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/. Om Finsha Språhets Dialectei'-

IPinskan, likasom anclra i Allmogens mun öf-
ver en slörre landsslräcka i bruk varande språk,
bar niängahanda Dialeetolikheter. De Finnar
som bo omkring Ladoga och Sainien, äfvensoni
de omkring Kajana och Torneä, tala väl sam-
ma språk, soin de omkring Åbo slad, såvida
att minsl trefjerdedelar af orden aro för alla
gemensamma; men emellan deras tai är dock
derjemle så mycken olikhet, dels i vissa egna
ord och olika bemärkelser på samma ord, dels
i ordens clika uttal och egna böjninysformer

f (dlexioner}, att de i mänga tali raed tnöda kunna
gora sig för hvarandra begripliga, Icke blott sär-
skilta provincer hafva hvar sin särskilta dialect,
utan hvarje Härad, hvarje Socken, ja nastan
hvarje slörre Socknetrakt bar i sitt språk några
sraå egenheter och mindre brylningar, hviika
hvar åt silt hali och på sitt sätt småningom
blifva raera märkbara, ja roera orterne aro ifrån
hvarandra aflägsne, säaltde i särskilta provincer
öfvergä tili särskilta dialecter.

Huru dessa pialectolikheter först nppkom-
mit, hurudant språket ursprungligen värit och
hvilken väg det fortgått tili sin närvarande
form, är numera svärt att utreda i brist af
upplysande historiska minnen och efter så män-
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ga i forntiden inom Nalionens landamären in-
träffade förändringar, coloniers vandringar,
krigsoroligheter , samt deraf förorsakade folk-
flyttningar och språkförblandningar. Sannolikt
synes dock, att de särskilta Stammar af den
gemensamma Finska eller Tschudiska Nationen,
livilka fordom å särskilta tider och vägar i
Finland invandrade, redan då’, likasom i seder
och lefnadssält, så äfven i afseende å språket
med sig förde vissa dialectegenheter. Sådana
Folkstammar voro, efter sannolika invandrings-
tiden ©UOttialaijct £Russ. Suni) i Åbolän och
Satakunda, (X-app. Kvåner, Kvainer )
i Österbotten, öydmcllåifet (Russ. Järri) i Ta-
vastland, oan>Olaijet (Russ. Savolotschji) i Sa-
volax, och (Russ. Koreli) i Kare-
len, utom flere andra Stammar, som väl bo
utom Finlands nuvarande gränsor, raen hvilkas
språk dock torde hafva inverkat på Finlands
dialectbildning, neml. Shmuldifet el. Sinulaifet
omkring Olonetz, 9JBatialaif? t i Ingermanland,

i Estland ra. fl. De säledes inkom-
na dialectolikheter bibehöllo sig så mycket lät-
tare och längre, som folkslammarne i äldre ti-
der saknade politisk förening och inbördes
Communication. Hvarje Staras språkegenheter,
likasom dess egoa lefuadssätt utbildade sig och
fortlefde isoleradt. Genom flyttande familjer
och smärre colonier förblandade sig nägongäng
dessa urstammar bar och der med hvarandra,
och deraf uppkommo nya dialectbrytningar, o-
lika efter förblandningarnes olikhet, Dertill kom
Ryssarnes granskap i Öster och Svenskarnes i
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vester, samt Finnarnes nmgänge rrfecl dem beg-
ge, hvaraf de ursprungliga än
mera förökades. Så hafva Finnarne vid Lado-
ga och Sainien låntagit många Ryska ord, och
format sin dialect efter Ryskan: hvaremol de
åt landets veslra kust boende Finnar jemkat sin
talart och uppblandat sitt språk med ord låna-
de ifrån Svenskan. När tili allt detta lägges,
alt alla lefvande språk aro fortfarande föränd-
ringar underkastade, hvilka ä skilda orter taga
divergerande riktningar; så kan man ungefärli-
gen lälika sig, burn de talrika dialectbrytnin-
garne i Finlands särskilta trakter sig bildat och
sedän bibebållit, så mycket lättare, som om-
sländighelerne härslädes icke höjt nägon dialect
tili allmänt dominerande National- eller bok-
språk, soin annorslädes plägar leda och förena
de särskilta provincialismerne.

Finska Språkets nuvarande många Dialect-
brytningar torde redigast fördelas i a:ne Clas-
ser, de JVestra och de Östra , dem vär skarp-
synta Porthan kallar dialectus, Communis &

Savonica. Den Yestra hufvuddialecten bar ur-
sprungligen lillhört de i Finland tidigare in-
vandrade folkstammarne Suomalaiset, Kainu-
laiset och Hämäläiset. Alla dessas talbry nin-
gar hafva en gemensam character och likforroig
Grammatik, ehuru den Åbolänska Kustfinskan
för dess längre och närmare gemenskap med
Svenskan, kanske ock med Estniskan efter-

*) Möjligen har [nägon mindre Estnisk colonie i
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banden antagåt en starkfc apocoperad eller iila
stympad, forsvenskad och half-estnisk form (2
å 3 mil ifråa hafskusten blir dock äfven Åbo-
läns uttal alltmera fullständigt ocb rentf), li-
iasom den Tavastländska för dess granskap med
Savolax smäningom fått några afvikande egen-
heter och sämre brytningar, t. ex. förgätit rät-
ta uttalet af D och j*): äfven norra österbott-

urtiden bosatt sig ä kusten omkring Åbo, och
der borlhlandats ibland de egenlligaFinnar, men
i spräkdialecten qvarlemnat spår af sin lordna,
tillvaro. Det är bekant, alt Estniska spräket tili
del mesta ulgör blott en Finsk diaicct, men tili
yllerlighet stympad och illa förtyskad: hvarföre
ock dess Grammatik icke kan utredas och dess
former icke beslämmas annorlunda, än alt i
Finskan först ellerse, hurudana de ursprungli-
gen värit,

ö ) Dessa tvenne spräkljud & ocb j utgöra Vestdia-
leclens Scliibbolelh, och på deras olika uttal
särskiljas laitasi Finlands alla dialecter. Den
rena Vestfinskan uttalar sitt h, icke lika med d i
Svenskan eller Ryskan, ulan med ett eget tre-
mulerande Ijnd, likasom raan ville pä cngäng
ulsäga brl eller Mr» Suomalaiset och Kainulaiset
halva delta ljud rent, men Hämäläiset säga i
dess sialle oftast I, stundom x, så blandvis alt
man någongång inom samma socken hör än det
cna, än det andra, t. ex. maton eller maron, h ailä
Jan eller haaran, taMon eller tahroin i stället lör
mahon, hauban, tahbon» Ostdialecten utesluter el-
lei’ borlkaslar alldeles della b, sägande maon eller
mamon, hanan eller hamuan, lahon» Det andra
språkljudet j uttalas af Suomalaiset icke säsom
tg, ulan med ett eget halfaspireradt och halisi-
bileradt ljud, ungefär som th eller tht> lillsam-
man t. ex. nifjdi, miäa» fajort, rcirja,
malja» bäde Kainulaiset och Hämäläiset halva
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niskan bar blifvit närä befryndad; ocb nppblan-
dad med Rajana Savolaxskan. Renast bar den-
na vestra dialect bibebällit sig i öfra Satakunda
(söder ocb vester om Tammerfors) ocb södra
Österbotten, ä bvilka orler språket rnera oför-
blandadt fått utveckla sig efter sinä egna, sjelfstän-
diga, bestämda former, samt derfore antagit en
inre likformig utbildning ocb consequent regel-
bunden Grammatik. Genom denna Yestja dlalects
tidigare brnk i Kyrka ocb Skrilt, bar dcn än-
nu mera fullkomnat sig, samt derigenom blifvit
känd öfver bela Finland, hvarföre den ock af
Porthan kallas commnnis.

