyste för reflexionen i poesin.
När han såg för sig ett poetiskt stycke, hufvudsakligast grun-
dadt på styrkan af en sådan reflexion som den anförda, var
det föga underligt, att ej respekten hos honom steg för hela
slaget. Skulle han t. ex. erinrat sig de herrliga reflexioner,
som tanken på ett slagfälts försonande verkan, sedan stridens
vådeldar brunnit ut, väckt hos 7- skald, kanske hade han
redan då insett, att reflexionen duger äfven till någonting bättre
än till underlag för t( Den döende krigaren 11.

Det föll mig en gång in, att styckets klena värde vore
ett rättmätigt straff för den oridderlighet, hvartill skalden deri
gjort sig skyldig emot Åbo skärgårds älskliga, täcka tärnor.
Jag lemnar sanningen af denna förmodan derhän; men förunder-
ligt förekommer det ändå, att den utan allt tvifvel finska flickan
icke hellre uppsökte en sin landsman än t! en fallen svensk11.
Det ligger visst ingenting omöjligt i den uppgiften, att en ung

krigare från annat land hade i förbigående, i ordets alla be-
märkelser, lyckats tända en sjelfva älskarns lif öfverlefvande
passion uti ett ungt lättrördt skärgårdshjerta. Men icke är det
ändå rätt artigt af skalden att sqvallra ut för hela verlden,
hvad han i förtroende fått höra om sådana små missvisningar
på känslornas kompass. Han är ju icke förgäfves en diktare.
Hvad hade det kostat honom att en smula höja sin landsmanin-
nas reputation genom att icke visa henne så der alldeles lätt
på foten, som hon sannolikt var, emedan hon så skildras?
Utom den hjeltemodige unge Ramsay, hvilken med allt sitt
varma blod gäldade det rykte, han på Lemos strand så tidigt
förvärfvade, funnos der äfven en hel mängd andra finnar. Och
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skall man tro Vegesack, som förstod sig rätt bra på sådant,
voro dessa ingalunda de, som minst förtjente att i lifvet vinna
kärlek och följas ännu i döden af saknad och sorg.

Den harmoni mellan innehåll och form, som i allmänhet
utmärker Runebergs dikter, återfinnes väl äfven i detta stycke,
ehuru naturligtvis på det enda sätt, en sådan öfverensstämmelse
kunde åstadkommas. Omklädnaden är nämligen här lika otill-
fredsställande som det dermed utstofferade. Nyss försöktes re-
dan en tolkning af det tvetydiga sättet, der en bygd uppgafs
skära Wolgas bölja. Genast derefter i följande strofen möter
oss en lika intrikat fråga, utmanande ett försök till grammati-
kalisk lösning, och som nog föder myror i dettas hufvud. Sedan
nämligen mannens från den vågskärande hembygden nuvarande
situation blifvit med mycken omsorg beskrifven, berättas det
vidare, att t,_på samma slätt, på samma sand, helt nära der han
satt, en hälft förstelnad yngling låg11; och derefter tillägges:

a han såg på honom, när han såg 11. Deri ligger just knuten att
utreda, hvilkendera af de båda manspersonerna var det seende
subjektet, och hvem föremålet för denna operation. Saken vore
ganska hastigt afgjord, endast man kunde öfvertyga sig derom,
att den hälft förstelnade ynglingen redan nu var så stendöd,
som han påtagligen befinnes vara längre in på .natten. Men
skall den noggranna anatomiska uppgiften om t,_den fallne Sven-
skens 11 endast hälft stelnade tillstånd hafva någon rimlig bety-
delse, så kan väl meningen dermed endast vara den, att lifvets
gnista ännu icke i honom helt och hållet slocknat. Det åter-
står således en möjlighet, att det just var han, som såg, Cinär
han såg 11. Oanmärkt får i alla fall icke lemnas, att kort före
den citerade beskrifningen på den hälft förstelnade ynglingen
det heter: t,_hans öga lyftes opp ibland, fast slocknande och
matt11: och då är det påtagligen fråga om mannen från Wolgas
strand. Denna omständighet tyckes, mera än någonting annat,
gifva anledning till förmodan, att han och icke den senare om-
talade får anses såsom den ende seende af de tvänne. Men jag
vet verkeligen ej, huruvida det i allmänhet är tillåtet någon
författare och isynnerhet någon skald att utkasta meningarna så
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der alldeles vind för våg, lemnande åt läsarens eget godtycke
att utan behörig ledning af satsläran söka sig fram till rätta
förståndet.

Uttryckets obestämdhet möter oss här äfven i en annan,
ehuru derför ej mera behaglig form. Ordet: tyckes hör ej just
till de mest poetiska; ty poesin älskar i allmänhet icke tve-
kande talesätt, som blott förslappa diktionens nerv, utan att
till ersättning ens erbjuda något behag åt den svigtande. Lik-
väl förekommer detta förlamande tyckes ej mindre än tre gån-
ger inom några få rader; och åtminstone en gång bland de tre
utan någon rimlig anledning alls. Det heter nämligen: JHon
gick från lik till lik och teg, hon tycktes gråta blott 11. Men
gråtandet hör ju, såsom allom kunnigt är, till de yttringar af
menniskans själs- och kroppstillstånd, hvilka i yttre tecken
uppenbara sig, huru mångfaldiga modifikationer än dessa må
undergå. Man har i det ifrågavarande fallet ej ens den utvä-
gen att skylla på mörkret, som kunnat undanskymma gråtandets
fenomener; ty först och främst visade sig dessa en natt helt
nära midsommartiden, och till yttermera visso hade „månen gått
ur moln och gett den hemska nejden ljus 11. Jag vill dock
medge, att man möjligen eger att söka ursäkten för det olämp-
liga ordet i samma omständighet, som nyss åberopades af annan
anledning: den enda seendes öga var och matt11.
Men med den ursäkten är det icke mycket bevändt: det gifves
intet faktum under solen, som ej på slika grunder kunde miss-
prydas med ett tveksamt tycktes.

Af så ringa värde i hvarje hänseende stycket måste med-
gifvas vara i sitt nuvarande skick, innehåller det likväl elemen-
ter, som kunnat beskära åt ttDen döende Krigaren 11 en bety-
delse, värdig platsen, den har äran intaga, ifall de hade blif-
vit bearbetade och fått behörigen sammansmälta, sedan Rune-
berg sjelf gripits af och till fullo uppfattade den anda, hvilken
sedermera gaf en helt annan lyftning åt Sägnerna. Hufvudmo-
tiverna, som nu gifva innehåll åt denna Sägen, äro tvänne, sins-
emellan temmeligen osäkert kombinerade, eller rättast sagdt,
utan högre förenande sammanhang försatta i beröring med hvar-
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andra genom berättelsen blott. Det värsta är, att det momen-
tet, som bordt nedsättas till ett sekundärt, fått åt sig hufvud-
rollen anvisadt. Ty intresset tages från början till slut förnäm-
ligast i anspråk för den döende krigaren sjelf, som var aen ha-
tad främling här71. Mellan läsarn och honom föreslås ännu efter
hans död ett slags brorskål i följande ordalag:

„Han kom från ett iiendtligt land,
En oväns svärd han bar;
Dock fatta, broder, rörd hans hand
Och mins ej, hvad han var;
O, blott på lifvet hämnden ser,
Vid grafven hatar ingen mer".

Mot denna variation på det gamla herrliga ordet: ugraf-
ven allt förliker 11 är ingenting att säga, isynnerhet om dess för-
sonande verkan understödes genom tanken på det yttrandet af

11, som korpral Buss åberopar: uSå är tjensten, gubbe
lilla 11. Men hur annorlunda skulle ej blott styckets slut, utan
ock allt annat deri trängt in i vår själ, ifall skalden låtit en
idé, som erbjöd sig helt nära, lifva och leda det hela! Ound-
gängeligen nödigt hade det ändock varit, att den älskande flickan,
som genom dödens tysta fasor uppsökte sin fallne vän, icke
låtit locka sig att skänka sitt hjerta åt en främmande karl.
Styckets vackra plan skulle då kunnat blifva den att visa skil-
naden mellan dens lycka, som älskad, saknad, begråten får stupa
vid försvaret af sitt fosterland, och missödet att falla ett offer
för tjenstepligten, sedan man blindt nödgats underkasta sig
''menskans hårda lott att plåga och att plågas blott 11. Skalden
hade äfven i sådant fall för att stärka kontrasten icke behöft
ens gå så långt, som han nu i alldeles oträngdt mål har den
hårdheten att gå. Kanske har det skett afsigtslöst; men visst
ser det ut som en elak anspelning på seder och bruk kring
Wolgas stränder, då det berättas, att den gamle krigaren ahann
till flickans fot och dog 11. Och icke nog dermed, att sjelfva
detta faktum omtalas: skalden har ansett denna bedröfliga posi-
tion så karakteristisk för den döende krigaren, att han ej kunnat
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tillbakahålla frågan: a när till flickans fot han hann, — hvad
tänkte han?11 Man måste tro, att skuggsidorna af -tNadeschdas 11

omgifning sväfvade för skaldens fantasi, då han ej besparade
sin hjelte ens detta yttersta hån.

Ej utan en viss bestörtning skall man genomläsa ofvanstå-
ende kritik öfver en bland t,Fänrik Ståls Sägner 11. Man skall
hisna dervid, såsom hade man helt oförmodadt stött på någon-
ting hittills aldrig spordt. Och likväl är ingenting vanligare
nu för tiden än dylika kritiker med den skilnad kanske blott,
att i dessa sällan hvarenda anmärkning finnes beledsagad af
skäl, motiverad genom sträng bevisning. Men hufvudolikheten
består ändock egentligen deri, att denna kritik gäller Runeberg
och ej en annan, t. ex. den, som nedskrifvit densamma. I så-
dant fall skulle man naturligtvis icke ha någon anledning att
deröfver förundra sig. Tvärtom kunde man då tycka: det var
ju rätt åt honom! Hvad hade min son på galejan att göra ?

Redan tidigare antyddes i denna skrift, att Sägnerna hade
upptagit åtminstone ett stycke, som var föga förtjent af en så-
dan utmärkelse. Orden syftade då på döende Krigarenll,
ehuru det ej uttryckligen utsädes. Författaren var i alla fall
skyldig att söka leda sitt djerfva påstående i bevis. Han är
derför nöjd, såsom man det är, då man lyckats någorlunda
uppfylla sin pligt, att hafva fullgjort denna sin skyldighet. Ehuru
han ej vågar hoppas, att hundratals sidor, uppfyllda af den var-
maste beundran, det uppriktigaste erkännande, förmå utplåna
de oangenäma känslor, ett lika öppet tadel, upptagande några
få blad, skall framkalla, väntar han likväl af sin kritik en för-
del, hvarpå han måste sätta ett högt värde. Den tänkande borde
utan tvifvel med större förtroende lyssna till det ständigt åter-
kommande berömmet, då han åtminstone genom något exempel
kunnat öfvertyga sig derom, att den berömmande ej saknar hvar-
ken insigt eller mod att uttala äfven ett ogillande omdöme om
en skald, hvars blotta namn gäller såsom oåtkomlig sköld för
hvarje produkt, som deraf beskärmas, och såsom fullgiltigt skäl
för alla dessas beundran, hvilka ej känna behof af något annat.
Dylika skäl betyda, i förbigående sagdt, för författaren af denna
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skrift mindre än intet. Den, hvilken liksom han under långa
år lefvat i förtroligaste umgänge med alla tiders och folks mäk-
tigaste poetiska andar, känner ingen frestelse att böja sitt om-
döme under någon annan auktoritet än den högsta förtjenstens.
Blott ett enda slag af sidoinflytande vore väl ändock härvid
tänkbart: patriotismens. Men äfven detta är lika litet af nöden
till att stegra författarens beundran för Sägnerna, som det för-
mår besticka hans opartiskhet.

Beklagansvärd vore i sanning dens lott, hvilken ansåge
sig förbunden af sin kritiska pligt att uttala öfver ttMolnets
Broder 11 ett lika förkastande omdöme, som här blifvit fäldt an-
gående CiDen döende Krigaren 11: nota bene ifall recensenten
trodde det vara sin skyldighet att genom bevis gifva styrka åt

sina påståenden. Ehuru Broder 11 i flera afseenden
skiljer sig från de öfriga Sägnerna, ligger dock olikheten åtmin-
stone ej i dess underlägsna värde. Stycket kan tvärtom fullt
mäta sig med de yppersta bland dessa *, och är så fulländadt
både i sin helhet och alla sina detaljer, att jag omöjligen kan
förstå, hvilken punkt deraf kunde af tadlet rättvisligen åtkommas.
Icke så som skulle inga försök åt det hållet blifvit gjorda. Men
dessa försök bekräfta blott på det evidentaste, hvad tidigare i
denna skrift yttrades aDgående tadlande angrepp mot ställen,
hvilka hellre kunnat åberopas såsom bevis på högsta förträfflig-
het hos Sägnerna.

Alla poetiska tillgångar, dessa ega att disponera om, finnas
här satta i verksamhet uti den mest harmoniska förening: lik-
som samma rika natur låter helt nära hvarann utveckla sig
både de mildaste blommors kalkar och trädens väldigaste kro-
nor, utan att de det allra ringaste hindra hvarandra att uppnå
den högsta möjliga fulländning. Vid styckets början öppnas
för vår blick i djupa skogen en interiör, visserligen mycket
torftig och trång, men likväl rymlig nog att erbjuda hägn åt
åtskilligt, som derute i verlden ingenstädes mera finner en plats
att luta sitt hufvud emot: menniskolycka, sällhet, frid. Hemska
budskap erinrade likväl med allt gräsligare, allt oftare åter-
kommande tecken derom, att, der allas lycka är förstörd, allas
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fred bruten, den enskilde förgäfves skulle söka egoistiskt un-
dangömma sin skärf deraf för den inbrytande allmänna förstö-
ringen :

„bud om blod och strider
Gaf blott korpen, ropande från molnen,
Eller gladan, som satt mätt i granen,
Eller vargen, som med blodigt byte
Sökte hedens skymda klyftor åter".

Författaren måste med makt stäfja lusten att afkopiera
hela den förvånande rikedomen på sköna, af den innerligaste
förtrolighet med vårt lands natur ingifna bilder, som med
nästan slösande hand blifvit utkastade på den storartade taflans
duk. På denna dikts liknelser kan med fullt skäl tillämpas
detsamma, som i runorna förtäljes om Wäinämöinens och deras
eget sätt att hopsamla beståndsdelarne af sina sånger. Det är
med bössan på axeln och med den skärpta blicken fästad vid
hvarje färgskiftning i naturen och hvarje lifsyttring deri, skalden
hopsamlat detta outtömliga förråd af varseblifvanden, som rike-
ligen utpräglas till poesins tjenst i aMolnets Broder 11. Hvem
af oss skulle icke känna igen förebilderna till de bilder, som
der möta oss, ehuru vår fantasi ej hade anförtrott åt oss förr,
att dessa den vilda ödemarkens företeelser kunde så utstofferas,
att de lämpade sig för de vanliga poetiska liknelsernas galanta
societet? Ännu mer måste vi öfverraskas, då vi funno, att de
ej behöfde utstofferas alls, utan kunde förflyttas från den natur,
der de vuxit i bokstaflig mening asåsom träd i skogen 11, midt i
det från alla verldens håll hopsamlade briljanta sällskapet af
Tegnéridiska liknelser, hvari vi dittills dag ut och dag in lefvat,
utan att vår förtjusning och beundran derför svalnat. När det
t. ex. heter;

„Sköflad syntes nu den stora gården,
Tom och ödslig lik en afklädd holme,
Sedd från träskets is en vinterafton".

Eller längre fram:
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„Här jag lefvat nu med likars bistånd,
Som en rotlös gran mot andra fallen,
Tung för mig, en börda för min nästa";

förflyttas man med ens dit ut bland allt det dystraste, som nå-
gonsin fyllde vår själ med bäfvande aningar om död och för-
gängelse, och vi befinna oss således på den lämpligaste lokal
för emottagandet af de sorgliga berättelser, som från skog och
härjade menniskoboningar tränga in i vårt hjertas innersta.

