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Inom den finländska vitterheten har den speoie.lt finska
redan intagit ett sä anmärkningsvärdt runt, att en samman-
hängande ora ock kort framstallning af. densamma ej kan
sakna sitt ganska stora intresse. Det kan nemligen icke förne-
kas att språkstriden hos oss, i samma mån principerna ooh kon-
seqvenserna vunnit i klarhet ooh skärpa ooh tydliga partigrup-
per i följd deraf bildat sig, erhällit en allt djupare betydelse
för värt lands andliga lif ooh inom flere områden börjat antaga
karakteren af en kulturkarap. Under sädana förhällanden kan
kännedomen ora de arbeten, som väre sig från ena eller andra
sidan gjorts i kulturens ooh bildningens tjenst, ej vara för nå-
gon bildad likgiltig. Såsom ett bidrag tili denna kännedom äro
följande Hteraturhistoriska studier att anses.

I.
Den finska vitterheten kan egentligen sägas vara en pro-

dukt blott af de, senaste femtio ären, Ty ehuru den första fin-
ska bok, (Mikael Agficolas Abc-bok) trycktes vedan omkring
1542, var det först genora Kalevala» ooh Kanteletars framträ-
dande 1835 ooh 1840, som denna vitterhet erböll sinä första
betydande verk sarat den grund, hvarpä en framtida utveokling
kunde byggas. Yisserligen bar den finska vitterheten efter dessa
arbetens framträdande att uppvisa ingen frambringelse, som i
betydelse ooh monumental storhet skulle kunna uthärda den
ringaste jemförelse raed dem, men öfverskädar man dess
tillständ under tideu före ooh efter 1835, skall man likväl
genast finna hvilken lifaktighet den senare perioden utvecklat
i jembredd med den förra. Detta gäller ej blott arbetenas mängd,
utan i ännu högre grad deras värde ooh hait. Härtill hidrogo
naturligtvis mänga omständigheter; en höjning af den finska
literaturen var redan under långa tider ooh särskildt under de
närmast föregäende decennierna förberedd; men det behöfdes en
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yttre impuls, och denna kom med framdragandet i ljuset af
den gamla folkpoesin, den finska nationalitetens renaste skapelse.

Den finska literaturen före folkdiktningens framträdande
inför offentligheten bar för spräkforskaren ooh historiografen
större intresse än för literaturhistorikeru, hvarför den äfven här
inleduingsvis och 1 största korthet behandlas. Dess sjelfstäudiga
produkter äro nemligen tili sitt värde jemförelsevis ganska obe-
tydliga, raen ega likväl sitt intresse säsorn banbrytaude förarbe-
teu, i det de lemuat sitt ingalunda ovigtiga bidrag tili danandet
af ett skriftspräk, det första vilkoret för en literatur.

Öfverskädar mau den finska literaturen frän 1542 tili bör-
jan af innevarande sekel, faller det genast i ögonen hurusom
deu tili sitt iunehäll är nästan uteslutande religiös- Det val-

ju ookså reforraationeu, som dref Mikael Agricola tili utgifvan-
det af de första finska böcker, hvilkas religiösa karakter derige-
nom var sjelffallen. Det lag honom naturligtvis närmast 0111

hjertat att göra de heliga skrifterna tillgängliga för gemene man,
ocb hana öfversättniugar ur bibeln utgöra också hans föruämsta
bidrag tili den finska literaturen. Det föredönie, som Agricola
gifvit, följdes säväl af de öfrige reformatorerue som af flertalet
af de följande seklens skriftställare, hvarför finoartie två ärhuu-
draden efter Agricolas död egde en visserligen anspräkslös, raen
dock ej sä alldeles obetydlig uppbyggelseliteratur, genom hvilken
språket ätminstone inom ett omräde erhöll en viss grad af ut-
bildning. Bland öfversättniugar är särskildt att märkä bibelöf-
versättningen af är 1642; inom den originala produktionen är

att uppmärksamnias psalmdiktningen, som representerades af flere
författare, bland hvilka särskildt är att ihägkommas Abraham
Achreuius (1706 1769), hvars psalmer för siu fromhet och iu-
nerlighet ännu äro orntyokta och lasta. Näst den religiösa lite-
ratureu gör den juridiska anspräk pä vär uppmärksamhet. Deu
bestod uteslutande i öfversättniugar af lagar ooh förordningar.
Säluuda utkom 1759 en finsk öfversättning af 1734 ärs lag.
Slutligen qvarstä nägra språkvetenskapliga arbeten frän dessa
tider i tacksam hägkomst, särskildt det finskt-svenskt-latinska
lexikon, som är 1745 utgafs af den entusiastiske, för det finska
spräket ifrige Daniel Juslenius (1676 1752).
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Sädan är i yttersta korthet den liuska literaturen intill
början af 19:de seklet. Den saknar något högre literaturhisto-
riskt värde ooh gör ej heller anspräk derpä. Ooh deröfver kau
man ej undra, ty de förutsättningar, som fordras för att en li-
teratur skall kunua uppstä, förefunnos i ganska ringa grad. Af
de religiösa skrifterna tiilfredsstäldes folkets läslust, lät vara
visserligen ganska ofullständigt, medan de bildade klasserua i
landet icke kände något behof af en literatur pä liuska språ-
ket, dä de vida lättare lingo sitt bildningsbegär tillfredsstäldt af
den svenska literaturen, som nu började bli af allt större be-
tydenhet, för att slutligen i senare hälften af 18:de seklet uppnä
sin första glansperiod.

Emellertid inträdde vid början af värt århundrade i detta
förhällande en ändring, sä att inorn jemförelsevis Port tid en
stor del af landets bildade klasser voro varmt intresserade för
uppkomsten af en literatur pä liuska spräket. Detta nyvaknade
intresse hade ingalunda sin gruud deri, att den svenska literatu-
ren ej mer skulle tillfredsstält sinnena, ty tvärtom följde man
såväl dä som allt framdeles med det Hfligaste deltagaude den
svenska Hteraturens glänsande utveckling ooh heratade derifrän
impulser af mängahanda art; ej heller läg skälet deri, att lite-
raturen pä andra sidan bottenhafvet nu icke skulle värit tillräck-
lig för de bildades behof af läsning. Man har att söka grun-
den tili detta intresse för en finsk .literatur i hufvudsakligast
tvenne andra omständigheter, nemligen i det nyvaknade intres-
set för Pinlands historia samt i den rörelse inorn literaturen,
som kallas nyromantik.

Det var Henrik Gabriel Porthan (1739—1804), som vftckte
intresset för fosterlandets historia genom sinä monumentala, på
den allvarligaste forskning grundade arbeteu. Det gick genom
lidehvarfvet före Porthans framträdande, frihetstiden, ett drag
af om man sä fär säga praktisk patriotism, som fann sitt uttryck
i det rastlösa sträfvandet att upphjelpa landets ekonomi, dess
haudel, nftringar med mera. Deraf föranleddes ett närmare in-
tresse för landets befolkning, hvilket intresse blott behöfde för-
bindas med vetenskapligt forskningsbegär för att vända blioken
på landets historia ooh garala minnen. Steget Mu frihetstidens
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ekonomiska patriotism tili den porthanska historieforskningen
var derför ej sä stort. *Här kan ej komma i fräga en redogö-
relse för Porthans inom den tinläudska häfdaforskningen sä epok-
görande arbeten, ty redan genom sitt spräk de aro skrifna
på latin eller svenska ligga de utom värt ämne. Det är
tillräckligt att antyda bvarför deras verkan på den fiuska lite-
ratureu var sä djup ooh genomgripande. Yi finna dä att, oaf-
sedt den omständigheten att medvetandet bos ett folk om en
egen historia, värd att upptecknas, alltid är en mägtig häfstång
tili danandet af en literatur, genom forskningarna i folkets forn-
tid intresset leddes tili uppsamlandet ooh bevarandet af de gamla
sånger ooh sägner, som ännu lefde bland allmogeu. Ett lik-
nande intresse rörde sig för öfrigt vid denna tid bos sä godt som
alla Europas folk. Porthan ooh hans lärjungar, Lencqvist ooh
Gauander, uppsamlade visserligen finnarnes gamla sänger mest

för de upplysningar, de lemnade ora deras forna mytologi, seder
ooh lefnadssätt, men vigten äfven för poesin afdessa insamlingar
förminskas deraf ej. När en gäng uppmärksambeten var väckt pä
dessa sänger, fortsattes uppsamlandet af dem med ifver, bvarvid i
synnerhet är att märkä Z. Topelii d. ä. flitiga verksamhet. Det var
emellertid först Elias Lönnrot, som visade hvad dessa sänger voro
värda ooh hvilken skatt finnarne i dem egde, hvarigenom hän äf-
ven blef den egentliga grundläggaren af den finska literaturen.

Bfter frihetstidens politiska förnedringstillständ spridde Gu-
staf III:s suille åter glans öfver Sverige; i lugn ooh ro bedref
här i Finland Porthan ooh hans skola sinä gruudliga veten-
skapliga forskningar, medan det öfriga Europa upprördes af väld-
samma revolutioner, en politisk i Frankrike, en andlig i Tysk-
land. Hvardera var en frigörelse från det gamla häfdvunna,
en frigörelse, hvars väldsamhet ej mä komma oss att förbise
dess ovilkorliga nödvändighet. Dyningar af hvardera revolutio-
nen framträngde äuda tili norden, visserligen försvagade genom
afständ ooh tid, men likväl mägtiga nog för att skaka värt land
i dess innersta. Efter franska revolutionens storrnar kom, da
det redan syntes nastan lugnt derborta, är 1808 en mägtig svall-
väg hit upp, som i sin styrka våldsamt lösslet Finland från
dess gamla grund ooh slungade det in pä nya okända banor.
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För landets politisk i lif ocb framtida utveokling medförde lös-
ryckandet frän Sverige ooh föreningen med Byssland de vigti-
gaste ocb mest genomgripande följder. Pä den finska literatu-
rens utveokling var verkan af denna förändring i Pinlands po-
litiska läge nu i början jemförelsevis mindre. Den medförde
nemligen i det stora hela ej något betydande nytt element tili
höjandet af denna literatur; alldeles samma förutsättningar för
den skulle hafva funnits, om Finland fätt förblifva under
Sverige. Porthan hade gifvit första impulsen tili den nationein
rörelsen, då Finland ännu var förenadt med Sverige, ocb det
andra eleraeutet, som ännu mägtigare befrämjade en tiu sk lite-
ratur, romantikon, uppstod först i Sverige inuan det kom öfver
hit. Det förändrade politiska läge, Finland intog genom sin
förening med Eyssland, verkade väl sä tili vida pä den liuska
literaturens utveokling, som landet nu säg sig mera hänvisadt
tili egua krafter, bvilket uatuiiigtvis mäste sporra tili starka an-
strängningar inom alla omräden. Det förefaller dock som om
detta medvetande under flere decennier ännu ej egt den styrka
ocb klarhet, att deraf dä skulle följt nägon direkt befruktande
inverkan pä den finska literaturen. Att vårt lands nya politi-
ska ställning seuare, särskildt i vara dagar, i många bänseenden
medverkat som en vigtig faktor vid uämda literaturs framätskri-
dande bestrides dermed ingalunda.

Yida kraftigare verkade deremot de element, soin roman-
tikon medförde. Denna rörelse, redan länge förberedd iuom den
tyska literaturen, hade i Tyskland genom bröderne Soblegel i
slutet af 18:de seklet fätt ett fast mäl för sig. Man yrkade pä
en frigörelse frän den klassiska rigtningens regeltvåug ocb ett
djupare, innerligare känslolif i säväl dikt soin verklighet. Man
vände för den skuld sinä bliokar mot folkens mytiska tidsälder
ooh medeltiden, emedan xnan ansäg att der det rätta, friska käns-
lolifvet fans. Der hade man att söka den rätta fribeten frän
samtidens stelnade former; genom att tillegna sig medeltidens
anda ocb åskådningssätt kunde individen först frigöra sig i sin
fulla egendomligbet. Denna frihet var visserligen belt ocb bäl-
let imaginär; detta fingo romantikerne efter ej sä lång tid ge-
nom erfarenbeten lära; att emellertid romantikon medföi'de män-
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get nytt element ooh mänga nya irapulser tili verkligt fraruät-
skridande kan ej förnekas.

Romantikon i Sverige var i hufvudsak likartad med sin
förebild i Tyskland. Hos oss fiok den en litet annan karakter
genom tillvaron af tvenne skilda spräkgrupper inom landet.
Jemte det mau uppträdde raot den franska klassioiteten, beto-
nade man i högsta grad den äsigt inom roraantiska skolan, att
endast en obehindrad utveckling af det specifikt egendomliga
kan vara fruktbringande. Detta skulle ej gälla blott den en-
skilda individen, utan hela nationen, ty äfven denna borde en-
ligt det romantiska äskådningssättet betraktas säsom en indivi-
dualitet. Nationen fiuge pä denna grund sin betydelse endast
sä vidt den utvecklade sin egendomlighet i dess fulla styrka.
Man tillämpade nu dessa satser pä värt land: dä pluraliteten
af nationen är finsk, mäste äfven bildningens spräk vara finska,
ty endast sä kan nationalitetens individualitet häfdas ooh ut-
veckla sig; svenskan borde alltsä vika för finskan, hvilken utan
vidare betecknas som »modersmälet».

Dessa äsigter uttalades pä 1820-talet med stor vanna i
tidskriften Mnemosyne ooh Åbo Morgonblad. Genom dem la-
des den egentliga grunden tili senare tiders finskhetssträfvaude,
ehuru de vid sitt framträdande i Mnemosyne mera torde fä an-
ses som ett slags poetiska drömmerier af roraantikens mälsrnän
i värt land, A G. Linsön ooh A. I. Arvidsson. Dessa gjorde
nemligeu intet egentligen positivt för den finska literaturens be-
främjande ooh skrefvo alla sinä uppsatser, hvari de uttalade
finskhetssträfvandets grundprinciper, pä svenska spräket. Men
genom deras entnsiastiska verksarahet blef dock jordmänen be-
redd ooh de första fröna sädda. Frukten, hvilken dock i mänga
afseenden ingalunda blef af den ädla art, som de varmbjertade
såningsmännen säkerligeu tänkt sig, mognade visserligen först
flere ärtiouden senare. Dock uppspirade äfven af denna sädd
mänga bäde friska ooh goda plantor ooh det inom jemförelsevis
kort tid.

Är 1820 päbegynte historiarum adjuukteu 'Reinhold von
Becker, påverkad af Mnemosyne-ideerna, utgifvandet af folk-
bladet Turun Viikkosanomia, hvilket genom sitt ornvexlande,
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väl valda innehäll ooh lättfattliga, om mindre vanliga insigter i
finskan vittnaude spräk inom kort tillvann sig en ganska stor

läsarekrets. Utom att detta tidningsföretag var det första, som
erhöll nägon varaktigbet ett företag i samma rigtning under
Portbans tid hade ioke haft någou framgäng bar det anspräk
pä vär uppmärksamhet äfven af det skäl, att det pä sätt oeb
vis var närmaste orsaken tili den strid, som med liflighet fördes
i Mnemosyne angäende den dialekt, som borde läggas tili grund
för finska skriftspräket. Becker använde nemligeu med förkär-
lek åtskilliga ostfinska dialektegenheter, emedan hän ansäg den
vestfinska dialekten, som särskildt genom de religiösa skrifterua
blifvit den herskande i skriftspräket, säsom för mycket försven-
skad ooh bortskämd, medan deremot ostfinskan änuu egde sin
genuina renhet ooh karakter. Hän utgaf tili ooh med år 1824
en fiusk grammatik, hvilken, ehuru den förfäktade flere ostfiu-
ska egendomligheter i spräket, mäste anses som det första vär-
defullare arbete ät detta hali Mot Becker framhölls äter hu-
rusom den vestfinska dialekten pä grund af att den äuda se-
dän Agrioolas tider uteslutaude användts i skrift, redan er-
hällit en utbildning, en stadga ooh en häfd, särskildt inom kyr-
kospräket, hvarigeuom den lemnade alla öfriga dialekter längt
hakoni sig. »Det vore hardt närä ett helgerån att ur en finsk
kyrka uttränga denna rena ooh fulltoniga dialekt». Beckers
främste antagonist var lektoru vid pedagogiska seminariet Gu-
staf Renvall. Denne hade redan tidigare än Becker utarbetat
en finsk grammatik, ehuru den utkom först 1840, i hvilken hän
vanut förfäktar »den rena, vestfinska dialekten», som enligt haus
åsigt talades raest oblandad i öfre Satakunta, särskildt i nejden
af Tammerfors. Mer än genom sin grammatik är Renvall känd
genom sitt lexikon, hvilket utkom 1826.

Ovisst är hvilken atgäng striden fätt äunu senare upp-
trädde flere, särskildt Gottlund, för den ostfinska dialekten
sä vida ej den finska vitterheten under de följande deoennierna
riktats med nägra verk af den monumentala storhet ooh bety-
delse, att ej blott striden om dialekterna nu blef afgjord tili
förmäu för det af älder herskande skriftspräket, utan äfven ge-
nom dem det första betydande uppslaget tili en tinsk literatur gafs.
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Men innan vi öfvergä tili framställningen häraf, böra nä-
gra finska författare nämnas, hvilka i detta sekels förra hälft
uppträdde säsom oförskräckta banbrytare för den finska literatu-
ren. Genora desses arbeten stadgades äfven i sin män skriftsprä-
ket och vandes menskligheten vid tanken pä en finskspräkig
vitterhet. Genora sitt mera praktiska befrämjande af den fin-

ska literaturen stodo de skilda från de ledande romantikerna
med deras merendels toma fraser, pä samma gäng de af skilda
orsaker stälde sig i ett jemförelsevis isoleradt läge tili den yngre

generationen. Man kunde niistän anse att de representerade
den portbanska äsigten om ett stadigt, exakt arbete i motsats
tili roraantikernas teoretiska spekulationer. De ville ge Finland
en finsk literatur ooh de gjorde det sä godt de kunde, görande
ofta sin sak rätt bra ifrän sig. Desse män voro Judon, Gott-
lund och Poppius.

Jalcoh Juden (1781—1855) hade inträdt i Åbo högskola redan

under Portbans lifstld samt emottagit direkta inflytelser af den-

nes mägtiga ande. Den ifver för finska spräket och dess an-

vändande i skrift, som dä väcktes bos honorn, fortfor oförmin-
skad under hela bans lif samt yttrade sig städse i ett redligt
och flitigt arbete derför. Hau skref niistän uteslutande pä fin-

ska, eburu ban visserligen rätt ofta skördade ringa tack derför,
men den grundsatsen stbd bos honorn fast, att den enskilda för-
delen mäste vika för det allraännas fordringar. Och här for-

drades att finskan, säsom flertalets af befolkuingen spräk, skulle

mer än hittills användas i skrift, ooh derför beslöt •ladon att sä
vidt pä honorn ankom bidraga tili ernåendet af detta mal. Hän

hyllade det 18:de seklets upplysnings- ooh nyttighetsfilosofi, och

detta gaf en allt igenom praktisk karakter at hans verksamhet,
pä samma gäng det gaf ät hans sträfvanden ett drag af frisint-
het, som likväl ofta skaffade honorn rayoken förtret.

Hans lefnadsöden aro snart berättade. Är 1800 blef hau

student i Åbo, men hans vidare studier ville det ej bli nägot
utaf. Tili en stor del orsakades detta af ekonomiskt hetryck,
som nödgade honorn att äratal vistas som lärare pä landsbyg-
den, men dels äfven deraf att hän i början ej tycktes ha haft
det sä klart för sig, ät hvilket hali hans begäfning egentligen
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läg. Pörst ämnade hän bli prest, men då hän insäg att denna
hana ej stämde öfverens med hans äsigter i religiösa ting, ka-
stade hän med den honom egna upprigtigheten om ooh egnade
sig at juridiska studier. Hän afiade likväl deri ej någon exa-
men, ty år 1810 syntes en för honom särdeles lämplig befatt-
ning erbjuda sig, i det en finsk trauslator behöfdes vid den då
upprättade regeringskonseljen. Judön, sora redan dä var kftnd
säsom skriftställare pä finska spräket'), skulle obetingadt fått
platsen, om hän kunnat förmäs att öfvergifva sin halsstarriga ooh
vederbörande misshagliga föresats att i finskan skrifva ks ooh
ts i stället för de dittills brukliga x ooh z. Men hau var orubb-
lig ooh gick sälunda raiste om tjensten. Hau antog nu en plats
som magistratssekreterare i Predrikshamn, hvarifrän hän dock
1813 flyttade tili Wiborg, dä ett dylikt embete der erbjöds
honom.

Det var här hans egentliga skriftställarverksamhet utveck-
lade sig. I synuerhet var hän ären 1815—1819 sftrdeles pro-
duktiv. Tfttt efter hvar andra utsände lian under signaturen Ju-
teini en hei hop häften mest af poetiskt inuehäll, men äfven med
uppsatser i prosafonn. Hans dikter voro, sä vida de ej rörde to-
sterlandet ooh dess förhållanden, inereudels hälinä i en glad ton-
art; det var muntra dryokes- ooh kärleksqväden sanat stundom
rätt satiriska utfall mot ett ooh hvarje, som föreföll den af det
förra seklets upplysniugsfilosofi päverkade diktaren begabbelse-
värdt. Dä hän härvidlag ej heller skonade presterna, uppväck-
tes från deras läger mot honom säsora varande en fåfänglig ooh
otrogen verldsmenniska ett skri, som var närä att bringa honom
tili tystnad, ty är 1819 utsände hän ett litet »afsked tili Wäi-
näraöinen», livari hän förkunnar sitt beslut att upphöra med allt
diktande. Detta beslut kunde hän dock ej länge halla, ooh snart
sände hän äter ut sinä skrifter, ehuru nu visserligen mindre ofta
än förut. Hän var nu aktsammare ooh liksom sökte lägga hand
på sitt af naturen gladt anlagda sinne. Men hän kunde ej i
längden halla tillbaka sinä tankar, utau yttrade ånyo nägra pre-
sterskapet misshagliga äsigter i sin svenska bok »Tankar i va-

*) Hans första tryckta styoke (1801) var en klagosång öfver
Porthans död.

2
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rianta ämnen», hvilken skrift fick den för vära förhållanden så
ovanliga aran att enligt rättens dom ä bäle bränuas af bödelus
hand. Den beskyldes att utsprida mot kristendomen fiendtliga lä-
ror. Detta skändliga förfarande särade Judöu sä djupt, att hän
brände alla sinä hittills otryckta dikter och beslöt att för evigt
upphöra med allt skriftställeri. Nu höll hän verkligen sitt be-
slut i flere år, tills tiden läkt säret och lasten att skrifva blef
honom öfvermägtig. I början var det psalrner, men sedän an-
slogos äfven ehuru med försigtighet de gamla, glada tonerna.
De sista tiderna af sin lefnad tillbragte lian med att samla och
ordna sinä skrifter, hvilka dock utkomrao först efter lian s död 1).

Nägon verklig skaldenatur var Jaden icke; hän hyllade
satsen utile dulci och satte derför sinä nyttiga lärdomar i meter
och rim för att göra dem behagligare, dervid ofta ansläende en
satirisk eller glädtig ton, uär hän tyckte att det sä passade bäst
tili ämnet. Nägon djupare fantasi och genialitet söker man hos
honom förgäfves. Men hans arbeten visa honom säsorn en rätt-
tänkande man, den der med lika ifver diktar sänger mot djar
plägeri som mot snikenhet, vidskepelse ooh andra fula laster
och själslyten. Bäst lyckas hän som vissångare i den skämt-
samma stilen 2). Tyvärr är det oftast liksoin vore hän rädd att

’) De trycktes i Wiiiorg 1856—1858 i nio häften.
s Man liöre t. ex, följande lilla dryckessång:

Olet släcker törsten väl,
men att dricka är dook skäP
utan törst också.
Gossar, stämmen upp en sång!
Låten stånkan sen sin gång
rundt kring laget gå.

Olet ger oss styrka mer,
stånkan glans åt festen ger,
lifvar hvarje sinn’.
Sorg och qval på dörren körs,
och när hurraropet hörs,
stämmen alla in!

Suomis ädla lanå skall än

låta sinä trogne män
clricka öl ur så.
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låta sin munterhet för skarpt framstioka. Det är ej ett hur-
tigt, lefnadsfrlskt skratt utan mera ett förläget, ehuru ofta rätt
torroligt smälöje. Hans gladt anlagda natur bryter dock städse,
sora ofvan redan antyddes, igenom.

Ehuru Judens diktareverksamhet sälunda ej tillfredsställer
högre anspräk pä poetiskt värde, var dess betydelse derför in-
galunda ringa, dä man besinnar den finska literaturens oansen-
lighet vid den tid, dä Judön var som raest produktiv. Ja, Hans
sänger voro väl de bästa, som den finska literaturen hade att i
original uppvisa. Afsedda för undervisning ooh nöje trängde
de genom sitt klara ooh lättfattliga språk, som öfverträffade allt
hvad man dittills sett i den vägen, djupt ned bland folket, och
mänga af hans visor höra ännu tili de mest populära inom den
finska literaturen; vi pårainna endast om följande, ännu allmänt
gängse visor; »Luonnon suuret lapsukaiset avaruuden alla»,
»Älä itke äitini» ’) samt i synnerhet »Arvon mekin assaitsem-

När då alla ramlat kuli,
stånkan än, tili brädden full,
låt kring laget g&!