Den Östra dialecten är i Finland sednare
inkommen med Savolaiset ocb Karjalaiset. Äf-
ven emellan dessa Staramars talarler visar sig
mången olikhet t. ex. Sav. mdfytd ttmfyta, milld,
minun, Kar. mdtfd, roatfa, mie, miun, men de

numera bortglömt cless raita uita!, ocb säga i
dess sialle tt ‘(mettä, voitto, Patton, yoirtto, maitta).
I vestra Nyland ocb i nejclen af Gamla Carleby
gitva Finnarne derät ljudet Sf blött Ullalle, (meS*
fä, wiSfa, fa6fotl'. 1 Östra Nyland
gär det öfver näsiän tili bö (mibfa, mebfd, fnbfon),
ännu mera österut, emellan Wiborg ocb Kcx-
bolm läter det tä CnietftS * mitfa, fatfon), men vid
Sordavala tfd) (metfdtd, mitfcba, fatfdjon). I hela
Savolax förvandlas det tili \)t (uiCÖtd, mif)ta, f at)*
tori eller fa&on), hvarigenom många ordlörbland-
ningar ocb tvetydigheler uppkomma, Om
dessa språkljud bör ännu anraärkas, alt al-
drig börja och aldrig siula nägot ord, ulan före-
komma endast inuli ovden, antingen emellan Ivå
vocaler, eller ock vid l)b, säilän vid r}. 1$



äro dock i det. mesta öfverenskommande. Den-
na Ost-Finska eller Savolax-Karelska dialecten
utbredde sig öfver Östra Finland med Kajana-
trakten, kom derigenom i tidig beröring med
Tavastländskan och Norra Österboltniskan *),
samt blandades å ena sidan med dessa dialec-
ter, och å den andra med Ryskän. Sålunda
tidigt uppblandad med fremmande ämnen och
af granskaperne hämmad i sjelfsländig utveck-
ling, fick denna dialect en mindre regelbunden
och sjelfständig form. Omkring Kexholm stö-
ter den på Ingermanländska, vid Sordavala på
Olonetsiska, i Vestra delen af Wiborgs Län
på Tavastländska, i södra Savolax år den myc-
ket stympad, nastan i likhet med Åboläns kust-
finska. Renast tajas Savolaxskan omkring
Kuopio och derifrån nordostut åt Hvita Hafvet.
Emedan denna dialects egenbeter tills dato icke
blifvit af någön Grammatist närmare undersökte
och i skrift framställde, äro dess afvikelser na-
stan okände i vestra Finland, och synas vara
mindre kände äfven af dess egna barn, så vidt
mau kan dömma af de sednare årens på sam-
ma dialect tryckta , få skrifter, i hvilka språ-
iet är sig mycket olikt, samt formerna obestäm-
da och varierande nastan i alla de delar, der
de afvika ifrån vestra dialecten. ,

Olikheten eller åtskillnaden emellan den

*) De da mellanboende Lapparne i trakten afKeu-
ru, Laukas ra. m. hindrade en längre tid Savo-
laxskan alt förblanda sig med Satakunda och
södra Österbottens dialecter, tills Lapparne blef-
vo derifrån iördrilne.

8



vestra och Östra dialecten visar £ig i) deruti,
att Ostdialecten bar många, egna, i vestra Fin-
land obrukliga ord, af hvilka en sior del är
ifrån Rjskan läntagen t. ex. aptaPPa, barOniePpa,
Poni niePPa, pdtft, rotu, faani, tuuma m. m. 2)
deruti att samma ord hafva olika, slundom
motsatta bemärkelser i bvar sin dialecf, t. ex.
Penaan, voiitftn, lanPa, tibma etc. 3) bufvudsak-
ligasl deruti att ordens uttal och många böj-
ningsforroer aro betydligen olika, ibland hvilka
följande måga här antecknas.

Yestdialect.
mind, ftnd, me, te, Ije
maa, pdd, rcdå-

rdd.
ottaa, tulee, menee,
me tulemme, me foimme.
olen, olet, olemme, olette

niittu, fifar, dldb.
ifdni, ifdft, ifdnfdp.

naula, Fauta, peura,
puuco, foura.

faaöa, juoDa, fpöDd,
wieDd.

maDon, pauDan, noiDat.

»aja, mejd, Fa*on 1. Tav.
roatta, mettd, fatton.

Ostdialect,

mie, jte, mps, tpo, Ijd&.
moa, ped, fcuapoo, roid»

ree.
ottoo, tufoo, mdnos.
mi)6 tulloon, mp& fps»

tiin.
oon, oot, oHoon, (oom»

ma), ootten.
niittp, ftfdr. efdl>.
ifdin, tfdiö, f.

ifddn.
naFla , faha, petra,

putro, fopca.
faafja, juuroa, fppwd,

roiijd.
maon 1. mawon, (>au«

roan, noijat.
Sav. roafyta, mdfjtd, Pai)»

ton 1. fafjon, Wib.
roatfa, mdtfd, fatfon.

9
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Mänga andra form-olikheter kunde lilläg-
gas, men redan af dessa synes, att Ostdialec-
tens egna forraer merendels aro irreguliära och
ultalet mora öppet, stundom otydligt articuleradt
t. ex. trioa I. inua, ped 1. pid, na?la 1. nagla.

Gränsen emellan dessa begge dialecter kan
icke noga utstakas, emedan Socknar, sora ligga
emellan dem, nyttja än den enas, an den an-
dras former, f. ex, Jämsä, Längelmäki, Ruovesi,
XJleåborg m. £l. Dock konna Kymene-elf, Pei-
jäne insjö ocb Österbottens Maanselkä ifrån

Kuortane tili Paldamo anses för ungefärliga rå-
skillnader, eburu spår efler Karelskan visa sig
i vestra Nyland, Gamla Carleby m. f],
ttK(sfd, faöfon), och deremot spår efter Tavast-
ländskan i Wiborgs län, Savolax o. s. v.

Historiako. Tili ägg.

i. Det är bekant, att namnet Finne, Finsk
ursprungligen och egentligen tillhört Lapparne,
som vid Histoiiens morgon bebodde vårt nuva-
rande Finland, jemle andra Nordiska landsän-
dar, men alt samma nänni sedän öfverflyttats
på de Tscbudiska folkstammar, som sedermera
ifrån Öster inflyttade i samma Finland (fl. är
Lapparnes land), undandrefvo Lapparne först
ifrån kustorler inåt landet och sedän smånin-
gom tili yltersta Norden, samt sjelfve bosatte
sig i stället och utgöra de nuvarande Finnarnes
rufäder. Annu i dag kallas Lapparne i Norrige



Finnar, hvaremot nuvarande Finnar der kalla s
Kvoener, Kvainer. Lapparne sägas sjelfva kal-
la sig Sabmelats.

2. Med benämningen oUOtni, oUOtnalC!ifct
betecknas i vär tid hela Finland, Finnar i all-
mänhet, likasom alla INederländerne af elt enda
landskap kallades Holland; men i äldre lider
blefvo sagde namn i inskränktare hemärkelse
gifna enclasl åt sydvestra Finland, Åbo län och
dess invänare, samt Satakunda. Ryska Krönikor
åtskilja bestämdt Suin ifrän Jani, och hvarde-
ras olika språkdia lect särskiljer dem äfven. An-
nu i dag pläga Tavastjänningarne bär och der
säga om Åbo och trakterna deromkring: lllitd
Fuuluti ouomen puoleen, fdrcin ©uomeii marffl#
noilla, tulen ouome6ti o. s. v. •fjdmdldifet
(Jäin, Tavaster) bodde först vid Finska viken,
i Nyland, der de ofta sjoledes besöktes af No-
vogtodska Ströfpartier och af Hansesläders
0fl!f(U (Tavastehamn vid Eknäsviken?), men
blefvo af inflytlande Svenska colonister, särde-
les af Birger Jarl fördrefne eller undanträngde
ifrän kusten åt nuvarande Tavastland, som der-
till innehafts af Lappar, de der i sin lour und-
veko Jängre norrut. De vesterut trängande
Savolaxare iindandrefvo sedän Lapparne allde-
les utur Finland.