Ja väl, vi behöfva icke gå långt dem till mötes, för att de
skola hinna ej vårt öra blott, men hvarje sträng, som vibrerar
i vår själ. Om någonting är i denna dikt beundransvärdt fram-
för allt annat, så är det väl den plastiska åskådlighet, hvarmed
berättelsens enformighet brytes af genom lefvande varelser, hvilka
hvar och en på sin post framstå såsom vittnen, intygande hvad
de sjelfva sett och lidit inom den krets, de bättre än någon
kunnat öfverskåda. Ingen berättelse, hvarken poetisk eller pro-
saisk, skulle kunna stiga till oss med det lif, med detta uttryck
af sannfärdighet på sitt änne som dessa minnesvårdar, hvilkas
hjertan ännu häftigt klappa efter dödsfaran och ångesten, hvaraf
de endast ett ögonblick förut varit hemsökte. Men de hafva i
och för dikten ännu en annan, kanske än högre betydelse. Vi
höra i dem dessa ryktets första ropande röster, hvilka ryktet
sjelft efterhand sammansmälter i sin basun till detta, ett helt
folks röst förenande ljud, som sedermera af tusenfaldigt eko
åter sprides vidt öfver alla berg och dalar. Alla dessa spridda
röster stämma redan från första stunden deri öfverens, att de,
glömmande allt annat, lofsjunga honom, som väl ej kunnat rädda
allt, men åt alla de kämpande skänkt i stället för det hjelp-
lösa betrycket, hvarunder de hade legat neder, en lyftning, som
aktade lifvet ringa emot lyckan, äran att få utgifva det för
fosterjordens räddning. Jag har ej hjerta att beröfva läsa-
ren glädjen att i minnet återkalla de herrliga ord, som mäkti-
gast återgifva denna i folkets stämning framkallade höjning:

„Mellan fallna kämpar, vän och ovän,
Som en skugga öfver skördad åker,
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Gick den gamle. Öfverallt var döden,
Men af lif ej ens en suck att spörjas.
Först vid slutet af den krökta gången.
Mellan ödelagda gårdar banad,
Satt en yngling, snart förblödd, vid vägen.
På hans bleka kinder flög dock rodnad
Flyktigt, som på qvällens silfverskyar,
Och hans släckta öga tändes åter,
När han, vaknad, såg den gamle nalkas.
„Hell", han sade, ~nu är lätt att blöda,
En bland många, som det unnats tidigt
Att för fosterlandet dö med seger.
Hell dig, du, som fostrat landets räddning,
Trefallt hell den ädle, som oss förde,
Ensam mäktig mer än vi tillsammans.
Se, med bruten st3Trka stod vår skara.

Skingrad som en hjord, den ingen leder,
Ren till dödens nesa hopplös korad.
Ingen fanns, som ropte folket samman,
Ingen gaf ett råd och ingen lyddes,
Förr'n han syntes, förr'n ur öknens klyftor
Tiggarsonen kom med kungapannan,
Och hans röst, som ljöd till strid, förspordes;
Då flöt eld igenom hvarje hjerta,
Tvekan flydde, honom kände alla,
Och med honom gick vår tropp mot svärden.
Som en stormvind in i vassen bryter.
Se mot kyrkan, långt som vägen räcker,
Ligger landets ovän, som på ängen
Strå vid strå, der skördarns lie framgått;
Der är banan, som den ädle vandrat,
Som min blick har följt, sen foten svikit,
Som min tanke följer än i döden", ,

Ett märkeligt drag, som genomgår alla berättelser, dem
den gamle under sin vandring får höra, ligger i den fasta för-
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tröstan, berättarne uttala derom, att segerhjelten öfverlefver
sjelf sin bragd. Äfven om detta skedde endast för att lugna
hans ständigt tillväxande oro, spännes likväl vårt intresse sålunda,
vida mer, än om vi hade för oss en färdig episk framställning,,
som tredje man hopfogat efter uppgifter, hvilka lemnats honom
hvarifrån som helst. Och vår öfverraskning, när vi plötsligt
ställas inför dramats lösning, blir desto större, ju mindre vi
dittills haft anledning att vänta oss denna sådan, den i verklig-
heten är. Huru oändeligen mycket hafva vi ej hunnit genomgå,
allt sedan vi inbjödos lördagsqvällen att åse den menlösa idyll,,
hvars lokal var den fridfulla torpstugan ahögt i skogen!" Men
på den scen, som väntar oss, när vi hunnit till kyrkan, invid
hvilken striden stått, voro vi dock icke beredde. Och der har
det väl gått med oss alla, såsom det säges om hela den öfriga,
skaran:

„Ingen fanns, som stod med tårlöst. öga".

Men vi hafva också alla fattat, att, om än skalden skattat
den räddning bringande segern högt, han likväl aktat den själs-
lyftning ännu högre, hvars vingar bära allt folk ofvan stoftet,,
der dödens makt thronar. Och derför instämma vi också alla i
de odödligt sköna ord, med hvilka den fallne hjeltens brud,
värdig honom, upprättar den sörjande skaran:

„Ej med klagan skall ditt minne firas,
Ej likt dens, som går och snart skall glömmas;
Så skall fosterlandet dig begråta,
Som en afton gråter dagg om sommarn,
Full af glädje, ljus och lugn och sånger,
Och med famnen sträckt mot morgonrodnan".

Jag har en gång förr uttalat dessa ord. Jag stod då om-
gifven af en ofantlig skara sörjande finska män och qvinnor.
Det var den störste hjelte i vetandets verld, fosterlandet egt
att förlora, vi begräto alla. Jag kände inga ord, som jag till-
trodde högre kraft att lyfta upp vårt sjunkna mod än de nu
åter anförda. Jag finner dem ännu lika herrliga som i den
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stunden, uppfylld af dödens bitterhet. Efter sekel skola de än
gifva tröst och höja finska hjertan.

Utan att de derför göras till stridslystna amazoner, åt-
njuta uti ctFänrik Ståls Sägner11 flickorna den välförtjenta utmär-
kelsen att representera det heroiska elementet, som bland ett
modigt folk onekligen alltid förefinnes äfven hos qvinnan. Vi
anträffa helt nära hvarandra, i t( Den döende Krigaren 11,
Broder 11 och aTorpflickan" trenne sådana varma, älskande, allt
uppoffrande själar, hvilka bidraga att göra det för oss begrip-
ligt, hvarför Finland ej kunnat hittills bebos af ett fegt slägte,
ehuru vi minst genom dem kunna få en tillfredsställande lösning
på den gamla gåtan: när alla flickor äro så förträffliga, hvar-
ifrån komma då de icke lika förträffliga hustrurna? Ej blott
Torpflickans, fega rådslag stämplande moder, utan äfven modren
till typen för den tappre finske soldaten Hans Munter hylla
såsom högsta norm och rättesnöre vid lifvets konflikter den er-
farenhets-satsen, att det är abättre fly än illa fakta 11. Det hade
varit ett opassande skryt, om skalden försökt undandölja, att
förfäktare och verkställare äfven af sådana fega läror här och
der funnos också under det besjungna kriget både i den fatti-
gaste torpstuga och i stoltare salar än så. Men i sin ordning
är det ändock, att dylika undantags företeelser endast i förbi-
gående påpekas, medan sången med förkärlek dröjer i den arma
butik, der den tappraste bland tappra marketenterskor, Lotta
Svärd, residerar, eller i det slott, der bröderne Ramsays hug-
stora moder utan en snyftning af klagan öfver omätliga för-
luster lefver bland minnena af sin oförgängliga sorg. Ty främst
af allt var det Sägnernas pligt att i alla tonarter och situatio-
ner framhålla den högre, äfvenledes af erfarenheten fullt konsta-
terade läran: bättre än fly är att fakta väl. — Också aTorp-
flickan 11 förkunnar med exemplets hela kraft sanningen af den
läran. Att stycket ej kan göra samma stora, upplyftande intryck
som Broder 71, ligger i det behandlade ämnets nedslå-
ende beskaffenhet. Men i formelt hänseende är äfven det af
utmärkt skönhet. Isynnerhet gör det en präktig effekt att se
torpflickan, sittande på stugans låga_. trappa, mönstra med spa-
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nande, men ännu icke oroliga blickar den skara landtmän,
som ttfrån dagens mödor glad och trött11 återvände till sina
hyddor:

„De fyllt sitt värf, de gjort sin skörd, en dyrbar skörd
den gången*,

Men hennes lefnadslycka, hennes lefnadsmod, allt, som
gaf hennes dagar ett värde, hade blifvit bortmejadt den dagen.
Hon vet det ej ännu, hon hoppas ännu, ehuru hon är beredd
på det värsta. Dock nej, hon är icke beredd derpå! Någonting
värre än det värsta, hon kunnat tänka • sig, har drabbat henne.
Hon hoppas ännu, att detta är omöjligt, äfven sedan hennes
moder trott sig trösta henne med det enda, som skulle fram-
kalla dottrens förtviflan. Djupt rörande är att skåda dennas
beteende emot en mor, som så litet förstått att fatta, huru
himmelsvidt olika de båda uppskattade menniskolifvets värden.
Ej en suck, ej en blick af förebråelse från dottrens sida riktas
mot den gamla qvinnan, som låter den unga ana det förfärli-
gaste, hvartill den senare är skulden.

„Flickan såg med bäfvan opp, ur sorgsna drömmar vaknad".

Ingenting vidare. Och ännu då, när hon trott sig hafva vun-
nit full visshet om sin gränslösa olycka, vet hon ej säga någon-
ting annat åt upphofvet och förderfvarinnan af sitt lif än dessa
djupt sorgliga ord:

„Red mig en graf, o moder kär, min lefnadsdag är liden;
Den man, som fick mitt hjertas tro, har flytt med skam ur striden;
Har tänkt på mig, har tänkt på sig, har följt ert varningsord
Och svikit sina bröders hopp och sina fäders jord".

Hon har rätt. Huru skulle hon väl kunna sätta tro till
trohetslöften, gifna henne sjelf, då deras gifvare så nesligt bru-
tit sin pligt mot folk och land? Och rätt har hon kanske äfven
då, när hon suckar:

Nu vill jag icke dväljas mer på denna svekets ö:
Han fanns ej bland de döda der, och derför vill jag dö.
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Allt det der är så enkelt, så naturligt, att man nästan
glömmer bort, att man endast läser en dikt och ej har för sig
en verklighet. Sjelfva Bernardin de S:t Pierre är ej i sin
tiPaul och Virginie 11 oskuldsfullare, naivare, ehuru han med den
lilla dikten åstadkom det underverket att försätta i en idyllisk
stämning — för några ögonblick — hela sitt tidehvarf, som var
ingenting mindre än oskuldsfullt och naivt. Äfven vårt kan
ej särdeles berömma sig af dessa egenskaper. Kanske kan
man således hoppas att endera dagen se uppstå en Orvar Odd,
som demonstrerar, att torpflickan 11 hade fått ett mycket lämp-
ligare slut, ifall detta smakat en smula t. ex. af slutet i ct ßomeo
och Julia11. Hur rörande skulle det ej varit, om flickan störtat
sig i närmaste brunn, och det ej återstått för brudgummen an-
nat än att öka dennes flöde, sedan han icke allenast ej lyssnat
till sin blifvande svärmors råd, utan låtit af sitt kurage hän-
föra sig att löpa efter ett par fiender, som händelsevis voro
hvarken t,_nedgjorda eller fångna11.

Det måste väl medgifvas, att om 11 finge ett
sådant tillökt och förbättradt slut, det vore rakt slut med Ru-
nebergs vackra, djupt elegiska torpflicka.

Molnets Broder var i det hela taget en lyckans guldgosse,
sedan han undsluppit sitt första lefnadsstadium, hvilkets förtvif-
lade ödslighet hans fosterfader i sin halfqvädna visa så oefter-
härmligt beskrifver. Molnets Broder upphörde snart att vara
ti snö på nattens fötter, som han stampar af i stugan kommen";
tidigt blef ~hans rykte kärt för mången, större än en man i

nejden vunnit". Och hvad som var mera värdt än allt detta:
han vann ett hjerta, fullt värdigt att älska honom och att af
honom älskas. Och han fick falla för fosterlandet i blomman
af sin seger, sin kärleks, sin lefnads vår. Då han ej kunde
hlifva en gud, hade han ju fått fullt opp af den lycka, det af-
xmdsvärdaste menniskolif förmår beskära.

Hur annorlunda leker deremot ödets hårdhet med tvänne
andra varelser, dem Sägnerna äfvenledes med varmaste delta-
gande besjungit och för hvilka de hos oss alla uppväckt ett
dylikt: Sven Dufva och N:o Femton Stolt.
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Då man nämnt ~Sven Dufva", har man påpekat det hög-
sta, humorn i Sägnerna förmått åstadkomma. Stycket är för
dessa i mindre skala, hvad Cervantes ~Don Quixote" är i stort
för den moderna verldsliteraturen. Men för att uppfatta såväl
den ena som den andra karakteren, är det absolut nödvändigt
att förstå dem så, som deras diktare sjelfve med dem menat.

Har man blott sinne för det komiska i dessa figurer och ingen
aning om det oändligt tragiska, hvilket genom den humoristiska
omklädnaden öfVerallt skymtar fram, då kommer man till sådana
mirakulösa konseqvenser som den, hvartill Orvar Odds qvick-
het ledt honom.

Sägnerna hafva sannerligen icke klemat med denne deras
älskelige son Sven Dufva. De framställa honom mera otymplig
och venstervriden än det höfves en figur, som har äran att
ofjädrad begagna sig endast af ett par fötter. Men de betrak-
tare, hvilka fästa sig blott vid denna ena sida af Sven Dufvas
personlighet, göra, såsom alla utan undantag det gjorde, ända
till dess ögonblicket var kommet, som klarligen visade, hvar-
för äfven han hade rätt att existera på jorden i egenskap af
menniska. Betraktarene stanna midt i versen: den versen, hvari
vox populi omsider återställde in integrum en varelse, som
man under hela dess lif hade bedömt och behandlat endast så-

som fragment. Först när Sven Dufva hade fullbordat sin mis-
sion såsom finsk soldat, förstod man honom helt och hållet. Det
hette då om honom ej blott: „ett dåligt hufvud hade han", utan
också: ~men hjertat, det var godt".

För sitt dåliga hufvuds skull led han oändlig smälek,
hvarthän han än vände sig; men man varseblir ej, att någon
enda menniska skulle tagit det allra ringaste hans goda hjerta
i afräkning på hans bristande geni. Om henne, som sannolikt
skulle låtit detta skadestånd gälla allt, hvad det möjligen kun-
nat, om hans moder, vet dikten ingenting berätta. Men den sä-
ger oss, att Sven var den yngste bland nio bröder; det är
således högst sannolikt, att han ej, liksom till och med den
olycksfödde Kullervo, hann af moderskärleken få ersättning för
all den begabbelse, han här i verlden måste utstå. Desto för-
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underligare var det således, att hans goda hjerta ej förbittrades,
hans fromma sinne ej vändes till harm och hämdlystnad. Hvad
hade det kostat en sådan jätte som Sven Dufva, hvilken allde-
les lugn gör ensam front mot en hel fiendtlig kår att i en stund
af ursinnig vrede förderfva halfva sitt kompani, deri inberäknad
dess utmärkte chef. Men Sven Dufva kan aldrig bli ursinnig.
I hans goda hjerta får ej ens ~lambsens vrede" rum. Han gör
allt sitt till för att vara sina begabbare till nytta och nöje.
Han är godmodigare, än sagornas jättar pläga vara. I stället
för att förvandlas till en vrångsint, skadelysten materialist, hvars
högsta njutning är att åstadkomma, ruiner, blir han tvärtom
idealist på sitt vis. Det längsta yttrande, man känner af denne,
till sitt eget innersta tillbakastötte jätte, uttalar i ett samman-
drag, nog kort att rymmas inom hans trånga hjerna, hufvud-
summan af hans idealistiska lefnadsfilosofi. Det lyder så:

här går allt helt afvigt mig i hand
Kanske det mindre konstigt är att dö för kung och land.

Sägnen om Sven Dufva är således icke, såsom man kan-
ske vid första påseende vore böjd att förmoda, en apoteos af
dumheten, hvilken behöfver ett komiskt slut för att icke råka i
motsägelse emot sitt innehåll, sin tendens. Grundidén, som ge-

nomgår dikten är väl ett slags kommentarie öfver bibeltexten:
saliga äro de andeligen fattige. Men salighet tillerkännes ej
den ilska, feghet, bakslughet, som ganska väl låter para sig med
andelig fattigdom af sämre sorten. Det är uppoffrings-villighe-
ten, som reflexionslöst går i döden för att uppfylla sin pligt,
hjeltemodet, som ej har nog vett att vika undan för någon
fara, den heroiska instinkten, som drifver den af alla andra
högfärdigt tillbakasatte att ändock framhärda i sin trohet och
„gå ensam" till sitt mål: det är allt detta, dikten låter öfver-
gjuta Sven Dufvas andeliga fattigdom med vackra strålar af
försoning och förklaring. I stället för att, i likhet med hvad
så mången annan skulle varit frestad till, begagna Sven Dufvas
kolossala dumhet och otymplighet endast till skottafla, mot hvil-
ken en nära till hands liggande satir kunnat uttömma hela in-
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nehållet af sitt koger, lyfter Sägnernas humor den under hela
sitt lif förhånade och missförstådde kämpen till den ljusa höjd,
hvarpå han står i dödsminuten. Kanske hinner han ännu, in-
nan den är inne, förnimma Sandels ord, som gifva Sven Dufva
rikelig upprättelse för all begabbelse, han här i verlden lidit:

„Det kan man kalla en soldat, så skall en Finne slåss.

Fort, gossar, skvnden till hans hjelp! Den der har räddat oss!"

Om huru många mästare i all klokskap har väl en Sandels
haft anledning att så säga?