*) Vi kunna ej underlåta att anföra denna lilla visa, en af Ju-
dens allra bästa. Ofversättningen tili denna liksom tili den före-
gående är hemtad ur B. Herzbergs >Från Saimens ooh Päijänes strän-
der»:

Gråt ej så, o moder kär
Gjut ej tårar Hera!
Fast i grafven far mi är,
gråt ej, gråt ej mera

Tänk ej uppå sorgen mer,
blicka upp mot höjden!
Blå ocb ljus den mot dig ler,
der!från kommer fröjden

Yänta, efter några år,
när jag kraft i armen,
styrka i hvar muskel får
ooh friskt mod i barmen,

Då skall jag ifrån din stig
alla sorger röja,
ingen nöd sen hinner dig,
när jag orkar plöja
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me», som hvarje finsk bondpojke känner, men hvars karakters-
fasta och frisinuade författare numera fa äfven bland de bil-
dade finskhetsifrarne torde minnas sä som hän ändock förtjenar.

Kom sälunda Juden genom hela sitt äskädningssätt och
den praktiska karakteren hos sitt finskhetssträfvande att stä
främmande för romantikerna, var detta i ännu högre grad fallet
rhed Karl Axel Gottlund (1796—1875), ej sä mycket pä grund
af hans frän deras skiljaktiga äsigter hän stod dem tvärtom
i mängt ooh mycket ganska närä utan mera genom hans
envisa ooh äregiriga sinnelag, som aldrig lät houom korama öf-
verens med nägon menniska. Och dock var Gottlunds verk-
samhet för den finska literaturen mä hända betydelsefullare än
Judeus, ooh den skulle värit det ännu mera, sä vida hän ej
sjelf genom sitt hänsynslösa uppträdande ofta omintetgjort sitt
arbetes frukter.

Det är egentligen Gottlunds verksamhet i Sverige som är
af betydelse. I detta land hade hän vistats sedän är 1816, da
hän lät inskrifva sig säsom student vid Upsala universitet, efter det
hän i Åbo redan par är förut hade aflagt sin stndentexamen.
Hän utgaf nemligen der i några häften*) sinä samlingar af
finsk folkpoesi samt gjorde den känd i vidsträcktare kretsar.
Yidare skref hän der (pä latiu) sin disputatiou angående finska
ordspräk. Hans förnämsta betydelse ligger dock deri, att hän
var den förste, som vågade försöket att utge en vetenskapligt
literär tidskrift pä finska spräket. En obetydlig finsk tidnings-
literatur fans visserligen redan, men den var mera afsedd för
folket, ej för den bildade allmänheten, säsom Gottlund ästuu-
dade. Hän hade dock ej sä lätt att fä nägot dylikt tili ständ,
ty hän stod sä godt som ensam om företaget. Ingeu kom sig
tili att understödja det med literära bidrag, ehuru hän nog fätt
löften derom. Hän fullbordade dä arbetet ensam och utgaf det
äfven pä eget förlag, dä ingen förläggare underkastade sig den
ekonomiska risken af utgifvandet. Ja, hän säg sig tili och med
nödsakäd att sjelf delvis sätta sitt arbete för att ioke utgifvan-
det skulle fördröjas. Ändtligen utkom är 1828 i Stockholm

*) Dessa voro; Pieniä runoja Suomen pojille ratoksi (lista häftet
1818, 2;dra 1821) sanat Wäinämöiset (1828).
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första häftet, ett digert hand pä öfver 600 pagina; nägra är se-
uare följde ett annat betydligt mindre häfte, hvarmed företaget
afstannade. Arbetets titel var »Otava» (karia vagn en), och dess
innehäll utgjordes af skildringar och vetenskapliga uppsatser om
Finland, poesier och dylikt. Båda delarne voro försedda med
bilder ooh notbilagor, Ehuru detta arbete innehöll myoket för-
träffligt, möttes det dock mä hända ej af det bifall, det förtjent,
hvarom genast raera. Det äterstär att nämua en episod af Gott-
lunds vistelse i Sverige, nemligen hans vandringar bland finnarne
i Wermland. Genom Rtihs’ nyss utkomna arbete om Finland
hade hän erhällit kunskap om tillvaron af en icke alldeles obe-
tydlig koloni finnar i Werrnlands ödsliga skogsmarker. Ifrig
och energisk som alltid, dä saken gälde finnar och finska sprä-
ket, företog hän ären 1817 och 1821—1822 färder dit för att
närmare undersöka förhällandet. Yäl blef det vetenskapliga ut-
bytet hftraf ringa, men för folket i dessa nejder var hans färd
dit välsignelse bringande. I spetsen for en talrik bondedeputa-
tion framträdde hän nemligen oförskräckt inför den svenska
riksdagen och framlade ett med 600 underskrifter försedt doku-
ment, deri bönderna fordrade nägra berättigade medgifvanden.
Detta tilltag väokte oerhörd uppständelse; man trodde Gottlund
vara en af ryssarne besoldad folkuppviglare. Ernellertid lyc-
kades hau genom sin dristighet i mängt och myoket för-
bättra de finske böndernas i Sverge hittills ej sä afundsvärda
stftllniug.

År 1884 återvände Gottlund tili Finland, der hän nägra
är senare blef lektor i finskan vid universitetet i Helsingfors,
hvilken tjenst hän innehade ända tili sin död (1875). Hän
fortsatte här sin literära verksamhet genom utgifvandet af di-
verse skrifter, dels af poetiskt innehäll (deribland en ganska
god öfversftttning af Fredmaus epistlar och sänger, hvarvid hän
pä samma gäng sökt lokalisera dem i Finland), dels vetenskap-
liga uppsatser. Derjemte försökte hän sig flere gånger som tid-
ningsman, ehuru hans företag i denna rigtning ej blefvo särde-
les länglifvade.

Uuder detta sitt skriftställeri och just genom detta lag
hau i ständig fejd med alla audra arbetare inom den finska Hte-
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raturens omräde. Lönnrot och Castren hade nu framträdt, och
Gottlund grämde sig ofantligt öfver att se sig förduuklad af dessa.
Hän tyckto sig vara alldeles för litet uppskattad hän var
det mä hända äfven i sjelfva verket ooh angrep för den skuld
alla, sora blott uppväokte hans misshag. Ett ständigt tviste-
ämne var hvilken finsk dialekt skulle läggas tili grund för skrift-
språket. Gottlund höll envist pä savolax-finskan med dess Ijud-
fulla diftouger och klangfullare spräk. Säsom redan tidigare
antyddes, afgjordes striden mellan dialekterna genom Lönnrots
epokgörande arbeten tili vestfinskans fördel.

Gottlund har skrifvit åtskilliga poem, men nägon skald
var hän ej. Hans stil är ofta djerf och släende, men den rätta
poetiska flägten saknar man merendels. Mera värde eger hans
prosa, som ofta utmärker sig för träffande qvickhet ooh kraft,
men lika ofta fördunklas af konfysa ideer och pästäenden samt
besynnerliga ordställningar och uttryckssätt.

Abraham Poppius £1798—1866) var onekligen den af de
tre, som egde den bästa poetiska begäfning att döma efter de
fä sänger, som finnas af honom '). De stä genom sin friskhet
ooh finhet yida öfver de båda andras frambringelser. Nägon
inverkan pä senare liuska poeter har hän dock ej utöfvat; der-
tili hade hän skrifvit allt för litet. Dessutom publioerades den
största delen af de fä dikter, som sägo dagen under hans lifs-
tid, i bladet »Oskyldigt Ingenting» (1821), som var bäde föga
läst ooh snart glörndt. Poppius vistades i Upsala samtidigt med
sin van Gottlund, och liksoin denne disputerade hän i ett ämne

rörande finska spräket. Betydelsefullare än detta var hans sam-
manträffande derstädes med tysken H. R. von Schröter. Denne,
hvars kuuskap i finskan ej var sä grundlig, sattes nemligen ge-
nom Poppii tillhjelp i ständ att kunna utge sin tyska öfver-
sättning af finska runor, hvarigenorn kännedomen om finnarnes
egendomliga folkpoesi först blef spridd utom deras egna landa-
mären.

') I det af savolax-karelska studenter utgifna albumet
I (1870) Annas samlade 20 stycken af honom. Något mera Anne» väl
knappast i tryck.
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11.
Den 16 februari 1831 sammanträdde i Helsingfors tolf

yngre vetenskapsmän, hvilka päverkade af de tidsströmningar,
som förut blifvit i korthet autydda, med varmt intresse omfat-
tade idön om det finska språkets höjande ooh skapandet af en
finsk literatur. De beslöto att bilda en förening för detta ftn-

damäl, hvilken förening snart, då öfverhetligt tillstånd utan svå-
righet erhölls, konstituerade sig under namn af Finska litera-
tursällshapet. För att emä sitt syftemäl skulle sällskapet dels
samla ooh ora rnöjligt utge de gamla sänger ooh sagor, som
kunde anträffas, dels ombesörja lämpliga folkböcker pä finska
spräket, dels gynna och understödja arbeten och forskningar rö-

rande fäderneslandets historia samt det finska spräket och lite-
raturen.

Sällskapets första yttre lifstecken var utgifvandet af folk-
skriften »Kultala » (1834), en öfversättning af J. H. D. Zschok-
kes ytterst lärorika men i öfrigt temmeligen obetydliga »Gold-
macherdorf». Detta var en anspräkslös begynnelse, men äret
derefter (1835) utkom genom sällskapets försorg ett annat verk

sora var egnadt att väcka hela Finland» ooh med tiden äfven
det bildade Europas uppmärksamhet, nemligen »Kalevala x ).
Sä utkommo efter hvarandra »Kanteletar» (1840), »Suomen han-
san sananlaskuja» (en samling finska ordspräk, 1842) sarat
»Suomen hansan arvoituksia» (en samling finska gåtor, 1844).
För alla dessa arbeten har Finland att tacka den hängifna, rast-
lösa fliten, den varma, rena fosterlandskärleken hos Elias Lönn-
rot, som med oförminskad entusiasm hela sitt lif igenom raer
än nägon annan arbetat för finska språkets höjande, men sora
aldrig lätit sig förvillas af partiyran ooh vid hvars minne der-
för ej den riugaste fläok skall läda.

Elias Lönnrot föddes den 9 april 1802 i Paikkari torp,
beläget i en af de pä en gång ödsligaste ooh skönaste delarne af
Sammatti kapell i nordvestra Nyland. Kämpande mot fattig-
dom ooh brist, som sä ofta ställa sig som oöfvevstigliga hinder
för den framåtsträfvande vetenskapsmannen, lyckades hän dock

') Den andra, betydligt förökade upplagan af Kalevala utkom
1849,
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att raed användande af den ofautliga ihärdighet ooh fl.it, som al-
drig svikit honom under hela hans långa lefnad, 1822 taga sin
studentexaraen, 1827 kandidatgraden och 1832 medioinedoktors-
graden. Redan tidigt hade hän raed ifver studerat den fätaliga
finska literaturen, och yid universitetet fick denna hans kftrlek
tili finska spräket och literaturen ny kraft och näring genom
det allmänna intresse för allt fosterländskt ooh särskildt allt
finskt, som vid denna tid vaknat och rörde sig inom högskolah.
Genom finska literatursällskapet, tili hvars stiftare och rnest ni-
tiske medlemmar Lönnrot hörde, fick hän ett bestämdt mäl för
sinä arbeten. Redan förut hade hau företagit forskningsresor i
Pinlands mellersta och östliga delar samt säsom en frukt af
dessa utgifvit en samling finska sänger; nu blef hau i tillfälle
att fullständiga sinä samlingar ooh realisera den stora tanke,
som länge bott hos honom ooh som skulle göra hans namu
odödligt, nemligen att sammanställa de hittills spridda säugerna
af episkt och mytiskt innehäll tili ett helt, som skulle lemua
en bild af de garale finnarnes förhällanden, lif och verksamhet.
Frän Rajana, der Lönnrot sedän 1832 vistades som provincial-
läkare, företog hau nu flere gånger mödosamma vandriugar tili
de östligaste socknarne i Karelen samt dertill angränsande on-
ter af Ryssland, i hvilka trakter den gamla folksängen ännu
lefde. Af de mytiska och episka sängerna danade hau Kale-
vala; sängerna af lyrisk art samlades i Kanteletar, hvilka häda
arbeten kuuna anses som utgängspunkter för den finska literaturen.

Lönnrot» skriftställareverksamhet har för öfrigt sträokt sig
snart sagdt öfver alla omräden. Språkforskningen har hau gag-
nat, utom genom flere smärre uppsatser, genom sitt stora finsk-
svenslca lexikon, der ett ofautligt spräkmaterial för framtida for-
skare är sainladt. I Suomen kasvisto har hän gifvit den första
finska botanik ooh dervid skapat en raästerlig terminologi för
denna vetenskap, likaledes inom läkarevetenskapens ooh juridi-
kens omräde. Såsom psalmdiktare ooh öfversättare af poesier
intager hän ett framstäende rutn inom den finska literaturen.
Äfven som publicist pä finska spräket har Lönnrot öfvat en
banbrytande verksamhet genom utgifvande af tidskriften Mehi-
läinen (1836 —1837 samt 1839-—1840). Tidskriften Suomi, som
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pä enskildt initiativ utkom 1841 och hvars reduktion sedän 1844
ombesörjts af Finska literatursällskapet, omfattades naturligtvis
af Lönnrot med varmt intresse, då den hufvudsakligen var eg-
nad fosterlandets historia samt finska spräket, och innehäller
äfven flere uppsatser af hans hand. 1852 var hän redaktör för
Oulun Viikkosanomia. Derjemte har hän skrifvit en hei mängd
uppsatser pä svenska spräket, särskildt i Helsingfors Morgonblad
och Literaturbladet.

Angäende hans yttre lefnadsförhällanden äterstär att nämna
att hän 1853 kallades tili professor i finska spräket och litera-
turen yid universitet i Helsingfors, från hvilken hefattning hän
tog afsked år 1862. Sedän dess har Lönnrot mest bott i sin
födelsenejd, det undangömda Sammatti, der hans tid upptagits
af arbeten inom den finska literaturens omräde.

Kalevala och Kanteletar äro den finska literaturens dyr-
baraste skatt, hvarför en särskild uppmärksamhet bör egnas dern.
Det är naturligt att framträdandet af ett verk sädant som Ka-
levala skulle locka en mängd forskare tili att utlägga och
kommentera det. Fä omfängsrikare arbeten i saken ha dock
ännu framträdt, men deremot finnes en icke sä obetydlig mängd
uppsatser i liithörande ämnen, publicerade dels som artiklar i
tidningar och tidskrifter, dels som inledningar icke blott tili ori-
ginalupplagorna af Kalevala, utan äfven tili öfversättningar*)
deraf. I dessa uppsatser ha Kalevalasängerna naturligtvis gran-
skats från de mest olika synpunkter. Somliga hafva sökt ut-
forska deras ursprung och älder ooh dervid visat huru de i
raänga fall erbjuda likheter med andra folks, särskildt skandina-
vernes och grekernes gamla sänger, samt pä detta sätt sökt be-
stämma hvad som är län och hvad som är genuint finskt, medan
andra på filologiska och kulturhistoriska skäl sökt bestärnma sän-
gernas älder, hvarvid man trott sig kanna antaga det finnarne om-
kring 900—1150 skapat den ursprungligaste delen af dem. Somliga

') Bland dessa öfversättningar framhålla yi främst K. Oollans
1804—-68 utkomna svenska öfversättning af Kalevalaupplagan från
1849. Den äldre upplagan öfversattes tili svenska af M. A. Castrån
1841. På tyska finnes den fullständigt öfversatt af Anton Schiefner
(1852) samt p& franska i obunden stil af Leouzon Le Duo (1868).

3
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lla med Kalevala sängernas tillhjelp velat ge en bild af fornfinnarnes
historia, lefnadssätt och plägseder, i det de ansett att ett bistoriskt
förhållande, nemligen striderna mellan tvenne olika stammar,
ligga tili grund för dem, medan ä andra sidan röster höjts, som
förklarat att de hvila pä urgamla naturmyter. Yidare bar mot
sjelfva tauken att af de spridda sängerna dana ett epos afvi-
kande äsigter lätit höra sig (t. ex. af M. A. Castren i såväl före-
talet tili hans öfversättning af Kalevala som i Literaturbladet
för 1850, der lian framhåller att det värit ändamålsenligare, om
af runorna bildats flere, af hvarandra oberoende cykler), medan
ett stort antal forskare uppträdt tili Lönnrots försvar. Här kan
ej komma i fräga nägon närmare framställning af dessa olika
äsigter, • utan endast ett kort försök tili granskning af det poe-
tiska värdet hos Kalevala, sadan den nu föreligger '). Det är
ganska svårt att i korthet ange hvarom Kalevala egentligen
handlar. Man har sagt att de vexlande förhällandena mellan
Kalevalahjeltarne och Pohjolafolket vore diktens kärna. Man
hade dä först en framställning af hjeltarnes friarfärder tili den
vaokra Pohjoladottern och sedän striderna mellan de bägge fol-
ken för Sampos skuld. Men oafsedt att redan dessa diktens
tvenne hufvudeentra stå i ett ganska löst beroende af hvarandra,
hvarom genast mera, eger dikten en sä stor rikedom på om-
fångsrika episoder, hvilka ofta ädraga sig värt intresse i högre
grad än sjelfva hufvudhandlingen, att det helas enhet derunder
i hög grad lider. I ett verk af det omfång, som Kalevala har,
kanna och höra visserligen episoder ingå för att ge en vidgad
bild af den verld, hvari händelserna röra sig, men de få ej in-
taga ett sä stort utrymme eller ädraga sig sä djupt intresse, att
de undanskymma hufvudsaken. Bpisoderna i Kalevala upptaga
dook myeket öfver tredjedelen af dess 50 sänger, hvarvid vi
likväl vid uppskattandet förfarit ganska generöst. Det synes
oss sälunda ej vara nägon rimlig proportion mellan episoder och
hufvudhandling, utan snarare hela Kalevala bestä af en räoka
med hvarandra löst sammanhängande episoder.

Lätom oss nu tili en början i korthet skärskäda sammali-

*) Alltså. upplagan af år 1849. Vid de eität, som har nedan an-

föras. har Collans öfversättning blifvit följd.
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hanget rnellan diktens bäda hälfter. I förra hälften talas visser-
ligen rätt myoket om Sampo, men utan att man på nägot ställe
fär det intryok, som skulle Pohjolafolkets besittning af troll-
qvarnen väcka afand eller fiendtlighet frän Kalevalafolkets sida.
De smä misshälligheterna i diktens förra hälft raellan de bada
folken äro af helt annan beskaffenhet; de föranledas af Kale-
valahjeltarnes friarfärder tili Pohjoladottern ooh synas ej vara

af någon djupgäende art. De anföras ej heller som nägot skäl
tili hatet mellan de tvä folken. Wäinämöinens förslag tili Il-
marinen i diktens senare hälft att resa tili Pohjola för att er-
öfra Sampo, frän hvilket företag de egentliga striderna sedän
begynna, kommer som nägot fullkoxnligt oväntadt, dä det saknar
nödig förberedelse i de 38 föregäende runorna, hvarför äfven de
11 runorna i slutet af Kalevala, hvilka behandla de uppkomna
stridigheterna, alls ioke göra intryok af att vara den tyngdpunkt,
kring hvilken allt det öfriga skulle koncentrera sig. Denna brist
pä enhet ooh koncentrering') är, säsom oss tyckes, Kalevalas
förnämsta brist i poetiskt en brist soin ej kan öfver-
skylas af de mänga skönheter, hvaraf dikten öfverflödar ooh om
hvilka här nedan skall talas. Saknas denna enhet, hvilken skulle
liksom en iure nödvändighet beherska ooh sammanhälla mång-
falden, sä saknas äfven den högsta graden af skönhet. Detta
är en lag, som ännu aldrig blifvit jäfvad.

*) Yi vilja dermed ej bestrida att det ju ioke ur kulturhistorisk
synpunkt kunde vara fördelaktigare att de skilda s&ngema samman-

stäldes tili ett helt. I allmänhet synes bos dem som skrifvit om Ka-
levala det estetiska intresset hafva trädt i bakgrunden för öfriga syn-
punkter, ur hvilka dikten kunde skärsk&das. 8å torde väl äfven fallet

värit bos Lönnrot, hvilken i sitt företal tili originalupplagan af Kale-

vala säger; »Yäl ihågkommande att de [Kalevalasångerna] skola ut-

göra det äldsta, egendomliga minnesmärke för Finlands folk ooh språk,
sä, länge de Annas tili i verlden, bar man sökt med ali möjlig om-

sorg ooh noggrannbet ordna ooh sammanställa dem vid hvarandra,
så vai som görligt värit, samt att i dem nppsamla allt hvad runoma
bevarat tili vår tid rörande dåtidens lif, plägseder ooh händelser».
Att Lönnrot var rätte mannen att utföra ett s&dant företag, derom
kunna väl åsigterna ej vara jdelade, lika litet som derom att lian full-
gjort sitt arbete med sådant skarpsinne ooh sadan Anbet, att hän na-
stan förmått göra det omöjliga möjligt.
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Ehuru Kalevala sälunda ej kan betraktas som nägot or-
ganiskt, helgjutet epos, eger den likväl mänga stora skönheter
dels af episk, dels äfven af lyrisk art. Den episka sköuheten
utvecklas förnämligast i diktens mänga episoder. Utrymmet
medger ej en uttömmaude framställning af dessa partier, hvar-
för vi fä noja oss med att blott päpeka nägra af de vaekraste.
Först och främst Aino-episoden (runorna III—V), som likväl
genom sin nastan roraansartade karakter fär ett ganska starkt
lyriskt drag.

Aino är en af Kalevalas mest poetiska gestalter, och det
ljuft ungdomliga behag, som hvilar öfver hela hennes älskliga
personlighet, höjer benne pä ett fördelaktigt sätt öfver de tiestä
af diktens öfriga, ej alltid just sä sympatiska qvinuofigurer.

Tili Kalevala» bästa runor höra de, hvari Lemminkäineus
brokiga öden ooh äfventyr ofta med mycken humor behaudlas.
Hän är onekligen en af diktens bäst och klarast teoknade ka-
rakterer, denne lättsinnige, ystre och modige äfventyrare, för
sin skönhet och glädtighet sköna lockomhöljdas» gunstling,
sä att

»hvart hän an sitt hufvud vände,
möttes hän af deras kyssar,
ooh der handen ut hän sträokte,
genast hän en tryckning kände

(Kai. XXIX, 227-230).
hvars högsta lust var

»att på stridens öl få smaka,
krigets goda mnst få pröfva»

(Kai. XII, 63—64).

ooh hvars bästa väu var hans blixtrande svärd, om hvilket hän
berömmaude yttrar:

»Af en frejdad ätt är klingan,
svärdet räknar höga anor,
ty det slipadt är hos Hiisi,
ooh sin glans det fått af gudar.
Med mitt Svärd min ätt jag höjer,
storhet jag min slägt förlänar,
med min eldigt skarpa klinga
med mitt Svärd, som blixtar ljungar».

(Kai. XI, 281—288).
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Man päminnes nästan om Frithiofs ord tili sitt svärd i
Teguers dikt:

»Du Angurvadel,
du är dock, sad’ Prithiof, af gammal adel».

Och verkeligen stär den dådlystne, lifsvarme Lemminkäinen som
en vikingaskepnad bland diktens öfriga hetänksamma och all-
varliga hjeltar. Bndast en af dem stär för oss lidelsefullare,
men äfven menskligt sanuare än Lemminkäinen, och denne är
Kullervo. Det är anmärkningsvärdt att hän är den ende, som
aldrig brukar trollsånger och besvärjelser. Det ligger en bland-
ning af vildhet och ädelhet, af tygellös lidelse ooh stolt sjelf-
ständighet hos denna djupa, konseqventa karakter, hvarigenom
hau mä hända mer än nägon annan i dikten ådrager sig värt in-
tresse och deltagande. Och Kullervo-episoden (Kai. XXXI—-
XXXVI) är helt visst att anse som den yppersta i Kalevala
såväl genom sin storslagua karakter, som genom den äskådlighet
och nästau dramatiska kraft, hvarmed de tragiska händelserna
skildras. Också bilda dessa sänger för sig ett litet epos af full-
ändadt slag.

De sänger i slutet af Kalevala (XXXYIII-XLIX),
hvilka behandla striderna mellan Kalevala ooh Pohjola sarnt
dermed sammanhängande tilldragelser, innehålla likaledes partier
af hög skönhet ooh äkta episk hait. Det fantastiska elementet,
som intager en stor plats i Kalevala, når här sin spets i den
storartade skildringen af striden om Sampo, dä Louhi, Pohjolaa
värdinna, »gumman med de giesa tänder», i form af en ofautlig
roffogel störtar sig öfver Kalevalahjeltarne, de der i sin bät fly
undan med den röfvade trollqvarnen. I denna del af Kalevala
ingä äfven de sköna sångerna om Wäinämöinens Kantele och
undevbara strängaspel. Beskrifningen öfver spelets och sångens
verkau pä hela uaturen och sängaren sjelf hör tili det allra bä-
sta, den iinska folkpoesin har att uppvisa.