3. Flere Historieskrifvare söka derivera
de Finska mbenämningarne utur än brukliga
ord, t. ex. Finne af Tyska Fenn, sankt land,
morass, ©uomi af Finsk. 0UOttl(Rl kärrland,
Painii lägliindt, >£)dmef) af Esto. hain fuktig-

) « c
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vatturik, af faiDU rök, för ortens tätä
svedjerök, karjala af fatja boskap d. ä. No-
madland o. s. v. Delta synes mig likväl vara
lika fäfängt och osäkert, som de mer eller min-
dre rimliga försöken alt utleta första roten tili
namnen: Ryssar, Svear, Gother, Danskar fn, fl.
När de historiska ledtrådarne försvunnit, är på
etymologiska gissningar ingen ände. Vissi är
alt Finlands naturbeskaffenhet icke ger nägon
anledning tili de många derivalionerne af sank
eller lågländt mark, ly oaktadt landets rnänga
större och smärre insjöar, är Finland redan 5
å 6 mil ifrån hafskusterna, iso fot, och de Sto-
ra insjöarne inuti landet omkring -iso å doo fot
öfver Östersjöns vattenyta: ai lisä ett af de högre
länder vid Baltiska hafvet och dess Stora vikar.

Namnen ocm>o(aifet och äro sä-
kert Finska brytningar af de Ryska Savolotschji
och Koreli. —« Men vill rnan åt namnet @llo*
tni fuomalaifet nödvändigt hafva nägon radix,
så vore den renaste och lättaste derivalionen i-
frän Verbet flJOltlitl piska , prygla, hvarigenom
detblefve synonymt med Kon. Gustaf 11. Adolfs
Finska krigare Hakkapoeller (jfens Haccapello-
rum af fyaßfcid pdflllc) d. ä. pryglare. Redan i
hedenhös voro Finnarnes skarpa svärd verlds-
kunniga.

4. En märkvärdig omständigbet är den,
att de Fornskandinaviska eller Isländska Språk-
Ijuden och J-, som längesedan försvunnit nr
hela Skandinavien, och numera förekomma blott
i Engelskans hårdare och blötare th, äro ofel-



bart de samma, som VestFinska uttalets j och
b, h vilkas rätta uttal är ofvanföre heskrifvit
(raaja tncjd fajon, rairja, malja: maDon, f)au*
batl/ Hvarifrän hafva väl Suoma-
laiset och Kainulaiset fått dessa Fornskandina-
viska spräkljud ? Icke hafva de kunnat komma
ifrän Öster, ty der finnas de ingestädes. Lika
litet finnas samma Ijud hos de tili Finlands skär-
gärd öfverflyttade Svenska colonister, och hafva
alltså icke kunnat denfrän låntagas, heisi de icke
finnas hos Nylands Finnar, som äfven hafva
Svenska grannar. Icke heller kumia de vara
hemtade ifrån Finlands urinvånare, Lapparne,
ty då hade äfven Savolaxare och Karelare bort
få dem. Svårare språkljud pläga under kortare
sammanvaro eller tilifälligt umgänge icke öfver-
gå ifrän ett spräk tili ett annat: tili en slik
öfvergång fordras en längre och förtroligare
saramanlefnad. Men när har väl sädant ägt
rutn eraellan YestFinnar och Skandinaver?
Historien inlygar, att Kainulaiset (Kvsener) ti-djgt gingo öfver Qvarken (?) tili Vesterbotten,
vistades der flere sekler, hekrigade sinä gran-
nar, Helsingar i söder och Karelare i norr,
samt gjorde ströftåg ända tili Norrige, der Kvsener
ännu herättas qvarbo. Månne det icke kan vara
sannolikt, att äfven Suomalaiset, före Historiens
början, likaledes öfver Åland öfvergätt tili
Sverige, och hTott der en rund tid, kanske un-
der namu af Jotuner, Jotnar, Jotar, Hkasom ett
annat urfolk dersammastädes kallades Thussar
(Lappar ?) Mänga Historiska Förfaltare anse
Jotarne hafva värit Finnar. Under det mångi

) i3 C
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faldiga umgänge, och de dels vänliga, clels fi-
encllliga relalioner, sora Jötnarne hade med Asa-
folket (Sveor) lorde de hafva, jemle många
ord, af Skandinaver låntagit äfven ifrägavarande
spräkljud, samt dem med siLL eget språk assi-
milerat. När sedermera det ifrän söder inkom-
na Sveafolket tillväxte och dess välde ökades,
blefvo'■Kainulaiset ålerfördrifne tili Österbotten,
och likasä synas Jötnarne (Suomalaiset) hafva
redan tidigare blifvit aterdrefna tili Åland, och
derifrån af förföljande Svenska colonister tili
vestra Finland, dock så alt smärre flockar sy-
nas hafva undangömt sig i Smålands å
Goltland med flere orter, der ända tili sednare
tider Finnar sägas hafva sig uppehällit. Suo-
malaiset och Kainulaiset, sålunda tili Finland
äterkomne, förde sannolikt med sig de låntagne,
men för dem redan alldagliga blefne bäde or-
den och språkljuden, samt hafva ända tili vär
lid dem bibehållit. Qvasnerne omtalas af
Historien, men Jötnarnes identitet med Suoma-
laiset är hioit en sannolik hypolhes, emedan
jag icke förmått på annat sait förklara de Forn-
skaudinaviska språkljudens öfvergång tili Yest-
Finnar. Eller kan den gamla , af vår tids
Historiker måhända missförstådda och derföre
fabelaktig ansedda berättelsen om Fornjoterska
slägtens flyttning ifrän Finland tili Skandina-
vien, möjligen utgöra en mylhizerad och perso-
nifierad reminiscenz af Finnarnes förenämnde
öfvergång ? Den ena brodren , Nore (Kyaener ?

Kainulaiset?) gick ända tili Norrige, den andra,
Gore (Jötnar? Suomalaiset?) yandrade utmed
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Öarne (Åland?) tili Sverige o. s. v. Eiler h vit-
ka voro de Jötnar, dera Upsala Konungarne
Yanland, Dotnalder Jotadolgr, Agne m. fl. be-
krigade öch förjagade? hvart ? Derefter lärer
Jötna-namnet icke förekomrtia i Sveriges Histo-
rie ? Dessa frägor öfverlemnas föröfrigt tili Forn-
forskares ytterligare begrundning och ntredning.
Visst är, att Finnarnes umgänge med Skandi-
iiaver hör tili de forntider, då Norraena tunga
utlalades säsom den i Isländskan ännu skrifves,
t. ex.au nti de Finska: ncuua, fyauFfa, lauFFa,
tallia tn. fl. Fornskandinaviska : naut, bauk ,lauk,
raut. Svenska nutnera : nöt, hök, lök, röd. Äf-
ven de Finska oi'ts namnen ©dtafUlUa,
m. fl. evin ra klariigen om de fornsvenska Huu-
dan och Birkekarlar d. ä. irnitalioner af Svear-

°) Herr Arfvidson anser Hämäläiset ocli Kai-
nulaiset halva ursprungligen hört tili en och.
samma folkstam (Se Riihs Finland och de s s
In van, 2:a Uppl. tillägg. pag. 198). Det är
möjligt alt ufat en geraensam, tili Finland in-
vandrad, större Finsk (Tschudisk) colonie, en del
gick ölver Åland tili Sverige (Suomalaiset, Jöt-
par), en annan del öfver Qvarken tili Vester-
boltcn (Kainulaiset, Kvainer), och en fredje del
qvarsfannade i Finland (Hämäläiset. Tavaster).
Vid de begge förras äterkomst tili Finland, blef
deraf fre särskilla folk-ulgreningar, med hyar
ai n lilla dialecl-brytning. -- De Finnar, som än-
nu bebo fjälllrakterne af Wermland, Dalarn©
o. s. v, äro sannolikt dit ölverflyllade ihan Fin-
lands Raulalampilrakt (gjflvrDlaificO först i seX-
tonde seklel, enligt hvad tradilonen förmäler,^
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nes inrättningar och förhållanden. Jfr. Fran-
zens Disp. de Bircarlis.