På ett förundransvärdt sätt framlyser äfven i ctSven Dufva 17

skaldens förmåga att fördjupa sig i de karakterer, han vill fram-
ställa. Det ligger i Sven Dufvas natur och ställning uti lifvet,
att han måste vara ännu fåordigare än .sjelfva Hans Munter.
Författaren till denna skrift vågade en gång, vid den tiden då
han först gjorde diktens bekantskap, kalla Carl XII aen Sven
Dufva bland konungar 11. Han inser ganska väl, att liknelsen
erbjuder många sidor öppna för anfall. Men bland de punkter,
som kunna åberopas till dess försvar, finnes ingen så oåtkomlig
som likheten de jemförde emellan i afseende å hvarderas ord-
karghet. När man, såsom nog ofta äfven här i landet varit,
fallet, tröttats af milslånga deklamationer, i hvilka en svensk
poet låter Carl XII gifva luft åt sin talträngdhet, lärer man sig
bättre uppskatta den fina takt, som ledt äfven i detta fall Säg-
nernas skald. För öfrigt äro de i stycket talandes ord lika
mästerligt stälda som Sven Dufvas tystlåtenhet är betecknande
för hans lynne. Det är omöjligt att tänka sig Sandels talande
annorlunda, än han det gör vid slutet af stycket. Detsamma
gäller äfven om hans adjutants ord, dem han i flygande fart
och med synbar känsla af ögonblickets ofantliga vigt utkastar
till det lilla kommando, hvars dödsdom han afkunnar i och ge-

nom de order, han åt det utdelar. Det flöt såsom en iskall
ström genom' ens själ, då man hörde den utmärkte danske
histrionen Nielsen under häftigaste affekt uttala dessa adjutantens
ord. Man glömde då till och med att grubbla öfver dennes
besynnerliga påstående angående vådan, att en fiendtlig trupp,
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som ville ställa sig i vägen för den af ryssarne förföljda Sandels'
tåg, skulle tt slippa i vår rygg 77. —

Af flera olika anledningar har författaren redan i det
föregående ofta åberopat C!N:o Femton Stolt11 och uttryckt sin
beundran för denna dikt, hvartill det första häftet eger intet
motstycke att uppvisa. För att icke tvingas till omsägning af
det tidigare sagda måste motiveringen af hans åsigt här sam-
manträngas i det knappaste mått.

Sven Dufvas ställning i lifvet hade väl varit ingenting
mindre än afundsvärd; och likväl har hjelten i nyssnämnde
stycke blifvit af sitt olycksöde nedkastad ännu flera trappsteg
lägre. Den förre hade åtminstone varit i åtnjutande af fader,
slägt, ett hem, ett namn. Af alla dessa primitiva vilkor för en
mensklig existens hade den andre aldrig känt till något enda.
Tillfrågad af Döbeln angående sitt namn, upplyser han, med
denna förtviflade öppenhet och uppriktighet, som var oundgän-
geligen nödvändig för en så illa dokumenterad man som han,
ifall man skulle fästa något förtroende vid hans ord:

„Hvad namn i verlden, jag fått af prest,
Har ingen sig fästat vid;
Men fähund har man mig kallat mest

I hela min lefnads tid".

Det der lät ej just som skryt. Och lika litet vill han
göra sig bättre, än han är, då Döbeln af honom begär statistiska
upplysningar om hans hemvist och försvar. Dessa lyda sålunda:

Han viste på vägen vid kullens rand
~Mitt hem på denna jag har";
Han viste sin knutna, väldiga hand:

~Och här, här har jag försvar".

Men chefen för Björneborgs regemente anser sig ej ännu
tillräckligt initierad i mysterierna af hans vitae genus och
framställer derför ytterligare några spörjsmål, som låta förstå,
att han är beredd på det värsta. Det var således naturligt,
att han t!.strålade af välbehag 11, då han kom underfund dermed,
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att det ändå icke stod så alldeles illa till med hans skyddslings
konduit-lista, som man hade anledning befara. Döbelns dialog
med denne är så dramatiskt hållen, att den utan någon för-
ändring kunde uppflyttas till scenen. Motivet till den examen
rigorosum, han anställer, är lätt insedt. Det är detsamma,
som föranleder honom att så åskådligt förtälja om 11

mandater under slaget vid Lappo, i hvilkas spår han låter oss
följa med steg för steg. Och samma skäl manar honom äfven
att under den kostymförändring, som för sig går med hans rekryt,
yttermera erinra om dennes ådagalagda tapperhet:

„Stolts rock är blodig, det fordras mod
Att dra det plagget uppå;
Men ~Fähund", ser jag, har tjockt af blod
På egna klutar också".

Döbeln måste respektera den militäriska hederskänsla, som
i hög grad rådde inom kåren och den han sjelf bidragit till
att stegra betydligt. Derför skulle det inför fronten göras klart,
att Fähund, som genom blodsdopet, han den dagen undergått,
hvad hans mod beträffade, tillräckligt visat sig förtjent af äran,
hvarmed generalen ville belöna detta, icke heller under sitt för-
gångna lif, så eländigt det än varit, gjort skäl,för det tillnamn,
han nu skulle bortkasta jemte sin trasiga jacka. Med ett fint
drag låter skalden oss förstå, huru omsorgsfullt Döbeln äfven i
det minsta vill undvika att såra den militäriska ömtåligheten.
Uppfylld af sina framtidsplaner till förmon för den blifvande
soldaten, kommer han i hastigheten att ropa: (_von Schantz 11,
men ändrar ögonblickligen det alltför förtroliga i tilltalet genom
tillägget: herr kapten 11.

På denna dikt kan med allt fog tillämpas italienarnes
fyndiga ord: se non é vero, é bene trovato. Dikten skulle för-
tjena att grunda sig på en verklighet. Bland hela finska befälet
kunde skalden ej utvälja till verkställare af den sällsamma pro-
motionen, som gifvit ämne åt sången, någon sannolikare person
än den excentriske Döbeln, hvars hjerta klappade lika varmt
af mensklig välvilja som högt af hjeltemod. Då han ännu till-
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hörde Nylands infanteri-regemente och var bosatt i dessa nejder,
anträffade han en bister vinterafton en hälft förfrusen soldat,
tillhörande samma kår som han sjelf. Öfversten stannade,
upptog krigskamraten i sin lilla släde och satte honom der vid
sin egen sida. Hemkommen vårdade han den arme soldaten så-
som hade det varit håns vän Adlercreutz eller Gripenberg. Om
en befälhafvare, hvilken när som helst kunde göra sig så gemen,
såsom folket uttrycker sig, kan man lätt föreställa sig, att han
skulle låta en solglimt falla från sitt ädla hjerta på den i and-
ligt och lekamligt hänseende lika till spillo gifne Fähund. Be-
skrifningen på den verkan, Döbelns godhet åstadkommer i dens
själ, hos hvilken ej ens en aning dittills hade uppstått, att nå-
gonting dylikt kunde på jorden finnas, hör till det herrligaste,
Sägnerna hafva att bjuda:

„Den nye krigarn, till denna stund
Hans bröst höjts lugnt som ett hvalt;
Vid dessa ord från genralens mund
Man såg dock, att djupt det skalf

Han hade smakat ej ens som stöld
En fröjd i sin lefhads dar,
Hans tårar, frusna i lifvets köld,
Ej runnit, se'n barn han var.

Nu sken på hans hjerta för första gång
En strimma af sol och vår,
Och ur smultna källor, med hejdlöst språng,
Framströmmade tår på tår".

Må den, hvilken dertill har lust, efter genomläsningen
af dessa rader anställa process mot skalden för det, att han
låtit gripa sig på bar gerning, medan sådana konstruktioner som:
„den nye krigarn, till denna stund" etc. okastigerade sluppo ur
hans penna, eller en stafvelse i versen klifvit öfver det be-
stämda måttet. Författaren till denna skrift blir det åtmin-
stone icke.
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Den lilla kritiken, som tycker om att känna och visa sig
stor genom att rida på sådana käpphästar, kan rikeligen bereda
sig en slik njutning, ifall den vill använda sitt vanliga snäfva
mått på ett bland Sägnernas utmärktaste stycken. Äfven om

11 har i det föregående mer än en gång varit fråga, och
författaren trodde sig i honom se typen af den finske soldaten,
ehuru i en helt annan mening än Almqvist begagnade detta ord
för att under dess skygd manövrera bort en bland Sägnernas
allra förnämligaste egenskaper. Jag önskade nämligen dermed
blott antyda ungefär detsamma som Adlercreutz, då han såsom
korollarium till korpral Buss' utförliga parentation, i
Munters anda11, säger: ahan var Finne 11. Ingenting skulle för-
undra mig mera, än om någon gittade bevisa, att den teckning,
som i stycket gifves af Hans Munter, lika väl kunde passa in
på soldatkarakteren i hvilken som helst bland verldens arméer.
Det vissa är åtminstone, att ett trognare porträtt af den äkta
finska soldatnaturen ännu aldrig blifvit måladt. Detta erkän-
nande innebär väl ett stort beröm; men det omfattar ändå
knappt hälften af styckets hela förtjenst. Äfven i dess helhet
kan dock styckets merit med ett enda ord uttalas. Teckning
heter det ordet. Korpral Buss' sätt att utföra sin teckning af
Munter är lika förträffligt som bilden, hvilken utgör resultatet
af detta artistiska experiment. Kanske har mången bland Säg-
nernas läsare i anledning af den blygsamma försäkran: att Mun-
ters asaga"'' är a enkel och alldaga 11; den akan väl mödan knappt
betala11, föreställt sig, att ingenting är lättare än att hålla ett
sådant tal som den upengar värde11 korpralens. Och medgifvas
må väl också: der en sådan korpral skulle finnas till hands,
vore han mer än någon annan rätte mannen, att på det vis,
Sägnerna låta det ske, framställa ett på en gång så egendom-
ligt och så typiskt subjekt som Hans Munter. Men hvad, som
för korpral Buss vore alldeles naturligt, erfordrar hos skalden,
som ur sin egen föreställning skall återgifva en oration, hvilken
tycks bäst öfverensstämma med korpralens uppfattning, alls icke
mindre konst, än som är nödig till att förvandla fantasins upp-
fattning af Munters person till en åskådlig bild. Korpralens
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något ologiska uttryckssätt, hans, om jag så får säga, spiralar-
tade tankegång, hvilken ej sällan finner anledning att åter
närma sig en punkt, den han redan tycktes hafva för alltid
öfvergifvit, taga, så förståndiga de än i grunden äro, då de
skola troget reproduceras, ej stort mindre talang i anspråk, än
som är behöflig, ifall skalden vill följa den vansinniges extra-
vagerande resonemanger i spåren. Men ehuru författaren måste
beundra den natursanning, hvarmed Sägnernas skald afkopierat
ett halfkultiveradt sinnes sätt att tänka och uttrycka sig, vågar
han dock ej afgöra, huruvida icke naturtroheten i detta fall
blifvit drifven nästan för långt. Ett bland älsklingsuttrycken i
denna sång är t. ex. det, att Munter var: „som en slant till
krigsman slagen*'. Påtagligen är detta loford en oklar imitation
af det bekanta talesättet: ~den, som är slagen till slant, kan
aldrig bli en riksdaler 11; och huru man än må förstå detsamma,
så ligger deri någonting förklenande, hvaraf Buss omöjligen kan
vilja göra en tillämpning på föremålet för sitt äreminne. Man
begriper väl lätt, att korpralens tankegång fått sin sneda rikt-
ning i detta fall genom reflexionen deröfver, att:

„Liksom han, så hela raden
Af hans slägt gått fram i verlden,
Blödt och dött i lägsta graden".

Men denna omständighet omtalas endast såsom ett faktum
och ingalunda till bevis derpå, att både Munters förfäder och
han sjelf varit så slagna till slantar, att de alls icke dugat till
— korpraler. Det är klart, att denna inadvertens tillkommit
med mogen beräkning och öfverläggning från skaldens sida; och
lika klart är det äfven, att, ifall Fänrik Stål i egen person haft
ordet, det ej skulle fallit sig så. Fråga är blott, huru långt
konst-poesin har rätt att låta en korpral Buss' bristfälliga bild-
ning styra sin pegasus, utan äfventyr att fara på sned med hela
den skaldiska charen? Äfven flera andra uttryck än det redan
åberopade gifva anledning till framkastandet af en sådan fråga.
Författaren vill ingalunga tvista här om behörigheten af sådana
rim som: elden och ställd'en, eller: fick'en och pricken. Tvärtom
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anser han det för ren vinst, att åt den rimfattiga svenska ver-
sen nödtorftig förstärkning beredes genom slika friskaror, då
de med behörig fyndighet begagnas. Svårare har han att för-
lika sig med vissa andra fria talesätt, ehuru äfven de tillkom-
mit genom behof af rim. Så t. ex. „i rycken 71, Jaivuaken1-, rim-
mande på (^draken 11, c,hvad han sade föll i tycket 11 o. s. v.
Ifall sist anförda talesätt alls kan användas, så tyckes det böra
betyda alldeles motsatsen af hvad man dermed velat uttrycka.
Språkbruket hade väl i det fallet erfordrat ett ord, som utsade
hvem, hvilka Adlercreutz' ord behagade, t. ex. mången, alla.
Isoleradt, såsom det nu står, kan detta tt föll i tycket 11 svårligen
betyda annat än, att ingen var belåten med besagda ord.

Författaren önskade gerna att hafva misstagit sig, då han
för att icke visa sig alldeles ovärdig sitt kritiska kall låtit
förleda sig till dessa småaktiga anmärkningar, som ligga i strid
både med hans böjelse och vana. Han tror sig likväl befogad
att tillägga ännu en af allmännare syftning och betydelse. Säg-
nerna hafva stundom i uttryckens naturlighet gått så långt,
som poesin rimligtvis kan tillåta. Tages af imitatörer ännu ett
steg längre ned åt det hållet, är fara värdt, att stilen vinner
än mindre på denna naturalism, än den fordom vann på den
akademiska öfverdriften i språkets städning eller på fosforisternas
öfversvinnelighet. Folkpoesin begagnar vanligtvis de ädlaste
uttryck, den känner; och denna instinkt för hyfsning måste ju
tillräknas henne såsom verklig förtjenst. Sällsamt vore det der-
för, om ett alldeles motsatt förfarande hos konstpoesin skulle
betraktas såsom ett mål, dit hon bör uppmuntras att hejdlöst
skena af.

Men vare sig, att författarens anmärkningar blifvit med
eller utan fog framkastade, det vissa är i alla fall, att 11

gör ett godt och fridfullt intryck. Ehuru scenen är en graf-
kulle, skiljes man derifrån i en lugnare, mera harmonisk stäm-
ning än från skådeplatsen för mången annan bland Sägnerna.
Det gör en godt i själen att genast i början af stycket se med
så enkla och likväl så vackra drag tecknadt det vänliga, hu-
mana förhållande, som i allmänhet rådde i den finska armén
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mellan befälet och soldaten: båda brukare och försvarare af
samma fosterjord. Kanske skulle blott i Frankrikes hjeltehärar
ett motstycke till denna beskrifning ej synas osannolik för ti-
derna omkring 1808. Det vissa är, att enorma härmassor exi-
sterade ännu då, på hvilka tillämpning af en skildring, sådan
som den nedanstående, skulle varit den absurdaste bland orim-
ligheter :

~Vack*rt var det att betrakta
Hjelten Adlercreutz, genralen,
Hur han kom så tyst och sakta
Till soldatens graf i dalen,
Hur han stannade vid randen
Och, med hatten sänkt i handen,
Såg den enkla bädd fullbordas,
Der Hans Munter skulle jordas". —

När korpralen slutat hade
Och steg ned från vigda sanden,
Tog genralen sjelf en spade
I den segervana handen:
Det var han som sist af alla
Sakta lät på grafven falla

Litet stoft af fosterjorden;
Men han talte. — Glöm ej orden."

Hvad han sade, har redan blifvit anfördt; och jag vågar
blott tillägga; lycklig den Finne, hvilken så fyllt sitt mått —

huru ringa det än må hafva varit — som Hans Munter; och
lyckligt äfven det land, som om denne sin son och hans veder-
likar kunde säga: sådana äro de, i hvilkas hand jag lagt äran
och pligten att mig försvara!

Det är hög tid för författaren att skynda längre fram. Ej
utan afsaknad lemnar han dessa cc mindre", som „blödt och dött
i lägsta graden", och till hvilka hans sympatier känt sig oemot
ståndeligen dragna. Det är just de Sägner, som under denna
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rubrik kunnat upptagas, hvilka framför allt gifva åt hela sam-
lingen den färg, den ton, den karakter, hvarigenom de redan nu
stå på yttersta gränsen, der den närvarande tiden möter den
kommande. När den tid, som stunda skall, hunnit lägga till
det arf, den från oss emottagit, skatterna förvärfvade af dess
egen intelligens och erfarenhet, framstår utan tvifvel dessa Säg-
ners betydelse i en ännu klarare dager än nu. Men till evär-
delig ära skall det i alla fall lända för det finska folket, att
det var här, som „Molnets Broder", „N:o Femton Stolt" och
~Munter" diktades redan i medlet af det nittonde seklet.