»Nu hlef glädjen först en glädje,
nu fick jublet ljud af juhel,
spelet Ijöd som spel omsider,
ooh. en verklig sång yar sängen».

(Kai. XLI, 23—26).
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Det är i dessa sänger som Wäinämöinen egentligen för-
härligas, ooh det är härifrån som i det hela taget den allmänna
föreställningen om den gamle, vise sängarn är heratad. Ty öf-
verskädar man alla de ställen i Kalevala, der hän behandlas,
kan man ej undgå att firma det den gode gubben mångenstädes,
särdeles under sinä frierifärder, gör en ganska tafatt, hvardag-
lig figur ooh äfven med syubar humor behandlas, medan hän
pä andra ställen framstär som en gud i visdom ooh hjeltekraft.
Dä härtill kommer att det mytiska elementet hos honom insve-
per hans skepelse i ett dimhölje, som gör det svärt att fä fatt
i några skarpa ooh klara konturer, är det ej underligt om to-
talbilden af honom blir nägot oklar ooh om den allmänna
föreställningen helst skädar honom i blott en situatiou, den,
hvari man lättast kan fä en klar bild af honom, nemligen sä-
som spelande sin kantele ooh sjungande.

I sammanhang med denne den främste af Kalevalahjel-
tarne mä yttras några ord om den andre af dem, den skioklige
smeden Ilmarinen, representanten för det flegmatiska, godmodiga
elementet i det finska lynnet. Med sin lugua ooh tröga natur
trifves hän helst vid sitt ansedda arbete i smedjau, men när

hau en gäng sätter sig i rörelse tili audra bedrifter, så visar lian
sig som en ingalunda föraktlig kamrat. Hän är en alltigenom
praktisk man, som vai sköter om sinä egodelar ooh som efter
ett Meri i öflig ordning firar ett stätligt bröllop med den vackra,
dugliga Pohjoladottern, Hän saknar fullkomligt Wäinäraöi-
nens gudavisdom ooh öfvernaturlighet, men är i dess ställe en
nägot klarare, om ock ej särdeles djuptänkt karakter.

En omständighet, som pä sitt sätt rneddelar ät Kalevala-
sångerna en viss, alldeles egendomlig sköuliet, pä samma gäng
den utau motsägelse i sin män beröfvar dem den rätta episka
halten, är den öfverflödande lyrik, som uttalar sig ej blott i de
mänga jagt-, bröllops- ooh trollsångerna, samt i de poetiskt tina
naturmälningarna med deras merendels sä milda ooh veka ton,
utau i allmänhet som en gruudstämning genomgär flertalet af
sängerna. Yid tai om Aiuo-episoden påpekades redan hurusom
den tili sitt skaplynne var i hög grad lyrisk, men den står in-
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galunda enstaka i detta hänseende. Det torde mä hända vara
skäl att utlägga detta förhällande något närmare.

Är ett epos af den rätta sorien, bör det pä läsaren göra
ett intryck som stode hän framför ett stycke verklighet. Det
mäste hvila en bestämdhet och klarhet öfver allt, sä att ej blott
hjeltar, utan äfven gudar och öfvernaturliga väsenden framträda
för oss med en skärpa, som såge vi dem för vära ögon; man
hyser intet tvifvel om deras objektiva existens, och alla omstän-
digheter lefva i värt minne pä samma sätt som verkligen upp-
lefvade händelser. Men det kan vara tvifvel underkastadt hu-
ruvida Kalevala alltid fullt uppfyller detta ätminstone i vårt
tycke alldeles oeftergifliga vilkor för ren episk skönhet. Det är
säsom satte man i en djup, skön vildmark ooh lyssnade tili en
gammal, ensara skogsmans berättelser. Det är än vemodsfulla,
än vilda sagor hän förtäljer, fantastiska, underliga, dunkla, ovisst
dikt eller verklighet. Ooh berättaren vet det ej ens sjelf nu
mera; ensamheten i de djupa, susaude skogarna, de ödsliga, ty-
sta sjöarne, de förrädiska dimfylda karren, den läuga mörka
viutern, dä snöns likdok höljer marken och intet annat spär sy-
li es än de smygande vilddjurens; den hårda striden pä lif och
död med naturen för ett knapt uppehälle, allt detta har tvun-
git och lärt honom skapa sig en egen underverld; hän befolkar
skogar, sjöar och kftrr med sinä drömgestalter, hän lefver med
och i dem, ooh det är om dem hän berättar oss. Tjusade som
hän höra vi hans underbara historier och skiftande sagor. Komina
vi sedän ut i verldsvimlet, framstär allt för oss som en skön
dröm, hvilken vi ofta söka återkalla klar för värt minne, men
hvilken dook ständigt bibehäller sin sväfvande, otydliga drömnatur.

Kedan härigenom inkommer i Kalevala ett subjektivt, ly-
riskt drag, som i hög grad förökas genom följande tvä dermed
närä samraanhängande omständigheter. Först ha vi den egen-
domlighet i versformen,3 som kallas parallelism och hvartill vi
längre fram äterkomma; genom denna egenhet i formelt hän-
seende utplänas i hög grad konturernas skärpa och tydlighet,
sä att fantasin ofta har svärt att skapa sig en klar bild af ting
och personer. Den andra omständigheten härflyter ur finnarnes
inätvända, i grund och botten lyriska skaplyune och bestär i
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Kalevelahjeltarnes brist pä handlingskraft, som gör att de vid
afgörande ögonblick helst gripa tili trollsänger och besvärjelser.
Äfven detta verkar hämmande och fördunklande pä fantasin,
som just i sädaua ögonblick åstundar den högsta tydlighet och
derför vill se handlingar, ej höra länga lyriska utgjutelser, un-
der hvilka handlingen stär stilla. Den garale, känslofulle sän-
garhjelten Wäinämöinen, som med sin säng och sitt strängaspel
rör hela naturen och framlockar vekare känslor i sjelfva vild-
djurens hjertan, ftr visserligen att anse som finska andens hög-
sta skapelse, men ej i sin egenskap af heros och hufvudperson
i ett epos utan såsom finnarnes Orfeus, som en skön och träf-
fande personifikation af deras lyrik, detta det renaste och bästa
alstret af den finska sängmön, emedau hon här sannast sjungit
ut sitt eget väsende.

I Kanteletar har Lönnrot samlat finnarnes stora skatt af
lyriska sånger, hvartill vi ocksä räkna de romans- och balladartade
qväden, som innehållas i samlingens tredje del. Dessa sånger
aro hjertats och känslans omedelbara utgjutelser hos ett folk,
som, fjerran frän historiens svällande lif, säilän fätt skäda nägon
främling frän den öfriga verlden. Dess umgänge bestod endast
af de allra närmaste, så att den kortaste skilsmessa frän dessa
väckte en känsla af öfvergifvenbet och längtan, sora aldrig ut-
plänades, dess öga möttes ända frän barndomen blott af de ens-
liga, djupa ödemarkerna med sin hemlighetsfulla, vemodiga skön-
het, dess strid och lif var en kamp raot naturens hårdhet, raot
sorger och umbäranden af alla slag. Föll nägon gäng en sträle
af glädje i dessa sinnen, kunde en varm, soligblick skymta fram
ur de eljes sä allvarliga ögonen och ett skallande barnsligt skratt
ljuda genom ödemarkens ensamhet och tystnad, men likasom rö-

ken frän svederna äfven de klaraste somraardagar höljer som
ett lätt sorgeflor skog och sjö, sä kastade vemodet ständigt sin
bleka skugga öfver själen äfven i de mest uppsluppna ögonblick.
Men denna aldrig upphörande känsla af ensamhet vände hlicken
inät frän naturen tili det tysta men rika lif, som rörde sig i
själens djup: der fans en verld af skönhet, som blef desto in-
nerligare Ju mera den var dold för andras blickar, desto kärare
ju mera den kändes som hjertats högsta, oförstörbara goda.
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Detta rika själslif meddelade af sitt öfverflöd ät hela naturen:
det var ande och lif hos insjöns suckande väg, hos den skälf-
vande björken pä stranden, hos det rodnande smultronet pä he-
den, ja tili och med hos den hårda klippan; ett kännande,
menskligt sinne hördes få sitt uttryck i skogens sus, i forsens
dän, i gökens klagande touer, i korpeus hesa skrän; i hvarje
ting bodde en varelse, som kände, sörjde och fröjdades i stän-
dig vexling. Hela naturen blef en förtrogen vän, tili hvilken
alla bekymmer, ali oro, alla hemligheter kunde anförtros. Men
känslan af ensamhet och vemod var dock allt för djup för att
kunna utplänas. Den vibrerar lik en klagande ton genom sjä-
lens finaste strängar, den pä en gäng tynger och tjusar. Deraf
detta ytterst karakteristiska drag af resignation ooh undergif-
venhet. som genomgär hela den finska folkpoesin, meu deraf
äfven denna milda humor, denna blandning af glädje och tung-
sinthet, som är en af de mest tilldragande ehuru minst beaktade
sidorna hos den finska folkvisan.

Melankolin är sälunda den källa, ur hvilken den finska
folkpoesin djupast väller. Denna melankoli eger i sig intet af
detta skärande, slitande drag, som städse medföljer en mera
framätskriden kultur; den är visserligen djap, men den är lugn
och okonstlad. Den har nu engäng sä sammanyäxt med folkets
hela vasen, att den blifvit dess andra natur. Derför är äfven
den form, hvari detta vemod klädt sig, lika naturlig och okonst-
lad som sjelfva känslan. Men just denna osökta enkelhet och
rörande naturlighet såväl tili inuehäll som form gifver ät dessa
lyriska utgjutelser deras höga, poetiska värde, hvarigenom de
blifva finnarnes skönaste och bästa bidrag tili den finländska
literaturen.

Yi ha här ofvan sökt ange grundstämningen i Kanteletar-
sängerna, meu en föreställuing om den rikedom af tankar ooh
känslor, som utveoklas derur, kan endast studiet af sjelfva sän-
gerna gifva. Skönast ooh rikasi förefalla oss de unga flickoruas
hjerteutgjutelser. Vid alla såväl glada som sorgsna tillfällen
finna de uttryck för sinä känslor i sängen. Ty de äro ibland
rfttt glada, dessa tärnor, an då de fröjda sig öfver att kunna
sjunga, än vid danser och lekar i ungdomens krets. De väga

4



sig tili ooh med rätt ofta på att smått skämta och gnabbas med
gossarne, men sä allvarligt är väl skämtet ej raenadt, ty vida
oftare sjunga de ut sin längtan efter hjertevännen, dä hän au-
tingen är borta i annat land eller ligger gömd i jorden, eller,
hvilket är det varsta, öfvergifvit sin flicka för en ny kärlek,
eller, hvilket är det förtretligaste, alls ej vill infinna sig.

»Här jag hundra kängor sliter,
när jag går och stakar vägen,
prickar stigen ut med qyistar,
då de unga, dumma männen
icke hitta derfömtan» ').

Ofta nog har nägon ståtlig uugersven med smärt växt, rosiga
kinder, hatt, klädesrock och sidenbälte gjort ett outpläuligt
intryck pä ungmöns sinne, men hän har ej ens en aning
om hennes känslor. Alit detta är visserligen bedröfligt, men
kärleken, om ock hemlig eller försraådd, är likväl alltid en
tröst i bedröfvelsen. Sä är ej fallet, då hiekan skall ges ät en
man, som hon ej häller kär; dä först känner hon sig ensam:

»Skogens gångstig vet ej säga
hvem som den att trampa kom-

mer;
fölet vet ej hvilka tyglar
en gång läggas på dess anne;
och ej vet en stackars flicka
hvem en gång skall henne äkta,
om hän ock tillsammans fostrats,
vuxit upp vid hennes sida.

Aok, den man som mig skall
äkta,

har ej uppväxt vid min sida!
Hafvet är min fosterbroder,
strandens stenar minä vänner,
minä bröder äro sunden,
vikens vågor minä systrar».

Men många andra bittra kansioi* ge sig luft i sängen. Hon,
som kömmit i främlingars väld säsom trälinna, kan säilän stämraa
upp uägon glad visa, och i den föräldralösas sinne bor säilän
munterhet. Äfven fattigdom och härda dagar stämma ej tili
glädje. Och ännu tyngre smärtor har det unga hjertat att
sjunga ut.

Ack, det vet allenast lunden,
endast skogens smärta björkar.

»Ej min arma moder anar
hur jag hennes kärlek svikit!

») De införda öfversättningarna äro förnämligast ur Finska To-

ner> samt iFrån Saimens och Fäijänes stränder». Någon fullständig
svensk öfversättning af Kanteletar finnes ej. Deremot är flertalet
af sångerna öfverflyttade tili tyskan af H. Paul (1882).
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När en gång jag stegen styrde
dit tili dessa olycksställen,
o, då gret den gröna lunden,
stranden suckade så sorgset,
ängarne i klagan brusto,
ooh de vida sveder sörjde,
sörjde öfver fliokans felsteg,

öfver fallna tämän greto.
Och ej grodde gräset mera,
reste icke späda stängeln,
och den bruna ljungen bar ej
sinä blyga blommor mera:
sorgen deras lifskraft brutit,
smärtan dem förkrossat hade».

Slutligen finnes det en tungsinthet, ett djupt, innerligt ve-
mod, som icke vet sin grund, ej förstär sig sjelf, hvad den vill
ellei- hvaröfver den sörjer, ooh ur ett sädant sinnelag framqvälla
ofta de vackraste sänger.

»Sorgen nog förser med sånger,
saknan hemtar tusen visor».

Det är ensamheten med dess omätliga längtan, som stämt
det unga sinnet sä vemodigt, men stundom kan man derunder
ana en djupare sorg, säsom då fliokan sjunger om sinä tre friare:
»Yäl min moders mun jag hörde
sjunga för den fagra fliokan:
Eastman skall min flioka Anna,
smärt, mörklockig, fin ooh fager.
Tili sin brud hän tämän tager,
får en femtonårig qvinna.

Stunder gingo, åren svunno,
femton år i frid förflöto.
Tiden flög på fröjdens vingar,

dagen sjönk vid sköna drömmar,
hän var tärnans gyllne ålder!

Kom då, som min moder sjungit,
friare men tre tillika:
sorgen kom med fästningsringen,
tåren kom med friarg&fvor,
sist den tredje, döden, kommer,
hemtar bruden, för tili hemmet».

Sä hemsk är dock ej hvarje brudgum; oftast är hän en
vacker gosse, ooh dä ljuda de många förlofnings- och bröllops-
sängerua bland det högtidsklädda bygdefolket. Bruden skall
förmanas, förplägningen prisas, många ceremonier iakttagas. Dook
blandar sig äfven i den festliga fröjden en ton af skäraste sorg,
dä nemligen bruden skall skiljas från det gamla hemmet, som
blifvit henne sä kärt. I allmänhet höra de sänger, der fäderne-
hemmet besjunges, tili de skönaste lyriska utgjutelserna i Kan-
teletar. Merendels hafva äfven de en vemodig klang: hemmet
med föräldrarne ooh syskonkretsen kan man dä först tili fullo
uppskatta, när man är skild derifrän.

Nu kommer den unga fliokan från heramets kaada verld
tili andra förhällanden och finner nya, sorgsna säväl som glada
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ämnen för'sin - säng. Svärföräldrarne bemöta ofta sin unga svär-
dotter härdt, ooh hon har svårt uog att vara dem helst litet tili
lags. Men de sorgsna visor, hvarmed hon söker lindra sin tunga
lott, fä snart nog vika för de smä vaggvisor, dem hon uttänker
för sin sofvande lilla älskling. Många bland dessa vaggvisor
äro af det vackraste ooh renaste i Kanteletar, likaså flere bland
de smä barnvisorna, af hvilka ett icke obetydligt antal förefin-
nes. Bland qvinnornas sänger ha vi äuuu att märkä de visor,
som sjöugos tili handqvarneus enformiga rasslande, glada eller
sorgsna, beroende af sinnesstämniugen för stunden, men ioke
säilän rörande uttryok af den finska qvinnans lott.

Men också gossarne dikta sinä sänger af dook i allmänhet
mindre melankolisk art än fliokornas. Deras glada herdelif, dä
man dagen om får
sblåsa lur på öde lieden,
springa kapp på kala sveden,

plocka smultron hela hatten,
dricka sedän källans vattem,

ooh deras friska jägarlif under skydd af
s Ukko, lundens gyllne konung,
skogens silfverklädde herre»,

ger dem talrika ämnen tili muntrare visor. Naturligtvis är

äfven kärleken ett ämne för deras säng, men deras kärleksvisor
ha en nägot glädtigare klang än fliokornas.

Sen får Suomimön ej neka
ge en kyss åt Suomigossen;
munnen slits ju ej af kyssar,
handen nöts ej af att tryckas .

»Sjung en visa, vackra fiicka,
slå ånyo dina driller
med din skära, rena stämma,
med din lilla, klara strupe!

Man mä dook ej tro att kärlekens sorger aro för de unge män-

nen främmande, långt derifrän. De kunna känna sig lika djupt
vemodsfulla som någonsin lliokorna, men lika rikt ooh fint ger
sig deras kärlekslif dook ej luft i sängen, ehuru de yisserligen
ofta sjunga toner af den djupaste kansia. Afven deras lefnads-
omständigheter i öfrigt ge dem ämnen tili visor af vexlande art.

Ett änme, som med lika förkärlek besjunges af ungmön
ooh ynglingen, gubben ooh gumman är sjelfva deras sänggäfva,
som bringar dem tröst i de muina dagarne ooh höjer giädjeu i
de glada. Mänga aro de sänger, der man besjunger denna uuder-
konst, ooh dervid uttalar folket en gäng sitt Kanteles hemlighet:
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»Spelet är af sörger fogadt, stamträd togs af olyohsöden,
bildadt blott utaf bekymmer, strängarne af sorger snoddes,
kupan höggs af hårda dagar, skrufvarne af motgång endast».

De sänger, för hvilkas innehäll ooh skaplynne vi här ofvan
lemnat en knapphöndig redogörelse, omfatta de tvenne första
delarne af Kanteletar. Den tredje deleu är af vasentligen an-
nat innehäll. Dess qväden tillhöra nemligen den sä kallade be-
rättande lyriken, i det de- skildra smärre tilldragelser, ofta med
historisk bakgrund. De stä i allmäuhet i värde efter de rent
lyriska sängerna, men äro likväl anmärkningsvärda för den nai-
vitet och omedelbarhet, hvarmed de skildrade tilldragelserna ofta
äro uppfattade och framstälda. Stundom kanna de utveokla ett
verkligen djupt nästan dramatiskt lif, säsom t. ex. den ballad-
artade, gripande dikten »Elinan surma», som hör tili en af de
ädlaste perlorna inom den finska folkdiktningen.

I företalet tili Kanteletar, hvilket företal väl innehäller
den bästa ooh fullständigaste redogörelse, man eger för finnar-
nes folkpoesi, har Lönnrot upptagit ett antal prof pä den nyare
folkdiktningen. Dessa visor utmärka sig framför de gamla ge-
nom sin konstin essigaro form; versslagen äro rätt omvexlande
och rim i regeln användt, men i poetiskt värde stä de i all-
mänhet under de äldre. Piere af de bästa nyare torde för öf-
rigt ej vara finska original utan upptagna frän andra folk genom
förmedling af bildade personer. I alla fall ha de väl intet att
skaffa med de moderne folkskalder, om hvilka vi genast skola
namua nägra ord.

Ett motstyoke tili Kanteletar är Suomen Kansan loitsu-
runoja, den samling af finska trollsänger, som Lönnrot utgaf är
1880- Erän de veka, melankoliska lijerteutgjutelserna i Kante-
letar tili denna raera djerfva lyrik är steget ej sä stort, som
man skulle tyoka. I hvardera fallet uppfattas hvarje naturföre-
mäl säsom ett besjäladt, tänkande väsende. I Kanteletar kän-
ner menniskan sig säsom dess like, naturen är hennes förtrog-
naste vän, at hvilken alla sorger yppas. Men om naturen, frän
att vara nägot jemlikt och underordnadt, vill upphäfva sig tili
herskarinna ooh vägar visa sig fieudtlig rnot menniskans vilja,
dä visar menniskan sin högre andliga magt genom att raed troll-



sänger och besvärjelser bringa den motspänstiga tili lydnad. I
allmäuhet använde man trollsänger vid hvarje vigtigare företag,
ej blott da fara och strid voro ä färde, ntan tili och med vid
sadana värf som bätbyggnad. Främsta vilkoret för att en troll-
säng skall göra den äsyftade verkan är att sängaren visar sig
kanna det föremäls ursprung, mot hvilket besvärjelsen är rig-
tad, ty da ansägs hän hafva det fullkomligt i sin magt. Troll-
runorna äro derför ur kulturhistorisk synpunkt särdeles intres-
santa, såsom gifvande en inblick i fornfinnarnes sätt att uppfatta
naturen samt i hela deras verldsäskådning. Derernot torde de
ur poetisk synpunkt böra ställas under de andra lyriska sängerna,
emedan de mindre voro hjertats omedelbara utgjutelse än foster
af en beräknande visdom, hvarigenom de erhällit en visa så att
säga praktisk karakter. Måoga af dem ega likväl ett stort poe-
tiskt värde, särskildt de, i hvilka besvärjaren förmått utveckla
en verkligen dämonisk kraft och med snart sagdt dramatiskt
Hf uppträder mot det onda. Yi pannuna tili exempel om Lem-
minkäinens mägtiga besvärjelse af kölden, »vinterus ondskefulla
foster». Hän manar kölden att harja mark och mossar, stenar,
buskar och träd.

»Tillfredsställer dig oj detta,
kyl då märkligare saker:
sprid din frost i beta stenar,
hällar, som af betta glöda,
in i klippor, jernuppfylda,

berg, som stål nti sig gömma,
kyl den vilda Vuoksiforsen,
isä Imatra, den ilskna,
gapet af dess vattenhvirfvel, ,
af dess fruktansvftrda v&gsvall».

Och så redogör hän för köldens ursprung »af en far som allt
förderfvar, af en högst eländig moder», huru lian blifvit ammad
af ormen samt vaggad af nordanvädret pä deu sanka gungflyn.
Så började den stygge gossen, som tili intet dugde, smyga sig
omkring hland buskar, lag om somrarne i karren, växte smä-
ningom tili och blef ondare,
»frostbelade träd ooh buskar, blommorna från ljungens toppar,
gjorde fält ooh marker jemna, ryckte barken lös från furan,
bet från trädens grenar löfven, slet från tallen l&nga flisor».

Su ville hän äfven anfalla Lemminkäinen, men denne är mäg-

tigare ooh vill besvärja honom tili Hiisis ungstäd, tili sjelfva
lågan pä smedjestädet, ooh om ej detta skulle hjelpa, i sjelfva
sommarns sköte. Då måste keiden gifva vika.
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Hela den folkpoesi, för bvilkeu bar redogjorts, är allt ige-
nom hällen i samma orimmade versmått, den sä kallade runo-
metern, sammansatt af fyra trokeer. Det ytterst enformiga ooh
släpiga hos detta versmått förminskas delvis i originalet af den
omständigheten att versen är bygd pä ordens qvantitet, ej på
accenten. Dä emellertid accentueringen är särdeles raarkerad
ooh regelbunden i alla finska ord, uppkommer i versen en stän-
dig strid mellan accenten, soin vill häfda sin rätt att bestämma
uttalet, ocb qvantiteten, af bvilken versens rytm beror. Detta
medför en viss omvexling i versen ocb saknar ej sitt stora be-
hag. En annan egendomlighet för finska versen är parallelis-
meu, bestäende deri att samma tanke upprepas i flere pä bvar
andra följande verser med nägot andra ord ooh uttryckssätt.
Ursprungligen uppkommen af samma omständighet, som omqvä-
det i de skandinaviska folkvisorua, nemligen för att gifva tid
ät sängaren att öfvertänka det följande, bar den blifvit ett huf-
vudmoraent i den finska folkpoesin. I lyriken eger den helt
visst sitt berättigande, hvaremot den, såsom redan tidigare frara-
hällits, ej kan anses vara så vai på sin plats i episka sänger af
det skäl, att den i betydlig män är orsaken tili denna brist pä
tydliga ooh skarpa konturer ocb drag, som i sä hög grad vidlå-
der den finska epiken. En tredje omständighet att märkä vid
den finska folkpoesin är den tili otrolig utveckling uppdrifna
alliterationen. Den ger åt versen en egendomlig vek ocb sjun-
gande skönhet, som verkar särdeles tilldragande för orat.

