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144 FINSK SKALDEKONST.
Sahua n:o 40 3.1V JS43

Welche Schönheit. welche Voi
trelllichkeit. welchen Genuss cli
ausser mir hervorbringe, bringe
ich iii mi r hervor.

Man kun sga. att söngen är eti behoi’ För menniskan. Detta behoi’
10 svncs hon Lii’ven haFva tillFrcdsstiilt Förr in begiret efier kunskap.

Menniskan tyckes i sangen likasom Förena det jordiska mcd det andiiga
eller ställa det sinliga i harmoni mcd det högre öi’vcrsinliga, 2å det att
dc liksom gröFre och finare loner ui’ särskillu strängar m smilta
tillsamn,an en harmoniskt heli. Sö FörsL kun hon fullkomiigen
utlrycka, det hon känner: s först kun hon fulikoniligen kinna, det hon
utlrycker. Floppet, kLirlcken, glädjen, sorgen, saknaden, patriotisnien
m. m., alIt s6dant kun lifligast uttryckas i sng. SiriiFvandet att linna
uttryck För alit det fldla, menniskan kun kiinna, utgör Skaldekonst.
Skilnaden mellan Folk-poesi och Skaldekonsten bestör den, att den

20 förna är det ui’ na tunen pikaIlade, a 1’ i ngen konst uppammade, den
sednare denemot, det ai’bildningen beanbetade uttrycket afmenniskans
kansion. Vi kunna deri’öre säga, att det folk, som saknan skaldekonsten,
saknar äfven en stor del aLi’ den intellektuela bildningen. Stdant i det
närmaste är Fallet mcd det Finska. Ehunu nationen egen en bland
nondiska Folk sällsynt rikedom uI Folk-poLsi, s, si saknar den nästan
alI nyarc skaldekonst utom den Svenska. Den känner äi’ven djupt
denna saknad och har, för ali aflijelpa den. anlilat iii’ven dc vanligaste
anlag. Dc Fä Folkskalden, som aniräFfas i dc inre provinsenna kunna
anses såsom dc sista bontdöende tonerna ui’ den gamla sången. Denas

30 skaldestycken äro äfven mcd Få undantag Föga annat än smi refle—
xioner öi’ver dagens händelser. Sedan Folkposin nu nästan öi’verlei’vat
sin tid. och dc gamla sängerne hos största delen ui’ nationen längesedan
äro bontglömda. liar man i’örsökt ersätta den mcd en nv, i fönyngradt
meni tidsenligt skick. Men det har misslyckats, emedan dc män, som
varit kaflade uI) ali bcarbeta ska)dekonsten, genom Iäroanstalierna
öi’vergått till en annan nation. Alli hvad man stadkommit, är blott
några stympade imitationer aF den svensk’ sängen, ellen sådant joller,
som hva rje bonde i sak nad ui’ bättre sjel i’ sammanra kun, och som
saknan alit potiskL och monaliskt vände.

41) 1 sidant tillstånd än den Finska skaldekonsten. Blott hos ståndsper
sonerne än den Svenska sången nägot hemma. Men äi’ven den viIl icke
nätt tnii’vas. Fä af dc Finsk—Svenska Skaldernas anbcten haFva vunnit
nägon siörre allmänhet i Finland; och in hemska, nationela, gladare,
enthusiastiska snger, som så mycket karaktenisera andna nationers lii’,
sakna dc bildade klassenne i Finland likaväl som den stora massan ui’
Fol ket. Kanske är det denna bnist, som Li llsamnian mcd det sorgbundna
i Finnens natur, om icke Föder åtminstone närer den vidtbenyktade
Finska trögheten, hvilken så envist vitI i’öri’ölia älven ståndspersonerna
i landet. Tv inga läror, mia taI. inga moraler verka sä liFvande pä

50 menniskan som sängen. l-lvad vone För oss en värmorgons skönhet. om
vi ej hörde dc lifgii’vande stämmonna i skogen? och pä summa säit
kunna vi säga: hvad vore en nations lii’. om det ej yttrade sig i säng och
skaldekonst? Det m’iste antaga kanakteren ui’ stnängt alvar. liknöjdhet
och tnöghet.

Men hvad kun dä göras för den Finska sängen och skaldekonsten?
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Trol igen ingenting niera, Lin för den Finska litieraturen i ui Imanhet.
Det enda ar: ati hoppas, ali den tid skall komma, d den larde 1
Finland upphörcr aH bevisa, det en litteratur kun vara nationel illan ali
tilihöra nationcns eget språk. Sedan det inuiifftit, skall vai aRen Finska
Skaldckonsten uppbiornstra, likasom den öfriga lilteraluren. Den mcd
skaldeaniag begWvade yngiinuen skall vai i xiii nalions föradling
linna cii skönarc mal För sin verksamhet. Tilis della sker, kunna vi
bioit söka ali öppna vag för bhfvande skaldcr. Dc smö försök i den
nyare versen, soni 1 scdnarc tider då och di ulkommit, kunna anses För
en böi-jan dertiil. Deäro väl till en stor dcl misslyckadc: men dc bidraga
icke desto mindre ali närma oss till mölet.