11. Om Finlands National
eller Bokspräk,

Redan i sju årliundraden bar Finska Språ-
ket haft det missöde, alt icke hafva fått ulgöra
Nationalspråket för det folk , som kallar sig
Finnar, utau nödgats förtvina under Svenska
språkets förmynderskap. Medan Finland var en
Provins af Sverige, utbredde sig härstädes Sven-
skan efterhanden allt mer och mer, icke blott
i Embets och Rättegångsmål, utaii ock i um-
gänges-conversation och corresponclence, i syn-
nerhet i Städer: och samma förhållande fortfar
ännu. I slutet af sextonde seklet var anna
Finlands dåvarande store Ståthållare, Riksßådet
Clas Flemming, så Finsk, att hans sven-
ska svårligen förstods af de öfriga Riksßäden,
och ännu för ett sekel tillbaka talades ofta Fin-
ska i vära ständspersoners umgängen, särdeles i
Prestehus å landsbyggden; men numera har
Svenskan tagit sä öfverhanden, att man ibland
Ståndspersoner säilän hör nägon Finska, och de
som affectera förnämhet, nastan blygas att röja
det de kanna sitt modersmål, ehuru deras
Svenska ofta är temmeligen räbråkad. I stä-
derna läter i vära dagar någon Finsk Handt-
verkare eller Borgare sinä barn säilän läsa Fin-
ska, ehuru baruen icke tala, icke ens förstå
svenska. Äfven vid våra Läroverk bar Fiuskan



aldrig hiivit öfvarl, knappt lillålen; och näsiän
enahanda är förhällandet vid vära Domsäten.
Följden bäraf är, alt Finskan blifvit nedtrjckt
endast tili den egentliga Allmogen, och det är
lörundransvärdt, alt språket i sädan förnedring
ända hitintills kunnat hihehålla sig. _ Men fö-
ga mindre besyhnerligt är, alt Svenska språket
i Finland kunnat få ett sädant öfvervälde, då
likväl endast en sä liten del Finländare är liem-
inä deruti. Om maa undantager den i Fin-
lands skärgärd och ä nägra kuster boende All-
inoge, sora är afkomlingar af Svenska colonister,
och ännu brnkar sinä förfäders spräk (numera
något öfver 140,000 personer?); så kan man raed
säkerhet antaga att af Finlands öfriga folkmängd
(närä 1,400,000 personer) icke ens femtionde-
delen är sädan, som icke förstår och talar Fin-
ska, Och för denna lilla anpart har hela Na-
tionen vedan i ärhundraden blifvit, och blir
ännu ledd pä svenska, hvaremot dess eget mo-
dersmäl oförsvarligen försumnias, föraktas och
nedtrampas, d. ä. den offentliga och bildade
delen af Nationen vill icke vara Finsk. I afse-
ende ä Religion och Kyrka har Finska Nationen
lyckligtvis fålt behälla sitt modersmäl*), ehura
.ingen Finsk språköfning blifvit blifvande Reli-
gionsljenare meddelad. Men vid alla öfriga of-
fentliga Inrättningar gäller endast Svenska sprä-
ket, alla Domstolars Protocoller och Embets-

*) Emellan åren irso och skal] det verkelf-
gen värit en Riksdagsfräga. om icke Finska sprä-
ket horde alldeles afskafiäs, och derföre ali
Finsk Gudstjcust i Finlands Kyrkor upphöra,
samt i dess sialle predikas Svenska lor Finska
bohden. Den gängen segrade Finlands Genius,

2
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expedilioner skrifvas pä Svenska , sarat Bondeft
såledcs dömmes ifrån lif, ära och gods på ett
fremmande språk, det hän icke förstår. Der-
före tvingas Ållraogen att i sinä Rättegångsmäl
ovilkorligen kasta sig i armarne på mer eller
mindre redliga och dugliga Advocater , och he-
la dess timmeliga väl och ve beror af dessas
stundom ränkfulla knep eller värdslöshet
Hvad skulle väl våra Svenska parter säga , ora.
deras tvisteraäl vid Domstolarne agerades pä'
nägot okändt språk ? Så länge Finlands Regering
och Öfverdorastolar hade sin station i Stockholm,
kunde der anses vara något skäl, alt raedelst
språket bibehålla sambandet med Moderlandet.

Men nuraera, med hvilka skäl vill man nu
försvara Svenska språket vid våra Embetsverk ?

Borde icke Finska Nationens blickar, äfven i
afseende å språket, nu vända sig inåt, på sig
sjelf, sarat odlingen och bruket af Landets gam-
la, egna, goda Fädernespråk förtjena en alfvar-
ligare uppmärksamhet ? Hvad kunde väl vara
mera skäligt och mera vigtigt, än att Finskan
beredes tili begagnande vid Landets Läroverk ,

vid Erabetsskrifvelser, Domstolar och alla offenl-
liga tillfällen sora angå Allmogen bäde i tai
och skrift? Men framför allt borde det begag-

*) En Finsk Bonde har jag hört säga, att Svenska
språket vid Finlands Domstolar blilvit inlördt
endast dertöre, alt dymedelst tvinga Bonden tili
att löda en skara af Advocater. Delta är osannt.
Men än värre ar, alt sjelfva Domaren någon
gång värit sä Svensk, att lian icke förslätt hvad
en Finsk part andragit, ulan nödgats lörlita sig
tili motpartens toikning! Och detta är verkelig
sanning,



nas i alla både munteliga och skrifteliga Rälte»
gängs-förhandlingar för Finska Parter.