Innan vi lemna den finska folkpoesin, böra uågra ord eg-
nas åt de finska folkskalderne, Imik a särdeles i förra hälfteu af
detta sekel voro ganska talrika ooh af hvilka raänga förskaffade
sig ett namu i vidsträcktare kretsar. De tillhörde allesammans
allmogeklassen ooh egde merendels icke mer bokliga kunskaper
än en vanlig honde, ja, en ooh annan af dera kunde icke ena
skrifva. Yid sin diktning älskade de helst att sjunga pä runo-
meter efter den gamla folksängens föredömen, men eljes skilja
sig deras frambringelser i hög grad från den gamla folkpoesin.
Medan i denna det elegiska elementet var förberskande ooh
dess bästa alster just voro de sänger, i bvilka den resignerade
melankolin tydligast frarnträdde, är karakteren hos de nyare
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folkskaldernes qväden hufvudsakligast didaktisk eller satirisk,
ooh det största värdet bland dem bör väl tillerkännas de satiriska,
i hvilka en rätt bitande skärpa ooh god komisk kraft ofta nog
förefinnas. Yisserligen aro qvickheterna ej alltid af finaste sla-
get, säsom ookså naturligt är, då mau besinnar i hvilka kret-
sar de uppstodo. Den naturliga, oreflekterade enkelhet, som
verkar så obeskrifligt intagande hos Kanteletars visor, söker man
ookså ofta förgäfves hos den uyare folkdiktningen. Redan deras
didaktiska grundkarakter päkallar mera konstmessiga uttrycks-
sätt ooh lemnar reflexionen stort spelrum, hvartill ofta kommer
en bildståt, som var för den gamla folkvisan alldeles okänd.
Ehuru den nyare folkdiktningens alster sålunda ej i poetiskt
värde kumia täfla med den äldre, äro de likväl derför ingalunda
förkastliga. Skada blott att sä litet blifvit i. tryok tillgängligt,
hvarför kunskapen om dem är ganska bristfällig. Pinska lite-
ratursällskapet-' weger i sitt förvar en ej sä alldeles obetyd-
lig samling, hvarjemte en del blifvit publicerad i särskilda tid-
ningar, ,kalendrar ooh antologier, så att de ej utan besvär stä
att öfverkommas. Bndastj af en af dessa folkskalders arbeten
har en större samling blifvit föranstaltad ooh i tryok utgifven,
hvarför hän äfven blifvit den mest käude af dem alla. Hans
namn är Paavo Korhonen. En kort redogörelse för hans lef-
verne ooh diktning saknar må hända ej sitt intresse, dä den pä
samma gäng ger en ganska karakteristisk bild af dessa uatur-
skalder i allmänhet.

Paavo Korhonen föddes 1775 pä Vihtala hemman af Rau-
talampi sockeu ooh var, dä hän senare blef ryktbar genom sinä
visor, mest känd bland sin oragifuing under det frän hans fä-
dernehem härledda namuet Vihtapaavo. Om hans barndom är

intet att förtälja; det var en tillfällighet af temmeligeu obetyd-
lig art, som gaf honom första impulsen att dikta. I hans hem-
socken huserade en gammal prejare tili läusman, vid namu Kock,
hvilken svärt snokade efter lönnbrännare, som bröto mot Gustaf
III:s förordning om kronans uteslutande privilegium pä bränn-
vinsbränning. Då emellertid lönnbränneriet florerade, lät Kock
af allmogen muta sig, hvilket mest skedde sålunda, att hän af
den skyldige tilltvang sig ett »län», som naturligtvis aldrig beta-
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lades. Detta harmade bönderne i högsta grad, och när Kock
ändtligen för oredlighet i tjensten blifvit skild frän sitt embete,
diktade Vihtapaavo om honora en visa, sbra snart blef vida
spridd i hans hemtrakt och grannsocknarne der omkring och so/n

med ens förvftrfvade Paavo anseende som diktare. Hän blef
nu en mycket anlitad satirförfattare; hvar ooh en, som hade
en oförrätt att hämnas, vände sig tili honom för att fä en be-
gabbelsedikt mot föremålet för sitt agg, och hän var alltid fär-
dig. Som en glad kari, hvilken när som helst hade visor tili
hands, mänga af hans bästa saker äro improvisationer var
Korhonen en gerna sedd gäst vid alla festliga tillfällen, såsom
bröllop, barnsöl och dylikt. Härunder utvecklades en annan
sida af hans skaldskap, deu glada visan. En af hans dryckes-
visor, »Noh, miehet, miehet, veikkoset», är ännu allmänt känd
ooh orntyckt. Äfven andra toner af mer allvarlig art anslog hän
smäniugom och lyckades också i dem ofta rätt bra, men satiren
var och förblef dock hans egentliga styrka; tili och med hos
de sänger, som ha tili föremäl fosterlandet, hans hembygd och
dess bebyggare, framsticker ofta nog satirens skarpa gadd. Hän
framställer den forna enkelheten ooh flärdlösheten i seder samt
gisslar derunder den nyare tidens förderf, lättja ooh flärd.

Yid jemförelsevis unga är förlorade Paavo sin fader ooh
blef da såsom äldste sonen husbonde på Vihtala, men saknande
häg för det praktiska lifvet lemnade lian suart värdskapet ät
sin yngre bror. Hän älskade mer ett fritt ooh otvunget lif,
men detta obundna sångarlif hade likväl sin mörka skuggsida,
ty det var inå bända förnärasta orsaken tili Korhonens allt
mer ocli mer tilltagande begär efter starka dryoker. På ett
verkligen rörande sätt anklagar hau sin sängargäfva som orsa-
ken dertill. »Sedän som barn», säger hän sjelf 1), »lärde jag
sjunga runor. Häraf fick jag behof att äfven kuuna skrifva»

hau skall hafva haft en särdeles läslig handstil »och bör-
jade att med bläck kasta fram ett ocb annat tili begrundande
äfven för andra på lediga stunder. Dock måste jag också plöja
i veckotal, gräfva diken, bränna svedar och vid skördetiden ar-
beta med skäran; om söndagen satte jag dä tili pappers, hvad

l) Se valda skrifter af Fabian Collan, Helsingfors 1872, pg. 232.
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som läg mig pä hjertat. Men under veckan härdnade pennan
och blef grof som en plogbill; bläcket torkade i hop tili gyttja;
vid plogen styfnade minä fingrar, handen blef tung öfver papp-
ret ooh ögonen förderfvades af svedernas rök; dock kunde jag
ej fatta ett raanligt beslut att höra upp med det fävitska arbe-
tet (nemligen skrifvandet). Onda pojkar uppmuntrade mig der-
jemte och narrade mig med bränvin att författa runor; sä hiet
jag en drinkare ooh bya-vräkling, och minä sänger blefvo sme-
dens arbete, när hän sjelf färdas ute och jernet hrinner blaud
koi en i ässjan».

Till sin natur var Korhonen ytterst fredlig trots det sa-
tiriska grundlaget i hans karakter. Mot sin moder visade hän
den största vördnad, så att hon sade om honom: »nog är hän
ett godt barn (»barnet» var dä 55 är gammalt); så gamma! jag
nu är, dä jag redan gätt öfver åttio är, har jag ännu aldrig fätt
något ondt ord af honom». Vihtapaavo gick flitigt i kyrkan
och förklarade predikan för sitt husfolk, men kunde efter sin
konfirmation aldrig förmäs att vidare begä nattvarden, emedan
hän ansäg sig ovärdig dertill. Hans döda lekamen fick derför
fröjda sig blott af en. begrafning »i stillhet». Om hösten 1840
företog hän ensam en båtfärd för att fråga nägon i huskurer
hevandrad person angäende ett illamäende, som en tid besvärat
honom. Den färden blef läng, ty dä hans hror ätta dagar efter
hans afresa hemifrån upptäckte hans bät ungefär en half mil
frän hemmet, fann hän Vihtapaavo död pä bäthottnet.

Säsom ofvan framhällits lag Korhonens styrka hufvudsak-
ligast inom deu didaktiska och satiriska genren, hvarför de äf-
ven mindre röja poetisk inspiration än en förständig reflexion.
Såsom poesi i högre mening kunna de derför ej med fullt skäl
anses. »Korhonens skarpa förständ och tina omdöme, hans sed-
liga allvar förenadt med bitande qvickhet och en rikedom pä
ordspräk och liknelser, hvilka finnen älskar att se inflätade äf-
ven i sängen, dessa egenskaper voro hufvudsakligast de, sorn
gjorde Korhonen så populär ien stor del af laudet 1)». År 1848
utkom på Finska literatursällskapets föranstaltande en samling af
Korhonens bästa runor och visor. Innan vi lemna denna folk-

') Helsingfors Morgonblad, 1848, pg. 202.



skald, anföra vi ännu ett diktprof. Det är ur hans runa om
finska spräket, deri hän med verklig kraft talar för det, som
enligt hans öfvertygelse var det rätta.
»Maun väl Finland s folk förlåter,
gillas väl af Savos söner
att jag med ett ord förmäler
eller med ett halft hlott tyder,
huru Suomis språk, föraktadt,
länge legat uti linda,
såsom än det ligger hundet,
utaf fasta hand omslutet!
När, o när skall väl det växa
upp tili man, med mannakrafter,
siitä af de fasta handen,
sparka sönder snöda lindan,

upprätt stå p& egna fötter,
träda fram med manlig hållning
för att ändtligt bland de rika
herskarspr&k i högbänk sitta,
hli vid bordets öfre ända
en de starkes vederlike!
Då visat skulle finska skrifvas
utaf dem, som Finland styra,
hvarje domslut fiok förnimmas,
af den dömde, landets lagar
tydas uppå landets tungm&l,
det af odalmanuen kända».

En annan folkskald var Peter Mahkonen (1785 —1858),
heininä frän Kerimäki socken. Hän var redan 50 är gammal,
dä lian först började dikta. En annan af socknens poeter hade
begätt diverse dumma streck, hvilka Makkonen företog sig att i
en rima skarpt gissla. Häraf uppstod en säugart&flan mellan dem
båda, hvarigenom Makkonens poetiska anlag komrno att utveckla
sig. Hau valde snart äfven audra ämnen för sin sång; liksoin
hos Korhonen är ook hos Makkonen det satiriska ooh didaktiska
elementet det förherskande. Makkonen förvärfvade sig inom
kort genom sitt lekfulla, bildrika spräk stort anseende ooh kal-
lades tili ooh med tili medlem af Finska literatursällskapet för
en runa ora brännvinet. Pä föranstaltande af nägra vänner tili
den finska folkpoesin var lian är 1845 jemte tvenne andra folk-
skalder inrest tili Helsingfors för att afbildas. En af desse var
Olli Kymäläinen (1790 1855) frän Heinävesi. Denne var
först mjölnare, men blef sedän pä äldre dagar torpare. Hau
erkännes säsom den bäst begäfvade af alla finska folkskalder i
detta ärhundrade, ooh Runeberg, sora personligen sammanträffat
med honom, ger honom det vackraste beröm. Ooksä förefaller det
af de få dikter af denne folkskald, hvilka vi värit i tillfälle att
se, sora vore hans utgjutelser framsprungna ur ett vida djupare
poetiskt sinne än de bäda föregäendes. Det är mindre satir
ooh qvickhet, men vida mer känsla, så att de nästan päminna
ora den gamla folkpoesin. Tyvärr kunde Kyraöläinen sjelf ej
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skrifva, hvarför äfven ett stort antal af hans bästa dikter torde
gätt förlorade. Som prof på hans poesier införes ett stycke af
hans »Tachsägelsesång för det goda åreh:

»Då det redde sig tili sommar,
vintems histra tänder brusto,
köldens breda nacke bräcktes,
strax blef sjelfva luften ljuflig,
värmen flödade från fästet,
solen sände milda strålar,
drifvan svann ooh fälten smulto,
hastigt öppnade sig strömmen,
alla vattnets skaror stego
upp ur djupet att heskåda
ljufva sommarns sköna ankomst.
Eogelsvärmarna de sjöngo
öfver ängens mjuka tufvor,
fiskarne kring grunden gingo,
sökande tili lek en maka,
ooh vid strandens stenar sågo
upp tili skäparns Stora visdom,
upp tili sommarns sköna an-

komst.
Länge dröjde det ej heller,
knapt en veokas tid det dröjde,
förrn i skrud sig skogen klädde,
tog sin finaste heklädnad,
höljde sig i sidenmanteln.
Angen stod der lik en tärna,
prydligt klädd i hlyga hlomster,
hjorden gick på hetesmarken,
herden juhlade af glädje,
göken gol i hjörkens krona,
orren kuttrade i furan,
örnen satt på strandens klippa,
smärre foglar fullt i husken,
alla sutto nu i glädje,
alla sjöngo sinä sånger
tili sin milde herres ära.
Sjelf den trygge hemmansbon-

den,
gårdens herre, arhetskunnig,
tänker nu att tid är inne,
kallar hjelp nu tili sin plöjning,
hörjar nu sin plog heskåda,
hörjar reda sinä reden.
Ej en hingst nu stod i gården,

ej af sto en fåle buren,
ej en dragare så ringa,
att den ej tili tegen leddes,
ut på plöjningsfältet fördes
Sjelf den trygge hemmansbon-

den
sådde nu sitt frö i jorden,
först ain sved ooh sen sin ny-

Plog,
sist med sinä frön sin åker.
Då tillfyllest nu hän utsått,
kornet allt var tömdt ur säcken,
sjelf den milde, gode G-uden
gaf tili fröets växt sitt histånd,
sände ner sin nåd fr&n himmein,
lät sitt milda duggregn falla,
varma gaf tili fröets fortkomst.
Solen sjelf i höjden gladdes,
lyste varmare än vanligt,
mer än förr på många vårar,
s& att allt tog frö ooh fägring,
alla torra hedar vuxo,
alla skrymslor mellan bergen,
alla hålor gräshekläddes.
Ej en enda hrodd man lunnit,
ej en teg med frö hefruktad,
ej en telning, satt i jorden,
som ej akulle växt ooh frodats,
som ej gifvit koru ooh äring;
intet nu af frost förstördes,
intet nu af rost förtärdes,
ooh af köld föröddes ingen
af de alla vackra hlomster
på den mjuka, lena ängen.
Lundens lindor alla gladdes
af sin sköna, friska fägring,
alla skogens lätta foglar,
hjordarne på hetesmarken,
alla gladdes i sitt sinne
att dem Herrens hand nu hulpit
ooh från ällän nöd hefriat
tili ain förra ljufva lefnad,
tili den flydda tidens fröjder .
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Af de äldre folkskalderne böra ännu anföras Johan Iha-
lainen, Bengt Lyytinen ooh Peter Kettunen.

Om Johan Ihalainen (f 1856) säger E. Lönnrot i Helsing-
fors Morgonblad (1832 H:o 12): »Framfuskad, säsom hän sjelf
säger, på brottets läger, har hän ända från sin födelse värit
lytt ooh lam ooh fätt vidkännas ali den bitterhet, ett lif fullt
af plägor ooh ett beroeude af andras nädegäfvor medför. Hän
är en sä kallad inhysing eller rättare rotfattig i socken. Hans
runor beröra mest, med tonen af berättelser, de förhällanden, i
hvilka hän stått tili sinä värdare ooh husbönder. Dä ooh då
undfaller honom en bitter klagan mot sitt oblida öde. Äfven
hos hans qväden är grundtonen didaktisk eller satirisk, ehuru
hans härda öde tryckt sin allvarliga stärnpel på de flesta af dem.

Bengt Lyytinen (f 1871), gästgifvaren från Rautalampi,
är äfven en myoket känd folkskald. flan var skrifkunnig ooh
ej utan bokliga kunskaper, men tyvärr hegifven på drycken-
skap, hvilket medförde at honom menliga följder i många af-
seenden. Den form, hän iklädde sinä tankar, var i allrnänhet
mer omvexlande än de öfriga folkskaldernes, i det hän oftare
än desse efterbildade nyare versslag. Hän använde särskildt
versarter ur psalmboken.

Peter Kettunen är den muntraste af dem alla. Af honom
finnas många glada runor, i hvilka hän visar sig som en lef-
nadslustig kari med sinne för det komiska. I synnerhet kostlig
är berättelsen om hans friarfärd tili Finland från ryska Kare-
len, der hän hade sin hembygd. Ur denna runa göra vi föl-
jande utdrag:

»Folket skyndar sig tili kyrkan
mangrant på Gruds Stora högtid;
Kettunen den viga mannen,
rolig kari med korta luggen,
klädde på sig allt det bästa,
hand om haisen granna duken,
drog om lifvet hlanka gördeln,
silkestofsarna vid sidan;
strumpebanden voro silke,
stöflarna med fransar prydda;
guldgaloner prydde mössan,
ooh skjortkragen var af kamrits.

Så lian vandrade tili kyrkan,
klädd i bästa vallmans-kläder,
giok i bredd med de förnämsta,
sjelf dook mest förnäm af alla,
satte sig i högsta bänken.
Klockarn sjöng hvad hän för-

mådde,
nog förmådde lian ock myoket;
presten taite strängeligen,
ifrig var lian i predikan,
taite länge mångt ooh myoket.
Mångt ooh myoket torde också
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främlingen behöfva kanna,
lära sig den obekante.
Eåfängt lär man ej predika,
sjunga psalmerna i vädret.
Mickorna i kyrkan sutto
granna såsom morgonrodnan,
lysande som morgonsolen.
Nätta voro deras händer,
kroppens växt var stolt och pryd

lig,

fingrarna guldring-beprydda,
hufvudet med gyllne smycken.
Shawlen hängde nedom skul-

dran,
fästad framföre med nålar.
Fliokorna begärligt sågo
på den främmande i kyrkan,
på hans kloka min och åtbörd,
på hans liflighet ooh skönhet
ooh på elden i hans öga».

Yngre än alla dessa är Antti PuhaJiha (född 1816), frän
Kontiolaks, den tredje af de folkskalder, som 1845 kömmit tili
Helsingfors för att afbildas. Tili sitt skaplynne är hans dikt-
ning, liksoin de andras, satirisk-didaktisk. Yida mer frisinnad
och upplyst än de föregäeude, stär lian i många afseenden öf-
ver dem hvad ideer och tankar beträffar. Ett bevis på det an-
seende, lian i sin hemort ätnjuter, är den omständigheten att hau
blifvit vald tili dess representant vid alla landtdagar sedän landt-
dagsordningens införande. Hans muntra lynne har ej ens vid
dessa allvarliga göromål kunnat hållas tillbaka, utau ofta brutit
ut i roliga andraganden, stundom i metrisk form.

Öfriga folkskalder äro ej af den betydenhet, att deras om-
nämnande vore pä sin plats i denna öfversigt.

111.

Med Kalevalas och Kanteletars framträdande börjar en ny
tid för den finska literaturen. Ty oafsedt den pädrifvaude in-
verkan, dessa stora skapelser af finnarne hade pä finskhets-
sträfvandet i allmänhet, koni den finska literaturen nu med
ens i besittning af fullt originela verk, med hvilka den stolt
kunde framträda inför Europa. Det är ej att undra öfver att
Kalevala och Kanteletar i den första entusiasmen öfverskatta-
des af alla ifrare för den finska literaturen. Det är naturligt
att de, dä de nu sägo sinä tili ooh med djerfvaste förhoppnin-
gar öfverträffade, .måste ledas tili den hängifnaste beundran för
dessa verk samt änse sig kunna hysa de största förhoppuingar
för framtiden. De betraktade dem säsora idealet för allt hvad
folkdiktning heter ooh sågo i dem garantin för en frarntida mäg-
tig finsk nationalitet, stående pä egen grund och med egen
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literatur. Detta mäste naturligtvis ge ät finskhetssträfvandet en
fart och ett innehäll, som man hittills ej kunnat ana.

Bland allmänheten utbreddes allt fortfarande finskhets-
ifrarnes äsigter hufvudsakligen genom landets svenska press.
Härvid är särskildt att ihägkomina J. W. Snellmans publici-
stiska verksambet i Saima och Literaturbladet, pä grund af hvil-
ken hän mä hända mer än någon annan kan anses säsom upp-
hofsman tili de senare årtiondenas fennomani, hvarför äfven
hans inflytande på den finska literaturen mäste ansläs särdeles
högt. Närmast verkade hän för den genom sin ai Iti d skarpsin-
niga, ofta rätt bitande kritik af de tili en början ännu fätaliga
och obetydliga finska böokerna. Säilän eller aldrig har Fin-
land haft att uppvisa en sä stor rikedom pä snillen af första
ordningen, som under de närmaste ärtiondena efter 1830. Dä
framträdde och verkade män sådana sora Elias Lönnrot, M. A.
Castren, J. W. Snellman, Pr. Cygnaeus ooh störst bland dem
alla J. L. Runeberg.

De gemensamma ideela sträfvandena hos desse män med-
förde i Finland ett nytt, friskt lif åt ali verksambet inorn an-
dens omräde. .Det romantiska dimtöcknet bortblästes från poe-
sins blomstergärd eller föll soin en välbehöflig, uppfriskande
rnorgondagg deröfver. En audlig vakenhet förspordes, som trots
de ofta rätt tryckande politiska förhällandena visste att göra sig
gällande. I synnerhet inom Fiulands svenska vitterhet upp-
stodo skalder, hvilka visserligen ej i betydenhet kommo upp
mot Runeberg, men hvilkas begåfning likväl var sä stor, att
hvilket land som helst gerna skulle räkna dem för sinä. Yi
päminna endast om namnen J. J. Nervander, Z. Topelius, Fr.
Cygnaeus, Lars Stenbäck ooh K. W. Törnegren för att hafva
gifvit tillräckligt skäl för detta pästående.

I bredd härmed kan den liuska literaturen naturligtvis ej
uthärda någon jemförelse. Pörst ooh fräxnst vai* den ännu i
sin första begynnelse, medan den svenska nu upplefde sin mest
glänsande period. Vidare tillkommo flere andra orsaker. Pu-
blikens intresse för en finskspråkig literatur var visserligen väckt,
men ej tillräckligt stort för att uppbära en sädan, hvartill
kom att uppsamlandet af folkpoesin allt ännu med ifver på-
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gick och drog tili sig flertalet af de yngre förmägorna. Nya
skatter hemtades visserligeu i dagen,' men ej af det omfäng och
den vigt som Lönnrots arbeten, hvarför de mestadels blefvo för
den stora allmänheten okända och endast för vetenskapsraannen
hade sitt stora värde 1). Det förefaller som skulle man efter
Kalevalas och Kanteletars framträdande behöft tid att samla sig
och, om man sä fär säga, pusta ut, ty under snart sagdt tre
ärtiondeu frambragtes föga af betydenhet. Inom den finska hi-
storieskrifningen och spräkforskningen räder visserligen ett ra-
skare lif, men skönliteraturen deremot ligger alldeles nere. Det
förnämsta utgöres af öfversättningar, som tili största delen dock
äro rätt skrala, men likväl i värde öfverträffa de fä originalarbe-
tena från denna tid. Troligtvis hade dock icke denna ofrukt-
samhet varat sä länge, derest ej den famösa spräkförordningen
af år 1850 en tid bortät hämmat eller forlamat arbetet inom
den finska literaturen. Denna förordning, ett vanskapligt foster
af reaktionen efter 1848 ärs revolution, förbjöd nemligen att trycka
andra böcker pä finska språket än religiösa samt landtbruk och
bushällning rörande skrifter. Cndantag gjordes dock för den
gamla folkdiktningen, och med tiden handhades den absurda
förordningen med allt större efterlåtenhet. Men den förblef dock
närä pä halft annat ärtionde i gällande kraft, den kunde i före-
kommande fall bokstafligen följas, och dess hämmande inverkan
fär icke förbises. Ooksä är det först efter 1860 som den finska
literaturen egentligen tagit fart.

Yid framställningen af denua den liuska vitterhetens först-
lingstid erfar man en viss svärighet i uppställningen och ord-
nandet af materialet. Sä ung och föga omfattande som denna
literatur är, läter sig en organisk gruppering af dess forfat-
tare pä grund af deras särskilda skaldeindividualitet icke ge-
nomföra utan en alltför våldsam konstruktion, Nägra pä
skiljaktiga estetiska och filosofiska åsigter beroende hufvudrigt-
ningar, enligt hvilka grupperingen kunde ske, förekomma lika
litet som nägra stylistiska rigtningar, pä grund hvaraf ens stym-

*) Ett undantag härifrån utgör den af E. Bwdbäck (Eero Salme-

lainen, 1830—18G7) föranstaltade utmärkta samlingen af finska sagor
(Suomen kaman satuja ja tarinoita). Första liäftet deraf utkom 1852.
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melser tili skilda skolor skulle kurina uppvisas. För att emel-
lertid bringa någon, om ock visserligen helt yttre ordning i fram-
ställniugen, mä i det följande, sä vidt möjligt är utan att allt-
för mycket strida raot den kronologiska ordningen, de författare
behandlas i ett sammauhang, hvilka idkat samma gren af skalde-
konsten. Alldeles konseqvent läter sig naturligtvis dock ej hel-
ler en sädan anordning genomföras.