Mngen har af dcssa Försök velat döma till Finska språkcts ringa
användbarhct i den nyarc tidcns poisi och anselt det passa cndast till
den såkallade, Runoverscn. Men det ar eli lika ensidigt påslcnde som
dcl, ali den i Finska språkei i vanliga uttalet brukliga accenten på
orden äfven i verscn skalI noga iakttagas, ehuru sadani icke skett ens i
dc garnia runorna. Dock torde afven verser södane som Pa/jasja/ka.vcr
poikapa cii. likoset ui/oli! jo — Ni’! ku/en: kukkinci pC)I’Ui nä/ässä tiipcicii

— svårligcn kunna för vackra anses. Men hcxamcLcrn ir
mindre bruklig afven i andra nyare sprak. 1 Svenska posin tyckes den 20
vai vara omlyckt; men hvarföre viii man äfven införa den i den Finska?
om icke blott afsamnia skäl som alli annat Svenskt p Finsk botten: ali
man mest känner Svenska litteraturen. Om den Finska posin skall
vLilja sig ngol mönsler, ma det då hellre vara den Tyska, hvilken
passar dertil 1 vida ba ttrc Lin den Svenska, emedan del Förra spraket har
större rikedom på Former och konstruktioner. Till och mcd prosaiska
öfversattningar Från Svenskan hafva svårt ali bi ifva a kla Finska,
hvarcmot dc Från Tyskan lyckas battre.

Några egentiigen Finska Poiiter kunna vai i nu rödande omstandig
heter icke Förvantas. Mcn som det andock skrifvcs Finska vcrscr, sö 30
vore del önskligt, att man försökte ali jemle den poiiiska Framställ
ningcn ia kttaga reglorna För välijudet, såsom skelt i dc gamla R unornc
1 Kalevala; och hv ii ka regi or D—r Lön rot 1 förct a cliii 1 Ka eva la ga n sk a
tydl igt framstalt. AlI slags vers, der dessa reglor kunna iakilagas, kun
afven anses passa i Finsk posi; deremot är det just, då man afvikit Friin
namnda rcglor, som man Funnit spnket oböjligt och vcrscn slyf. Till dc
prof på moderna versarter mcd iakttagande uI’ nyssnämnda reglor,
hvilka jag Förut meddelat, tager jag mig frihelen bifoga Följande:

40
I-IEKTORS AIISCHIEI)

(OI’vcrsättning.)

ii ,ufroniokc’.

1kkusestko 1-lektori nyt syöksee
M urhajan Akaija laisen luokse,
Jossa h irmusesli surmataan.
Kenpä neuvonec sun picnosille 50
Jumaluudesta ja miekkasille,
Kun nyt joutunct sä Tuonelaan?
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Hek toi.

Kyynelesi vaimo kulta sulje,
En mä turhaan miekka vyöllä kulje,
Käessäin on turva Pergamon!
Suojellen pyhyyttä Lemppeleien
Kuu d u n, n u tta maa 1 len i va paue n
Voitan mennessLin i Tuonelaan.

ii nc/ronzak e.

Heiluttelevaksi talvituulen
Jätetyin aseisi äänen kuulen,
San karsu ku Priamon katoo;
Menet missä aurinko ei koitse,
Missä Tuonen virLa itkevi saloitse,
Siihen rakkautesi vajoo.

20
Hektor.

Toivoni ja ajatukset kaikki
Tuonen virtahan ne hukutanki,
Rakkauteni en kuitenkaan.
Kuules! sota m uunila jo pauhaa:
Tänne miekka! Tuoni tuopi rauhaa,
Rakkaus ei kuole Tuonelaan.

30 P. 1-1.

145 SKATT PÅ LANDETS HANDEL OCH LAN
DET.
Saima n:o 40 3. X 1844

En korrespondent iFrån Österbotten har benäget upplyst oss om några
omständ igheter vid utrikes handein, hvil ka pä densamma mäste inver—

40 ka desto menligare, ju mindre gynnsarnma dess närvarande I’örhällan—
den ärven 1 öfrigt äro. Dc speciela uppgiFter, korrespondenten bifogat,
o pplysa, huru utlänningen skördar en betyd Iig del af handelsvinsten
äfven pä landets exportartiklar.

Men förrän vi anföra dem, är det oss en glädje ati kunna omtala den
harm, mcd livil ken korresponden Len, eh uru syn barligen sjel f köpman,
anser det ft5rhållande, att landets utförselvaror äro naturprodukter,
dem utlänningen mäste köpa, dä deremot införseln »till en stor del
bestä r af sädant, som i landet skulle kunna Lil Iverkas.» Ty den
inhemska industrins uppkomst beror i icke ringa grad af en sädan

5t) pa t riot isk i fve r hos la ndets h a nde lsständ; dä den i n hem sk a va ra n ali t id
lemnar handianden en mindre aftastning än den utländska. Mcd rät ta
anmärker ocksä korrespondenten, mcd huru stor frihet utlänningen i
landets städer utbjuder sina varor, »en frihet, sädan den icke eges ens
af inhemsk man.» Ty säkert är, att införsein af en rnängd lyxartiklar
och Nyrnbergarkram härl’örutan vore vida ringare. äfvensom att större