Med delta ringa försvar för Finska språket
jrkar jag dock inga hastiga brytningar, som
alltid medföra många oundvikliga olägenheter.
Man bör först gifva språket anseende och värde
dermed alt del införes vid alla Undervisuings-
verk säsom ett nödvändigt Läro-ätnne för alla
blifvande Tjenstemanna-subjecter, de der ulan
sädan spräkkunskap äcke böra få inträde vid
Embelsverk. Sedän bör Bonden tillätas alt äf-
ven på Finska både munteligen och skrifteligea
anmäla och utföra sin sak vid alla Rättegängs-
verk, högre och lägre. Och ändteligen böra i
alla pä Finska insinuerade mål Protocoller och
Domar skrifvas och utfärdas på samma språk,
äfvensom alla Erabetsmanna-föreskrifter på Fin-
ska meddelas. Sålunda kan omärkbart och
ulan nägon oldgenhet, inotn mindre än ett
halft ärhundrade ali vår inländska skriftvex-
ling, (den utländska måste naturligtvis alltid
vara på utländningens språk), vära Dom-
stolar och hela vår Embetsförvaltning af
sig sjelf blifva Finsk, sarat ett Finskt National-
spräk inom kort bilda sig, bekant för alla Finnar
och Finska Nalionen värdigt. Meningen här-
med är dock icke den, att Svenska spräketbor-
de ifrän Finland aflysas elier fä utdö. Sådant vore
för ingen del önskeligt, och icke ens möjligt,
sä länge en tiondedel af Finlands Allmoge talar
endast Svenska. Meri Finskan äterfinge dock
sin ursprungliga rätt att vara Nationens huf-
sakliga Modersmål,

Men om man nu vägade hoppas, att hädan-
efter det betryckta och förgätna Finska Språket

) '9 C



homme att blifva ett ömmare föremål föt Ve-
derbörandes uppraärksamhet, samt nödigt sisul-
le befmnas, att småningom upplijelpa och be-
reda det tili officielt Skrifspråk för Finska Na-
tionien ; så uppstär en ny fräga, hvilkendera af
språkets tvenne bufvuddialecter , den vestra el-
]er den Östra, derlill borde recommenderas ocb
antagas. Nastan i intet annat land har en så-
dan fråga behöft väckas , ly der bafva tillfalli-
ge omsländigheter småningöm hoit en viss dia-
leCt tili de bildade umgängens samtals- ocb
conelispondence-språk , och sålunda gifvit den
ett slags företräde , att vara Landets allmänna
Nalionalspiåk (bokspråk, skrifspråk} : och den-
na segrande dialecten har vanligen värit hufvud-
stadens , der Hcfvet vistas , der de högre Etn-
betsverken aro belägna , och der de förnämare
sig uppehålla. Sådant har icke kunnat inträffa
i Finland eller med Finska språket, eniedan här
nila bildade folkclasserne ifrån urminlies tider
både i tai och skrift begagnat Svenska språket,
och Finskan alltså värit och förblifvit endast i
Allmogens mun, dervid en hvar nödgats bruka
sin orts dialect, Af sådan orsak finnas de, som
anna i våra dagar på fulJt alfvare tvista om den
ena eller andra dialectens företräde. Den nyss
vaknade hågen för Finsk Litteratur, har ännu
icke sansat sig, dialecterne hafva icke hunnit
nödtorfteligen jemföras och bedömmas, en hvar
känner blott den dialect, deruti hän är född,
samt prisar och försvarar den säsom den bäsla,
den enda dugliga *). Jag för min del anser

*) Med skäl kan det sägas i allmänhet, alt de lie-
siä i delta ämne förelallna tvisler och lällda
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dock denna fråga redan vara afgjord, men tili
försvar for denna mening raaste jag kasta en
äterblick på hvad i denna väg inom Nationen
redan är tillgjordt.

Ursprungligen voro väl Finlands begge
spräkdialecter, den Yestra och den Östra, lika
goda och lika qvalificerade att blifva Landets
Nationalspråk, Men, ehuru Hofvets eller för-
nämhetens myndighet härstädes icke bestämt
den enas eller den andras företräde, bar dock
en annan omständighet småningora gifvit den
ena en viss ofvervigt. Hade Finland blifvit
först eröfradt af Ryska väklet, så skulle ofelbart
den Östra dialeclen fålt öfverhanden, och raå-
hända med tiden väl nog utvecklat och reglerat
sig. Men nu korn den första eröfringen ifrån
Sverige, och derföre segrade den vestra diale-
cten , sarat försvarar numera sin seger rnedelst
en större bildning, en utredd, regelbunden
Grammatik och en allmän bekantskap 3 dem det
under tidernas längd sig tillvnnnit,

Finska Språket har väl ännu icke nägon
Litteratur, men i tryck har det dock värit be-
gagnadt i närä trenne seklev är r544}«
i början hnfvudsakligast i Reiigiösa ämnen och
Kyrkomäl , i Bibelöfversättningar, Psalmbok
och andra ascetiska Handböcker. Yåra äldsta
Andeliga Förfaltare, Biskop Michael Agricola,
Biskop Paul Juusten, Rector Jacob Finno, Bi-
skop Ericus Erici m. fl. bodde i Åbo, och be-
gagnade derföre denna orls dialect. Med tiden

omdömen aro ensidiga och skefva ,
derföre att

man ofullsländigt kännt den dialect, sora man
velat förkasla, och sett sin egen dialect ur hem-
kärlekens förbliudaade synpunkt,
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förmärkte man likväl, alt samma kustdialect var
förmycket försvenskad och dess ord illa apoco-
perade eller jemmerligt stympade: hvarföre man
ock småningorn både i Bibel och andra prosai-
ska Skrifter införde en renare och fullständiga-
re talart. I det sistförflutna ärhundradet hafva
nastan alla Finska Författare följt eller åtmin-
stone sökt följa den renare YestFinskan i öfra
Satakunda och södra Österbotten , med undan-
tag af andeliga Sånger och Wisor, der den stym-
pade Åbolänskan velat bibehälla sig, derföre att
dess ord äro kortare och derigenom lättare att
i metern inpassas. Genora dessa, i sekler fort-
satta åtgärder har samma rena YestFinskan tili—
Tunnit sig gammal häfd att för ali framtid ut-
göra Nationens allmänna Kyrkospräk, derföre att
endast den blifvit genom Bibel, Postillor, Kyr-
iohandböcker m. m. bekant och förstås öfver
hela Finland ända tili Ladogas stränder och
Lapplands öknar, hvilket icke gäller om någon af
Östra dialectens många varialioner, som äro kände
och brukliga blott inom hvar sin lilla landsort.

På samma VestFinska äro äfven alla här-
lills tryckta Finska Grammatikor författade, ty
äfven Herr von Becker har tillagt blott få af
Ostdialectens egenheter, varande alltsä endast
Vestdialecten grammatiskt utredd och bestämd.
• Likaså har vår classiske Calonius pä Vest-
Finska öfversatt Landets allmänna Lagbok, äf-
Tensom Kyrkolagen, sarat Öfverhetliga Förord-

Både Porthan och Calonius (Finlands Tvil-
lings-sliernor af första ordningen) voro födde och
i barndomen uppväxle inom Ostdialectens ora-

råde, Saarjärvi och Wiitasaari, men insägo dock
Vestdialectens löreträde i skrilt, och följde den-
samma.

) 21 (



23

ningar och Kungörelser ända tili är 1826 (Of-
versättningen i de sedermera utkomna utgör ett
mixtum cornposiiurn ), jemte vAra få oeconomi-
ska Läroböcker gemenligen följa sarama Vest-
dialect: hvarigenom densamraa Mifvit förberedd
att vara och blifva äfven Nationens juridiska
och civila skrifspråk,

Då mi endera af Finlands Hufvuddialecter
måste begagnas tili vårt framtida Nationalspräk, så
synes den rena YestFinskan (Men stympade Åho-
länskan torde ingen vilja recommendera), i s£od af
omförmälte förheredelser, med skäl försvara silt
en gäng vunna företräde icke blott i ecclesiastiskt,
otan ock i civilt och juridiskt hänseende. Yid
den grad af odling, hvartill YestFinskan för det
närvarande hunnit par sekler framom
dess stamsyster), vore det ofelbart ett oråd,
att ens vilja bortbyta en känd och regelhunden
dialect, emot nägon annan, okänd, oarhetad, re-
gellös talart. Tvertom höra alla Finnar med
förenade krafter broderligen godkänna, hibehålla
och uppöfva sin engång antagna, häfdvnnna
Spräkforra. Med Vestdialecten tili grundform fåv
Nationens Bokspråk obehindradt, oförhlandadt
och oförvirradt fortgå på den väg det redan i
ärhundraden fortvandrat, och genom dess ali-
manna bruk i Kyrka, Skola och Domstol, samt
i det öfriga oflentliga lifvet, blir det smäningom
mer och mer upparbetadt och renadt. dess få
legellösheter utmönstrade och mot bätlre ut-
hytte, samt spräket sålunda med tiden riktadt
och odladt i samma förhållande, som Nationens
cultur föröfrigt kan tillväxa.