Begynna vi med dramat, ha vi dä först att ihägkomma
Jakob Fredrik Lagervall (1787 —1865) säsora den, hvilken tili
först försökte att ge den finska literaturen några dramatiska ar-
beten. Hän var född 1787 ooh tili yrket krigare. Hän hade
deltagit i flere af de blodigaste striderna under 1808 ärs krig,
vid Revolax, Lappo, Alavo, Ruona, Salmis ooh Oravais samt
derunder upplefvat mänget äfventyr, ofta af rätt vådlig art. Vid
krigets slut, då trupperna drogo norrut ooh ryssarne trängde pä,
blef hau liggande sjuk i en bondgärd ooh lemnad ensam, när
gärdsfolket vid fiendens ankomst tog tili skogs. Ryssarne voro
den gängen barmhertige nog att taga värd om den särade. Frän
krigstjensten afgick Lagervall 1830 med majorstitel ooh lefde
sedän sora landtbrukare tili sin död 1865. Det var nu i landt-
lifvets lugn soin hän började siä sig pä skriftställeri. År 1832
inlemnade hän tili Finska literatursällskapet ett på runometer
författadt femakts sorgespel, benämdt Fuunulinna, ett försök att
efterbilda och i Finland lokalisera Shakespeares verldstragedi
Macbeth. Afsigten var god, raen utförandet svarade ej deremot,
sä att sällskapet ej ansåg sig kunna prisbelöna arbetet. Det
saknade ali konstnärlighet, var ganska hvardagligt och innehöll
dessutora betänkliga fel raot ortografi och meter. Hän utgaf
det då 1834 på Gget förlag. Trots alla sinä bristfälligheter väckte
boken en viss uppmärksamhet, säsora varande ett första försök
i sitt slag. Ja, i utländska literära tidskrifter berättades att en
finsk bearbetning af Macbeth utkommit under titeln »Bunulinus».
Senare utgaf Lagervall flere smärre literära produkter, säsora
de dramatiska dikterna Tuhkapöperö (Asksmörjan), Kain, Josef
och Judit. Afven deras värde är ganska obetydligt, ehuru de
mä hända öfverträffa Ruununlinna.

Lagervalls betydelse för den finska literaturen kan sälunda
6
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ej anslås särdeles högt. Yida vigtigare för dess utveckling var
Peter Hannikainens (född 1813) skriftställareverksarahet. Ut-
gången ur allmogens led mottog hän sin första bildning i den i
Nyslott befintliga tyskspräkiga kretsskolan, hvarefter ban 1833
blef student i Helsingfors. Yid universitetet dröjde hän visser-
ligen endast en kortare tid, ty redan 1835 lemnade hän det för
att egna sig åt sitt blifvande kali, landtmäteriet, men de impul-
ser, hän der emottog genom Lönnrot ooh andra medlemmar af
Finska literatursällskapet, blefvo emellertid bestämmande för
hela hans framtida verksamhet. Hannikainen har värit en af
värt lands flitigaste publicister ooh medverkat vid flere finska
tidningsföretag. Särskildt anmärkningsvärd är den tidning, Ka-
nava (Kanalen), som hän sedän 1845 under några ärs tid utgaf
i Wiberg. Här publicerade hän en hei hop dikter, noveller
ooh äfven ett ooh annat skädespel, säval öfversättningar som ori-
ginal, hvilka alla utmärkte sig för sitt lätta ooh lediga spräk.
I denna tidning tryektes 1847 äfven hans förnämsta arbete, folk-
komedin Silmänkääntäjä (Trollkarlen), hvilket är anmärknings-
värdt som den första värdefulla dramatiska produkt inom finska
literaturen. Styckets intrig är ganska enkel. En fiffig bonde,
Jussi Oluvinen, besluter att »bli herre», reser för den skuld
hemifrän med sitt pick ooh pack samt kommer händelsevis tili
Hölmölä gästgifvaregärd, der hän strax genom sitt tvärsäkra
uppträdande iraponerar pä gästgifvaren. Här ledes hän pä tan-
ken att skaffa sig mera respengar genom att uppträda som
trollkarl ooh lyckas ocksä genom de mest öfverdådigt durama
tillställningar tili den grad lura traktens enfaldiga bondfolk, att
hän reser sin väg med god förtjenst. Styckets värde ligger så-
lunda ej i intrigens fyndighet ellei- kompositionen. Deremot
förtjenar pjesen att beundras för sinä rnästerligt tecknade. roliga
typer ur den finska allmogen, för den medvetna komiken, man
kunde nästan säga humorn, i hufvudpersonens sätt att lura det
dumma boudfolket, ooh för det muntra, goda lynne, författaren
bibehåller hela komedin igenom, Het är väl otvifvelaktigt att
Hannikainen som raönster haft för sig Holbergs komedier, af
hvilka hän efterbildat Erasraus Montanus i sitt lustspel Antonius
Putronius, men originalitet kan derför ej pä nägot sätt fränkän-
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nas Silmänkääntäjä, hvilken otvifvelaktigt alltid skall intaga en
aktad plats i den linska literaturhistorien. Hannikainens öfriga
arbeten, bland hvilka aro att märkä flere noveli er den äldsta
af dem är Serkukset (Kusinerua) kanna ej i värde mätä sig
med Silmänkääntäjä, ehuru de stundom innehälla partier, som
ingalunda sakna förtjenst.

Af Anders Varelius, äfven hän från allmogehem, hän
föddes 1821 ooh är sedän 1867 kyrkoherde i Loimijoki ----- ut-
gafs 1848 en Hten komedi Vekkulit ja Kehkulit. Sälien i bur-
lesk stil säväl hvad handlingen sora hvad den ofta rätt grofkor-
niga dialogen beträffar, eger den icke nägot högre värde, hvarför
den numera intresserar endast säsom varande ett af den linska
dramatikens tidigaste alster. Sess författare har för öfrigt gjort
sig fördelaktigt känd som linsk skriftställare genom sin natur-
historiska folkbok Enon opetuksia (Morbrors lärdomar), hvilken
utmärker sig genom ett enkeli, lättfattligt ooh vackert språk.
Äfven som lyrisk diktare ooh öfversättare har hän försökt sig.

Sä kom spräkförordningen af 1850, hvars hämmande in-
verkan pä den liuska literaturens utveckling ofvan berördes.
Mer än ett ärtioude förgär utan att nägon fortsättning följde pä
den början, som redan var gjord. Man bör väl dervid äfven
taga i betraktande att en scenisk framställning saknades för den
linska dramatiken, som sälunda måste undvara ett gahska vä-
sentligt lifsvilkor. Hvad som fans i original eller öfversättning
kunde eudast pä sällskapsscenen, vanligen genom studeuternes
medverkan, komma tili uppförande. Förmodligen var det un-
der inflytande af det intresse, som i bufvudstaden framkallades
genom studentspektaklen 1858, som detta eller följande år en
onämd person tili Finska literatursällskapet öfverlemnade en
summa af 150 rubel att användas som belöning för det bästa
linska skådespel. Med anledning häraf inlemnades tili tallan tre
dramatiska arbeten, af hvilka sällskapet ansäg sig (1860) böra
belöna sorgespelet Kullervo, ehuru det visserligen ej kunde un-
derläta att tadla såväl bristen pä enhetlig komposition som den
omständigheten, att hjeltarnes tankar, tai ooh uppträdande gan-
ska litet pämiute om mytens heroer, hvarjernte anmärktes som
ett stort fel att spräket i förhällande tili ämnet var alldeles för
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hvardagligt och trivialt. Det dristiga i att upptaga ett ämne
ur Kalevala tili dramatisk behandling ansägs likväl prisvärdt,
synnerligast som författaren i mänga hänseenden röjde obestrid-
liga, ehuru outvecklade anlag för dramatiskt författarskap. Vid
uamnsedelns öppnande befans författaren heta Alexis Stenvall.
Det dröjde ej mänga är innan hän genom flere dramatiska ar-
beten i hög grad ädrog sig publikens uppmärksamhet, och an-
ses hän med rätta allmänt som den finska literaturens främste
dramaturg. Säkert torde äfven vara att ingen af de finska skal-
derna, väre sig äldre eller yngre, i genialitet och skapande för-

rnäga komina upp mot honom. Dock bör man ej härvidlag
tanka pä hans förstlingsarbete Kullervo, ty Finska literatursäll-
skapet har med allt skäl stämplat det som ett ganska bristfälligt
drama, utan pä hans senare arbeten. I literaturen är hän ute-
slutande käud under sitt författarenamn A. Kivi; eljes vidkän-
des hän hälst sitt fädernenamn, som hän af pietet för fader och
moder städse bibehöll oförändradt.

Hän föddes den 10 oktober 1834 i Nurmijärvi socken.
Hans fader var skräddare ooh var helt vissi ganska respektabel
i denna profession, ehuru hau säges halva tittat för ofta och för
djupt i glaset. Mycket starkare var Alexis fästad vid sin mo-
der, en klok och gudfruktig qvinna. En yngre syster, som dock
dog redan vid fjorton ärs ålder, säges hafva genom sitt vänliga,
blida väseu efterlemnat ett oförgätligt intryck hos vär skald.
I denna anspräkslösa krets, som dock derigenom att fadern till-
bragt sin barndom i Helsingfors och der lärt sig läsa och skrifva
samt tala svenska spräket, i visst afseende stod öfver sin om-
gifning, tillbragte Alexis sin barna- och ynglingaålder ända tili
sitt sjuttonde är. Redan tidigt märkte föräldrarne att gossen
hade »godt hufvud». Hän lärde sig lätt läsa ooh skrifva
fadern var hans första läromästare och hvar och en kunde
förstä att af honom borde bli uägot mer än af andra bondbarn.
Man behöfde blott se de med rysvärd naturtrohet utförda frarn-
ställningarna af helvetet och dess behornade och besvansade in-
vänare, hvilka gossen med tjära mälade på stuguväggen. Att
hän sälunda hade en stark och liflig inbillning, som uu borde
ledas och utvecklas, detta var likväl något, som hans omgifuing



45

knappast begrep. Dä man emellertid ej kunde misstaga sig om
hans goda hufvud, anförtroddes hans vidare undervisning åt
socknens skolmästare, som var en af de mest framstäende folk-
skollärare pä sin tid. Den lärdom, hän sålunda inhemtade, var
ali den kuuskap, den blifvande skalden före sitt sjuttonde är
erhöll.

Hu mäste det med allvar börja tänkas pä hans framtid.
Det hedervärda skräddareyrket lockade honom pä intet sätt, och
faderns alla försök i den vägen misslyckades alldeles. Alexis
ströfvade hellre med bössan pä axeln i skog och mark lika
mycket för att drörama och fantisera som för att jaga. Men
modern, som högeligen fröjdades öfver sin gosses goda hufvud,
hyste i djupet af sin själ den stolta förhoppningen, att en gäng
fä se honom i predikstolen som välbestäld prest. Ooh när nu
Alexis vid sjutton års älder blifvit konfirmerad, beslöts att hän
skulle fä börja studera, hvarför hän skickades tili skola i Hel-
singfors.

Hade lifvet hittills för den blifvande skalden värit lätt
och gladt, sä fick hän nu kanna dess tunga, obevekliga allvar.
Hans sä sent började studier gingo längsamt och trögt, hvartill
genorn föräldrarnas fattigdom kommo brist och umbäranden af
mångahanda slag. Karakteristisk är följande lilla tilldragelse
frän hans skolär. En fastlagssöudag skänkte en bagarmadam at
honom en rar bvetebulle, sägande i det samma: »hvad förslags
menniskor aro väl dina föräldrar, då de ej bättre värda sig om dig?»
Deuna obarmhertiga fräga grep den stackars gossen sä djupt,
att hän icke förmädde smaka pä bullen utau brast i grät- hie-
dan nu började hän, ehuru i största tysthet, idka ett flitigt för-
fattareskap. Hans flesta arbeten frän deuna tid liksoin frän de
första studentäreu voro skrifna pä svenska, pä hvilket spräk hän
vanligeu utkastade sinä första konceptioner. Bland arbeten frän
denna tid är att märkä ett lustspel Bröllopsresan, en förbere-
dande studie tili hans stora folkkomedi Nummisuutarit.

Under ferierna vistades hän ätminstone’ de första åren
hemma. Dä ströfvade hän omkring i skog och rnark, fiskade
och fuuderade, ty hau älskade mest ensamheten, dä hau fick
vara ostörd med sinä tankar, Särdeles gerna hörde hän dock
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gammalt folk heratta allehauda sagor ooh historier, som voro
gängse i bygden. Säkert har hau sälunda fätt iden tili mängen
af de egendomliga sagor, som finnas inflätade i hans roman
»Seitsemän veljestä».

Efter mycken möda tog hän 1857 studeutexamen vid tju-
gutre ärs ålder. Med hans följaude studier gick det si ooh sä.
Hau var ej aulagd för ett ordnadt, regelmessigt arbete, ooh
hans försenade skolgäng med lexläsningen under det hän i andra
häuseenden redan var fullvnxen, bidrogo visserligen ioke tili att
vanja honom vid ett planmessigt studerande. Hvad hän syssla-
de med var i alla fall ioke examensstudier. Hän hade sinä fa-
voritförfattare, dem hän läste ifrigt nog, bland gamla tidens för-
fattare Homeros ooh Thukydides, af nyare Shakespeare ooh
Cervantes, hvars Don Quixote utgjorde hans förtjusning. Na-
turligtvis betjenade hän sig af svenska öfversättningar. Der-
jemte var Kalevala hans älsklingsbok. Sin folkskyg-ga, slutna
natur kunde Stenvall ej som student öfvervinna, utan var hau
i sällskap tyst ooh ordkarg. Detta förorsakades vai både af
hans naturliga inbundenhet ooh af den ornständigheten, att hän
så sent kom i beröring med menniskor af andra klasser ooh
annan bildning, än hans gamla omgifning. Ointresserad ooh
slapp var hau dock ej i sällskap. Hän följde noga med det,
som försiggick omkring honom, ooh observerade med särskildt
nöje allt som hade en komisk austrykning. Bljes var hän ej
nogräknad med sitt umgänge ooh förde just ej alltid det ordent-
ligaste lif, snarare tvärtom. Nagon bildande iuverkan rnottog
hän väl sälunda knapt af sitt studentlif. Först mot slutet af
sin lefnad fick hän erfara det förädlande inllytande, som um-
gänget med bildade qvinnor skänker. Hän bodde nemligen, se-
dän hau blifvit student, i Sjundeä, der ett äldre, godhjertadt
fruntimmer, fröken Charlotte Lönnqvist, tog en vänlig värd om
honom ooh understödde honom med sinä smä tillgångar. Här
kunde hau uu vistas uägot mera i lugn, ooh här var det som
hans författarskap utveoklade sig.

Om hans sorgespel Kullervo, det arbete hvarmed hän först
uppträdde inför offentligheten, är redan taladt. De brister,
hvilka prisdomarene anmärkt hos styoket, sökte Kivi afhjelpa i
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en senare omarbetning, som Sr 1864 trycktes i Käytelmistö, en
af Finska literatursällskapet föranstaltad publikation af drama-
tiska arbeten. Kullervo var det första originalarbete i denna
samling, som dittills omfattat endast finska öfversättningar af
förnämligast tyska dramaturgers verk. I jembredd med dessa
stär sig Kivis förstlingsarbete temmeligen slätt, tv ehuru genom
den gjorda omarbetningen flere af de mest i ögonen fallande
bristerna blifvit afliigsnade, qvarstår likväl ännu styckets för-
uärasta fel, fränvaron af enhet i kompositionen sarat det hvar-
dagliga spräket. Huruvida det lände arbetet tili fromma att
sorgespelet, då det omarbetades, skrefs i prosaform, derom kan
man hysa tvifvel. Det synes nemligen som ora meter ooh rytm
ätminstone i en viss grad kunnat förläna spräket en lyftning,
som det nu sakuar. Kivis starka sida var emellertid ej den
bundna formen; detta visade hän tydligt i sinä lyriska försök.
I Kullervo framträder mä hända klarare än i nägot annat af
Kivis dramatiska arbeten de brister, som vidlåda hans hela dikt-
ning. Mer än någon annan diktart fordrar nemligen den stora
tragedin af skalden en mogenhet, en bildning ooh en formsans,
hvaraf Kivi ej var i besittning. Inspirationen ooh den natur-
liga begäfningen äro här ej ensamt tillräckliga; de mäste förena
sig med en kritisk besinning tili ett fullt sjelfmedvetet skapande,
som vet både hvad det kan och hvad det vill, som aldrig un-
der massan af detaljer ooh biomständigheter förlorar grundpla-
nens öfverskädliga enhet ooh skönhet ur sigte. Tili denna, om
vi sä fä kalla det, rent estetiska objektivitet förmådde Kivi al-
drig höja sig. Endast i ett af sinä senare arbeten röjer hän en
besinning af högre konstnärlig art. Tili en stor del torde detta
finna sin förklaring i hans sä bristfälliga bildning ooh seutida
studier; med sin intensiva dramatiska begäfning förmådde hän
icke i stycken, der ämnet i främsta rummet skulle fordrat ett
sådant besinningsfullt ordnande, ästadkomma annat än lappverk
utan styrka och sammanhållning. Men befinner hän sig päom-
räden, der hän kan lemna strömmen af sinä ingifvelser full frihet,
bryter den fram med hela obändigheten af en naturkraft, men
äfven med - hela dess styrka och friskhet. Hän gör då mera
intrycket af en naturdiktare, som icke myoket bekymrar sig
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om konstens fordringar, än af en skald, som med full afsigt
vill skapa ett konstverk.

Detta visar sig tydligt i de verk, pä hvilka Kivis rykte
förnämligast grundar sig, hans folkkomedier Nummisuutarit och
Kihlaus, äfven i romanen Seitsemän veljestä. , Hän hänger sig
i dessa arbeten ät den djerfvaste realism, skildrande verklighe-
ten sådau hän sett den, utan att synnerligen beraöda sig om
att bringa dess företeelser tili en konstnärlig enhet. Det är,
särskildt i Nummisuutarit och Seitsemän veljestä, som om hän
följde alldeles ingen bestämd klargjord plau, utan haudlingens
hufvudgång endast i dunkla drag sväfvade för hans tanke. De
gestalter, hän frammanar, rycka honom med sig och beherska
honom. När hän träffar pä nägot, som anslär hans fantasi, gri-
pes hau liksom af en glad öfverraskning och utmalar det med
tydlig förnöjelse, utan att bry sig ora huruvida det sä mycket
har att skaffa med hufvudsaken. Man kan säga att der finnes
nog af handlingar, men föga handling. Men med denna bekyra-
merslösa lust att följa företeelserna i spären inkommer i hans
verk ett drag af innerlig naivitet, som väl förutsätter okunnig-
het om skönhetslagarnas fordringar, men icke härflyter derur,
utan är ett medfödt grundanlag i hans skaplynne. Att skildra
verkligheteu sädau den var skall hän hafva ansett som sin poe-
tiska uppgift, men denna hans realism var miudre någon genora
eftertanken framkallad estetisk doktrin, än fastmera yttringen
af den hjertans lust, lifsföreteelserna väokte hos honom.

Det naiva, okonstlade, omedelbara i denna hans realism
framträder raest i ögonen fallande i språket. Det är fullkomligt
allrnogens tungomål pä ett tyvärr mera förorenadt spräkomräde,
som hän utan betänkande upptagit i hela dess otymplighet och
rähet, men äfveu med hela dess friskhet, fyndighet och kraft.
Äfven deri iigger en omedelbarhet ooh reflexionslöshet, liksom
i hans ofta rätt grofkoruiga qvickheter. »Det är en glädtighet,
som ej har tid att rodna, förr än man skrattat», kan man säga
med Kellgrens ord om Bellman.

Dä man tili detta lägger Kivis specifikt dramatiska begäf-
ning, som gör det för honom svärt att berätta nägot, sävida
hän ej fär röra sig i dialogform, hvarpä roraanen Seitsemän
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veljestä leranar sä släende bevis, är det naturligt att hän fram-
för allt mäste vara stark i framställningen af skarpt individua-
liserade, ur lifvet gripna karakterer. Också är det den kraftiga,
liffulla karaktersteckningön som ger hans arbeten deras förnämsta
poetiska värde och fär öfverskyla bristen pä konstnärlig kom-
position, liksoin det är den hjertans lust, hän har vid företeel-
serna, hvilken fär ersätta den komiska kraft, som röjer sig i en
verklig kornisk plananläggning. Sä tumia eller traska hans ge-
stalter fram okunniga om mälet för sin tillvaro, liksom de ro-
Hga figurerna i en holländsk kirmess dricka eller rasa i allsköns
ro och gamman.

Men lik de finska folkskalderne, med hvilka Kivi i mel-

an ett hänseende har beröringspunkter, mäste hau taga dessa
sinä skildringar ur den verklighet, hän i grund ooh botten kän-
ner, eljes förlora de ali lifskraft ooh hans realisra gagnar honom
tili intet. Också i deuna oförmäga att röra sig utom en af er-
fareuheten gifven föreställningskrets visar Kivi att hau ännu i
mängt och mycket befiuner sig pä naturskaldens ständpunkt.
Men pä samma gäng hade hän dock så mycken bildning och
medveten begäfning, att hän mäste ställa sig öfver naturskaldens
omedelbara ständpunkt. Der läg i botten pä hans väsende ett
sedligt allvar, som höjer hans gestalter öfver det i vulgär me-
ning komiska och lyfter dem stundom närä nog upp i humorns
ädlare sfer. Deraf den djupa medkänsla, raan känner för hans
skomakare och skräddare, tili och med för de räa bondtyperna
i Seitsemän veljestä. Man känner att dessa menniskor, trots
deras grothet och vildhet, äro i grund och botten oförderfvade
varelser, friska barn af den natur, i hvilken de vuxit upp. Pä
sinä ställen fär- detta allvar sitt yttre uttryck i det ofta tili
svulst gäende allvarliga pathos, hvarpä prof ej saknas i nägot
enda af Kivis dramatiska arbeten. Vi päminna exempelvis
ora bröllopstalet i Nummisuutarit och sagorna i Seitsemän
veljestä. Denna sida i hans skaplynne är värd ali uppmärk-
samhet, ty den visar att man kanske dömer förhastadt, dä
man anser honom i folkkomedierna hafva uttömt det väsent-
liga innehället af sin skaldeande. Möjligt är att dessa skulle
utgjort endast det första skedet i hans skaldskap, orn de yttre

7
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vilkoren medgifvit honom en fortgäeude utveokling. Man är
böjd att anse dem som ett halfhetsstadium, då hau ännu famlar
och söker efter form, sliten mellan naturskaldens bekymmers-
löshet om alla skönhetslagar och konstskaldens kritiska besiu-
ning, och det med sä myoket större skäl, som ju hans senare
dikter röja en längtan att röra sig inom högre omräden, om ock
bernödandet endast i ett fall kröntes med framgäng. Och helt
säkert var denna kamp ej sä lätt; snarare var dess häftighet äf-
ven i sin män orsakeu tili skaldens undergäng. Ogonskenligt
är att i samma män skalden tyckes vakna tili konstnärlig be-
sinning, träder äfven allvaret och det patetiska, det senare vis-
serligeu i allt renare form, tydligare i dagen. Möjligen ha vi
här en antydan om den rigtuing, hans utveckling kunnat taga,
derest ej, utom den svårersättliga bristen i hans bildniug, yttre
och iure oraständigheter orniutetgjort den.

Bfter att sälunda hafva angett hvad vi anse som det
mest karakteristiska i Kivis skaldskap, uppehålla vi oss ioke
vid analysen af hans särskilda arbeten 1). Nummisuutarit (Mo-
skomakarena) utkom samma är som Kullervo, 1864. Denna
stora folkkomedi bar med rätta hlifvit ansedd för Kivis mest
originela, om också icke mest belgjutna skapelse. Det är för-
nämligast pä grund af detta stycke vi ofvau skildrat hans skap-
lynne ooh beböfva derför icke uppebålla oss vid bristen pä enhet
och pä ali slags nödvändigbet i styckets fortgäng och afslutning.
Meu Nummisuutarit är ett belt galleri af odödliga, bumoristiska
eller åtminstone tokroliga folktyper. Det är ocksä närmast pä
denna oraständigbet och pä den i ali siu bredd sä lifliga och
putslustigt allvarliga dialogen som styckets framgäng pä scenen
beror. Af kritiken vann Nummisuutarit ett gangka allmänt, ehuru
ioke odeladt erkännande. Som ett erkännande af dess betydelse
inom den gryende finska vitterheten kan det anses att Kivi
1865 tilldömdes Senatens dä för första gängeu utdelade stora
täflihgspris 2,500 mark.

Denna framgäng verkade uppmuntrande pä diktaren, hvars

’) De, som vilja närmare taga kännedom om Kivis dramatiska
arbeten, hänvisas tili Finsk tidskrift, tomen YI, pg. 294 ooh följ. eamt
398 och följ., der en längre afhandling om Kiviä dramer förekommer.
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lefnadsförhällanden icke voro de gladaste, nedtyngd som hän var
at ekonomiska bekymmer och sjuklighet. Den sporrade honom
tili fortsatta literära arbeten. Hau skref derora 1865 tili en af
sinä bröder: »denna sommar har jag skrifvit mer än nägonsin.
Mä hända kommer tili julen att tryokas tre nya böcker af miu
hand, ty Nummisuutarit har uppmuntrat mig».