De mellersta.
Bland Sägnerna finnes det isynnerhet en, hvarom tvifvel

uppstår, under hvilken af de tre olika rubrikerna den lämpligast
kunde hänföras. Det är: ~Fänrikens marknadsminne". I denna
dikt framställas icke mindre än tre uti handlingen så väsendt-
ligen ingripande personligheter, att de samtliga, betraktade från
skilda synpunkter, tyckas göra anspråk på att gälla såsom
hufvudpersoner. Och hvar och en af dessa tre tillhör en af de
olika grupper, i hvilka hela mängden af Sägnernas föremål
blifvit fördelad. Vi mötas här först af Fänrik Stål sjelf, hvil-
ken i denna dikt mer än uti någon annan, „Den femte Juli"
blott undantagen, från början till slut skänker oss nöjet att för-
nimma, hvad han personligen sett, hört, känt och tänkt angå-
ende ämnet för hans afgifna redogörelse. Vi hafva vidare den
sjungande invaliden, hvilken, fastän Fänriken bekänner sig till-
höra agranadörns sort 11, ändock från topp till tå har sin rätta
plats i den grupp, som redan blifvit mönstrad. Slutligen upp-
träder äfven c; höge herren, generalen11, som med stark hand gör
slag i saken och, utan att alls visa sig såsom en deus ex ma-
china, gifver hela dramat den försonande vändning, förutan hvil-
ken det skulle slutat med en bistert skorrande dissonans.

Författaren har likväl ansett sig kunna upptaga t,Fänri-
kens marknadsminne 11 under ofvanstående rubrik på den grund,
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att den utgör liksom en förmedlande mellanlänk mellan alla
de olika elementer, som anträffas kringspridda på skilda håll i
Sägnerna. Också den omständigheten, att det ändock är Fänri-
ken, som ytterst håller i sin händ berättelsens alla trådar,
tyckes tala till försvar för detta förfarande.

Redan det anförda torde hafva gifvit en vink om de, i
Sägnerna icke ofta förekommande svårigheter, skalden haft att
öfvervinna för att harmoniskt fördela och uppställa så många
med hvarandra om företrädet täflande beståndsdelar i sin dikt.
Också kan marknadsminne11 fullt mäta sig i afseende
å den konstnärliga kompositionen med de yppersta bland Säg-
nernas sånger. Den öfverträffas härutinnan knappt af aDöbeln
vid Juutas11; och äfven i allt öfrigt intager den ett i hög grad
utmärkt rum.

För hvar och en, som vill närmare studera den process,
medels hvilken ett till sin beskaffenhet egentligen episkt ämne i
Sägnerna tränges upp å ena sidan åt det lyriska och å den
andra åt det dramatiska hållet, erbjuder detta (JMinne 11 tillfälle
till högst upplysande iakttagelser. Den hittills allmänt rådande
åsigten, att Sägnerna företrädesvis skola hvila på episk grund,
borde väl här om någonstädes finna stöd för en bevisning, som
oaktadt de tvärsäkra påståendena ännu tyvärr ej sett dagen.
Vore åsigtens riktighet obestridlig, så måste derjemte åtminstone
det medgifvas, att sedan Ariosto och Tasso nedskrefvo de mest
lyriska passagerna i sina epopéer, episka dikter af sådan art
som aFänrikens marknadsminne 11 knappt nog sett dagens ljus.
Och härvid måste ännu dessutom en ganska vigtig omständighet
tagas i betraktande. Rapsodcn berättar ej om tilldragelser,
dem han hört berättas af andra, och till hvilka han i följd
deraf står i den lugne betraktarens främmande förhållande.
Hvad han besjunger, framträder ännu lefvande för hans själs
öga, liksom det en gång förr lefvat i verkligheten inför hans
lekamliga ögon. Han hänger fast dervid med alla sitt väsendes
djupaste strängar. Han känner sig såsom part i saken: dömer
och fördömer, upphöjer och förkrossar med en passion, öfver
hvilken åren och döden fått ingen makt, personer, hvilka ingri-



360 Om Johan Ludvig Runeberg.

pit i de händelsers gång, hvari äfven han känner sig hafva haft
del, om också blott såsom atomen har del i det hela. — Allt
det der röjer ganska ovanliga och besynnerliga symptomer af
det oumbärliga episka lugnet. Men, invänder man kanske: in-
gen har ju bestridt, att Sägnerna innehålla utom de rent episka
partierna äfven lyriska; och hvad som i ttFänrikens marknads-
minne 71 förekommer af den nu anförda sorten, hörer just till
de sistnämnda. Godt, derom må vi vara ense. Men hvar
skola vi då anträffa de der episka partierna, som, enligt upp-
gift, gifva åt Sägnerna deras egentliga karakter, ifall vi ej ens
i ett stycke sådant som detta förmå upptäcka djupare spår
af dem?

Med hufvudmotivet för denna Sägen eger det egendomliga
förhållandet rum, att det tager sin utgångspunkt och finner sin
starkaste nerv i en händelse, som icke händt. För historien
pläga slika händelser hafva ett mycket underordnadt intresse,
och hon ger sig sällan tid att spekulera öfver dessas möjliga
följder, ifall de sjelfva först skulle förmått att bryta sig en väg
till verklighetens verld. Med den uteblifna händelsen, hvarom
här är fråga, förhåller det sig annorlunda. Vår historia kan
svårligen underlåta att dervid fästa sig. Få verkligen timade
tilldragelser under kriget kunna göra anspråk på ett lifligare
deltagande från hennes sida än situationen i Tavastehus vid
dettas början. Ej under då, att dikten, särdeles den lyriska,
hvilken kan vara lika hemmastadd inom möjlighetens gränslösa
rymder, som historien bör vara det inom verklighetens, sjunger
i varma toner ut de sensationer, dem hågkomsten af besagda
situation väcker hos oss alla, ehuru historien måste lägga band
på den känsla, sången låter svalla öfver i ohejdad frihet. I
de lyriska utgjutelser, i hvilka invaliden låter dessa sina minnen
strömma fram, omvexlar entusiasmens glöd på ett sällsamt sätt
med den yttersta förbittring. Men i hvartdera fallet framklinga
tonerna i praktfull skönhet, som ej tillåter sin harmoni att

ryckas bort af den brusande strömmens hvirflar. Äfven dessa
toner höra till de utmärktaste, af hvilka Sägnerna någonstädes



Om ~Fänrik Ståls Sägner". 361

genomklingas. Och få äro väl de finska läsare, i hvilkas själ
ord sådana som dessa ej ofta och länge återklingat:

„Tavasthus! jag kan ej glömma, hur i månans sken du låg,
När från Hattelmalas höjder jag dig första gången såg.
Sen var stunden, bister qvällen, jag var trött af dagens färd,
Men jag sökte nu ej hvila, tänkte ej på tak och härd;

Nej, till dina fält och isar stod min längtan denna gång,
Der fanns mer än härd och flamma, mer än hvila natten lång,
Der fanns Finlands här församlad, ung och modig, stark och fri,
Och på oss såg fosterlandet och på fosterlandet vi. — —

Då kom Klingspor, fältmarskalken, stolt som majestätet sjelft,
Med två hakor och ett öga och af hjertat knappt en hälft,
Då kom Klingspor, tog befälet med sin höga titels rätt
Och gaf order, han som Klercker, men hans order var reträtt.

Natt på drifvan genomvakad, stjernenatt vid Tavasthus,
Än, se'n många år förflutit, står du för mitt sinne ljus,
Fast vår trohet blef besviken, fast vårt hopp blef slaget kull,
Fast vår seger blef en dröm blott för en hjertlös veklings skull".

Ifall de Savolakska officerarnes förfärliga smädechorus
händelsevis hade lemnat qvar ett hårstrå af Fältmarskalkens
arma menniskovärde, skulle den ännu förfärligare stormen af
hela folkets demoniska förbittring väl farit af med dessa beaux
restes. Och skadan var i det hela måttlig. Djupt sorgligt är
det deremot, att Runeberg, som, enligt hvad en sakkunnig man
försäkrat mig, på ej mindre än sextiofyra ställen sökt åstad-
komma förbättringar af detta styckes ursprungliga text, ej med
den korrigerande handen vidrört den enda punkt deraf, som
ovilkorligen kräfde ett förbättradt uttryck. Åtminstone af Säg-
nernas skald hade jag väntat så pass mycken känsla för sin
nations och framför allt de besjungne krigarnes heder, att han
ej skulle tillåta den ohemula smädelse mot desse qvarstå, som
ligger i orden: „och vid Kalix skänkas bort". Eller fattar då
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ej ens han, som dock låter en bror så fruktansvärdt gå till doms
med en broder, för det denne, instängd i en fästning, följt med
strömmen, förande till förderfvet, hvilken ohygglig anklagelse
utslungas mot qvarlefvorna af vår hjeltehär, då de påstås på
öppna fältet hafva låtit skänka bort sig? Man måste med all
ansträngning fasthålla de ädla, djupa intryck, denna dikt i öfrigt
gjort, för att ej med barm vända sig från ett stycke, som icke
aktar sig för godt att åter kolportera tillbaka till allt folk en
hemsk beskyllning, uppfunnen af ondska, dumhet och — politi-
ken, och som småningom begynt öfverröstas af sanningens stämma.
Mången, som med lugnaste mod i verlden sett denna hädelse
emot finska härens under sina mödor och sår dignande veteraner
upprepad i aFänrikens marknadsminne", skall väl häftigt förirra
sig öfver min allvarliga protest. Men så länge denna hand för-
mår ännu lyfta en penna, skall hon åt finska folkets rättvisa
förtrytelse utpeka hvarje angrepp mot helgden af dess hjelteära,
äfven om angreppet kommer från den, som mer än någon annan
bidragit till att förherrliga densamma. Också för mig betyda
„Fänrik Ståls Sägner" oändligen mycket. Men föremålet för
dem, den finska hären, ändock mer. —

Ifall man förmår öfvervinna obehaget, förorsakadt af denna
vidriga lapsus calami, åstadkommer styckets till dramatiskt
liflig handling öfvergående slut ett godt och upplyftande intryck.
Äfven här liksom i ~N:o Femton Stolt" låter skalden den af
lyckans ynnest omhuldade gälda sin skuld till henne genom att
jemna den törnebevuxna stråten, hvarpå de, som hon förskjutit,
få streta fram i lifvet. Troget efter naturen skildras den för-
dom, d. v. s. utan pröfning fällda dom, som gräfver ett svalg
äfven mellan den ädelsinnade Fänriken och Generalen, hvilken
har den oförskämdheten att luta sig emot suffletten i sin egen
vagn. Hos oss alla, som intet hopp hafva att någonsin hinna
opp till en så triumfalisk ställning, gror i mer eller mindre
tjenlig jordmon ett skott af afund emot dem, hvilka af lyckan
blifvit dit uppsparkade, såsom det populära uttryckssättet lyder.
Ingenting är derför mera välgörande, än att i folkets sinnen
dessa frön ej få tillfälle att utveckla senapskornets växtlighet.
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Det är godt för alla, att en så radikal omvändelse eger rum
som den med Fänriken försiggångna, så att hjertat, i stället för
att låga af harm och afund, „brinner af glädje". Ännu bättre,
att vi låta öfvertyga oss om sanningen af diktens ord: „Men
ödmjuka oss behöfva vi för ingen man ändå". Bäst af allt lik-
väl, om vi i en tid, då äfven literaturen så ofta förkunnar, att
sträfvandet efter „glans och rika håfvor" är det för menniskan
vigtigaste, erinra oss, att allt detta ändock är „det mindre",
och att högt deröfver finnes äfven ~större", mot hvilket ~det
mindre" är idel dunst och stoft.

Närmast före ~Munter" finner man ett stycke, som till
ofvanskrift har: „Den Femte Juli". Denna sammanställning
skulle jag tro icke vara tillfällig; den tyckes tvärtom häntyda
på en bestämd afsigt. Om vi i „Munter" fått se typen af den
finske soldaten, torde skaldens mening hafva varit att i Duncker
framställa idealet af den finske officeren. Och för en sådan
uppfattning af den värme, dödsmodige krigarens personlighet
kunna nog bindande skäl åberopas. Men det oväntade i saken
ligger deri, att vi alls icke få skåda Duncker liksom ansigte
mot ansigte. Han visar sig icke för oss annorlunda än i reflexen
af Fänrikens minnen och uppfattning af hjelten. Deri förefinnes
väl en analogi med hvad vi haft för ögonen i korpral Buss'
framställning. En väsendtlig olikhet röjer sig likväl mellan
Fänrikens och korpralens sätt att måla. Medan den senare
ställer föremålet för sin betraktelse åskådligt ända till det minsta
drag för vår blick, gör deremot Fänrik Stål platt intet försök
att för vår åskådning framvisa en bild af Duncker. Vi hänvisas
blott till det förtroende, Ståls försäkringar äro egnade att in-
gifva oss, och till de allmänna intryck, Dunckers ädla, heroiska
väsende berättas hafva gjort på sina stridskamrater i gemen.

Då det gäller en skald, som med så oerhörd kraft förmått
framställa äfven den obetydligaste figur lättfattlig för allas åskåd-
ning i dagen, kan det ej annat än högeligen öfverraska oss vid
första påseendet att finna den mest markerade af våra krigare-
gestalter i Sägnerna sväfva förbi vår inbillning nästan såsom
en dimbild, utan bestämda konturer, utan fasthet, utan åtkomlig
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och åskådlig gestalt. Det synes oss oförklarligt, hvarför lyriken
tagit sig friheten att just i detta fall tränga Sägnernas gestalt-
bildande förmåga så långt i bakgrunden, att deraf intet spår
mera låter upptäcka sig.

Men vid närmare besinnande måste vår förundran gifva
vika för insigten deri, att skalden egentligen ej gjort annat än
det, han svårligen kunde underlåta, ifall han icke ville beqväma
sig att för alltid afstå Dunckers person åt historien allena.
Till en sådan uppoffring hade han naturligtvis ej hjerta, då det
gällde vår armés mest poetiska krigare efter Döbeln. Och lik-
väl lärer det hållit hårdt i för Runeberg att bereda åt detta
äfven för honom kära minne en ärofull plats inom Sägnerna.
Att kasta denne, med så djupa tragiska drag tecknade man,
liksom mången annan figur, på humorns lätta vågor in i sången,
derom kunde aldrig bli fråga. Men hvarför förflyttade ej skal-
den den med så lätt igenkänneliga drag stämplade hjelten från
krigshistorien till Sägnerna på samma sätt, som han det gjort
med de andra, hvilka utan humoristisk anstrykning der fått sig
en plats?

Derför, skulle jag tro, att just det, som tycktes göra denna
flyttning till den lättaste sak i verlden, gjorde den så godt som
omöjlig. Hvad egde väl poesin att tillägga för att fullända
bilden af en krigare, hvilken hvarje sång han visar sig uti stri-
den, genom sin manligt energiska hållning, de i stenstil utpräg-
lade koncisa orden, det mannamod, som i hvart ögonblick står
beredt att gifva ut hans lif för fosterlandet, liksom hade han
haft tusen lif att disponera om för egen räkning, tecknar sjelf
hela sitt väsende så plastiskt, som bildhuggarn skulle hugga ut
hans bild i den oböjliga marmorn? För Runeberg återstod ej
ens det i många andra fall tacksamma besväret att hopsamla de
till den poetiska bildens fulländning behöfliga dragen från skilda
tider och situationer. Ty Duncker framstår, hvar- och närhelst
vi anträffa honom i utöfningen af sin pligt, såsom en hel man
i ordets alla betydelser. Oaktadt sin modernt djupa innerlighet
har hans karakter genom sin enkelhet en icke ringa förvandt-
skap med de antika. Och då det för skalden ej gick an att



Om „Fännk Ståls Sägner". 365

trälaktigt afkopiera från historien den helgjutne Duncker, som
redan möter oss färdig, återstod för honom knappt någon annan
utväg än den, han begagnat.

Jag lägger här med afsigt tonvigten på honom. För de
flesta andra poeter skulle visserligen fullfärdigheten af den his-
toriske Duncker föga varit till hinders, om det fallit dem in att
göra honom färdig äfven på deras vis. Tvärtom skulle det före-
kommit dem desto beqvämare att pryda det redan arrangerade
historiska substratet med för tillfället mer eller mindre passande
sirater och blomsterkransar, framför allt förfärdigade af en större
mängd eterneller. Men sådant är ej Sägnernas maner; och der-
för .måste de med eller utan klart medvetande denna gång gifva
vika för historiens förmonsrätt.

Efter den här uttalade åsigten kan jag således knappt be-
trakta aDen Femte Juli 11 annorlunda än såsom ett reservstycke,
hvilket fått träda i den ordinarie sägnens ställe, då denna haft
laga förhinder att intaga sin behöriga plats. Också tycker man
sig varsebli en hos Runeberg alldeles ovanlig ansträngning att
göra sitt bästa, hvilket antyder, att den uppgift, han med glädje
åtagit sig, ändå något generat honom. Han uppkallar ej blott
hela den finska naturen, från de Lappska fjällen nästan ända
ned till Hangöudd, och från Imatra till Bottenviken, till sin
hjelp. Icke få reminiscenser från ~Vårt land" få dessutom lof
att släppa till det bästa, de hafva att komma med. Uttryck,
sådana som: ~det är att dö och dock ej dö" framstå icke utan
anspråk; men betydelsen svarar ej fullt mot anspråket. Hur
annorlunda låta ej Björneborgarenes sköna ord:

~Dö för vårt land
Är lefva för vår ära!"