Härvid kommer det oss väl tili pass, alt ur
Ostdialecten låntaga, samt i skrift lämpeligen in-
tora åtskilliga uttrycksfuila ord, som i Vestdia-



24

iecten sakna motsvarande t. ex. nöincn , totina t
tptts, roacma, roeiffoinen m. fl. vid hvilken lån-
tagning dock bör anmärkas atc siika ord böra
böjas och fogas efter Vesldialectens bestämda
Graramatik, emedan de annorlunda icke låta sig
derraed rätteligea assimilera. Sålunda bar alla-
redan en stor mängd af Ostdialectens bättre ord
förut öfvergätt i allmännare bruk, och samma
utväg bör tör framtiden icke ogillas. Derigenom
konna de flesta af Ostdialectens dugliga, rena
(icke fremmande) ord lätteligen blifva använde,
och Nationalspråkets ordförråd derigenom be-
tydligen ökadt.

Men af OstFinskans egoa böjningsformer
eller flexioner synas äfven en och annan hafva
företräde framför Yestdialectens, t. ex. a) Plur.
OtthMf, oliroat, eimdt m. fl. i Stället för Vest-
Finskans otit Olit/ et sora lätteligen förblandas
med Singularen. b) Likaledes torde det icke
vara förkasteligt, ora någon i stället för det
VestFinska j: hvars uttal för andra är svärt,
ville skrifva det Wiborgska tf (tt)itja , IDaifct,
Fatfon, metfå, etftn o. s. v.), som af alla latteli-
gen uttalas och icke medför någon ordförbland-
ning: z) äfvenså torde Ostdialectens Inessiva

*) Det Savolaxska fjt (nientä, roif)ta, Faftfon) duger
alldeles icke i bokspräk, emeclaa oräkneliga ord-
förvexlingar och formforblandningar deraf
skulle uppkomma, t. ex. ehtii och etfib mif)ta
(badqvasl) och roitfa, t»af)£oio och roatfoia (ph af
rmtfa) o s. V. Lika litet duger det Tavast-
lämlskt-Österbollniska tt (matta, mitta, fatton.)
Svårare hlir det ali i skrilt utbyta Vesldialectens
0, och nastan omöjligt", alt enligt Ostdialectens
uttal alldeles bortkasta det, emedan derigenom
alillör mänga vocaler komme alt obehagligt och



Casus falagffl, raieuaaöfd etc. med gf, anses
vara fylligare, särdeles i vers, än Yestdialectens
ftflafa, fiufofa, n>icraafa med f: vidare d) au»
tuutena, totuuteni, raddupptenfd, m. fl. aro mera
regel rätta än Bibl autuuDena, totuuteni, rad duot)»
Denfd, likasom uutena, fdteni (icke uuDena fd»
Oeni ; e) Ostdialectens reflexiva Yerbalforra,
(panein, paneit, paneffen, (agfein, piätaiu m. fl.)
hvilken alideles saknas i Yestdialecten, tordet
ock stundom vara begriplig och brukbar, o.s.v, *)

otydligt sammanlöpa, sarat läsningen sälvtnda
blefve osäker; hvarföre ock Osldialeclen i siäl-
let för det uteslutna b, plägar antingen inkasta
en hialns t. ex. paran, {)(!>&/ för paban, fcdbdt,
ellei- substituera ett j, nj ellei- fy t. ex. neiiet,
Samoat, foa&a för neibeb faaba, ellei- ock
andra vocalerne f, ex. juuimtan, tiiidn, raeill för
jllObaan, tiebdn, toeben O. s. v. med mänga andra
irregulariteter vid flexionen. Och likval är der-
med ännu icke allt beslämdl, t. ex. huru vill
man ätskilja maroon (maton) at mato iirin mamon
af niafo, fdet (fdbet) at fdfi iirin fd<if pl. ai fdfi.
Ora man i slället för puetin ville skrifva paoin,
sä kan det läsas både pu«oin och puodin. Ali
denna oreda undvikes lätteligeh raedelst bibehäl-
lande at det Vest-Finska b. Hellre mä det i
skidit bibehallas, rnen vid läsningen ölverhoppas,
likasom mänga bokstäfver i llex-e tremmande
spräk t. ex. I uli de Sv. Ijud, l/us, h uli hvad,
hvilken, g nti giord e. s, v.

') Herr Keckmans forraodan, alt Vestdialectens Medialform
(oaiiemt, pistin. [asfemi el. lasfeetunm el. lasteunmin m. fl.)
svarar emot Ostdialectens reflexiva Yerbalforra, iuträffar icke
exact annorstädes, än må ske i trafcten af Uleåborg, der Ost-
dialecten betydligen inverkat på den vestra. Medialformen»
Subject är alltid retro-passivt: Reflexiva formen» deremot
strängt neutro-activt. Om denna Ostdialectens reflexiva
Yerbalforra (benärnningen Medium, vill ej vara lämpelig,
ty Grekernes Medium liade mlnga andra bemarkelser utom
den reflexiva) bör än anmärtas, stt den ofelbart uppkommit
«alunda, att den dialectens persoual-sufflx ju, ia blifvit lungd
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Sådana form-utbyten måga dock godkännas en-
dast i de fall, der bruket i Vestdialecten är ir-
reguliärt, och Ostdialectens fonner alllså hafva
bestämdt förelräde. lakltages icke denna spap-
samhet, så leda siika form-förvexlingar tili
begge dialecters confusion ocb begges undergång.

Sådan bar Finska språkets gäng och utveck-
ling härtills värit, utan att klandras ens af Ost-
Finnar, emedan de under tidernas lopp lärt o-
bebindradt förstå YestFinskan, Det är först i de
sednaste decennier, sora en och annan Tidnings-
artikel eller Ströskrift velat förringa eller förkle-
na Yesldialecten , såsom förraycket försvenskad,
sarat derföre påstått |densamma böra förkastas,
och Ostdialecten , för dess förmenta renhet, i
stället antagas tili allmänt bruk, Delta förslag
förefaller mig lika obetänkt, sora om nägon ville
förkasta den nu brukliga Svenskan, såsom för-
rnycket galliserad och germaniserad, sarat i stäl-
let substituera Dahlska dialeeten. En batt kan
efter behag afläggas eller utbytas raot en annan
rnera nymodig; raen icke så en häfdvunnen