Ocksä utvecklade hau under de följande fem ären en bety-
dande produktivitet, ty median ären 1866 och 1871 publicerades
af honom icke mindre än fem nya dramer, en lyrisk diktsamling
sarat deu digra romanen Seitsemän veljestä. JFörst (1866) ut-
kom diktsamlingen Kanervala, hvilken väl bland alla Kivis ar-
beten har deu minsta betydenhet. Kivi kämpade hela sitt lif
igenom med versformeus svårigheter utan att nägonsin öfver-
vinna dem; hans dikter äro i formelt hänseende ytterst ofull-
komliga, syunerligast som hän dervid tog sig vissa spräkliga
friheter, som af alla granskare blifvit sträugt klandrade. Yärre
än detta är dock att Kivi saknade egentlig lyrisk begafning.
De flesta af hans dikter höra tili den berättande lyriken ooh
höja sig ej öfver medelmättan. I syunerhet der erotiska strän-
gar a*isläs, klingar hans lyra matt ooh svag. Bättre äro skogs-
sängerna, hvilka i friskhet och kraft synas oss öfverträffa de öf-
riga. Endast i helt fä stycken utsjunger hau direkt sitt iure,
och bland dessa vilja vi framhälla stycket Ikävyys, eraedan det
ger oss en blick in i skaldens allt annat än glada själstillständ.

Hans lynne fördystrades uernligen af mängahanda omstän-
digheter. Hans ständiga ekonomiska betryok nedtyngde honom;
det smärtade liouom att fortfarande nödgas ligga sin välgörarinna
i Sjundeä tili besvär, dä hou sjelf ej lefde i nägra lysande om-
ständigheter. Hän hade visserligen en ooh annan fundering
att skaffa slg nägot lefnadsyrke att studera tyckes hau
alldeles slagit ur hägen men de kommo ej tili utförande.
Tili dessa bekymmer koin ett kroppsligt illabefinnande, som när-
mast visade sig i ett ytterst försvagadt och irriteradt uervsystem,
som ej lemnade honom ro att ordentligt gripa sig an med nä-
got arbete. Henna uervositet förminskades hvarken genom de
umbäranden, hän ofta fick utstä, eller genom hans ofta oordent-
liga lefnadssätt. Den tycktes tilltaga är frän är utan att kunna
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hvarken hejdas ellei - hotas. Derjemte verkade väl ej heller haus
ifriga författareverksarnhet med det deraf härflytande ofta öfver-
spända själstillstäudet välgöraude pähonom; mä hända tillkommo
ännu andra orsaker. Alit nog, väl stod det ioke tili med ho-
nom hvarken fysiskt eller psysiskt. Sä rnycket mera beundrans-
värd är den produktivitet, hari under dessa omständigheter för-
mådde utveckla.

Samma är som den lyriska diktsamlingen utkom Kivis
andra folkkomedi Kihlaus (Förlofningen), som i plananläggnin-
gens helhet stär öfver Nummisuutarit, sarat äret derpä dramerna
KarJcurit (Flyktingarna) och Yö japäivä (Natt och dag). Det
är i dessa häda arbeten Kivi sökt behandla äimien ur bildniugs-
omräden, som lägo utöfver hans erfarenhetskrets. I synnerhet
det förstnämda är väl att anses som hans svagaste alster. De
ega i likhet med de föregäeude dramerna betänkliga fel i kom-
positionen, men sakna totalt ali hälluing, liksom de sakua den
originalitet ooh friskhet i karaktersteckning och dialog, som ut-
märka Nummisuutarit och Kihlaus. De kunna lämpligast an-
ses säsom tekniska förstudier tili det skådespel, som är 1869
publicerades och hvilket helt säkert är Kivis rnest formfnllän-
dade verk, Lea. Amnet i denna enaktsdram är bibliskt ooh
uppfattningen af lifsförhållandena i Judeen, den tiden Frälsaren
gick der förkunnande sin lära, visserligen folkelig, men genuiu
och varm. Det var betydaude, haltfulla lifsförhällanden, men
med dessa kände sig diktaren fullt förtrogen, och denna omstim-
dighet fär väl i främsta rumtpet tillskrifvas den bättre hällning,
som röjer sig i detta drama, der ioke blott karaktererna, ehuru
högre och haltfullare an i hans folkkomedier, aro förträffligt
teoknade, utan ock en klar grundtanke genomför sig pä ett
gauska tillfredsställande sätt, medan tidsskildringeu är färgrik
och fängslande. Frän uppförandet af detta stycke den 10 maj
1869, dä titelrolen utfördes af fru Haa, kan man räkna den
finska teaterns hegynnelse.

År 1870 utkom hans omättligt länga roinan Seitsemän vel-
jestä (Sju bröder), hvilken rör sig äter inom samma kretsar,
som Nummisuutarit och Kihlaus. Ehuru den sälunda först sent
framträdde iuför offentligheten, hade den dock säkert mänga är
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gänger omskrifvit den. Det var ej ett lyokadt grepp af Kivi
att försöka sig i romanformen. Hän var här fri från det rent
yttre tväng af sammanslutuing, som dramats form pålägger, och
kunde derför breda ut sig i oändlighet, hvilket hau äfven gjorde.
Hans romau är derför i högsta grad tröttande, och nägon större
Hflighet har hän knappast kunnat ästadkomma genom att allt
sora oftast läta berättelsen öfvergä tili dramatisk form. Men
denna roman eger dock sä många ypperligt tecknade karakte-
rer och öfverflödar af sä mycken humor och originalitet, att den
mäste räknas tili ett af den finska vitterhetens mftrkligare al-
ster. Dock ser det ut som skulle Kivis andliga krafter mattats
vid detta verk, ty det synes oss ej ega samma friskhet ooh
glädtighet, som Nummisuutarit och Kihlaus. Här är realismeu
mer än en gäng drifven tili rähet och qviokheterna tili plump-
heter, hvilket ock framkallade det stränga omdöme, som af fin-
ska literaturens främste mälsman fäldes i synnerhet öfver detta
arbete af Kivi. Professor Ahlqvist säger i receusionen af Seit-
semän veljestä bland annat: »Det var i en föga lyokosam stund
Finska literatursällskapet fattade beslutet om detta arbetes of-
fentliggörande, ty derigenom hade sällskapet ädragit sig sjelf ett
befogadt klander, hr Kivi medömkan ooh löje och den finska
literatureu bäde klander, medömkan och löje», hvarjemte hän
på ett annat ställe stämplar boken säsom »en skamfläok för den
finska literatureu».

Emellertid hade Kivis helsotillständ blifvit högst betänk-
ligt; haus dysterhet hade börjat antaga karakteren af siunessjuk-
dom, ocb det kallsinniga emottagande, Seitsemän veljestä röute,
förvärrade det onda. Bruten tili själ ooh kropp sammanskref
hän ännu ett draraa, Margareta, hvars ide dock en annan ut-
tänkt. Det ftr ett öfverspändt, feberaktigt stycke, omöjligt bäde
tili pian ooh karakterer. Suart derefter var det slut med altai-
den. År 1871 utskrefs hau som obotligt vansinnig ur därhuset,
hvarefter hän värdades hos sin bror i Nurmijärvi, der hän
afled nyärsaftonen 1872.

Genom Alexia Kivi blef en ioke föraktlig gruud lagd tili
en geuuint finsk dramatisk literatur, ty de finska originaldra-

53



mer, som före honom fuuuos, kuuna ej pä något sätt uthärda
jernförelse med hans skapelser. Med rätta är äfveu uppkorasteu
af en finsk teater förbunden vid Kivis namu, vid uppförandet
af hans fullmognaste verk, Lea. Det är naturligt att tillvaron
af en finsk teater mer äu något annat raäste bidraga tili att
frarakalla en dramatisk literatur pä finska spräket, men denna
utgjordes sjelffallet mest af öfversättningar. Yisserligen försökte
sig den eua ooh den andra författareu ooh författarinnan pä
originalproduktiou, men dessa frambringelser voro i allmänhet
af obetydligt värde i jembredd med öfversättningarna. Yi ha
bland finska dramatiska skriftställare blott tvenne, bvilkas verk
ega den betydelse, att de päkalla en kort redogörelse. Dessa
skriftställare äro Å, Törneroos ooh E. A. Jahnsson.

Anders Törneroos föddes i littis socken 1835, blef student
1858 samt magister 1864. Hans författarenarnn Tuokko var ra-
dan kändt genom i tidningar ooh kalendrar offentliggjorda le-
diga lyriska öfversättningar ooh egna dikter, då hän 1868 fram-
trädde med sitt femakts sorgespel Saul, hvilket verk utgör hans
förnämsta bidrag tili den finska vitterheten.

Deu svårmodige judakonungen Saul, som i kansi an af sin
hjeltekraft vägar vika frän Jehovas starka, oblidkeliga bud, är

onekligen en i hög grad tragisk personlighet, ooh i delta hän-
seende kan man säga att Tuokko träffat ett godt vai. Men vid
genomläsningen af hana sorgespel finner man dock snart att
äninet öfverstigit hans krafter, eller rättare, att den poetiska
begäfning, soin Tuokko besitter, föga är lämpad för drarnat.
Sauls historia är med temmelig fullstäudighet framstäld, men
man saknar denna euergiska koncentreriug ooh djerfva spänning
framät, som på samma gäng den förlänar drarnat dess högsta iu-
tresse meddelar det den iure nödvändighet, hvilken skall sam-
manhålla de spridda delarna tili ett. Denna omständighet stär i
närä sammanhang med den i allmänhet matta karaktersteckniugen
i Saul, hvars väldiga skepnad borde dominera det hela, men är

mä hända det parti, som minst väoker värt deltagande. Svårmodig
är hän nog ooh misstänksam, grym, der sä behöfves, vekhjertad
ooh ädel, då så skall vara, men man saknar denna sjelfständiga
hjeltestorhet, det mägtiga patos, som borde beherska alla dessa
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skilda egenskaper och pä samma gäng höja honom öfver hans
omgifning. Hän bildar ej ett karakteristisia helt, hän synes
hopflickad af en raängd de mest olika beständsdelar och fullkom-
ligt beroende af sin omgifning. Det förefaller som om Tuokko
värit rädd att läta honom synas för mycket skyldig och derför
satt vid hans sida den nattsvart nedrige Doeg, hvilken leder
honom som ett barn och drifver honom tili allt ondt. Men
härigenom förlorar Saul ohjelpligen vär medkänsla, hän synes
hvarkeu stor eller fruktansvärd, utan helt enkelt svag. Denne
Doeg, som alltid passar pä att i länga afsides monologer lägga
fram sin svarta själ, för länga afsides utgjutelser hafva i all-
mäuhet alla personerna i sorgespelet stor svaghet är för öf-
rigt ingen lyokligt utförd figur; hans ondska saknar inteusitet
och kraft, hän är en figurant af teaterbofvarnes stora familj.
Högre intresse inger Davids och Mikals kärlek samt Jouatans
ädla vänskap. Pä dessa områden af mera lyrisk art bar Tuokko
synbarligen värit bättre heraraastadd, och här dröjer man gerna
vid de länga monologerna. Ty Tuokkos gestalter förefalla mest
som om de talade endast monologer, äfven dä de resounera sius-
emellan; sä litet framkalla 1 allmänhet replikerna hvar andra.
Deuna böjelse för monologen likasom äfven den högre poetiska
flftgt, som genomgär de erotiska och vänskapsutgjutelserna, läta
oss ana inorn hvilket ornräde Tuokkos egentliga begåfniug är
att söka. Hän är i vida mindre grad dramaturg äu lyriker.
Man kunde säga att hau uppfattar händelserna nastan episkt,
karaktererna deremot fullkomligt lyriskt, ulan att hau förmär
sammansmälta dessa bäda element tili dramatisk enhet.

Det som dessa brister oaktadt gjort Tuokkos Saul mera
observeradt äu måuget annat af den finska dramatikens verk är
det ovanligt rena och vackra spräket. Ty i formelt spräkligt
hänseende står Saul bland det allra främsta i finska vitterheten.
Pörfattaren beberskar det för den högre poetiska stilen outbil-
dade spräket med stor lätthet, man märker ej vid hans välklin-
gande jamber, hvilka svärigheter det för detta yersslag sä olämp-
liga finska spräket stält i vägen, och rimmen, som hän ofta an-
vänder, aro vida mer fulltouiga och rena, än man i allmäuhet
påträffar i finsk poesi. I detta hänseende tillkommer Tuokko
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eu aktningsvärd plats inom den finska vitterbeten. För scenen
är deremot hans drama alls icke lämpadt, lika litet som nägot
försök torde gjorts att uppföra det.

Produktivare än Törneroos är Evald Ferdinand Jahnsson
(född i Gustaf» kapell 1844, student 1864 ocli magister 1869).
Ebuni lian nägot öfverträffar Törneroos i att sammanställa hän-
delserua dramatiskt äfvensdm i dialogens styrka, torde dock hans
betydelse inora den finska vitterbeten vara mindre än dennes.
Ty hän eger hufvudsakligen samma brister sora Törneroos, nem-
ligen felaktig komposition ooh svag, ofta oklar karaktersteckning,
utan att hau förmätt raeddela sinä arbeten den lyriska flägt
sora dook ger en viss idealitet at Törneroos’ sorgespel, kvar-
keinte hans spräk saknar den elegans, sora sä fördelaktigt ut-
raärker Saul. Jahnssous förnämsta betydelse ligger deri, att
hän upptagit ämuen ur Pinlands historia eller ätminstone gifvit
sinä dramer en historisk bakgruud. Hän bar derraed inslagit
en rigtuing, sora torde förtjena efterföljd. Af hans dramer är

Lalli, sorgespel i fem akter, det sora tili uppräuningen är störst,
men tili utförande svagast. Yid första blicken synes kristendo-
mens första kamp med hedendomen i värt land erbjuda rikt
stoff för en sorgespels författare, men da man ihägkommer iin-
narnes outvecklade kulturlif ooh religion i jembredd med sven-
skarnes, finner man snart att förhällandet mellan de bada mot
hvar andra fiendtliga grupperna ooh de af dem representerade
principerna var alltför olika ooh ojemnt för att kumia ge upp-
hof tili en rent tragisk konflikt, Henna olikhet bar Jahnsson
förmått utjemua hvarken genom psykologisk styrka i karak-

tersteckningen eller genom att t. ex. tillägga finnarne en tillräck-
lig dosis patriotisra, som möjligen kunnat estetiskt ersätta deras
andliga underlägsenhet i öfrigt. Het sätt, hvarpä hän förändrat
sägnen om biskop Henrik ooh Lalli, kan för öfrigt ej heller kal-
las väl funnet. Jabnssons bästa arbete är väl treakts skådespe-
let Bartholdus Simonis, bvartill motivet är taget från en histo-
risk händelse under striderna vid Wiborg 1656. Eburu längt
ifrån mönstergilt i afseende å komposition ooh karaktersteckning,
innebäller stycket dock flere intressanta scener, bvarför det
äfyen haft bättre framgäng pä scenen än nägot annat af Jabns-
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sons stycken. Ty såväl detta som Lalli och det ganska obe-
tydliga skädespelet Raatimiehen tytär (Rädmannens dotter) ha
uppförts af finska teatern.

Härmed är i korthet redogjordt för det förnämsta inom
den finska dramatiken, ty ehuru utom de ofvan uppräknade
ännu ett mindre antal smärre originaldramer förefinnas, äro
dessa af den beskaffenhet, att en redogörelse för dem ej här
kan ifrägakomma. Under de senaste ären har likväl den finska
teaterns repertoar riktats med ett par mera anmärkningsvärda
dramatiska arbeten med ämnen ur folklifvet, men då dessa ej
ännu i tryck äro för den stofa allmänheten tillgängliga, uppta-
gas de ej här tili behandling.

IV

Det är ett ofta upprepadt pästäende, som nastan blifvit
ett axiom, att finnarnes poetiska skaplynne är af genomgäende
lyrisk art. Och i sjelfva verket kan man vid studium af den
finska vitterheten ej undgå att observera hurusom lyriken är
den art af poesi, som idkats mest och med största framgäng,
ett förhällande, som ur raänga grunder läter sig förklara, äfven
om man ej vill tillskrifva sjelfva den egendomliga inlandsnatu-
ren nägon särskild inverkan.

Pörst och främst torde det vara ett obestridligt faktum,
att alla finska lyriker sä godt som utan undantag tagit ett djupt
intryck af den finska folkpoesin, hvars karakter äv öfvervägande
lyrisk, säsom redan förut påpekats. Under hvarje förhällande
mäste inflytandet af en folkpoesi, sä ursprunglig och gedigen
som den finska, vara betydligt, men detta inflytande vinner i
betydenhet genom de nyväckta finskhetssträfvandena. Ty utorn
att beundran för en sak lätt leder tili öfverskattning af dess
värde, blef man genast frän början ense om att det, som i dju-
paste mening var nationelt finskt, i Kalevala och Kanteletar
framträdt i sin högsta och omedelbaraste form. Man hade i
dem den grundval, pä hvilken en finsk kultur kunde byggas.
Pä grund häraf blef, säsom naturligt var, den finska folkpoesin
det främsta mönstret för de finske sångarne. De tillegnade sig
dess naturåskädning, dess känslostämningar, säsom varande fram-

8
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för andra poetiska och nationela, medan Kalevalahjeltarne, främst
Väinämöinen, fingo släppa tili den mytologiska och allegoriska
apparaten vid de högstämda fest- och tillfällighetspoemen, der
ju allegoriserande alltid hörde tili saken.

Sålunda bidrogo finskhetssträfvandena tili ett entusiastiskt
upptagande af det poetiska innehället i Kalevala och Kanteletar,
men de gäfvo äfven mera direkt impulser tili finsk lyrik. I
sjelfva finskhetssträfvandet lag ett lyriskt moment, som finner
sitt uttryck i patriotiska- ooh stridssänger, hvilka tolka hela
skalan af lyriska stämningar från fosterlandskärleken tili hatet
mot de olika tänkande. Sänger *af detta innehäll bilda en icke
så alldeles obetydlig del af den finska lyriken.

Jemte dessa inflytelser, som, modifierade efter de enskilde
skaldernes individualitet, mer än annat verkat bestämmande på
den finska lyrikens karakter öfver hufvud taget, utöfvade äfven
Finlands svenska vitterhet en märkbar inverkan pä de finska
diktarne. Och ett motsatt förhållande hade värit onaturligt, ty
äfven med bästa vilja i verlden kan man aldrig omintetgöra
verkningarna af sin uppfostran, synnerligast i den mån denna
värit bildande och civiliserande. Sä närä är de finska sängar-
nes skaplynne beslägtadt med de svenskes, att deras alster, när

de försöka ställa sig utom inflytelse af folkpoesin och finskhets-
sträfvandet, merendels hafva fullkomligt den svenska lyrikens
grundton och karakter. Särskildt finner man snart huru Rune-
bergs inflytande värit stort. Hans renande inverkan skönjer
man ioke blott i innehället, utan i ännu högre grad i formen,
åt hvilken alla de bättre finske lyrikerne synbarligen försökt
meddela den Runebergska enkelheten och klarheten.

Af stor betydelse för uppkomsten af en finsk lyrik var
dessutom det sakförhällande, att spräket egde vida rikare res-
surser för detta slag af diktning än för nägot annat. Säväl ro-
manen och novellen som dranaat fordra nämligen ett ej blott i
de bildades umgängeslif utan inom flertalet af bildningsomrädena
bögt utveckladt spräk för att nå nägon betydenhet. Inom det
finska spräket pägär i dessa hänseenden ett utvecklingsarbete,
som ännu blott är i sin början, ett par mansäldrar gammalt;
det gäller ej blott att följa med kulturspråkens utveckling, utan
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tili en början att i någon män upphinna dessa, som ha flere
seklers bildningsarbete bakom sig. Ooh det är härvidlag ej
gjordt med att skapa nya ord, uttryck ooh vändningar i spräket;
nydauingarna mäste äfven vunnit burskap i ett lefvande bild-
ningsspräk. I fördelaktigare läge befinner sig dä lyriken, som
ock tili sitt väsende är sädan, att den rör sig inom enklare lifs-
förhällanden. Här förefinnas betydande förarbeten i spräkligt
ooh formelt hänseende, först ooh främst i folkpoesin. Denna
medförde icke blott ett nytt innehäll för lyrisk diktning, utan
äfven en bestämd teknik, som med fördel kunde upptagas, ett
väl icke omfattande, men allmängiltigt poetiskt språk ooh en
rikedom på vändningar, lika genuina som vackra ooh känslofulla.

Men vidare bör märkas, att den lyriska diktningeu inom
finska yitterbeten idkades vlda tidigare än nägot annat slag af skald-
skap, hvilket ej kuude undgä att utöfva sitt inflytande i rent
formelt hänseende. Utom de enskilda qväden, som en ooh an-
nan författare redan i finska vitterhetens äldre perioder tili me-
nighetens religiösa nppbyggelse eller förnöjelse funno sig manade
att frambringa, uppträdde vid detta sekels början en sä produk-
tiv lyriker som Judon, hvars föredöme ej kunde blifva utan ef-
terföljd. Om Gottlnnds ooh A. Poppii poetiska produktion är
förnt taladt, men jemte dem uppträdde redan före Kale valas
ooh Kanteletars offentliggörande en hei hop författare ooh öf-
versättare säsom bröderna Peter ooh Erik Tietien, Karl Saksa,
Jakob Heickell, Klas Johan Kemell ooh andra, hvilkas namn
nu äro alldeles bortglömda, med en mängd lyriska qväden, för-
nämligast i Oulun Viikkosanomia, hvilka qväden väl alla i sin
män nägot bidrogo tili att formelt utveckla spräket. Denna sä
att säga dilettantproduktion har sedän dess fortgätt med ett
jemt stigande i qvantitativt hänseende, en vanlig företeelse in-
om hvarje lands vitterhet vi vore i tillfälle att fram-
lägga långa rader med namn på finska diktare men denna
produktion förlorar naturligtvis ali högre betydelse, sä snart
skalder med verklig poetisk begåfning framträda ooh intaga en
dominerande ställning.

Det räckte dock länge nog innan nägon finsk diktare fram-
trädde inför offentligheten med en större diktsamling. Äfven
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skalder med verklig begäfning föredraga att antingen publicera
sinä alster i tidningarna eller förbinda sig med audra om ut-
gifvandet af någon kalender. Sä var fallet med den begäfvade
diktaren Samuel Gustaf Berg (1803 —1853), känd såsom skald
under namnet Kallio. Född i Uleåborg blef ban 1822 student
i Åbo, samt egnade sig sedän åt juridiska studier. Hans bana
blef dock i förtid afbruten, ty redan före hans trettionde är
började hans ögon pä ett oroande sätt försämras, sä att ban in-
om kort blef alldeles blind. Hans stycken, som finnas publice-
rade dels i 2;dra delen af G-ottlunds Otava, dels i Oulun Viik-
kosanomia, äro ej mänga, men stä genom sin klarhet och sitt
musikaliska spräk vida öfver hans samtids alster. Mest kändt
bland dem är * Oma maan, der ban med framgäng användt det
antika, elegiska versmättet. Retoriskt ocb grant, torde dock
detta stycke böra anses såsom underlägset flere af hans öfriga,
der en om folkvisan päminnande enkelhet ofta pä ett behag-
ligt sätt framträder. Mer produktiv, men med mindre poetisk
begäfning var Anders Bäty (1825 —1852), hvilkeu dog som
barnalärare i Nurmijärvi. Hän publicerade sinä dikter i sär-
skilda tidningar samt i dikthäftet »Lauluja Suomen neitosille».

Den första betydande lyriska diktsamlingen erböll den
finska vitterheten dock först 1860 i » Sakeniä» (Gnistor) af pseu-
donymen A. Oksanen. Flertalet af de i samlingen förekom-
mande dikterna bade förut stätt att läsa i tidningar, ocb det
var ej för någon vän af den finska vitterheten obekant att de-
ras författare var August Engelbrekt Ahlqvist, redan då bekant
som finsk spräkforskare.

Född 1826 i Kuopio uppväxte Ahlqvist i en af Savolax’
naturskönaste trakter och blef redan från barndomen förtrogen
med det finska folket ocb dess spräk. Om de djupa intryck
ban mottagit från sin barndomsnejd med dess sjöar, sund ocb
skogar ocb från dess hurtiga befolkning, vära måhända mest
lifliga inlandsbebyggare, vittnar hans säng >;Savolaisen laulu■»,
som med rätta blifvit den mest populära af alla finska sänger.
Ar 1844 blef hän student ooh egnade sig från början sä godt
som uteslutande åt finsk språkforskning och etnografi. För den
skull gjorde ban ären 1846—47 ooh 1854—58 omfattande forsk-
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ningsresor bland de finska stammarne i Eyssland. Frukten af
dessa blef, utom fängslande, ofta i humoristisk stil hälinä rese-
berättelser, flere högt ansedda vetenskapliga arbeteu inom den
jemförande finska språkforskuingen. Då hän år 1863 blef pro-
fessor i finska spräket och literaturen, var hans auseende som
en af landets förste auktoriteter i dithörande frägor redan er-
kändt. I sitt professorsspecimen, Suomalainen runousoppi, ut-
redde hän lagarne för den finska verskonsten. Denna värde-
fulla metrik ger tili känna att hän Tunnit sin öfverlägsua tek-
niska skioklighet som skald genom omfattande studier af sprä-
kets natur. Af hans öfriga vetenskapliga arbeten namua vi här
endast »De vestfinsha språkens kulturord », (1871), ett verk af
stor betydenhet för utredandet af finnarnes etnografi ooh äldsta
kulturförhållanden.