Dessa anmärkningar, framkallade af opartiskheten, åsyfta
likväl ingalunda att förringa detta, i rent lyrisk tonart hållna
styckes obestridliga förtjenster. Den värma, som i hvart ande-
tag förnimmes derur; den kärlek för det besjungna föremålet,
som pulserar i de lika vackert som innerligt uttalade känslorna,
måste anslå hvarje för poesins makt icke helt och hållet till-
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stängdt sinne. Nekas kan ej heller, att då skalden trott sig
kunna förklara Dunckers hela sinnesstämning ur de djupa in-
tryck, hembygdens natur gjort på detta hjeltelynne, hans upp-
fattning äfven nu blifvit ledd af den säkra takt, som utmärker
Runebergs poetiska konceptioner. Ännu när det redan led till
den tidigt inbrytande aftonen för detta ädla, af sorger tärda lif,
skref ju Duncker vemodigt skämtande, att liksom Vestgöten sade
sig från sjelfva himlen komma att längta tillbaka till sin hem-
socken, så skulle äfven han längta till Christina. Skada är
det i alla fall, att Runeberg ej, innan han diktade sin sång,
var i tillfälle att göra närmare bekantskap med dessa bref af
Duncker, hvilka, ehuru de i Sverige emottogos med den hjärt-
lösaste missaktning, talade till de bästa, varmaste hjertan uti
vårt land, såsom knappt nog den snillrikaste skrift kunnat det
göra. Skalden skulle sannolikt ur dem hemtat för sin sång ett,

annat element, som, ehuru det nära sammanhängde med den
tappre mannens kärlek till sin hembygd, likväl kunnat erbjuda
till behandling ett nytt och rikt, af Sägnerna alldeles försum-
madt ämne. Bland Finlands svenska läsande allmänhet finnes
väl numera knappt nog någon bildad menniska, som icke skulle
känna, med hvilken gränslös hängifvenhet Duncker var fästad
vid sina familjeförhållanden. Hvilka outplånliga, hjertgripande
drag hade ej Runeberg förmått upphemta ur det glödande dju-
pet af denna familje-pietet! Ifall utgångspunkten och perspekti-
vet tagits från det hållet, skulle Sägnerna sannolikt nu varit,
rikare på en ännu skönare sång än „Den femte Juli."

Men otacksamt vore att klaga öfver bristerna i ett stycke^
hvilket i alla fall lyckats ställa sin hjeltes bild så högt inför
nationens sympatier, som den genom dessa ord blifvit lyftad:

„Hvad bragder kräfdes ej af den,
Som detta folk, som dessa män

Sin hjelte skulle kalla

Och d\rrka efter döden än?" ,

Och om det också icke rymmes full historisk sanning i
den versen:

„Med denna kärlek blef han stor,"
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skulle man likväl med bättre samvete kunna cedera åtskilliga
skaldiska grannlåter i mången diktsamling än denna enkla rad.

Sägnernas uppfattning af motiverna till Dunckers patrio-
tism torde medgifvas vara mindre tillfredsställande för dem, som
framför allt fordra fullständig utredning af hvarje sak, vare sig,
att den behandlas i prosaisk form eller poetisk. Men den, hvil-
ken ej låter sig nöja med den förklaring i ämnet, Dunckers
närmaste granne, — så i lifvet som i Sägnerna — „gamle Törne" af-
gifver, är icke god att hafva att göra med. Hans mening ut-
vecklas medels följande högst bindande slutkonst:

„Och detta hjerta slog för fosterbygden,
Att veta akta den, se det var dygden.
Hvarför? Jo derpå gaf han det besked,
Att den var hans och hans vargerings med".

Det der resonemanget kan väl synas mången högvis tem-
meligen enfaldigt. Men det innehåller likväl den sublimaste
sanning. Genom förståndets reflexion kunna vi väl aflägsna oss
derifrån mer och mer. Men i våra bästa stunder, då våra hjer-
tan stå öppna för hjertats ädlaste ingifvelser, tvifla vi icke
derpå. För oss finnar är det mer än för jordens flesta öfriga
folk en lifsfråga att fasthålla oss vid denna heliga sanning. Tro
vi ej mera derpå, så lära vi oss i våra dystraste ögonblick
att sätta tro till det, hvars existens en man längst af allt bör
betvifla: tillvaron af en hopplös resignation eller en ännu
hopplösare förtviflan. Nej, tacka vill jag då gamle Törnes
trösterika lära!

Af alla till den grupp, vi nu skärskåda, hörande humo-
ristiskt behandlade karakterer intager utan tvifvel ~von Törne"
det främsta rummet. Skalden låter oss hvarje minut ana till
hans öfverlägsenhet öfver ämnet, utan att han derför någonsin
skulle låta föremålet för sin sång sjunka en enda linie under
vårt intresse. Makalöst fyndigt skildras isynnerhet de motsä-
gelser mot sig sjelf, i hvilka von Törnes logik invecklas, då han
från olika positioner mäter sina landsmäns menniskovärde:
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„Ibland likväl, när han var rätt i taget,
Beskref han finnens enfald för gelaget,
Hur ärlig mången var, men dum också:
Han log hvar gång ett jättelöje då.

Men kom en annan och försökte klandra —

Pass! Det gick an för gubben, ej för andra.
Långt förr'n berättarn hunnit än till slut,
Fick han tillbaka: herre, håll er trut!

Jag frågar er, som är så stolt i orden,
Hvar ni sett en nation på vida jorden,
Sett eller läst om en i skrift, i bok,
Mer än den finska, ädel, käck och klok?

Försök att stå med den på tjenstens vägnar,
Der kulan hviner, och der blod det regnar,
Och svara, se'n ni pröfvat sjelf och sett,
Om Finnen saknar eld och ej har vett!"

Vi nu lefvande skulle hafva rätt mycket att lära af denne
gamle herres sätt att uppfatta de pligter, kärleken till foster-
bygden ålade honom. Redan derigenom vore betydligt vunnet,
om vi kunde öfvertygas derom, att mången är ärlig, fast dum
också, när han vågar hysa en från vår egen afvikande mening;
vi undsluppe sålunda obehaget att taga för afgjordt, det han
nödvändigt i sådant fall måste vara en äkta kanalje. Men all-
deles för mycket begärdt af oss vore det väl ändå, om man
väntade, att vi, glömmande vårt inbördes kif, skulle taga parti
af vår nation mot främmande smädelse.

En befälhafvare, som „ej känner annat än tjensten", skulle
med allt skäl vara förtviflad, om han hade under sig flera så-
dana matadorer, som von Törne i Sägnerna beskrifves. Men ett
land, hvilket kunde uppställa femtio tusen dylika bjessar, som
stode i stridernas hetaste eld:
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„Som om de ärnat stå till verldens slut
Och ment åt sjelfva kulan: stopp, vet hut!"

skulle väl ej eröfra någon stor bit af verlden, med det kunde
dock, liksom von Törne, vara „beredt att gå fast mot en verld".

I denna, liksom i så många andra bland Sägnerna, leker
humorn i ohejdade, ehuru oförargliga språng. Märkvärdigt är
det deremot att se, huru i „Löjtnant Zidén" dess ådror för-
dämmas genom en elegisk stämning, som ej låter dem komma
till utbrott. Den förnimmes blott i luften, såsom aftondaggens
perlregn kännes deri, då det faller på en natur, sjunkande i
nattens famn. Stridiga känslor andas ur detta stycke och taga
makten öfver vår själ. Vi lefva i dess atmosfer såsom i vårens,
vår ljufliga, men så hastigt bortilande nordiska vårs, som redan
är förbi, innan vi ännu rätt hunnit finna oss i vår lycka att än
en gång få emottaga dess löften. Är det glädje eller är det ve-
mod, som afgörande råder i vårt sinne då? Den, som det kan
säga, kan väl också bäst upplysa oss om de sensationer, hvilka
starkast beherrska oss, medan vi följa den döden utmanande
krigaren på hans korta, men genom Sägnerna odödliggjorda bana.

Den stränge prosaiske moral-predikanten af ~herr prostens"
sort skulle visserligen finna, att den tappre löjtnantens vandel
och uppfattning af de pligter, dem menniskolifvet ålägger, äro
så litet ostraffliga som möjligt. I stället för att underkasta sig
den vanliga förståndiga seden, som bjuder: bättre fly än illa
fakta, „hade han en egen sed".

„För fronten ville han gå allén".

Redan det der var mycket öfvermodigt af en fänrik, om
han ock sedermera fått poetisk rang af löjtnant. Men ännu
oförsyntare var likväl hans fåfänga att ej blott för egen räkning
vilja dö som herre, utan äfven förleda alldeles simpelt folk till
orådet att äfven „dö som herrar". Men poesin ej blott förlåter
honom dessa hans från det allmänna bruket afvikande böjelser.
Hon är tacksam, emedan han lemnat henne tillfälle att afteckna
en af de ej blott originelaste, utan också mest heroiskt vackra
och sjelfuppoffrande karakterer, hon någonsin haft äran fram-
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ställa. Och så länge hvardagens prosa ej hunnit ännu borttränga
all känsla för poesi i verkligheten och i dikten ur hennes sista
tillflyktsorter uti finska folkets själ, skall det med samma stolt-
het och fröjd, hvarmed schweizarn blickar opp till sina Alper,
i andanom skåda det slut, Sägnerna gifva åt den tappre löjt-
nanten, som väl icke representerar troget den genuint finska
tröghetens lynne, men desto bättre den syd-österbottniska lifliga
rörlighetens.

Då höjde löjtnanten ännu sin arm,
Der på blodiga sanden han satt:
Hans anlete sken, hans sårade barm
Steg högt i dödsminuten;
Han svängde sin slitna hatt.

~Och föllo de alla för ädla sår,
Förrn någon dem sprang förbi,
Och voro de främst i sin löjtnants spår'?
Hurra, det var flink manöver.
Nn dö vi som herrar, vi!"

Ju åskådligare Sägnerna tecknat Zidéns väsende, desto
mer känner man sig böjd att grubbla öfver utseendet af hans
yttre menniska. En bland våra inhemska konstnärer, ur hvars
hand döden så otåligt bortvred penseln, att det ovanliga snille,
han röjde, hann lemna efter sig nästan endast sorg, Anders
Ekman, sökte lösa problemet. Uppfattningen i hans skizz är
onekligen originel, liksom sjelfva den karakter, bilden var äm-
nad att återgifva. Men den unge artisten tyckes ej ha kunnat
föreställa sig ett mot dödens gap så i fyrsprång störtande lynne
som Zidéns under annan skepnad än den, hvilken anstode ob-
jektet för Törnes beskrifning på Finnarne — ~när han var rätt
i taget". Men jag skulle dock tro, att målaren gifvit för mycket
fria tyglar åt den humor, skalden så varligen hållit tillbaka.
En jemförelse mellan den fulländade och nybegynnande konst-
närens uppfattning af samma ämne är både intressant och läro-
rik. Den bildande konsten torde göra rättast, om den, utan att
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helt och hållet uppoffra de af Ekman projekterade karakteri-
stiska dragen, sökte medels yttre behag återgifva den, inre skön-
het, som ur dikten så värmande lyser fram.

Ville man i Sägnernas senare häfte uppsöka ett motstycke
till löjtnant Zidén, skulle kanske mången utan all tvekan peka
på Wilhelm von Schwerin. Och likväl kunde båda dessa unge
hjeltar — Zidén var likväl betydligt äldre — åt hvilka
på slagfälten undfångna „ädla sår" kort efter hvarandra beredde
samma ärofulla öde, snarare åberopas såsom kontraster. Ty
Zidén står, nogare betraktad, i det hela närmare nästan hvilken
som helst a.f de humoristiskt besjungna finska hjeltegestalterne.
Skalden har också ganska väl senterat den stora skilnaden
mellan honom och den andra, svenske greflige ynglingen; och
olikheten återspeglas omisskänneligt i de tonarter, i hvilka de
äro båda besjungne, ehuru hvardera blifvit med samma värme
och intresse uppburna på sångens vingar. Det är ej ensamt
den högättade börden, som skiljer ynglingen med det sedan tu-
sen år tillbaka historiska namnet från mannen, som måste med
sitt eget blod döpa det plebejiska tillnamn, han bar, för att
deråt förvärfva någon klang. Olikbeten ligger ännu mer i den
bildning, deras från hvarandra aflägsna lefnadsställning beredt
dem. Och denna olikhet- betecknas redan, tyckes det, genom
de vapen, hvaraf deras mannamod, det enda, hvari de sinse-
mellan äro lika, begagnar sig. Den ej endast till sin yttre
menniska fine grefven är mästare i bruket af det, om jag så
får uttrycka mig, nästan idealiska vapen, som i den moderna
tidens hand mer än någonting annat förlamat nerven af den ur-
gamla personliga tapperheten. Zidén deremot gifver uttryck åt
sin djerfhet i det närmaste på samma sätt, som alla till sin
fysiska natur starka män det gjort, alltsedan menniskorna hit-
tade på konsten att tappa ut den fiendes blod, som stod dem
närmast. Han röjer väl en ohejdbar lust att dö som herre.
Men denna herrlighet anser han sig redan hafva uppnått der-
igenom, att han, springande förbi alla sina kamrater, snabbast
kommer i handgemäng med ovännen. För Schwerin var hans
batteri tthans härd, hans hem'\ Om han lemnar det för ett ögon-
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blick, sker det endast för att åter samla sin skingrade trupp,
eller ock under följande förträffligt skildrade situation:

„Det var när Oravais blodiga dag
Till sorg gick opp,
När segern sjelf blef ett nederlag,
Som bröt vårt hopp.
Då, säger man, strålade klarast hans mod,
Då träffade säkrast hans vingade lod,
Då eldades varmast kanonen,
När han stänkte den röd med sitt blod.

Då, säger man, hade han dignat ned
Till sist vid den ;

Men kringränd rest sig mot fiendens led
Med svärdet än,
Och ropat sin skara och ilat förut
Och brutit sig bana och huggit sig ut
Och fallit först, när de sina
JKringjublad han nått till slut".

Zidén störtar fram som en naturmakt, känslolös för all

faras hot. Men det vore intressant att veta, huru han skulle
ställt sina ord, ifall han hade råkat i en dylik konflikt med sin
befälhafvare, Sandels, som Schwerin med sin, den gamle över-
stelöjtnant Drufva. Att döma efter de prof på hans vältalighet,
dem Sägnerna anföra, var dermed sannolikt ej bättre bevändt
än med hans egendomliga [t exercis 71. Schwerin deremot uttrycker
sig aristokratiskt i bästa mening af ordet: frimodigt, med ädel
känsla af sitt menniskovärde, men likväl med det val af uttryck,
som endast bildningen kan ingifva. Han pockar på sin fria
rättighet att bjuda sitt unga lif asom gärd för kung och land 11.
Hans väsende visar sig i hvarje tum såsom gentleman.

Mästerligt är äfven Drufva tecknad. Den gamle artille-
risten sticker fram också i de liknelser, hemtade från hans
yrke, han medvetslöst begagnar: t! här dugde ej att ha sprucket
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mod, det brast i tu 11; eller: a det der klang stål; de orden,
herre, de slogo ej klick, de råkte mål 11. Dessa liknelser hafva
äfven den märkvärdigheten, att de äro nära nog de enda af
sorten, som Sägnerna bestått sig, sedan man lemnat det på slikt
utomordentligt bördiga fältet: Molnets broder. Särdeles vacker
och karakteriserande både honom sjelf och den unge hjelten är
hans glädje öfver dennes första bragd:

Och Drufva han såg med förundran uppå,
Fast långt- ifrån:
„Ett mästerstycke jag kalla må
Slikt lärospån.
Vinns sådan ära med första språng,
Hvad hinner han ej, om hans tid blir lång?
Gud skydde den ädle gossen,
Han för arméer en gång".

Den bönen blef ej hörd, det hoppet gick ej i fullbordan.
Med en innerlighet och hjertlighet, som ej kan förfela sin ver-
kan ens på de isigaste bröst, har skalden besjungit detta svikna
hopp så, att dess bedräglighet nästan förnimmes såsom den högsta
lycka:

„Han hade sitt sextonde år ej nått,
På bår re'n lagd,
Långt var det lif doek han lefva fått,
Om lif är bragd.
Ack, mången grånat i ärans glans,
Som fäst med glädje sin strålande krans
På den femtonåriges hjessa,
Om i byte han vunnit hans".

Och de verser, som derefter följa, äro lika sköna: så
sköna, att man knappt märker det vådliga af den ordlek, hvar-
med stycket slutar.

Men så skön än denna sägen är, eller rättare sagdt just
i följd af sin skönhet, har den förorsakat mig och troligen äf-
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ven mången annan en förlust, som hör till de bittraste, man i
lifvet kan röna: förlusten af någonting, hvilket man aktat, och
beundrat högt. Hvem har väl i forna dagar utan rörelse läst
Geijers, redan för närmare femtio år tillbaka diktade tvänne
~dödsoffer'", af hvilka det första är helgadt åt tlWilhelm Schwe-
rinsll skugga? Och läser man nu detta stycke ånyo, som tyck-
tes en så förträffligt förr, huru obetydligt och ämnet föga vär-
digt förekommer det oss ej! Det är R.uncbergs von
Schwerin'1, som vållat detta vankelmod i våra tycken. Och be-
klagligt är, att så skett. Men en sådan omkastning af känsla
och åsigt äfven hos Geijers varmaste beundrare erbjuder den
ojäfaktigaste måttstock för bedömandet af Sägnernas, på en gång
af den varmaste lyriska innerlighet och den högsta dramatiska
åskådlighet utmärkta dikt.