vid ordets slut och dermed sammanvuxit, t. ex. tiiflttHll har
saramansmält tili rilfiiin, pefen in tili pefein, laSfee ibteeii el.
laSfe ! itfeen tili la Pr tbe n el. tasPe tPfeen o. s. v. och allt detta
tili imitatbm af det Ryska reflexiva Verb, tom enligt Graiu-
raatisters intyg uppkommit genom en föga olifc crasls. Beskaf-
fenheten af detta Ostfinska Reflexiva Verb är förofrigt ännu
mycket ofullständigt utredd, t. ex. orsaken hvarfore det icke
kan bildas ifrån alla activa Varbal radices t. ex. reitistön, ti»
roan, m. fl. Sluteligen mä tilläggas, att man behöfver säga
icke blott: ’’jag tvättar mig , utan lika ofta ooh lika nodvån-
digt ”jag tvättar dig, honom o. s. v." Tili folje hvaraf man
vore i behof af särskilt Verbalforra Ifven for Jossa sednare
Pronominal-objecter. Meri då dessa icfce Annas, så kan man
ock lätteligen umbära det forsla ; och detta är sannolika or-
saken, hvarfore VestFinsfcan icfce antagit den Ostfinska, eftet
Ryskan bildade, umbarliga, reflexiva verbalfomep.
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språkdialect. Och hvilken fördel vore vai ge-
nom ett slikt utbyte vannen ? I afseende å ren-
beten bar Ostdialecten intet att skryta af, ty
den är å sin sida fullt lika mycket uppHlandad
med Ryskan och formad derefter. Man finge
således en okänd, oreglerad, förryskad Finska i
i stäliet för en bekant, regelbunden, försvenskad.
Dessutora hade dessa Ostdialectens Patroner bort
börja med en redig Grammatik, som utvisade
den dialectens egenheter och dess fördelar. Så
länge detta är ogjordt, mäste man tro att de
sjelfve icke veta hvad de begära. Härtills hafva
Ostdialectens Författare hufvudsakligast följt Vest-
dialectens Grammatik, men här och der instrött
en irregularitet, en regellös ordform eller ord-
ställning, den de föregifvit lillhöra Ostdialecten.
Om t, ex. Otawa och buumin- linna innehålla
verkelig Ostfinska , så är ju det rena, reguliära
deruti lika med Yestfinskan, och det öfriga sy-
nes följa ingen regel, utan vara en formlös massa.
Det dugliga och regelrätta gillas och antages af
alla, men det anomala, felaktiga, förvirrande är
oklokt att ens föreslå tili allraänt bruk, den
chaotiska massan mäste förkastas, den må till-
höra hvilken dialect sora helst: och alltsä bor-
de ingen tvist i delta ärane äga rum, alla nya
förslag vara onödiga, derest man vill undvika
confusion och önskar bibehålla spräket vid dess
engång vunna regelbundenhet. När Ostdialecten
fått alla sinä egna dugliga ord och sinä bättre
ordformer accepterade, så borde det icke hafva
något mer att önska sig. För öfrigt biir Ost-
dicten alltid få befälla sin Runo-poesie, som ur-
sprungligen är dess dotter, samt deruti uppöfva
sig tili en Finsk Homeridisk Sångstämma, der

) *7 C



28

språkets anomalier uudangömmas af versens och
poesiens öfvervägande fördelar. Men Homers
spräk var aldrig hela Greklands allmänna skrif-
språk.

1 de sednaste åren hafva nägra Finnar förelagit
sig en annan utväg tili bildande af Finskt Roksprak
sälunda, alt de börjat nyttja en godtycklig blandning
af begge dialecterna, slumpvis begagna än den enas än
den andras ordformer, d. ä. hafva ingen bestämd
Grammatik för sitt spräk , sarat synas tro sig sälunda
gå medelvägen och Iraraställa spräket i dess renhet.
Så har t. ex. SD?el)i(dinen ömsora t>dr jdn och (jdrdn, tulee
och tuloo. nmoben och nntom (mutten } o. s. v. Denna
obestäradhet och dialectförblandning synes mig utgöra
ett atnalgama, der de heterogena ingredienserne icke
blott svära åt hvarandra utan nastan raörda hvar-
dra, sarat sälunda smäningom först bereda otaliga ano-
malier i väri eljest så regelbundna, spräk, ocb sedän
sannolikt med tiden alldeles afnöta spräkets egna, goda,
beslämda Grammatiska former. För det närvaraode
förstäs delta mixtum compositura hvarken af VestFinnar
eller OstFinnar, och är således en död bokstaf. Annu
har genora stik amalgaraeriog intet dugligt spräk upp-
kommit, och i Finskan aro alla sämre dialectbrytnin-
gar följder af en sädan forntida blandning. Sä länge
i Forn-Grekiskan dialecterna bibehöllos och bearbeta-
des åtskildt, bibehöll ock spräket sig vid sin gramma-
tiski) correcthet och utmärkta höjlighet. Men genom
dialecternas förblandning försvunno mänga ursprnngli-
ga former och spräket öfvergick smäningom tili form-
fattig Ny-Grekiska (Romaica). Engelskan utgör en
sammangyttring af flere spräkdialecter, och är derföre
nastan utan Grammatik. en logisk anordning af ord li-
tan annat sammanhang eller sammanbindning än tan-
kens , nastan lika med brickorne i ett bi ädspel: och
enahanda mäste förhällandet blifva med alla genom
flere, heterogena delars confusion uppkomna spräk.
Vjll man alltsä bibehälla ett spräk, väre sig hvilket
som helst, vid dess gramraatiska renhet och dess egna ,

»ativa former orubbade; sä bpr en viss, god dialect



läggas tili grund, samt denna sedän npparbetas och rik-
tas ur de andra dialecternas föfråder, men alltid efter
grunddialectens goda former. 1 Finshan anser jag der-
före den rfnaste vestra dialecten alltid böra bibehällas
säsom grunddialect, ieke blott för Porthans och Calo-
nii auctoritct, utan fastmera derföre, att den talarten
är mest, nastan endast grammatiskt regelbunden, samt
allmännast kand och länge cultiverad.

111. Om Granden för Finäh
Versbyggnad.

Finska I.itteratur-Sällskapet bar säsöm Täflingsäm--
ne utslällt en sadan prisfräga: Är Finska Vers-
bygg naden urprungligen grutidad på sta f-
Velse r n a s Qvantitet ellet- Äcccfit, och på
bvilkendera bor den grutidas? Utan att dölja
mig bland de Täflande, vill jag i korthet derom säga
Ulin tanka

Vår alltid pfisvärde PoRTtiAN* efter sinä i Finska
språket anställda undersökningar, som icke voro falska,
stadnade i det resultat. att Finska Runoverseti vore
grundad pä Stafvelsefnas accent, d. ä. att dess Pedes
vore afraätta efter spi äkets egha Accent^förhållanden,
men att Versificatören dock, sä vidt möjligt värit, tilli-
ka vakat deröfver, att den afccentuei ade Stafvelsen der-
jemte vore nalura vei positione longa, i syatterhet nti
Versens sednare Pedes. Denna åsigt har sedermera öf-
verallt blifvit följd, och af andra närmare utvecklad,
särdeles i afseende ä språkets accentegenheter.

Herr von Becker deremot i sin Finska Gratnipa-
tik, vänder o m satsen, och säger, att Finska Versen är
grundad pä Stafvelsernas qvantitet, tnodificrad af Ac-
Centen, litan att närmare utreda, hvaruti denna Aceent-
modification månde bestå, Denna Qvantitets princip
har sedän Mehiläinen upptagit och fullföljt tili fullkom-
"lig öfverensstämmelse med Grekiska och LatinskaPro-
sodien, med föga afseende ä Accenten. Hän har icke
blott nppställl ett Notschema, hvarefter Finsk Hexame-
ter bör formas enligt de garalas Prosodie, utan ock
sökt visa att Finnarnes Runovers hufvudsakligast alltid
värit bildad, och ärinu bör bildas nastan efter sarama
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Qvanlitets och Positions reglor. På alli delta kan dock
med skäl Jämpas det Finska ordstäfvet: fauniS lapjl,
JllUftCl l)enget6in, Men ett slikt påstäende bör bevisas,
och det är, hvad im skall försökas.