Ahlqvists betydelse för finska literaturen ooh finskheten
är väl sålunda i främsta rummet vetenskapsmannens, och det
är ögonskenligt att hans omfattande verksamhet som spräkfor-
skare verkat i icke riuga grad hämmande på hans poetiska pro-
duktion, som hvad qvantiteteu beträffar ej är synnerligen stor.
Hans samlade dikter, sädana de föreligga i sista upplagan af
Säkeniä (1874), omfatta endast en volym pä icke 200 pagina
och det vill nästan synas, som vore hans skaldeverksamhet med
denna publikation i det närmaste afslutad. Jemför man hans
dikter från 1860 med de senare, kau man ej undgä att märkä
att hän egnat allt färre ooh färre stunder åt poesin, men ock
att en viss afmattning i andra hänseenden gjort sig gällande
trots de nya toner hän i sin senare diktning merendels anslagit.
Man har hört den förmodan framkastas, att Ahlqvists diktning
skulle lika myoket framkallats af lust att visa huru finska sprä-
ket kan och bör behandlas en språklig renhet och fulländ-
ning är det, som man i allmänhet mest betonat hos hans skald-
skap som af verklig poetisk ingifvelse, och antagligt är att
hvardera omständigheten verkat bestämmande pä honom. Men
man behöfver ej mycket sysselsätta sig med hans dikter för att
af deras innehäll linna att Oksanen är en lyriker af rang.

Hvad som i hög grad ädrager sig vår uppmärksamhet vid
Oksanens lyrik är dess i förhällande tili hans inskränkta pro-
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duktion öfverraskande stora omfäng. Hän hemtar sinä inspira-
tioner från fosterlandskärleken och dermed sammanhängande
känslor, från den religiösa betraktelsen, från kärleken och andra
lifvets förhållanden af mer subjektiv art. De sänger, som be-
röra fosterlandet, höra utan tvifvel tili hans kraftigaste ingif-
velser, och hän har genom dem gjort sig tili finskhetssångaren
ex professo, ty de tiestä bland dem, och just de mest energiska,
hafva inspirerats .af finskhetssträfvandet. Det är doek den ti-
digare, mera lugna och sympatiska fennomanin man möter hos
Oksanen. Det är visserligen hän, som i *Suomen valta » köm-
mit fram med slagordet »yksi mieli, yksi kieli» finsk tunga,
finskt sinne skall vara Finlands skydd, ett sinne, en tunga skall
stämma Yäinös folk tili harmoni, som i »Silloin saisi Tuoni
tulla» sjunger att döden dä skulle komma Ijaf, när Finland sä-
ges resa sig ur sin vanmakt ooh finska spräket hördes från hvarje
finskt folks mun, meu det är äfven hän, som i »Meidän vie-
raissa käynnit», ett i de nyare folkskaldernas halft skämtsamma
manör diktadt stycke, finner att vårt umgänge ej är att söka
hos de förkrympta lapparne, de russifierade ingrorne, de förslaf-
vade esterne den ungerska slägtskapen förbigäs —, utan hos
svenskarne.

»Du, som oss en moder blifvit
och oss ljus och bildning gifvit,
Sverge, du emot oss tar.
Om blott dig vi kunna gästa,
nog den ömmaste ooh hästa
moderfamn för oss du har 1 )».

Det ligger i Oksanens patriotiska lyrik nägot positivt, en
maning tili vorksamhet och en skarp varning för häglöshet och
fåfäng äflan; det negativa element som hos senare finskhets-
skalder framträdt i besjungandet af hatet mot motständarena
och i maningsrop tili dessas våldsamma förintelse, finner man ej
hos honom. Och dervid bevisar hän sin poetiska takt genom
att det oaktadt aldrig ställa sig på sammanjemkningens och
ackorderandets flaoka ståndpunkt, som visserligen kan vara gan-

’) De öfversättningar från såväl Ahlqvist som Krohn, hvilka
här anföras, aro hemtade från »Från Saimens och Päijänes strmder».
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ska trygg ooh beqväm, men som föga erbjuder den poetiska
fantasia de vidgade vyer framät, som är hennes åskådningssätt.
Hän arrangerar aldrig dessa rörande försoningsscener mellan
finskan ooh svenskan, hvilkas poetiska hait är jemt lika stor
som dessa moderna duellers »pä lif ooh död>, dä motständarene,
efter att ha gifvit hvarandra en liten rispa, förklara hederns
fordringar tillfredsstälda ooh försonade ätskiljas med en förbind-
lig bugning. Oksanens religiösa lyrik, allvarlig ooh kraftig som
hans diktning i allmänhet, förbigä vi, emedan den utgör en en-
dast obetydlig del af hans skaldskap. Mera anmärkningsvärd
är hans erotiska diktning, der folkpoesins inflytande är i ögo-
nen fallande. Den eger i allmänhet folkvisans rika naturel,
visserligen något härdad ooh försinnligad genom skaldens egen
kraftiga natur ooh en modernare äskådning. Ett par af dem
utgöra endast omdiktningar af nyare folkvisor. Hän anslär
bland dessa dikter ofta en skämtsam ton, som dock ej fullt vill
få den glädtiga klangen; det mera allvarliga ligger bättre för
honom. En anmärkningsvärd plats bland de dikter, som gjort
kärleken tili sitt ämne, intager romansen »Koskenlaskijan morsia-
met:» (Eorsstyrmannens brudar), otvifvelaktigt den bästa finska
dikt i den genren. Affattad i det sä att säga genomarbetade
manör, som är Oksanen eget, skildrar den kärleken ooh svart-
sjukan hos sjöjungfrun, dä hon ser den unge forsstyrmannen,
som fätt hennes hjerta, färdas genom skumhvirflarne med sin
brud. I svartsjukans första, lidelsefulla vildhet höjer hon från
forsens botten en häll, mot hvilken bäten med de båda älskande
krossas. De dikter af Oksanen, hvilka beröra andra förhällan-
den i lifvet, bära så godt som uteslutande en prägel af tung-
sinthet, som dock genom hans djupa allvar hindras att siä öf-
ver i det sentimentala. Dessa dikter behandla sängen ooh dess
fröjder, barndomsminnena, svikna förväntningar ooh dystra, en-
samma ögonblick, familjelifvet ooh dess poesi, naturstämningar
ooh dylikt, alltså en ganska vid sfer. Djupt ooh sant kända,
intaga dessa dikter, bland hvilka många äro tili form som inne-
häll rent af fulländade, näst de patriotiska sängerna i Oksanens
skaldskap otvifvelaktigt hedersplatsen. Afven i dessa dikter är
folkpoesins inflytande märkbart. De härstamma i allmänhet från
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en senare period än de öfriga, och om man pä grund häraf
ville sluta sig tili nägon utveckling hos skalden, blefve resulta-
tet det, att hans verldsåskådning antagit en allt dystrare prägel.
Allvarlig har den ända från början värit.

Ty söker man göra sig en sammanfattande föreställ-
ning om Oksanens poesi, så finner man att dess förherskande
grunddrag är en viss kärfhet, som yttrar sig ej blott i valet af
ämnen, utan äfven i det sätt, hvarpå de utarbetas. Hans dikt-
ning tyder pä en fantasi, som är mindre rik och stark, än ihär-
dig och intensiv, som med en viss seghet fasthäller sitt ämne
och utarbetar det längsamt och grundligt. Grundtanken fast-
hälles ooh utföres med logisk konseqvens, inga episoder, som ej
aro af ämnet fullt betingade, draga diktarens uppmärksamhet
från hufvudsaken, biomständigheterna äro strängt sammanked-
jade med grundtanken. Såsom ett exempel mä en af hans
mest prisade dikter »Lähteelle kadussa » (Tili källan bland gat-
stenarne) tjena. Den begynner så här:

»Hvem af naturens döttrar
har dig väl hatat så,
att hon dig fört tili staden
att längs dess gator gå?
Här är ditt lif så ovant,
så glädjetomt det är
ej får du fritt här svalla,
ej ostördt brusa här!»

Följande det här gifna uppslaget, utmälar skalden i detalj käl-
lans ruskiga tillvara bland gatans stenar ooh underjordiska diken,
der den ej kan spegla himmelens skönhet, höra furornas sus
eller kanna blommornas doft. Och nu följer fullt följdrigtigt
en framställning af det välsignelserika lif källan skulle fört om
den fått framväliä ute i den vilda, sköna naturen, och denna
tanke fullföljes xned samma dugtighet som utmålningen af käl-
lans rännstenslif. Bland Tavastlands moar hade den ländt den
försmäktande vandraren tili vederqvickelse, i Savolax eller Ka-
relen hade den blifvit en helig kalla, tili hvilken spåmän och
sjuka kömmit och i hvilken tärnan full af kärlekshopp skulle
bada i sommarnatten; så skulle den sökt sig väg mot hafvet
och under menniskornas skräckfulla undran såsom Imatra stör-
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tat sig i hafvets sköte. Dä sälunda kontrasten mellan rännste-
nens vatten ooh den friska källan i skogen förts tili sin spets
ooh de tankar, som ligga i uppslaget, utvecklats ooh utvidgats
tili så vida vyer det var möjligt inom den gifna ramen, äter-
upptages som en sammanfattande konseqvens den i första ver-
een uttalade tanken, att nägon af naturens döttrar af hat tvun-
git källan att söka sin väg bland gatans stenar i stället för att
läta den enligt sin natur fritt svalla ooh brusa.

Samma dugtiga genoraarbetning af det gifna uppslaget
kunde man uppvisa hos nästan alla Oksanens poesier. Derför
träffar man sä säilän hos honom dessa oförmedlade, öfverra-
skande spräng i tanken, dessa lekfulla, ögonblickliga vändningar,
denna graciösa lek, som vanligen tillhöra en rörligare ooh rikare,
men mindre ihärdig fantasi. Den företeelse, känsla eller tanke,
som inspirerat honom, lägges i de tiestä fall fram i poemets
början, ooh ur det sälunda gifna uppslaget utvecklas sedän re-
gelrätt de poetiska konseqvenserna.

I närä samband med denna allvarliga ihärdighet i fullföl-
jandet ooh utarbetandet af den poetiska tanken stä tvenne
andra oraständigheter, nämligen en viss dragning ät retorisk patos
ooh ett pä samma gäng enkelt ooh ytterst koncist spräk, tvenne
saker som kunde tyokas nastan oförenliga. Så är det dock
ej. Hans patos röjer sig ej i en prunkande, stigande ord-
rikedom, utan i den så högt som möjligt drifna utvidgningen
ooh stegringen af det första uppslaget. I »Lähteelle kadussa»
ha vi ett exempel derpå: frän äsynen af rännstenens flöde steg-
ras hans inbillningskraft ända tili tanken pä Imatras väldiga
vattenmassor. Vi kunde anföra mänga liknande exempel. Men
under detta intensiva fantasiarbete, ooh kanske just för att den
poetiska stegringen i innehället skall så mycket skarpare göra
sig gällande, iakttages den största spräkliga korrekthet, konoisa,
fullt utförda meningar ooh sä pregnanta, påfsak gäende ord
som möjligt; ali oklarhet är pä det omsorgsfullaste undviken.
Ett rikare poetiskt bildspräk erbjuder hans diktion icke. Pä
liknelser ooh äfven metaforer är den mera fattig, men dermed
är ej sagdt att hans spräk skulle hälla sig inom det vanliga
allmänt antagna spräkbruket; tvärtom har hans djupa spräkliga
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insigter satt honom i tillfälle att mer än nägon annan finsk
skald rikta det poetiska spräket med ord och uttryck, lika nya
som öfverensstämmande med spräkets lagar. Och i att kunna
taga vara pä och använda spräkets ressurser, sä att de gamla
vändningarna synas lika nya och öfverraskande som vackra, i
detta afseende stär Ahlqvist onekligen främst bland alla skrift-
ställare pä finska spräket, och hans formela öfverlägsenhet skall
alltid gifva hans arbeten en hög rang inom den finska literaturen.

Sitt sällsynta herravälde öfver spräket har Ahlqvist äda-
galagt äfven som öfversättare af stycken i bunden form. En
stor del af hans »Säkeniä» upptages nämligen af öfversättnin-
gar frän latinet och tyskan, hvilka alla utmärka sig genom le-
dighet och formfulländniug. Särskildt är i detta afseende an-
märkningsvärd hans öfversättning af Sohillers »das Lied von
der Grlocke» för de svårigheter, som der blifvit öfvervunna. I
sammanhang härmed kan framhällas bland Ahlqvists tidigaste
publikationer öfversättningar frän Runeberg ooh Almqvist, hvar-
jemte hän äfven förfinskat och delvis bearbetat flere dramer.

Huru högt Ahlqvist skattat spräkets korrekthet ser man
af hans verksamhet som kritiker. Hans literära recensioner
finnas intagna i särskilda tidningar och tidskrifter, ty Ahlqvist
utöfvade äfven en icke ringa publioistisk verksamhet; är 1847
var hän med om grundandet af tidningen »Suometar » och har
frän 1862 utgifvit tidskriften »Kieletär», hvars närmaste mäl
är att arbeta för finska spräkets vetenskapliga utbildning och
korrekta användande. Hans förnämsta recensioner förefinnas i
Finlands allmänna tidning för ären 1870—1871 samt i Kiele-
tär. Hän uppträdde dä oftast med stor stränghet, ja häesyns-
löshet mot dem, hvilkas spräk ej var korrekt och grammatika-
liskt. Hans anmärkningar voro vanligen dräpaude, och deras
verkan minskades ej genom den bitande, skarpa form, hvari de
framstäldes. Särskildt fick Kivi, såsom förut är nämdt, härdt
sitta emellan för sitt fria spräk, som ofta var allt annat än re-
gelrätt; men snart sagdt alla skriftställare pä finska spräket hafva
fätt nägot litet erfara hans kritiska skärpa.

Den andra finska lyrikern af betydenhet är Julius Leo-
pold Krohn, hvars diktarenamn är Suonio, en af de flitigaste
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skriftställare pä finska språket. Hän föddes 1835 i Yiborg, der
hans uppfostran blef sä mängspräkig som möjligt. Härstam-
mande frän en för icke så mänga slägtled tillbaka tili Peters-
burg inflyttad pommersk familj lärde hän sig i hemmet tyska
säsom sitt modersmäl ooh första undervisningsspräk. Sä fort-
sattes hans undervisning pä ryska, derefter pä franska; derjemte
fick hän som ättaärig med sin moder resa i flere af Europas
länder, hvilket i sin män torde hafva bidragit tili hans utveck-
ling. Sin egentliga skolundervisning erhöll hän i Viborg på
svenska språket och blef sä 1853 student i Helsingfors. Der
studerade hän först naturvetenskaperna i afsigt att blifva lä-
kare, men ändrade snart tankar och slog sig pä historiskt-filo-
logiska studier. Omkring är 1860 började hän sin literära verk-
samhet, hvarvid hän frän första början betjenade sig af finska
språket, hvilket hän som barn hade inhemtat endast genom
samtal med tjenstefolket, men hvars grundliga studium sedän
blef för honom en hufvudsak. Det var i den poetiska kalen-
dern »Mansikoita ja mustikoita » (1859—1863) hän först upp-
trädde inför offentligheten med säväl ätskilliga dikter och skiz-
zer som en uppsats om den nyare finska folkpoesin. Sedän
dess har hän utöfvat en omfattande skriftställareverksamhet som
vetenskaplig och skönliterär författare, publicist och öfversättare.

I jemförelse med Ahlqvist är Krohn en populär skrift-
ställare äfven inom det vetenskapliga omrädet. Hans ypperliga,
akademiska disputation, genom hvilken hän erhöll docenturen i
finska språket, »Suomenkielinen runollisuus Ruotsinvallan ai-
kana, ynnä kuvaelmia suomalaisuuden historiasta » (den finsk-
spräkiga poesin under svenska väldet jemte skildringar ur finsk-
hetens historia, 1862), är ett arhete, som trots sin grundlighet
ooh vetenskaplighet mycket väl kan läsas äfven af icke veten-
skapsmän. I ännu högre grad är detta fallet med hans »Ker-
tomuksia Suomen historiasta » (berättelser ur Einlands historia,
1869—1880 i fem delar), som just genom sin lättfattliga, klara

berättelseform blifvit en af de mest lasta böcker inom den finska
literaturen. Samma populära karakter utmärker äfven hans
publicistiska verksamhet, hvars syftemäl var att genom de illust-
rerade bladen » Maiden ja merien takaa» (1864 —1866) och



»Suomen Kuvalehti » (1873 1880) ge den finska menigheten
en illustrerad tidning efter europeiskt mönster. Dessa tidningar
ega värde såväl genom mänga uppsatser rörande Finlands folk,
natur, historia och literatur, som genom en mängd skönliterära
bidrag i bunden och obunden form. Anmärkningsvärdt bland
hans arbeten tili belysande af den finska literaturen är Helmi-
vyö (1866), en med poetisk takt gjord antologi, erbjudande ett
urval af dikter ända från finska literaturens äldsta tider jemte
korta biografiska notiser angäende författarene.

Sinä poetiska arbeten såväl af äldre som yngre datum
har Krohn 1882 utgifvit samlade i ett band.
»Ack! om jag kunde sjunga
som söderns näktergal!
Och såsom lärkan gunga
i luftens höga sai!

Jag sjönge blott din ära,
du sköna Suomi-brud!
Och dina böner bära
jag akulle upp tili Gud.

Men näktergalens toner
ej fallit på min lott,

tili flygt mot himlens zoner
ej vingen styrka fått.

Dock vill jag tyst ej vara,
men qvittra glad min sång,
då skogens sångarskara
förstummats vintern lång.

Väl bättre sånger stiga
mot Suomis himmel blå,
när våren kömmit. Tiga
vill sparfven gerna då».

Med dessa blida tankar öppnar Suonio i inledningsdikten
»Sparfven» sinä poesier. Skilnaden i hans och Oksanens poe-
tiska skaplynne framgär lätt vid en jemförelse med den senares
inledningssäng sGnistorna»; hans sånger äro gnistor, som der
de flockvis flyga fram i den svarta höstqvällen tyda pä smedens
ihärdiga, tunga arbete vid ässjan; de slockna och försvinna spär-
löst, om de ej trälfa pä nägot som lätt kan bringas tili värme
och låga, men dä tända de flammor, som lysa vida omkring
öfver Finland.

Det hvilar ett vekt, fint drag öfver Suonios säng, pämin-
nande om den finska folkvisan, blott mera uppfostrad och för-
finad. Hans sänglyra är en enligt nyare tiders fordringar konstrue-
rad kantele, som tilläter åtskilliga nya modulationer och grepp
och en oklanderligt ren stämning, men dessa företräden visser-
ligen ofta pä bekostnad af den gamla kanteles oefterhärmligt
naiva klang och tonfärg. Instrumentets karakter är dock oför-
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ändrad. Man kan pä detsamma frambringa en stor mängd de
mest intagande melodier, såväl vemodsfulla som glädtiga, men
man mä ej söka gifva dem en starkare klang, än instrumentet
tilläter, ty dä börja strängarne skrälla fult och disharmoniskt.
För starkare tonmassor fordras väldigare strängaspel.

Det erbjuder en viss svärighet att söka ge någon karakte-
ristik af Suonios skaldskap eller att tili ett helt sammanfatta
de intryck man fär af hans sänger. Otvifvelaktigt skall hvar
ooh en läsa dem med tillfredsställelse; de verka godt och lug-
nande pä sinnet, dessa små, klara dikter, som, väre sig muntra
eller sorgsna, alltid halla sig inom mättans gränser. De poe-
tiska motiven äro, om icke alltid originela, likväl lyckligt funna,
om man undantar en del af hans patriotiska sänger och festlyrik,
der grundtanken stundom förefaller nog trivial, stundom nog sökt.
Intagande och fina äro de skämtsamma eller allvarliga stycken,
som päminna om Kanteletar och Runebergs »Idyll och epi-
gram», hvars inverkan på flere finska lyriker för öfrigt är ganska
märkbar, de innerliga dikter skalden samlat under rubriken
»Emma», samt hans mälningar ur naturen och lifvet, af hvilka
vi som prof intaga den täcka biten »vid vingårdsstakettet».

> God morgon, du härliga flicka!
Så tidigt vid arbetet re’n?»
Hon log och en klase mig räckte
med svällande drufvor sen.

»Du rodnande tärna, med glädje
din vänliga gåfva jag tar;

men säg mig, åt hvem månn du
gifva

ditt nattsvarta ögonpar?»

sDe ögon, så fulla af lågor,
som drufvan är full af glöd
säll den, som en gång förunnas
dem ega i lust och nöd».

I naturstämningarna finner hän ofta, säsom i dikterna «Jär-
ven rannalla » och »Lumisateella», symboler för själsrörelser och
tankar, hvilket symboliserande stundom, säsom i »Furjehdusrethi
leder tili ett blott reflekterande öfver de mötande företeelserna.

Är dikternas innehäll i regeln väl funnet, verkar derjemte
äfven den form, i hvilken Suonio klädt sinä ingifvelser, ange-
nämt; den är enkel, klar och naturlig, hans versifikation ledig
och omvexlande, spräket välljudande. Denna estetiska form-
sans, soin afskyr allt stötande och härdt, i det den vinnlägger
sig om ali möjlig finhet och grace, utgör kanhända den mest i
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ögonen fallande sidan af Suonios skaldskap. Endast i de pa-
triotiska- och tillfällighetsqvädena blir hans spräk stundom na-
stan krampaktigt forceradt, säsom i » Tuhma, raaJc’ on Suomalai-
nen» eller retoriskt, hvartill orsaken väl torde vara att dessa
slags ämnen mindre lämpa sig för diktarens begäfning. Af till-
fällighetsdikter finnes för öfrigt en hei hop; bland annat har
Suonio likasom Oksanen värit promotionsskald.

Ehuru sälunda Suonios skaldskap eger alla möjliga före-
träden och hans fantasi onekligen är i hög grad estetiskt bildad
och skolad, är det dock nägot man saknar hos honom. Man
läser hans dikter lätt och med nöje, man fängslas af deras full-
ändade form, ooh dock tycker man sig efter slutad genomläs-
ning ändä ej ha fätt rigtigt tag på skalden, pä hans egendom-
lighet. Man tycker sig ha läst samma tankar förut hos andra
skalder, hans dikter ha ej ursprunglighetens friska stämning,
man kan ej yärja sig frän det intryck, att hän har sinä inspi-
rationer först i andra hand. Man ville sä gerna genom den
klara, genomarbetade formen skönja något, som vore af skalden
djupt och starkt kändt, som drifvit honom tili diktandet och
gifvit innehäll åt hans säng. Trots sln fulländning i mänga
hänseenden qvarlemna Suonios dikter derför i allmänhet endast
en blek bild i värt minne. Ett antal dikter finnas dock, som
man ej sä lätt glömmer, derför att de träffa oss som skaldens
omedelbara hjerteutgjutelser; man känner att der stär något
upplefvadt bakom. Det är den lilla diktcykeln »Emma ». I
en serie smä lyriska stycken skildras här den gryende kärlekens
aningsfulla fröjd, den vaknade, besvarade kärlekens lycka och
sorgen öfver den älskades bortgäng. I synnerhet är den sista
gruppen rik pä poesi. Den qvarlefvandes än häftiga, än un-
dergifna saknad, tomheten i hemmet, der allt frän barnets oskyl-
diga leende tili hvarje minsta, välkända smäsak väcker hägkom-
sten om den döda, har fätt ett lika djupt som poetiskt uttryck.
Denna grupp, tili hvilken vi gerna ville föra äfven nägra andra
stycken, säsom den stämningsfulla biten »Oi kiitos», hör otvif-
velaktigt ej blott tili Suonios bästa ingifvelser, utan intar en
mycket hög plats inom hela den finska lyriken.

Samma veka skaplynne och klara, lättfattliga form eger
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Krohn äfven som prosaberättare. Utom några novelletter fin-
nas i hans diktsamling de beprisade »Kuun tarinoita » (månens
berättelser), ett antal af inemot tjugu smä romansartade skizzer
pä prosa. Det enda, som förenar dem, är att de alla, säsom
berättade af månen, äro nattstycken; för resten röra de sig i
de mest skilda orter, tider ooh känslor. An är det en bild frän
Pinlands ödemarker, än frän Amerikas nybyggen, än frän Si-
biriens tundror, än frän nägon af Europas städer, än sker till-
dragelsen i vära dagar, än i medeltiden, än under romarväldet;
med förkärlek införes, säsom naturligt är, nägot drag ur finnar-
nes lif ooh historia. De äro berättade med mycken finhet ooh
lätthet, stämningen är öfverhufvud allvarsam med en svärmisk
dragning ät sentimentalitet, som ju hör mänskenet tili. Bland
den fätaliga finska berättelseliteraturen höra deAili det bästa
och öfverträffa Suonios öfriga novellistiska alster, som ofta lida
af en svag, i ett temmeligen stereotypt maner hållen karakters-
teokning.