Sitt andra .(dödsoffer'1 hembjöd Geijer åt brödcrne Ramsays
hjelteminnc. Sägnerna hafva ej direkte inlåtit sig i täfian med
honom angående detta ämne. Medelbart hägrar det likväl i den
fridfulla, fastän dystra grafkors-glansen af syn 11.
Den visar oss ett minnets tempel, af moderskärleken helgadt.
Detta stycke hörer till dem, i hvilka Sägnerna, i stället för
person och fakta, framställa den verkan, de efter sig lemnat.
Vi träda i denna minnenas tysta helgedom med samma känslor
som i Roms ödsliga Pantheon. Ett klarare ljus, än det de
vanskliga kandelabrarnc förmå sprida under dess hvalf, kan blott
■flyta dit ner ofvanifrån ur de eviga källorna af himmelens sol.
Moderskärleken, som hvarje qväll säger sitt tysta godnatt åt
sina förlorade älsklingars bilder, måste hoppas på en morgon,
hvars gryning återförenar de af jordens skuggor skilda föremålen.
Ty det är ej en spartansk moder, som dödat de menskliga käns-
lorna i sitt bröst, »Främlingens syn" ställer för våra blickar.
Men så kristligt undergifven hon än är, eger hon likväl rätt
att vara stolt öfver att åt sitt land hafva framfödt söner, dem
detta ej glömmer, fastän hon sjelf längesedan tagit godnatt af
sin. efter jordens mått, odödliga sorg.

Oändligen mycket hemskare än intrycket, som qvarlemna-
des af dessa bröder, hvilka fortlefva i deras fosterlands stolta
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sorg, är intrycket af det dystraste stycke, Sägnernas samlingar
upptagit: ((Bröderna 11. Äfven denna sång, huru stor betydelse
den ock redan i och för sig eger, kan likväl betraktas såsom
ett återljud af ett thordön, hvilket i dessa samlingar icke för-
nimmes. t;Das ist der Fluch der bösen That 11, sjunger Schiller.
Med oerhörd dristighet har skalden korrigerat den prosaiska
sanningens brister för att åt situationen gifva en förfärlig poe-
tisk sanning. Denna sång är hemsk såsom den vildaste ballad,
uppvuxen bland skuggorna af de Skottska bergens skrefvor.
Och likväl sträfvar äfven den till mensklig försoning. Men för-
soningen kan blott framvälla i form af tårar, som ej hafva makt
att någonting utplåna: hvarken sorg eller blygd:

„Det sägs, se'n brödren tröstlös vandrat, att
Den hårde brödren sina ögon täckte
Och utan sömn och utan hvila satt

Och grät om qvällen, grät den länga natt

Och grät än som ett barn, när morgon bräckte".

Det är ej blott öfver sin hårdhet den hårde brödren gråter
så: ej heller gråter han ensam. Omkring sig har han ett helt
folk, som sörjer liksom han: och den outtömliga källan till dess
sorg är ingen annan än den, som förgiftat hans lif.

De större.

((Fältmarskalken 11 tyckes förföljas äfven i dikten af det
missödet att icke synas rätt på sitt ställe någonstädes. uMed
sin höga titels rätt" borde han väl vara sjelfskrifven till en plats
bland c,.de större. 11 Men äfven om man intet afseende fäster vid
det, som brast honom för att kunna såsom fältmarskalk anses
målfyllig, mötes man, clå stycket skall klassificeras, af en annan
betänklighet. Det plägar anses såsom bevis på synnerlig försig-
tighet hos en general, att han alltid förstår ställa sig bakom
kanonerna. Såsom verldsbekant är. trodde sig ~Fältmarskalkenll
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böra öfverträffa simpla generaler åtminstone i denna dygd. Han
bjöd derför till att hålla sig utom skotthåll för hvarje anfall, det
må då hafva kommit hvarifrån som helst. Så är förhållandet
äfven i denna dikt. Såsom löjtnant Reiher ganska upplysande
anmärker: var Fältmarskalken, som vanligt, ..ren för fan i våld
på resa". Men icke blott i följd af denna vana att göra kriget
så beqvämt som möjligt i egenskap af turist, var han betydligt
aflägsnad ifrån de, qvickheter sprakande korseldar, de tappre
männerne i Frantzila afbrände till hans ära så enhälligt. Genom
sin rang i staten stod han lika långt skild från dem alla, som
äfven den obetydligaste bland alla dessa herrar stod öfver honom
i annat hänseende. Afståndet dem emellan var således icke så
litet. För det höga måls skull, mot hvilket styckets alla rake-
ter äro riktade, har författaren likväl tillåtit sig hänföra sången
till dem, som behandla: ade större 11. Äfven misshandlingen är
ju ändå ett slags behandling.

Om jag ännu, efter allt hvad i det föregående redan finnes
om denna sägen, ordadt, omnämner stycket äfven specielt, är det
endast för att påpeka den styrka i konsten att med några få
drag individualisera olika karakterer, som ännu mäktigare än
någonstädes för öfrigt här gör sig gällande. Hvar och en af
dessa spefåglar, så ense de än äro alla om hufvudsaken, sjun-
ger likväl efter sin näbb. Kanske har skalden ej alltid uppfat-
tat de olika individernas lynne fullkomligt historiskt troget.
Men sin uppfattning deraf har han likväl så åskådligt' ställt för
vår fantasis blick, att ingen kan misstaga sig om deras skap-
lynne. För att nämare förklara min mening, må ett par små
anmärkningar här få sin plats. Jag vågar ej afgöra, huruvida
det är fullt öfverensstämmande med major Furumarks synnerligen
lojala tänkesätt, att skalden låter just honom yrka: u det är
kungen, som har felat 11. Alldeles osannolikt är det ändock icke,
att en man med aristokratiska tendenser och minnen af de
partiåsigter, som kostade Gustaf 111 lifvet, kunnat så utlåta sig.
Men hvad som förekommer mig mera oväntadt, är det, att Ladau
besvarar Furumarks förmenanden med följande replik:
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— „du är jäfvig
Att marskalkens värde mäta,
Du har hjerta, han har mage,
Du vet dö, och han blott äta."

I och för sig är detta svar alldeles mästerligt; men det
tyckes, att Ladau ej dermed vände sig till alldeles rätta man-
nen. Jag har i en annan skrift sökt karakterisera Furumark,
framhållande hans humana, fint bildade väsende och äfven hans
lugna mod, som ej tillät honom att spara sitt blod, när han
ansåg det mödan värdt att låta det flyta för fosterlandet. Men
denna heroiska lust att dö, som utmärkte flere bland de vilda
gossarne, hvilka voro med om kalaset i Frantzila och några da-
gar derefter redan fingo sitt lystmäte deraf fylldt vid Revolaks,
söker jag förgäfves hos Furumark. Att icke just detta var den
utmärkte mannens hufvudpassion, bevisas äfven derigenom, att
han redan i sin tidigaste ungdom under det förra kriget hellre
lät taga sig till fånga, än han föll med svärdet i hand, och att
han ungefär ett år efter Ladaus artighet emot honom gjorde
sammaledes. Jag inser nogsamt småaktigheten af denna anmärk-
ning ; men den är en oundviklig följd af den föregående, som ej
fick lemnas utan motivering.

Äfven mot den roll, skalden låter Christjernin spela, vore
ett och annat att på historisk grund invända. Men detta är
ett ledsamt kapitel, hvars utförande jag gerna öfverlemnar åt
någon annan, som dertill har bättre lust. Också kan jag desto
hellre hålla tillbaka alla hithörande antydningar, som jag i nyss
åberopade bok redan påpekat rätta förhållandet.

Hur mycket mer upplyftande är det ej att dröja vid dessa
sangviniska utgjutelser i stycket, der det glödande hatet visar
sig endast såsom folium för en ännu mera glödande kärlek!
Hvem skulle väl djerfvas påstå, att de äro blott ord — ord —

ord! Blodet, rusande i strida strömmar från dessa unga hjeltar
på Revolaks' drifvor, bevisade, att de åtminstone voro skrift,
och en skrift, som ej utplånades, då dnifvorna förrunno. Och
faller det väl en finsk man eller qvinna, med en bit hjerta i
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sitt bröst, in att betvifia, att desse bjeltemociige skrifställare ta-
lade just så här:

Tigerstedt, den finske gossen.
Han som Aflechts öde hade,
Bet tillhopa sina tänder
Och bröt ut i harm och sade:
„Det är sant. han är en främling.
Har ej växt i våra dalar,
Han förstår ej våra seder.
Ej det språk, vår tunga talar;

Men vårt land. det har han skådat.
Han har sett- dess skär och öar.
Sett, som vi, från våra höjder
Dessa tusen, tusen sjöar.
Utan Gud och ntan hjerta
Måste dock den menska vara,

Som ej tjusas in i döden
Af att detta land försvara".

Respekt, mina damer och herrar, för en feunoman af det
slaget, ifall J förtjcnen att kalla detta land vårt.

Hemskare än irrsken, tumlande öfver de sankaste marker, äro
i allmänhet dessa lustigheter, som ställa i sin rätta dager Fält-
marskalkens sorgliga bild. Styckets i hög grad anmärknings-
värda slut visar oss, att äfven den välvilligaste stämning måste
komma på skam, om den gör ett försök att taga parti af ~en
sådan". När måttet af Klingspors nesa rågades derigenom. att
sjelfve Christjernin med en medlidsam ton yttrade sig om ~vår
arme marskalk", tyckte den godmodige öfverstelöjtnant Lode,
att det ändå gick nästan för långt och beslöt att taga sin Matts
ur den öfverdådiga skolan. Pro abiiu begynte han likväl gifva
vederbörande en skrupens, hvari han uttalar sitt missnöje der-
öfver. att: ~Klingspor tår man höra klandras, hvar man helst
må räka samman." Men hans eget försvarstal tar den ledsamma
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vändningen, att det innehåller nästan det argaste, som om Lodes
klient dittills hade blifvit sagdt:

~Fältmarskalken, fältmarskalken.
Annat finns ej i språklådan:
Det är skam. att tappra inänner

Täckas tala om en sådan'

Bland Sägnerna finnes blott en enda, om hvilken det ej
blir mig alldeles lätt att tala med' full opartiskhet. Det är
~Konungen". Jag måste dock å ena sidan medgifva: det gick
svårligen an för skalden att lemna detta melankoliska ämne
ovidrördt, och, å den anclra, att det knappt kunde annorlunda
behandlas än här skett, ifall behandlingen skulle svara emot än-
damålet. För att gifva den rätta belysningen åt finska arméns
förtjenster var det oundvikligt att framhålla, i hurudan hand
fältherrestafven hade fallit. Detta ljus spreds genom ((Fältmar-
skalken.11 Men lika oundgängligt var det ock att erinra om be-
skaffenheten af ärendernas högsta ledning, hvarpå allt ytterst be-
rodde; och naturligtvis kunde ingen annan än aKonungen" upp-
ställas såsom representant af denna ledning. Med sin vanliga
skarpa blick har skalden äfven i detta fall upptäckt ett moment,
hvari en så fullständig karakteristik som möjligt af både perso-
nen och situationen lät koncentrera sig. En under Pommerska
kriget verkligen passerad, af Wingård upptecknad händelse lig-
ger till grund för detta stycke. Dess parodiska effekt stegras
ännu mera dcrigenom, att, vare sig i följd af slump eller beräk-
ning, ..(Konungen", som hade den förmätenheten att vilja härma
Carl XII, besjunges på samma meter, Tegnér användt i sin namn-
kunniga hjeltedikt: (..Kung Carl, den unge hjelte". Minen af
storståtligt allvar, som från början till slut råder i denna kari-
katur-målning, är troget kopierad efter naturen. Hvar och en,
som antingen sjelf varit med om den sköna strid, Adlercreutz.
enligt Sägnernas uppgift, i Sverige utkämpat, eller ock jubile-
rat öfver oundvikligheten af en kris, hvilken bortvräkte den äd-
laste konungastam, historien känner, öfver rikets gränser, måste
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helsa Sägnernas smädedikt såsom det mest välgörande samvets-
plåster. Derför har också denna kunga-parodi icke litet bidra-
git till Sägnernas popularitet på vissa håll; liksom hvarje för-
sök att åtminstone göra någon rättvisa åt den olycklige, mot.
Finland så synnerligen välvilligt stämde konungen betraktats der-
sammastädes med nära nog lika onådiga blickar som en förrä-
disk stämpling emot land och rike. För min ringa del kunde
jag måhända förmås att beundra den stålhandskade konseqvens,
med hvilken skalden, bortkastande alla humana konsiderationer,
höll blott ett enda mål i sigte: det att framställa konung Gustaf
Adolf så löjlig och till skötandet af sitt hvärf så oduglig som
möjligt. Men mig hafva, tyvärr, under en menniskoålder fort-
satta studier i historien gjort oskicklig till att tillbörligt upp-
skatta slika framställningar af historiska karakterer, äfven när
dikten åtagit sig att ikläda dem sin drägt. Och jag förstår dess-
utom ej, hvarför icke en redlig och trofast man, ehuru han haft
den dumheten att låta föda sig till en plats, för hvilken han ej
passade i stormiga tider, kunde göra anspråk på en skymt af
den försoning, som så rundligen i Sägnerna tillfallit en Sven
Dufva, ehuru dennes impertinens att låta föda sig till menniska
var fullt lika stor, och han i hederlighet alls icke öfverträffade
sin konung. Måhända förmenar skalden, att Gustaf Adolf icke
i verkligheten blifvit så grundligen näpst som Sven Dufva och
derför bör, åtminstone i dikten, betala sin skuld intill sista
skärfven? Ej heller denna åsigt tillåter mig min öfvertygelse
att dela. Ty: das Leben ist der Guter höchstes nicht — skulle
jag tro.

Jag hoppas, att ej ens en Sven Dufva bland kritiker, ifall
en sådan fenix ännu i våra dagar florerar uti verkligheten,
skall förmå upptäcka i hvad nu blifvit sagdt angående den be-
handling, Sägnernas mest historiska personlighet rönt, en mot-
sägelse emot våra pagg. 257 — 258 anförda dubier. Redan vid
det tillfället anmäldes ju jäf emot diktens oinskränkta envålds-
makt öfver sådana karakterer, på hvilka historien haft tid att
trycka en i hufvudsaken oföränderlig stämpel. Och man torde
dessutom hafva märkt, att det egentligen är från humanitetens
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synpunkter, invändningar på detta ställe blifvit gjorda emot
Sägnernas skoningslösa förfarande emot en, oaktadt både sina
fel och sina olyckor, aktningsvärd menniska på thronen. Adler-
creutz behöfde åtminstone fullt ut lika mycket mod som någon-
sin förr i det ögonblick, då han utkämpade Sägnernas sköna
strid emot sin olycklige konung och välgörare. Men ingen egen-
skap var umbärligare för dessa, när de kände lust att förtrampa
den fallne. Ty om denna Sägen gäller oafkortadt, hvad den
snöhvita fågeln sjunger åt Frithiof:

„Hvad du vinner, hjeltenrkte vinner du dock ej derpå"

Äfven Sandels, sådan historien känner honom, har råkat

i någon konflikt med den af Sägnerna i poesin introducerade.
Men desse herrars olika svar på Pilati skeptiska fråga: ~hvad
är sanning?" divergera likväl på långt när ej så betydligt från
hvarandra som historiens Gustaf Adolf och Sägnernas ~konung".
Betraktas saken närmare, så torde man till och med komina till
det resultat, att Sägnernas Sandels står den historiske vida när-
mare, än man vid första påseende vore böjd att medgifva.
Missförståndet föranledes nämligen deraf, att, så troget än dik-
ten återgifvit bilden af Savolaks' oförgätlige försvarare, sådan
han i allmänhet var, denna bild ej passar i stycket, återspeglad
af Wirtas blodfärgade böljor. Vid,dessa syntes han ingalunda
så, som han sedermera visade sig i Hörnefors den olycksdigra
aftonen af den 5 Juli. Det är den qvällens Sandels, som tätt
invid ett bråddjup ~smorde sitt krås 11, Sägnerna i fri öfversätt-
ning förflyttat till frukostbordet i Pardala by.

Men till dylika gastronomiska idrotter hade historiens
Sandels den dagen hvarken tid eller lust. Derpå vore jag i
tillfälle att lemna nya, för historien hittills okända bevis. Nu
har likväl diktens, sitt krås smörjande Sandels närmaste rättig-
heten att borttränga den iskallt beräknande, med skarpaste blick
observerande fältherren. Äfven dennes tur skall snart, såsom
jag hoppas, komma, då full rättvisa ånyo sker äfven honom.