Aldrig bar någon Finne kunnat pästä, att Finskij
spräket med sinä omvexlande långa och korta vocaler
icke kunde tili Vers sammanpassas efter de Gamles
Qvantitets och Positions reglor. Tverlom vore det en
oförlätlig starrblindhet att icke inse möjligheten deraf:
och just denna skenhara möjlighet har redan förut för-
ledt mänga tili att försöka det, ehuru härtills utan bi-
fall eller imitation. Men frägan är, om det kan läta
göra sig med iakttagande och bibehällande af Finska
uttalets egna, raita accentfall, och det är just denna
omständighel, som både Mehiläinen och hans Föregån-
gare endast flyktigt betänkt, nastan förbisett, föga vid-
rört. Tillåter sig Versificatören, att försumma, för-
vränga eller väldföra spräkets rätta ultal, så kan Finsk
vers uppställas nastan efter hvilket frernmande spräks
Prosodie, som helst Men en slik frihet, eller rättare,
sådant sjelfsvåld vill ingen Nation gerna lemna ät sinä
Yersmakare, och en äkta Skald begär det aldrig.

I Finska uttalet är ingenting så utmårkt, sora or-
dens starka accentfall med omvexlande starkt höjda och
lägt sänkta Slalvelser Alla Nordiska språk hafva väl en
märkbar accentvigt, i jeraförelse med de sydländska språ-
keh: men in,tel af Nordens bekanta språk koramer i del-
ta hänseende opp emot det Finska uttalet. Man jemför-
re t. ex. de Finska: fuffa , TOflCira med de Svenska;
sucka, vara nb uttalte af en infödd Svensk. Om vigten
i den första stafvelsen, jemförd med den andra, i Sven-
skan betecknas med i tili o, så bör den i Finskan ske
med 2 tili o. Detär just det starka accentuerandet, som
gör att Utländningar (enligt Hr v. Beck.eb.s anmärkning)
tyeka det Finska uttalet vara huggande, d. ä. ömsoni
slag och tystnad: vanan i vårt ora, att så starkt accen-
tuera orden, är ock orsaken dertill att en Finne säilän
förraår riktigt uppfatta och rent irnitera utländska, isyn-
nerhet sydländska språks uttal En Finsk raan, som i
Stockholm talar Svenska, ehuru rent grammatiskt, får
dock snart höra: "herrn talar Finska.” Ja en infödd
Svensk, som passerat i Finland ett decenium: nödgasvid
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lervändandet låta säga sig , att hän bryter på Finska,
endast derföre att hans ora under härvaron smäningom
vänt sig vid Finnarnes starka accentfall, äfven när vi
tala Svenska. Sarama tunga accentvigt förleder äfven en
del Finnar att sä gerna bortiemna eller nedsvälja, apo-
copera ordens accenllösa stafvelse: men denna accent på
ordens första stafvelse sarnmanhåller ock Finskans van-
ligeti rnångstäfviga ord, utmärker gränsen emellan orden
och derigenom gör spräket så hörbart på längre
afständ.

Om man alltsä vill alt det rätta Finska ultalets egna
skarpa accentfall skall värdas och bibehällas äfven i
Vers, så kan efter min tanka, sådant omöjligen låta göra
sig i förening rned värden om qvantitet och position, ty
den Finska accenten hvilar lika ofta på kort, som på
lång stafvelse 0) Och då det icke är niöjligt att på en
gäng vårda dem bägge (accent och quantitet), så bör
väl hufvudsakliga afseendet hellre fästas vid accenten,
på det spräkets uttal raå bibehällas, än på qvantiteten
endast derföre att ät den Finska Versen gifva Grekisk
snitt. Uti både Dactyl och Troche' mäste lörsta stafvel-
sen (arsis) vara accentuerad, och saknas accent-vig-
ten der, så kan bristen icke ersättas af lång voca., icke
ens af lång vocal med position. Är accenten borta, sä
sönderfaller genast versgängen och språket upphör att

*) I pvenslcan är hvarje accentuerad Stafvelse tillika alltid lång
af natur eller position: hvarfore ock en infodd Svensk icke
kan rifctigt utala de Finska tafO, G lin, mora, mato, lepo etc.
Hans ora fordrar der position, och derföre säger hän unge-
fårligen f’ffa, fanna» roorra» matto» leppo. Och oaktadt den-
na närä förening emellan accent och qvantitet, kan dock icka
ens hans ora lida vers , byggd efter position, om accenten är
forsummad. Äfven i Sverige lekles en tid med sådana för-
sök och forslag, men utan framgång, hvarå tili exempel mS
tjena följantle i foretalet tili Adlerbeths citerade vers;

Damon ( dref sinä | får uti | en blom| strande be|tesmark.
Huruvida Ryska Versen är byggd på accent eller qvanti-

tet, bar jag icke funnit hos någon Grammatist vara klarligen
utredt; men nti Ehrstroms och Ottelins Ryska Gram-
ma ti k aidra Uppl. pag. 106 finner jag vara sagdt; att ”ett
ords ursprungliga tonvigt i vers icke får på något sätt föränd-
ras” Harnf, äfvensom af de i boken införde Versprof tyeker
jag mig linna, att Ryska Versen lr byggd endast på accenten,
hvarmed qvantiteten synes sammanfalla, utan afseende å sam-
nianlopande consonanter.
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vara Finska. Väljom t. ex, de af Mehiläinen gifna
Prof-Hexamelrar: <

attintdpd | £i;bccn I fa | niin fufu=j tietoja 1 etfit?
SD?intai | rten fufu i Ic()til6|jen frp’ on ( iftiniftlmfi.
SEmili le l)et niaoj&an latejlee n'aon j toifta | metfd
Äauntö faSntarca [ lie ferod | lempimilen Idl)e[te6fd:
Sftiin if>|uiiS=fnfu | nu>6B: pf« 1 tdbtee | toifta | fajiiraa.
Uppläste efter det Finska utlalet hafva dessa rader in-
gen verstakt, ulgöra ren prosa : men uppläsas de efter
Grekiskt meterfall med Arsis, så sönderfalla ovilkorligen
orden. och orat skär hvarje pes tili särskilt ord, unge-
fär sälunda :

SRintdod SEybeen poifafa nlinfuru » * • »

SÄinlai nenfufu hbtilo jenfepon ifmiiit enfi;
SEtmlile betnifla fjanlate leeroann = s * o. s. v.
Och nu frågar jag. Sr delta Finska? förstås det af nå-
gon Finne, som ej vet alt det är tillkonstladt efter
Grekiska versregior? Och dock brister i dessa verser
intet annat, än att uttals-accenten är falsk eller for-
suramad.

I alla språks Verslära är det en Hufvudregel, att
orden i en v ersrad böra vara så sammanpassade, att
raden uppläst efter spräkets rälta uttalstakt (accent),
af sig sjelf blir hvad man kallar Vers, får riktig vers-

lakt, Rhytm, om ock Läsaren icke vet att det är vers,
hän laser. Och da det icke lyckats nägot nordisti
språk. hvarken Öster, vester eller söder om oss, att i
vers försumnia dess egna accentfall, som dock är vida
lindrigare, sä kan Finskans starka accent i vår vers så
niycket mindre uraktlåtas eller för qvanliteten uppollVas:
och än mindre kunna accent och qvantitet af oss sam-
manparas.

Tili följe häraf mäste alltsä uttalets rälta Accent-
följd blifva Hufvildgrunden för Finsk Versbyggnad
dock, så vidt möjligt är, i förening med Qvantitet och
Position. Så har det alitid värit, och sä måste det
förblifva, så länge Finska uttalet äger beständ. Del-
ta gäller dock endast om Vestfinska dialecten: huruvida
den Östra dialecten ännu bibehållit del äkta Finska ut-
lalet, eller om äiven dess uttal redan möjligtvis modi-
fierat sig efter Ryskan, det måga den dialeetens vänner
-uti eda.