Äfven som flitig ooh god öfversättare har Krohn riktat
den finska literaturen. Elere öfversättningar i bunden form
finnas i hans diktsamling. Säsom prosaöfversättare har hän in-
forlifvat med finska literaturen flere af Walter Scotts bästa ro-
maner, Andersens sagor jemte annat af mindre betydenhet.
Slutligen kan förtjena framhällas att hän haft stor del i det
senaste finska psalmboksföretaget af år 1880, samt att hän i
sammanhang dermed publicerat ett arbete om den finska psal-
mens historia.

Bland de finske lyrikerne gör utom Krohn
ännu en tredje anspråk pä vår uppmärksamhet, nämligen Johan
Henrik Erkko. Aro, hvad de båda förstnämda beträffar, deras
vetenskapliga arbeten af minst lika stor betydelse finska
vitterheten som deras poetiska produktion, sä är Erkko uteslu-
tande skald. Eödd 1,849 i Orimattila af allmogeföräldrar var
hans undervisning i barndomen af knapphändigaste slag ooh be-
stod endast i de obetydliga kunskaper man kan inhemta i en
ambulatorisk folkskola, visserligen ej nägon utbildning för en
blifvande poet i vara dagar. Eörst vid sitt adertonde är var
hän i tillfälle att börja med några grundligare studier, da hau



är 1867 inskrefs i Jyväskylä folkskollärareseminarium efter att
nägon kort tid förut ha ätnjutit privat undervisning i samma
stad. 1872 utdimitterades hän frän seminariet säsom folkskol-
lärare ooh har sedän dess innehaft sadan tjenst förnämligast i
Viborg, der hän sedän 1874 vistats. Hans yttre öden äro sä-
lunda snart berättade.

Dä ban alltsä härstammade frän en finsk socken och er-
höll hela sin undervisning pä finska, är det lätt insedt att hans
kunskaper i andra spräk än detta mäste vara ganska bristfälliga.
Ocksä voro hans literära och estetiska insigter länge inskränkta
tili det obetydliga hän kunde inhemta pä finska. När hans
första dikthäfte 1870 utkom, var hans obekantskap xned Sven-

skan ännu sä stor, att hän ej kunnat läsa Runeberg, utan en-
dast kände tili de fä ooh längt ifrän goda öfversättningarna tili
finskan. Detta omnämna vi särskildt derför, att sä godt som
alla, hvilka recenserade hans första dikter, funno att flertalet af
dem var en, visserligen sjelfständig, men ganska tydlig imitation
af Runebergs »Idyll och epigram»; förhällandet är dock att
Erkko dä ännu ej läst denna berömda diktcykel och pä sin
höjd genom hörsägen kände tili att den ens existerade. Men
recensenternas misstag är lätt förklarligt, ty Erkkos bästa dik-
ter pannuna verkligen i hög grad säväl tili form som innehåll
om Runeberg, men väl att märkä blott om dennes Idyll och
epigram. Bljes kan nägon likhet dem emellan pä intet.vis ifrä-
gakomma, ty dä nyss uämda smädikter intaga ett jemförelsevis obe-
tydligt mm bland Runebergs öfriga väldiga skapelser, utgöra hos
Erkko de dikter, som päminna om Runebergs Idyll ooh epigram,
höjdpunkten af hans skaldskap, men de förskaffa äfveu sin sän-
gare en plats bland finska lyriker, som man i poetiskt hänseende
vore höjd att anse säsom den första. Sedän 1870 har Erkko
utgifvit flere dikthäften. Sinä samlade dikter utgaf hän är 1881
i ett hand af inemot 350 pag., ur hvilket häfte man kan göra
sig en god föreställning om hans skaldskap.

Man skönjer lätt hvar Erkko fått sin poetiska uppfostran;
det är frän den finska folkvisan ooh Kanteletar. Hän hemtar
sinä ingifvelser öfverhufvud från dess sfer af företeelser och
föreställningar, men hän bar bevisat sin obestridliga skaldebe-
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gäfning genom att icke, som sä mänga andra finska poeter, läta
förleda sig tili ett blott slafviskt imiterande, tili en sträfvan att
återgifva den finska folkvisans egendomlighet i form ooh inne-
håll. Ehuru vida mer naturskald än öfriga finska lyriker, äflas
hän säilän med att dikta i nägot tillkonstladt folkvismanör.
Kantelesängerna ha ej direkt inspirerat honom, men de ha lärt
honom att sjelf se ooh kanna. De öppnade hans blick för den
fond af poesi, som fans i de enkla lifsförhällanden, med hvilka
hän frän sin barndom blifvit fullt förtrogen. Ooh der fans myc-
ket, som anslog hans för lyriska intryck sä emottagliga, visser-
ligen veka, men mera glädtiga än sorgsna naturel. Främst var
det de friska naturstämningarna som funno ett gensvar i hans
känslolif under det fria kringströfvandet i skog ooh mark, då
furor susade ooh björkar skälfde ooh hviskade för viudfläktarne,
medan glittrande solsträlar hoppade öfver mossiga stenar ooh
mjuka tufvor, klockorna pinglade frän hjorden ooh den raska
vallflickan, som hade intet af poeslherdinnornas rodnande blyg-
het, ropade ooh sjöng eller käckt ooh fritt glammade med van-
draren, som oförmodadt stötte pä henno i skogsensamheten, eller
var det soliga barndomsminneu, da de friska bondbarnen voro
ute pä väli i skogen ooh i ohäramad lifslust, ogenerade af skick
ooh bruk, tumlade om med hvarandra, sä att sommaren förgick
som en jublande lek. Om sädana omedelbara stämningar pä-
miuna de mänga smä visor, miniatyridyller ooh epigrammatiska
bitar, som Erkko samlat under den geraensamma titelu »Paime-
nelta» (kunde kanske lämpligen öfversättas med pastoraler). I
dessa älskliga smä sänger, som otvifvelaktigt utgöra höjdpunkten
af Erkkos diktning, har kärleken, fri ooh frisk, hufvudstämman,
skogsbrus, källsorl ooh fogelqvitter bilda accompagnemanget, ooh
konsertsalen är naturen med dess vexlande scenerier. Ooh som
ett genuint Kanteletardrag äterkommer som oftast en undrande
tanke pä sjelfva sängen, att den väller sä rikt ooh lätt. Af
samma karakter som »Paimenelta» aro flere af dikterna i cy-
keln »Paimenet » (herdarne) samt ätskilliga andra. I samman-
hang med dessa är det skäl att framhälla den grupp af dikter,
der Erkko visserligen lemnat den omgifning, som inspirerat ho-
nom tili nyss nämda dikter, men likväl änuu häller sig inom
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samma föreställningssfer och sålunda rör sig med kända, verk-
Hgen upplefvade känslor. Afven i dem mötes man af samma
friskhet och omedelbarhet, väre sig sedän att kärleken, sängen eller
lifsglädjen utgör temat, medan bakgrunden af skog och herdelif
saknas; de aro hälinä mera i allmänhet. Afven den religiösa
känslan har inspirerat Erkko tili vackra sånger; dessa, liksom
alla hans öfriga dikter, fä den rigtiga stämningen, dä hän häller
sig inom den enkla föreställningskrets, sora var honom frän
barndomen bekant. Dä fä hans religiösa betraktelser, afven om
de fördystras af nägon tillfällig tungsinthet, ett drag af den
okonstlade allmogens enkla fromhet.

Utom dessa stämniugar och känsloutbrott har Erkko dik-
tat flere stycken, som höra tili den mer skildrande eller be-
rättande lyriken. Afven här har hän som oftast hemtat sinä
motiv ur folklifvet, som lian -sä väl känner, och då aro hans
sånger ypperliga. Man ser skördefesternas mantra, brokiga ar-
betslif, bondpojkarne, som i höstnattens mörker pä utmarkerna
vid den flammande stockelden vakta hästarna och kämpa mot
björnen (det präktiga stycket »Hevosipaimenet yömajalla>), vin-
terqvällens trefnad vid härdens tladdrande eld, julqvällens stäm-
ningsfulla frid och dylika genrebilder, öfver hvilka hau likväl
nog ofta vill för mycket reflektera; eller ger hän i nägra kraf-
tiga drag en typ frän folket sadan som »Loisen poika», inhy-
seshjonets son, hvilken der hän sitter med sin föraktade mor i
den raörka stuguknuten, härdas genom hän och onda dagar, tills
hän sora ett vildt rofdjnr bryter ut i bygden ooh blir dess
skräck. I »Paimenet » har Erkko sökt förena ätskilliga folk- ;

lifsbilder, bondbarnens herdelif, ungdomeus okonstlade kärleks-
handel ooh dansnöjen, allmogens hemlif, de ofta blodiga jagterna
mot skogens ludna beherskare, tili en sammanhängande cykel, S
men ehuru de enskilda sängerna i och för sig aro nog sä vackra,
vilja de dock ej rigtigt halla i hop tili ett.

Ooh här komina vi tili Erkkos förnämsta brist, saknaden
af en dugtig sjelfkritik, hvarigenom hän ofta nog läter locka
sig in pä afvägar eller kastar sig pä ämnen, dem hän ej är

vuxen. Hän har liksom Kivi för mycket af naturskalden i sig,
hän kan ej reglera ströramen af sinä ingifvelser eller hämma
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den, der så behöfs. Derför blir hans längre roraansartade poem,
äfyen om de som »Paimenet» hafva mänga vackra enskildheter,
såsom helheter onjutbara. Ooh söker hau dertill i sinä roman-
ser ge något, som ligger utom hans erfarenhet eller som fordrar
starkare plastiskt danande kraft hos fantasin, såsom i »Vangittu
äiti* eller »Pajari*, lemnar hans sängmö honom totalt i stic-
ket, ooh dä är det lönlöst att söka hjelpa sig med uppradande
af härresande grymheter och med ett forceradt spräk, sora an slär
öfver i svulst, än i grätrnild sentimentalitet. Och samma
sak inträder alltid, dä Erkko lemnar den sfer, med hvilken hän
är fullt förtrogen, och försöker sig pä andra omräden, väre sig
sedän att hän stämmer upp patriotisk kraftlyrik, dä det blir de
mest borneradt fennomanska utbrott tili Erkkos berömmelse
måste sägas, att hän säilän inläter sig pä detta gebit eller
börjar med reflexioner och själsstämningar af mer invecklad
art, dä hän blir dunkel, medan allt efter ämnets natur ett falskt
patos eller en ouödig sentimentalitet förherskar. Dunkelhet och
oklara bilder är för öfrigt nägot, som temmeligen ofta påträffas
äfven i Erkkos bättre dikter, men som säkerligen kan genom
studier aflägsnas; i detta afseende visa äfven hans senare dik-
ter tydliga framsteg. Eljes är hans spräk rent och af en
musikalisk klang, som är sällspord tili och med hos Oksanen
och Krohn, hvilket i sin mäu vittnar om hans skaldebegäfning.

Äfven som dramatiker ooh novellisi har Erkko försökt sig,
men hans fä arbeten pä dessa omräden äro obetydliga och föga
karakteristisina i jembredd med hahs lyrik. Och att hans ly-
riska ädra ännu ej pä längt när utsinat kan man med allt skäl
hoppas, vid tanken pä den friskhet och ymnighet, hvarmed den
hittills framvällt.

Såsom prof pä Erkkos diktning intaga vi här i öfversätt-
ning några sånger, som blifvit förf. benäget meddelade för dessa
studier. Yeterligen finnes ej nägot af Erkko förut öfversatt tili
svenskan.

Lemminkäinens sång.

Ej glittrande vågor från fredlig sjö
min hemstugas tröskel heskölja,
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men en otämd fors der skummar med larm,
ock derför har oro jemt min barin
som en stormig stridande bölja.

Ej mörka furor med dystert sus,
men soliga Kinder med qyitter
mig vyssjade, då jag i vaggan låg,
ock derför är ständigt lätt min kåg
som spelande löfvens glitter.

Ock ej under fredstid jag föddes kit,
men i krig då drabbades samman.
I dess fejder jag tumlat s& månget år,
ock derför der hetaste striden st&r,
der kugger jag in med gamman.

Så än som en vind jag tili älskog drar,
än, en fors, i striden jag larmar.
Jag kämpar ooh seger jag hoppas på,
ock herligt blir det att hvila då
i min moders älskade armar.

Johanneaffcon.
O, Johanneaftons fest, du dyra!

Hoppet ler mot dig, hvart ögat når,
orat möts af toners glada yra,
kjertat högt af tacksam kansia slår.
Erän den armas kind du torkar tåren,
balsam gjutande i bittra s&ren.

Nu i fröjd naturen att besmycka
blommor spira, bölja åkems fält,
foglar jubla ut i sång sin lycka,
sorgset hjerta klappar åter salit.
Tusen tröstansfulla snckar stiga
npp mot himlen, tusen böner flyga.

Hell, Johanne! keli emot dig klingar,
jord ooh himmel låtas för dig opp.
Nya verldars längtan du oss bringar,
ooh med längtan blandas äfven hopp:
här allt skönt nås af förgängligheten,
är en bild blott, der är verkligheten

Ur „Paimenelta“.
Jag vet ej hvarför fogeln slår sin drill;

kvi åskan dånar, jag ej känner tili.



Men mig, det vet jag blott, att sjunga bjuder
den ton, som redan i mitt inre ljuder.

Om du vore, o mitt hjerta:
friskt, som nya, gröna brådden,
rent, som barnet uti vaggan,
klart, som källans klara öga;
om du vore så mitt hjerta!

Rätt ofta, när jag snafvade,
jag skämdes och mig harmade,
men engång hok jag tur också:
i hickans famn jag slintade
Ack, hur förtjust blef jag ej då!

Blomman somnar
hiekan vakar allt ännu.

Pogeln somnar
hiekan gnolar dock ännu.

Fästraan somnar
äfven hiekan slumrar nu.

Min älshades födelsestund.
Då var det som min älskling föddes:
när klara dagen upp på fastet trädde,

häraf själens klarhet.
Ooh månens milda stråle svann i vester,

häraf hjertats mildhet.
Kois 1) gyllne morgonstrimma blänkte fager,

häraf ögats ljufhet.
Och rosenknoppen bröt just då i dagen,

häraf anletets skönhet.
Upp spirade violen, älskogsblomman,

häraf barmens kärleksglöd,
som Skaparen för mig att låga bjöd.

Angående den finska lyriken i öfrigt kutina vi fatta oss
kort. Den har tili största delen framträdt i album och kalen-
drar, utgifna af studentafdelningar och andra korporationer, men
att på grund af de der hopade bättre eller sämre alstren söka
ge någon karakteristik af deras respektive författare vore mer
än vanskligt. Af de få enskilde författare, som sändt ut dikt-

') Koi = morgonrodnad.
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häften, göra blott tvenne anspräk på ett ögonblicks uppmärk-
samhet, Olof Berg ooh Kaarlo Kramsu. Den förre utsände är
1875 under signaturen Olli Vuorinen ett litet dikthäfte, Sepi-
telmiä, som förtjenar uppmärksamhet för dikternas lediga form,
i det författaren icke utan framgäng rör sig äfven med för fin-
skan ovanligare versformer ooh faunit pä åtskilliga nya ooh
goda rim. Sängerna äro i allmänhet friska, ofta skämtsamma
ooh läta sig väl läsas, ehuru de ej förräda nägon särskild ori-
ginalitet. Kramsu, hvars dikthäfte utkom 1878, röjer raera be-
gäfning, men äfvten vida större omogenhet. Hän har leverorat
nägra historiska dikter ooh nägra folklifsskildringar, de bästa i
samlingen ooh vittnande om originalitet, samt nägra patriotiskt-
nationelt-fennomanska utbrott. Hela samlingen tyder pä en ung-
domligt het, okritisk, men begäfvad natur. Återstär att se om
det blir nägon ädlare vara, sedän jäsningsprocessen gätt öfver.

Y.
Inom dramatiken ooh företrädesvis lyriken eger den finska

konstpoesin sinä bästa alster, ooh i jembredd med dessa erbjuder
den finska berättande diktningen, af hvars alster ett ooh annat
ofvan omnämts, föga af intresse. Icke af det skäl, att förfat-
tare inom deuna art af diktning skulle saknats; tvärtom kunde
man framlägga en temligen läng lista med författarenamn. Men
de finska romanernas ocb novellernas konstvärde är i det hela
taget betydligt underlägset den dramatiska ooh lyriska poesins.
Det vill synas som om författarne inom detta omräde dels ej
egt nägon särskild begäfning för episk diktning, dels saknat den
ästetiska ooh literära bildning, som i yida högre grad är nöd-
vändig för den berättande diktaren, som har att dana ett konst-
närligt helt af en mängd olika, vexlande lifsföreteelser, än för
t. ex. lyrikern, som sjunger ut sinä egna, omedelbara känslor
ooh stämningar. Den omständigheten mä ej heller förbises,
som äfven förut blifvit päpekad, att det finska språket saknar
ett allsidigt utveckladt spräk, lämpande sig efter alla bildnings-
sferer. Yi inskränka oss i det följande tili att i yttersta kort-
het påpeka de vigtigaste företeelserna inom den finska berät-
tande diktningens omräde.
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Först efter 1860 hafva nägra författare framträdt, hvilkas
arbeten pakalla vär uppmärksamhet. De arbeten som dessför-
innan utkoramit, exempelvis den af Th. J. Sahlberg (1836—

1870) författade dikten Uunoja Herkules uroosta, en på Kale-
valameter gjord skildring af Herkules’ bedrifter, täla ej nägon
granskning ur ästetisk synpunkt. De voro merendels skrifna
för att bereda folket en nyttig och lärorik läsning i en mer till-
dragande form än den populära afhandlingens.

Öfverskädar mau alstren inom den berättande diktningen
efter 1860, faller genast i ögonen att de otvifvelaktigt förnäm-
sta af dem hemtat sinä ämnen frän allmogens lif. Kivis ro-
inan Seitsemän veljestä är redan förut omnämd. Trots sinä
manga brister, sin snart sagdt odrägliga bredd, sin grofhet, sin
svaga komposition, står den dock, så vidt vi kunua finna, främst
inom den finska romandiktningens omräde. Nägot motstycke
tili dess naiva omedelbarhet, flödande munterhet ooh originelt
tecknade karakterer träffas hos ingen annan finsk författare.
Nägon efterföljare i sitt manör har Kivi ej heller fått.

En god skildrare af den finska, särskildt österbottniska
allmogens lif ftr Peter Päivärinta (född 1827 i Ylivieska, sedän
1868 klockare derstädes). I sinä noveller Elämäni, Mäkin
Maiju, Puutteen Matti o. a., ger hän manga förträffliga ooh
anslående taflor ur den finska allmogens lif, som hän sä väl
af egen erfarenhet ooh åskädning känner, dess sträfsamma, tysta
kamp för tillvarou raot en härd natur ooh oblida förhällanden,
svärigheterna för den unga bonden, dä hän vill skaffa sig större
bokliga kunskaper ooh pä egen hand nödgas förvärfva sig dem,
folkets trofasthet, ihärdighet ooh förtröstan. Sinä historier be-
rättar hän pä ett folkeligt, klart ooh rent språk, som dock nog
ofta lider af alltför stor bredd, synnerligast genom hans benä-
genhet för lärorika reflexioner.

_

Man ser att hän sträfvar att
göra sinä böcker ej blott underhällande utan i lika hög grad
lärorika, ooh den sedliga, oskrymtade anda som genomgår de
bästa af hans arbeten, göra dem tili en verkligt god läsning.
Tyvärr har hän i sinä seuare arbeten visat nog starka tendenser att
röra sig inom lifsförhällanden ooh idekretsar, som ligga utom
hans erfarenhet eller hvari hans kunskaper äro otillräckliga,
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detta ingalunda tili fördel för dessa berättelser, som derigenom
mycket förlorat den prägel af trohjertenhet ooh sanning, sora
utmärker hans tidigare arbeten. Spräkstriden är nägot, som för
att i dikt kunna väl behaudlas, fordrar andra resurser än Päi-
värintas.

Karl Jakob Gummerus (född 1840, lektor) är en ganska
produktiv roman- ocb novellförfattare. Hans arbeten, Veljekset,
Takaus, Ylhäiset ja alhaiset, hans längsta roman, o, a., aro
skrifna i ett lättläst, ledigt spräk, men tyda ej pä nägon sär-
skild dikterisk originalitet ocb skapande förmåga. Hän hemtar
sinä ämnen företrädesvis ur den bildade medelklassens lif, samt
förstår utfinna bändelser ocb situationer, som rätt väl hälla lä-
sarens intresse vaket ocb ej sakna en viss fyndigbet. Deremot
tviflar man stundom pä deras sannolikbet, raedan hufvudtanken
samtidigt ofta är nog vanlig ocb trivial, utan förmåga att bringa
de enskilda partierna tili nägot följdriktigt, nödvändigt helt.
Detta gäller särskildt hans större arbeten. Äfven karaktersteck-
ningen visar jemte myoket verkligeu godt ooh väl funnet äfven
mäuga drag af stereotyp ytlighet. Med ett ord, Hummeri be-
berättelser synas oss höra tili den vanliga romanliteraturen, som
lätt läses, men lika lätt glömmes. Anmärkningsvärda äro de
doek inom den hvarken tili qvalitet eller qvantitet synnerligen
framstäende finska novelldiktningen.

Annu bör fru Teodolinda Hahnsson (född 1830) nämnas

för sinä noveller Haapakallio, Kaksois-veljekset m. fl., hvilka ge-
nom sin lättfattlighet ocb enkelhet blifvit bland de mera lasta
inom den finska novelldiktningen. Pm Hahnsson bar äfven
framträdt med nägra smärre dramatiska arbeten, bland hvilka
Ainoa hetki ma frambällas. Hennes arbeten genomgäs af en
rättsinnad moralisk anda, men tyda ej pä någon högre konst-
närlighet hvarken hvad komposition eller karaktersteckning be-
träffar.

Öfriga författare inom detta omräde förbigä vi.

I sammanhang härmed är det kanske skäl att med nägra
ord beröra öfversättningsliteraturen, som i en sä ung literatur
som den finska måste vara af stor betydelse säväl för skrift-



81

spräkets utveckling som för bestämmandet af smakriktningen
hos den finska publiken.

Största delen af öfversättningsliteraturen faller inom ro-
mandiktningens omräde. Af författare på svenska spräket ha
särskildt Z. Topelii arbeten blifvit tili finska öfversatta; dess-
utom en mängd berättelser af andra författare, såsom Wetter-
bergb och Thomasson. Af norska ooh danska författare är Björn-
stjerne-Björnson den mest öfversatta, af engelska Scott, Dic-
kens och Beeoker-Stowe, af tyska Auerbacb och Pr. Reuter,
af franska Jules Yerne, af ryska Turgeniew, af ungerska Jökai.
Af dessa äro dock endast Björnson, Scott ooh Dickens nägot
sä när väl representerade; de öfrige endast genom ett litet fåtal
af sinä arbeten.

Ett stort antal af dessa öfversättningar hafva först publi-
cerats som följetonger i de finska tidningarne. Sä är fallet med
de i serien Romaneja ja kertomuksia ingaende öfversättningarna.
Andra serier af romanöfversättningar äro det af finska literatur-
sällskapet föranstaltade Novelli-kirjasto, i bvilken äfven origi-
nalberättelser ingå, samt den förtjenstfulla romansamlingen Uusi
romanijakso af Waldemar Churberg. Bland talangfulla prosa-
öfversättare tili finskan äro dessutom att nämnas J. Krohn, om
bvilken ofvan är taladt, samt Samuel Suomalainen, som äfven
utgifvit flere rätt förtjenstfulla originalnoveller.

För fullständigbetens skull gifva vi slutligen en ytterst
kort antydan om de riktningar, inom bvilka den finska veten-
skapliga literaturen rört sig. ,

Inom teologin bar, trots den ganska ansenliga mängdeu
andliga skrifter inom den finska literaturen, sä vidt vi veta in-
tect arbeto af högre yetenskapligt värde frambragts.

Inom historieskrifningen är att märkä Suomen historia af
Georg Zdkarias Forsman (född 1830, professor, sedän senator;
pseudonym Yrjö Koskinen). Af hans många andra histori-
ska arbeten mä frambällas Nuijasota (Klubbekriget) ooh Joh-
tavat aatteet ihmiskunnan historiassa (de ledande idcerna i verlds-
historien). Derjemte utgaf ban ären 1866—1877 tidskriften
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Kirjallinen Jcuukauslehti. Krohns berättelser ur Finlands hi-
storia äro redan förut omnämda.

Sinä förnämsta vetenskapliga arbeten eger väl dock den
finska literaturen inom språkforskningen. Yi behöfva här blott
återupprepa namnen Lönnrot och Ahlqvist.

Af öfriga vetenskapliga disclpliner torde arkeologin {J.
Reinhold Aspelin, född 1842, e. o. professor) vara den bäst re-
presenterade, naturvetenskaperna, matematiJc och medioin sä godt
som ej alls.

Kättelser och tillägg:
Pag. 24, rad 24 står sin, las deras

> 52, » 5 > psysiskt, > psykiskt.
53, > 21 > hade, > har.

Uppgiften, pag. 61, att sista upplagan af Säkeniä utkom 1874
tarfvar rättelse. Sista upplagan af Säkeniä utkom 1881.

82