Det högsta, man till denna Sägens ära kunde säga, skulle
väl innefattas i det medgifvandet, att dikten är lika utmärkt



som krigaren, hvars namn den bär. Också torde förhållandet i
det närmaste vara sådant. Det är en djerf och storartad kon-
ception, som fostrat denne Sandels, hvilken, ehuru han i olika
momenter vänder emot oss skilda sidor, liksom ett anlete, skå-
dadt än i profil, än ai face, likväl eller just derför gifver oss
den helgjutna bilden af en komplett karakter. Den lefnads-
iustige bonvivanten är ej en annan menniska än krigaren, som utan
att förändra en min uppställer sitt lif såsom en skottafla för
tusen mot detsamma riktade fiendtliga gevär. De höra tillsam-
man, såsom dag och natt tillhopa utgöra ett dygn. Det gap-
skratt, hvari han omsider brast ut, sedan hans unge hetlefrade
adjutant täckts undervisa honom derom, att han vore sin härs
fegaste man, talar lika mycket för hans hjeitemod som hans be-
teende på den främsta redutten. Att vara och uttrycka sig så-
som gentleman är så införlifvadt med Sandels natur, att han ej
ens, då hans vredes mod är frammanadt genom den hutlösaste
förolämpning, kan hänföras till brutal ordvändning emot den
förolämpande. Mästerligt är detta antydt uti hans replik på
adjutantens, i alla fall ur ädla motiver framrusande oförskämd-
het: „hur var det, herre, är Sandels feg? Säger man så? åh
hut 11! Det är, såsom hvar man inser, ej emot den unge office-
rens person, utan mot det impersonala on dit, den chikanösa
interjektionen riktas. Ehuru anmärkningsvärd, är likväl denna
finess af skalden jemförelsevis blott en småsak. Ty äfven det
stora i diktens planläggning hvilar ytterst på alldeles samma
grund som Sandcls' grannlagenhet att icke mot sin adjutant di-
rekte slunga ett ärekränkande ord.

Jag skulle förunderligen misstaga mig, ifall denna grund
ej får sökas i den beryktade differensen mellan våra klockors
och de ryskas gång. Det påstods väl en gång, att skalden, då
han ställde till kalaset i Pardala, ej hade dermed någon annan
afsigt än att gifva ett passande uttryck åt den 17,
som skall hafva beherrskat Sandels' själ före de högsta stun-
derna i hans lif: striden vid Wirtas vatten. Tills jag blir fullt
öfvertygad om motsatsen, tager jag mig friheten anse detta på-
stående förtjent af en plats vid sidan af det absurdaste, ~Afton
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bladets" spalter någonsin om Sägnerna innehållit. Skulle Säg-
nerna verkligen ansett Sandels endast af tvekan och böjelsen
att smörja sitt krås hafva blifvit qvarhållen ett godt stycke från
sina i förtviflad strid kämpande vapenbröder, så öfverginge
denna smädelse, för hvilken hjelten utsatts, sjelfva hånet emot
~konungen". Men jag tror det vara rent af omöjligt, att Säg-
nerna velat uttrycka en så oförsvarlig mening. Icke heller för-
råder något enda ord i stycket en sådan.

Men väl säger Sandels uttryckligen för att förklara, hvar-
för han „åt frukost i all sköns ro":

„I dag, ett slaget, blir striden ny,
Det skall gälla vid Wirta bro".

Man borde af det ordet kunna draga den slutsatsen, att
han ej anser det tänkbart, att ett löftesbrott från någondera
partens sida skulle ega rum. Och hela gången af denna Sägen
utvisar, att ingenting i verlden har makt att öfvertyga honom
om motsatsen. Han har gifvit sitt hedersord i pant derpå, att
öfverenskommelsen skall hållas i helgd. Och dervid blir det,
hvad helst än den andra kontrahenten må göra för att lösa ho-
nom derifrån. Ett ilbud kom med andan i halsgropen, som
visste berätta: ~den är bruten vår konvention! Vårt ur var tolf,
och vi följde det, men den ryska klockan är ett". Men ~Sand-
els, han sätt och smorde sitt krås, åt friskt som om intet händt".
Då ilbudet enträget yrkar på att ~bringa tillbaka ett svar",
lyder detta så: ~Jo, säg Fahlander, att bron är smal, och att
batterier han har. Han må hålla ut der en timme, en halfu.
Det der låter ej just som rådvillhet. Tvärtom uttalar sig både
i Sandels' beteende och svar ett obegränsadt förtroende till hans
kår och dess befäl. Och just derför sårar honom desto djupare
det misstroendevotum, som kort derpå frambäres af adjutanten.
Han har emellertid uppmanat de sina att på egen hand afvärja
det förhastade fiendtliga anfallet. Men sjelf måste han ännu
hålla sin egen hand undan hela spelet. Då kommer adjutanten.
Efter dennes vilda expektorationer återstod för Sandels ingen-
ting annat än att vederlägga sin armés misstankar på det ekla-
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tantaste sätt, som var honom möjligt. Han deltager derför i
striden; men endast passivt. Han erbjuder fienden tusen till-
fällen att döda honom. Dertill inskränkte sig nu hans fält-
herrepligt: ty klockan var ännu icke ett.

„Och han söktes af dödar från tusen gevär,
Men han tycktes ej veta deraf;
Han såg på sitt ur, han bidde sin tid,
Han satt som i djupaste frid".
~Men den kom den minut, som han väntat".

Styckets grundidé, som är förherrligandet af krigsmanna-
ordets helgd, tyckes mig ligga inför så öppen och solklar dag,
att jag verkligen ej förmår fatta, huru något missförstånd i den
vägen kunnat uppstå. Och präktig såsom idéen, är också det
af dramatisk åskådlighet och lif glänsande utförandet. Skada
blott, att den dystra finska misstänksamheten äfven måste för-
herrligas i en sång, ämnad att upplifva minnet af Sandels' sköna
högtidsdag, som tillika var en af de vackraste, det finska man-
namodet någonsin beredt sig. ~Det är lilla Austerlitz", sade
hjelten sjelf derom i sin segerglädje.

Ingen bismak af malörtsextrakt besvärar deremot Sägner-
nas ~Adlercreutz". Äfven det är ett praktstycke, uppburet af
tankarnas elevation och ett språk, en diktion, jemförliga med
Sägnernas yppersta i hvilket stycke som helst. Ämnets höghet
har så genomträngt skalden, att ej ens den den minsta droppe
af hans eljest nog närgångna humor vågat falla deröfver. Och
ehuru denna Sägen ej är hållen i den ordkarga, på sido-detaljer
så sparsamma stilen, tränger skaldens blick likväl med vanlig
säkerhet fram till sitt hufvudmål, som är att framställa den fal-
ska situation, hvari Adlercreutz under hela kriget befann sig.
Han ~den tappraste bland tappre", fann sig vid hvarje steg,
han ville taga framåt, bunden, tillbakahållen af „en hjertlös
vekling", hvars sinne var otillgängligt, likt en kloak, för alla
de känslor, som i form af harm eller kärlek stormade i de fin-
ska krigarenes bröst. Siikajokis isiga slagfält är af skalden ut-
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satt till skådeplats, hvarpå hjeltens tvungna ställning skall åskåd-
ligt framträda för våra blickar. Valet är ypperligt. Vi se der,
att Adlercreutz' energiska vilja och mannamod platt intet betyda;
makten ligger hos de fega orderna om reträtt. Denna makt
kan neutraliseras blotta af finska krigares desperata beslut att
dö tvärtemot öfverbefälhafvarens order. Med stora, ämnet vär-
diga drag är denna dödsmodiga förtviflan beskrifven i följande
herrliga strofer:

„På elfvens is en bataljon han har:
Den får han ej i gång, den står vid sitt standar
Och viker ej ett enda steg tillbaka.

Den man, som för den, tröttnat, att med flykt och skam
Ett slagfält ständigt byta mot ett annat,
Hans återtåg är gjordt, och tyst och allvarsam
Står för sin front han nu, besluten att gå fram.
Om ej, så bli på platsen der han stannat.
Ej vill han stelna bort i polens snö.
Nej, hellre stupa, värmd af stridens tlamnia.
Ej vräkas som ett flarn på vredgad sjö.
Nej kämpa som en man och sedan manligt dö;
Och truppen, som han för, den vill detsamma".

Denna beskrifning är väl något omständligare, än som i
Sägnerna brukar bestås åt personer och saker, hvilka icke äro
styckenas hufvudföremål. Men orimligt vore påståendet, att
Hertzen och hans bataljon derigenom svällt upp till en betydelse,
som ej låter dem mera lefva. såsom integrerande delar af det
hela. Skulle det göras klart, huru Adlercreutz' tappra, skuldfria
själ kunde bringas derhän, att han „sänker som af blygd den
stolta pannan", var det oundvikligt att visa sinnesstämningen i
den här, med hvilken han kände sig förenad af helt andra band
än den stackarn, som skördade segrens vid Siikajoki sämsta
trofé, då han till fältmarskalk upphöjdes. Och sammalunda
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förhåller det sig äfven med de öfriga biomständigheter, i hvilka
stycket ståtligt draperas. De domineras alla af Adlercreutz,
som ensam gifver dem rätt att få en, mer eller mindre vidgad
plats i dikten. Det är hjeltens goda hjerta, som tvingar honom
att bryta mot dessa order, dem hans tappra hjerta ej vågat
trotsa. Generalen känner hvar man i von Hertzens trupp, och
uvill ej öfverge sitt folk i nöden: hans egen hembygds hyddor
fostrat dessa män11. Då de trotsa honom, som de trotsa döden,
— står han betagen:

„Klar blir hans panna, blicken ljus och varm.

Man ser, en eld är lös i djupet af hans barm,
Och återskenet syns i anletsdragen".

Det är kärleken till fosterjorden och dess söner, som bry-
ter de band, i hvilka han fasttrollats af en olycksbringande subor-
dination. För våra blickar framstår nu den rätte Adlercreutz:
varmhjertad, manlig, djerf, en boren befälhafvare öfver sitt lands
tappre män, hvilka ställa sig kring honom såsom den erkändt
förste bland dem alla.

En annan står likväl ännu högre i Sägnernas gunst, och de
hafva äfven mäktigt bidragit att upphöja honom till krigets po-
puläraste hjelte. Hans väsendes mångsidighet har gjort, att de
icke ansett sig fullständigt hafva målat hans bild ens i den all-
sidigaste sång, Sägnerna upptagit. De benämna denna dikt:
„Döbeln vid Juutas," tillkännagifvande sålunda, att de finna
ramen för trång för totaliteten af hans personlighet. Också åter-
kommer hans namn oftare än något annat i Sägnerna. I aN:o
Femton Stolt 11 är han åter hufvudperson, kompletterande några

drag, hvilka blott antydas i den rikhaltigare dikten. Det dra-
matiska elementet är deri så öfvervägande, att sjelfva lyriken
blott här och der får tillfälle att tränga sig fram, liksom dessa
träd, dem vi se i vågade ställningar hänga öfver remnorna i
bergen. Allt ikläder sig dialogens eller åtminstone monologens
form. Karaktersteckningen, ehuru lika bestämd och säker som
i hvilken bland Sägnerna som helst, visar sig nu, hvad hufvud-
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personen angår, mera nyanserad och färgrik än vanligt. Men
der taflan medgifver för teckningen af sekundära figurer plats
endast åt ett och annat drag, förråda äfven dessa omisskänneli-
gen mästarens hand. Så t. ex. sedan Döbelns stora betydelse
för hela sin trupp blifvit framhållen och de öfvergifnas tröstlösa
situation i allmänhet skildrad, påpekas flera gestalter inom denna
med några få ord blott, men i alla fall så, att man igenkänner
det olika lynnet hos hvar och en ibland dem. Om den tappre
Eek och lians kamrater heter det:

„Du stod der, du, men stum, med* klingan dragen,
Kall bidde Kothen, sluten red Grönhagen,
Blott Konow svor, och bister röt von Schantz".

Desse män, med den oundvikliga döden för ögonen, låta
oss se sig, sådana de i grund och botten äro, liksom menniskan
först, när lifvets strid är utkämpad, fastän ögat brustit, röjer
sig hel och hållen med sina egentliga anletsdrag.

Om man undantager den idylliska tonarten, finnes skaldens
alla poetiska tillgångar satta i verksamhet uti denna Sägnernas
yppersta sång. De bittert sarkastiska utgjutelserna emot ulfven i

fårakläder i styckets början äro i sitt slag lika förträffliga som
Döbelns „manliga, fria bön11 mot dess slut. Och emellan dessa
yttersta punkter, hvilken rikedom och mångfald af hjertat gri-
pande och upplyftande taflor och scener! Men hvart helst vi vända
oss, mötas vi dock främst af dramats hufvudhjelte, lika stor i
hvad han tänker, känner, säger, som i det han utiör. Och lik-
väl framlyser hans storhet kanske ändock klarast först genom

den negativa bevisningen deraf, som framgår ur den nedslående,
förlamande verkan, frånvaron af en enda man åstadkommer på
hela hans kår; och sedan i den, alla slumrande, ja, döende
krafter väckande effekten, som hans återuppträdande gör, då han
med jernvilja kufvat sin egen bräckliga lekamens motspänstig-
het. Vackrare verser än de nedanstående hafva Sägnerna icke,
och få äro i hela verlden de skaldeverk, som innehålla lika
sköna:
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„Gif akt, tyst hör! det. ljöd hurra på höjden.
En man till häst syns nalkas. Hvem är han?
Hör hvilken storm af rop! Hvad vållar fröjden,
Som brusar jublande från man till man ?

Hurra, hurra far öfver fält och kullar,
Det slukar massor, vidgas, växer, rullar
Som en lavin af röster ned mot daln.
Ha, han har kommit, han och ingen annan,
Den lilla mannen syns med band om pannan,
Den ädla, tappra, varma generaln.

Han bjuder tystnad. Hör hans röst! Han ropar
Till detta folk. som striden nyss förspred;
Han rider fram. de sluta sig hans hopar,
Och det blir skick på nytt från led till led.
I täta rader blixtra ren gevären,
Den svartnade, i trasor klädda hären
Står ordnad, hotfull, fruktansvärd igen;
Den har ej mer blott döden att förbida,
Den tänker segra nu, ej endast strida.
En annan ande hvilar öfver den".

Af alla dessa ord kunde man cedera utan uppoffring en-
dast: a han och ingen annan11, som i språkbruket fått en nästan
parodisk klang, så kongl. officielt de i begynnelsen må ha låtit.
Men ingen tid skall deremot kunna ur finska folkets minne ut-
plåna dessa af tusende finska tårar perlesmyckade rader: aDen
svartnade, i trasor klädda hären, står ordnad, hotfull, fruktans-
värd igen7l. Det ligger i dem en tjusningsmakt, som blott af dö-
den, den fysiska eller andliga, kan qväfvas.

Det vore lika lärorikt som intressant att steg för steg följa
gången af detta stycke, lika utmärkt genom tankens beräknande
skärpa som genom fantasins reproducerande, åskådliggörande
klarhet. Men då skriftens plan ej tillåter att behandla denna
Sägen såsom ett helt för sig, utan reducerar densamma till en-
dast en integrerande beståndsdel af en större totalitet, måste
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jag åtnöja mig med att påpeka blott ett par detaljer, hvilka
kunna tjena läsaren till ledning under en på egen hand fortsatt
granskning. — Ehuru den fariseiska prelaten ej tycker sig ha
synnerlig anledning att tala godt om Döbeln, för hvilken, såsom
han tager för afgjordt, det bär rakt till helvetet, gör han lik-
väl den förtappade hedningen på ett mävkeligt sätt rättvisa. I
sin bordspredikan berättar nämligen den helige gudsmannen om
sitt skriftermål sålunda:

...Jag kommer, varnar, bjuder tröst och ledning,
Och han, han ligger tyst en stund och hör''.

På dessa sista ord ligger en ofantlig vigt. Skulle Döbeln
utan att lyssna till, hvad den objudne skriftefadren hade att an-
föra, skridit till den exekution, hvaröfver prelaten beklagar sig,
så framstode hjelten icke såsom den allt öfvervägande och pröf-
vande mannen, för hvilken vi måste känna vördnad, utan tvärtom
som en brutal skeptiker, förtjent af vårt högsta ogillande. — I
den märkvärda scenen mellan honom och den unge läkaren fram-
håller skalden isynnerhet tvänne punkter, som mäktigt bidraga
till karakteristiken af den sjuke. Å ena sidan se vi der uppen-
bara sig den okufveliga energin i viljan, utan hvilken en hjelte
ej kan tänkas: å den andra denna allt omfattande vidd i planer,
som för den store härföraren är oumbärlig. Döbeln vill ej blott
hasta till sin nödställda skaras hjelp. Hans vyer sträcka sig
mycket längre. Adlercreutz, hela finska hären skall räddas från
undergång genom hans medverkan. Allt detta uttalas i följande
strof:

„Jag vill, jag skall bli frisk, det får ej prutas,
Jag måste upp, om jag i grafven låg.
Lyss, hör, ni hör kanonerna vid Juutas;
Der åtgörs Finska härens återtåg.
Jag måste dit förr än min trupp är slagen.
Skall vägen spärras, Adlercreutz bli tagen?
Hvad blir, du tappra här, ditt öde sen?
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Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre,
Som gör mig för i morgon sjufallt värre,
Men hjelper mig i dag på, mina ben!"

När Euneberg för fjorton år sedan hade vänligheten att
för den, som skrifver detta, uppläsa sin, då ännu icke fullän-
dade tlDöbeln vid Juutas, 11 vågade jag uttrycka min beundran med
utropet: t;detta är det bästa, Du någonsin diktat! 11 Tid och lust
till närmare pröfniag hafva derefter icke saknats. Men ännu i
denna stund kan jag ej nedstämma det af första intryckets
värma framkallade omdömet lägre än så: Euneberg har icke
diktat någonting bättre än vid Juutas11. Och troligt är,
att ännu på en tid, då man längesedan hunnit förglömma, alla
omdömen, vi nu lefvande derom fällt, man ej skall jäfva det,
att på dikten sjelf kunna tillämpas dess egna slutord:

~0 fosterland, hvem spanar dina öden?
Förborgadt är, om lyckan eller nöden
En gång skall röjas i din framtids drag;
Men hur du jublar då, men hur du klagar,
Skall ständigt dock bland dina skönsta dagar
Du minnas denna, minnas Döbelns dag''.

Puritanen skall kanske ändock misstycka, att en viss

aCultus des Genius 11, såsom tysken säger, spörjes vara bedrifven
i vid Juutas11. Men ingen vågar väl bestrida, att
höfdingen11 står fast på en grund, som för hvar man bör vara
helig: lagens, det rättas. Om detta styckes stora betydelse för
Sägnerna, betraktade såsom ett inom sig slutet helt, har tidigare
blifvit ordadt. Här åberopas det blott såsom ytterligare bevis
på den lutning åt det dramatiska hållet, hvilken allt mer och
mer gjort sig i denna dikt-cykel gällande. Det är allmänt be-
kant, att ifrågavarande Sägen är bygd på det bref, landshöfdin-
gen Wibelius under bekymmersamma förhållanden adresserade
till fiendtlige befälhafvaren i de Savolakska nejderna. I stället
för att episkt referera innehållet af denna, genom sin manliga
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frimodighet och aktning för lag utmärkta skrifvelse, ställer dik-
ten den ryske generalen dramatiskt ansigte mot ansigte inför
Höfdingen och låter denne, materielt värnlös, men stark genom
helgden af den sak, han försvarar, segrande gå ur den vådliga
konflikten. Äfven denna tafla, målad med få, men säkra drag,
gör ett godt och försonande intryck. Skall den ej äfven verka
godt? Detta vore ju en biförtjenst hos dikten, som ingalunda bör
lågt uppskattas.

Åt ett ganska nära liggande håll, har likväl hvarken denna
eller de många andra storartade taflor, som möta oss i Sägner-
nas rika galleri, ännu hunnit utöfva den verkan, de, framträ-
dande i hvilket annat civiliseradt land som helst, ofelbart skulle
åstadkommit. Jag syftar på de bildade konsterna. Det skulle
tyckas, som inneslöte Ståls Sägner" ett nästan lika out-
tömmeligt förrådshus af motiver för skulpturen och måleriet, som
den finska naturen erbjöd åt Werner Holmbergs i förtid nedlagda
pensel. Och likväl har — att ej tala om bildthuggarens konst,
som hittills i detta land alls icke funnits till — målarens icke
ännu uti något verk af högre betydenhet förflyttat en enda af
Sägnernas i sitt slag fulländade bilder på duken. Detta är ett
sorgligt testimonium paupertatis. Redan c,_Döbeln vid Juutas''1
ensam skulle i hvarje land, der konsten egde en härd, ett hem,
föranledt mer än en konstnär till årslånga studier, ur hvilka
utan tvifvel värderika skapelser i mängd hade utgått. Ack, en-
dast poesin, som för att lefva och växa stor behöfver knappt
annat än frisk, fri luft, har i vårt fattiga land förmått hålla sig
upprätt! Och då den fullgjort sin skyldighet, såsom det i Säg-
nerna skett, ligger äfven deri en maning till vårt land att
göra något för de konster, hvilka på egen hand ej kunna
lefva.

Oförsvarligt vore likväl, om man förglömde den skuld af
tacksamhet, hvari Sägnerna stå åtminstone till en bland de fria
konsterna: musiken. De förefunno i „Björneborgarenes marsch'"
vingar, färdiga redan se'n gammalt och gåfvo åt dem, ej en
kropp, såsom Ikarus, utan en själ af lif och eld uppfylld, för-
tjent att af dem bäras. Sällsamt förekommer det väl att i denna
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Sägens andra rad se uppräknade flere verldshistoriska namn, än
som sannolikt funnit plats i Runebergs samtliga opera. Men i
sången äro dé dock på den rätta, då namnen åkallas såsom
eviga vittnen till bragder, utförda under samma usegersälla fana,
sliten af strider se'n en grånad forntidsdar'"'.

Under en hel menniskoålder lågo den björneborgska
marschens heroiska toner förgätna i det land, der de i Döbelns
dagar så ofta hade manat till dödsförakt och seger. Men när
det vaknade nationalmedvetandet kräfde allt flere uttryck för
sina unga känslor, väcktes äfven dessa gamla — och dock evigt
unga toner ur deras långa dvala. Och de födde åt sig ord,
som tolkade deras andemening. De första, som försökte åstad-
komma denna öfversättning, hålla som bäst på att af Sägnernas
förbättrade upplaga utträngas. Skall denna förmå åt sig eröfra
en för tidernas medfart oåtkomlig position? Svaret på frågan
hvilar tillsvidare uppå framtidens ännu orörliga tunga.

Men redan nu tro vi ju oss alla veta, att C( Vårt land"
skall af sina toner bäras genom kommande sekel, oberoende
af framtidens vexlande tycken och nycker. Det var pä den
studerande ungdomens majfest 1848, denna Sägens både ord
och musik först invigdes under den ljusa vårhimlen för deras
oförgängliga kali. Och ej klappade ett bjerta då, som icke,
gripet i sitt innersta, aningsfullt fattade, att ett nytt evangelium
var åt finska folket förkunnadt. Ingen tänkte derpå, att den
sången kunde betraktas såsom en efterklang af ljud, hvilken
brustit ut ur en beslägtad nations af harm och sorg öfverfulla
bröst. Sången var ju vår egen, vår, såsom det land, hvars namn
den lånat. Den uttalade ju de bästa känslor, som utan ord och
utan namn lefde och rörde sig i allas våra hjertan. Det vilda,
hemska, tröstlösa, som kommit till utbrott i ungrarn Wörösmar-
tys qväde, framträdde i xVårt land"1 fridfullt, lugnt, ljust, såsom
majqvällens himmel, mot hvars hvalf det af tonerna lyftes. Och
om också ett drag af vemod andats deröfver af våren sjelf,
öppnade likväl de sista orden en gränslös klarnande horizont
åt vårt hopp. Vår känsla sårades ej af det opassande, mot
verkligheten svärjande skrytet i en dikt, som skulle tagit till
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mönster de hafvet beherrskande britternas högmodiga: „Rule
Britannia'■.'** Med ett ord, vi kände igen i sången vårt land
och derför älskade vi den från första stunden, liksom vi länge
hade älskat detta.

Och värman af denna första kärlek har sedermera icke
svalnat. Tvärtom har aVårt land''1 trängt småningom äfven till
de mest undangömda vrår af fosterlandet och gifvit der uttryck
tusen gånger både åt dess fröjd och dess smärta. Den dagen
står oss ännu helt nära, då detta bättre än någonsin leddes i
bevis. En tanke, utgången från den. man, hvars tankar så ofta
äfven förr uppenbarat sin makt 'att väcka till lif tankar, som
lågo slumrande hos nationen, uppmanade henne att endrägtigt,
såsom utgjorde hon en enda församling, den 9 November lefva
med sina minnen uti det förflutna, lefva med sitt hopp i det
kommande. Och maningen utgick ej förgäfves. På mångahanda
sätt gåfvo de fosterländska känslorna sig luft; men en var dock
anden, som beherrskade dem alla. Kärlek till fosterjorden pre-
dikade derur; och aVårt land" var psalmen, som allestädes af
den endrägtiga församlingen uppstämdes, så långt som Finlands
landamären sig sträcka.

En högre lycka kan ej vederfaras någon sång på jorden.
Men äfven jag i min ringhet känner mig lycklig, då jag,

innan min penna för denna gång faller ur min hand, fått kon-
statera ett faktum, som på det ädlaste sätt vederlägger ett an-
nat, hvilket för närmare ett hälft år sedan inflöt i denna skrift
med anledning af en då nyligen öfverstånden bitter erfarenhet.
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Anmärkningar.
Sid. 107. Den der graf skriften öfver enfilantropisk frimurare o. s. v.

Syftar på inskriptionen på frimuraren, majoren F. Gra-
natenhjelms graf, i Kaisaniemi trädgård i Helsingfors,
hvilken inskrift lyder: „Lika godt om verlden vet hvem
här hvilar, Alt nog Gud känner hvad han gjort och uslin-
gen välsignar hans minne."

Sid. 107. Cygnaei i noterna på denna sida uttalade afsigt att åter-
komma till bär lätt berörda episoder i Kalevala kan svår-
ligen sägas hafva blifvit uppfyld, såsom man torde finna
efter slutad genomläsning af denna afhandling, hvars slut
nedskrefs åratal efter det dess början var författad. Se
sid. 152.

Sid. 202. Citatet från Hegels „Grundlinien der Philosophie des
Bechts" återfinnes på sidan 203 i åttonde bandet af Hegels
Werke, Berlin 1833.

Sid. 213. Noth Britons forne grälige utgifvare o. s. v. John Wilkes,
som år 1792 i England började utgifva nämnda, skarpt
polemiska tidskrift.

Sid. 218. Efter denna uppsats om Elgskyttarne och Hanna följde i
„Jääkynttilät" ett „Eftertal", som dock nästan uteslutande
rörde sig kring i uppsatsen befintliga tryckfel. Då i det
år 1873 i broschyren ~Om Johan Ludvig Runeberg" införda
aftrycket af uppsatsen ingen del af nämnda Eftertal intogs
af författaren sjelf, utelemnas detsamma äfven här helt
och hållet.

Sid. 260. Och efter den utredning af råtta förhållandet, som nu mera
försiggått, o. s. v. Se Cygnaei ~Revision af allmänna me-
ningens dom öfver general Hans Henrik Gripenberg" i första
delen af Cygnaei historiska arbeten, sidd. 131- 287.
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Sid. 278. Författaren är ingalunda hugad att här förnya den polemik,
hvari han af alla krafter sökte på den tiden gendrifva
Almqvists paradoxala sats o. s. v. Se „Protest mot ett
svenskt omdöme angående Fänrik Ståls Sägner", denna del,
sidd. 232-237.

Sid. 217. ~att Franzén i ett bref" o. s. v. Som bekant
torde vara, uttalade Franzén i detta bref sin glädje öfver,
att Finland hölle på att frambringa en stor skald — utan
någon profetia om dennes dramatiska anlag.

Här må kanske ytterligare erinras om, att Cygnaei
„betraktelser om Fänrik Ståls Sägner" ntgåfvos af trycket
år 1861, d. v. s. ungefär två år före framträdandet afRune-
bergs „.Kungarne på Salamis."

Sid. 332. För närmare ett fjerdedels sekel uttalades i ett student-
samfund

Se bland Cygnaei tal ~Minne af Rabbe Fabian Gustaf
Wrede, framkalladt vid Savolaks-Karelarnes årsfest den 9
Mars 1838."

Sid, 344. Jag har en gång förr uttalat dessa ord. Se bland Cygnaei
tal: „Vid Matthias Castréns jordfästning den 12 Maj 1852."

Sid 350. Författaren — — vågade en gång — kalla Carl XII
„en Sven Dufva bland konungar." — Se ~Inledning till och
bearbetningar af några urkunder tili de nordeuropeiska folk-
slagens historia," Fred. Cygnaeus: Historiska arbeten. För-
sta bandet. Sid; 122.

Sid. 354. — ehuru i en helt annan mening än Almqvist. — — Se
detta band, sidan 235-

Sid. 366. — skref ju Duncher vemodigt skämtande. — Se andra ban-
det af Cygnaei historiska arbeten, sidan 211.

Sid. 377. Jag har i en annan skrift sökt karakterisera Furumark o.
s. v. samt litet längre fram på samma sida: Också kan jag
desto hellre hålla tillbaka alla hithörande antydningar (om
Christjernin) som jag o. s. v. Se „Joachim Zachris Duncker
och hans omgifning." Andra delen af Cygnaei historiska
arbeten, sidorna 255 och följande; äfven 163 och ff.

Sid 393. En tanke utgången från den man o. s. v. — syftar på J.
V. Snellmans förslag att den 9 Nov. 1861 öfver hela lan-
det egna Porthans minne en hyllning medels fester, sff
hvilka behållningen öfverlemnades till fonden för uppre-
sandet af Porthans staty i Åbo.
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Under don tidrymd af mer än fyra decennier Frerlr. öi/c/-
-naeus såsom skriftställare, skald, lärare och vältalare verkade i
vårt fädernesland, utvecklade han en efter våra förhållanden
ovanligt stor literär produktivitet, livars alster ligga spridda i
en mängd olika böcker, broschyrer m. m. eller ock, ehuru till
ett ringare antal, ännu befinna sig i manuskript bland den bort-
gångne författarens cftcrlemnade vittra qvarlåtenskap. En ord-
nad och så vidt möjligt är fullständig upplaga af Fredr. Cyg-
naei samlade arbeten måste dock anses komma att utgöra ett
vigtigt och värdefullt bidrag till Finlands nationalliteratur. Äf-
ven för den nu bortgångne författaren af dessa verk var det i
lifstiden en kär förhoppning, att hans arbeten en gång skulle
i en sålunda samlad upplaga hembjudas den fosterländska
allmänheten, och behedrade han i sådan afsigt upprepade gånger
under sina sista lefnadsår samt ännu på dödsbädden underteck-
nade med uppdraget att redigera och utgifva en fullständig edi-
tion af hans samlade arbeten.

Ehuru nogsamt inseende vanskligheten af ett sådant företags
ekonomiska sidor, hafva vi dock, öfvertygade om detsammas be-
tydelse i literärt hänseende samt af vördnad för den bortgångne
patriotens yttersta önskan, icke velat undandraga oss det äro-
fulla uppdraget samt skrida nu till dess förverkligande, i det vi
härmedelst inbjuda den fosterländska allmänheten till en sub-
skription på en fullständig upplaga af

FREDR. CYGN^EI

SAMLADE ARBETEN.
Enligt vår utstakade plan kommer denna upplaga att, så

vidt författarens efterlemnade skrifter möjliggöra sådant, full-
ständigt upptaga allt, hvad Cygnaeus på svenska språket pro-
ducerat och som kan anses förtjent af att intaga en plats i hans
samlade arbeten. Detta verk — till omfånget ett af de största
literära arbeten, som i detta land sett dagen — kommer att
omfatta trennc afdelningar: l:o Historiska arbeten; 2:o Lite-
raturhistoriska och Blandade arbeten samt 3:o Poetiska ar-
beten, hvilka serier utgifvas vid sidan af hvarandra i häften af
5 ark samt i det format och den typografiska utstyrsel, som detta
nu utkomna första häfte utvisar. Hvarje afdelning kommer att



omfatta ett olika antal band. Men hvarje bands sist utkommande
häfte följa titelblad och innehållsförteckning för bandet. En
utförlig levnadsteckning af Fredr. Cygnaeus efterföljer slutbandet,
som kommer att prydas af den bortgångnes porträtt.

Vid det grannlaga värfvet att redigera Cygnaci arbeten
skall bemödandet blifva att dcrvid förfara med tillbörlig pietet
för författarens uttryckssätt och tankegång. Do förändringar i
skrifsättct, som i vissa fall befinnas vara absolut nödvändiga,
skola verkställas med varsam hand. Den vcxlando ortografin i
Cygnaei under en lång tidrymd utgifna arbeten återföres till en
nyare tids, utan att dock det modernaste skrifsättets alla bestäm-
ningar ansetts lämpliga att här iakttagas.

Utgifningcn skall fortgå regelbundet, dock så att icke flera
än omkring tio häften årligen lemna trycket, hvarför det icke
bör blifva alltför betungande äfven för den mindre bemedlade
att med sitt bibliotek införlifva detta arbete. Subskriptionspri-
set är beräknadt så lågt som möjligt eller till 1 mark 25 penni
per häfte.

Samlingens omfång kan ännu icke med bestämdhet angif-
vas, men torde komma att kunna inrymmas i 40 a 50 häften.

Subskription, som är bindande för hela verket, emottages
hos alla bokhandlare i landet.

Helsingfors i December 1881.

G. W. Edlund, E. Nervänder,
Förläggare Redaktör

af

Fredr. Cygnaei Samlade Arbeten.

Obs. Sidan I i detta band (titelbladet till ~Konung
Erik XIV såsom dramatisk karakter") vanställes af ett
missledande tryckfel, hvarför i detta häfte ifrågavarande
blad omtryckts, hvilket af bokbindaren bör observeras.




