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aidre och sömre till nyare och bdltre. Eti sådani förfarande biir ocksti
nödvdndigt, om icke luroansialierna anhingen skola ida genom ailt[ör
envisi ftisihållande vid gani la ei 1cr genom in förandel af obepröfvade
nya lLiroböcker.

Annu påminna vi om nödvändkzheien, ali ilfven skoibokslitteraturen
ssom ali annan bhr ötkonilitz för offeniiig krilik. Ty tiet vore vdi del
absurdastc verlden. om nigon del af den inhemska hiieraiurcn skulle
bhfva fridiysl för ali kritik. Mcn della skulie i sjelRa verket hLinda, om
skolböcker redan rnanuskripi skola granskas och anlagas: ty en

10 tadlande kritik skuile d fil skenet afeti ladel mm högsia Skolslyrelsens
beslut. Di II. T. mm alla dcssa olägenheter endasi har ali uppstalla
förfaltares och förläggares ekonomiska fördetar, så lorde dessa skdl
beflnnas vara af en alliför Iän ari. Frgan Lir likväi af den vigt, ali vi
anseti densamma i sig sjelf förijena en litet lilföriigare behandling.
Lifven om 8. T—s åsigter i Umnel hade mcd fiirre ord kunnal vederläg
ea 5.

10 154 KUNG FJALAR AF RUNEBERG.
Littertitiohku! till Saima 3 IX och 14. XI 1844

Ali skön konsi har det gemensama, ali den skänker hvarje oförderfvadt
sinne en Lidel njulning; men lillika eger den siti fulla vLirde endasi för
den, som förmiir för sig uireda denna njulnings vLisende, della [Ivar
före? hvars besvarande för menniskan är och blir ali upphöjdare
njulnings kLilla.

Icke För ali vara en liteslutande domare öfver, hvad skönl är, ly
30 deröfver dömer Liii den omedelbara kLinsian, icke heller för aLi vid en

gifven norrn söka binda konstniirns skapelser, ly beiraktandet af hans
verk leder bedömandet, ulan för ali gifva intryckel deraf dess Förkla
ring och dermed dess rLihla djup, är konslkritiken berätiigad. Man
tadlar ofia den allmänna högen alI l la omdörnen öfver hvarje
företeelse 1 skön konsL, isynnerhei inom den sköna litteraturens
omrftde; men man bör erkLinna sjelfva delLa slrLifvande för eIL ulmLir—
kande lecken iHI bildning. För ali lyckas i eli stidani bedömande, för
alI deruli ullala nögot alIiuLiiigiltigl och förnuftigl, dertill fordras icke
bioli en vidslrLikIare bekaniskap mcd konstens alsier, tilan äfven en pi

10 grand af denna kLinnedom mcd ali tankcns skärpa LLppord teon.
Sil nödvLindig denna fordran är, s litel spr afdess uppfIlandc röjes

oftast äfven i den viitra kritik, hvilken upptrdder inför ailmLinhelen.
lsvnnerhet kan della mcd skdl sLigas vara hLindclsen mcd den kritik,
som för nLirvarande lalar Svenskt tungomål. Vi hafva nägonslLides
förui nLimni. ali i Svenige. sedan dc fordna foslorislerna lemnat
kritikens synglas ur sina hönder, eli mouveradi bedömande af nögon
viiter produkt hörer lili sällsvniheier; och 1 vtlr tanka visar bland della
Iands ynere kniiici ineen annan en arundiigare bildning för siil vLirf än
l-l—r l-lagberg. professor i Esteiiken i Lund och utgifvare af dci väl

50 ansedda liitcrara biadet »Studier, Kriiiker och Noliser» Till stor
afsaknad eger icke Finlands Universitel nilgon lärareplais för nämnda
veienskap. ehuru den dock under sednaslc ren. och mcd bi lil
föicdragits af prolissorn 1 Litteraturhistorien, alI hvars vetenskap väl
diven viter kritik liörer. ,\f honom, som tiilika disponcrar landeis
ofticiela blad. mdc man ali önska sig en upplysande yiirande öfvcr en
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För alimiinheten så betydelsefuil föreleelse sam Runebergs Kung Fjalar.
Något sdant har itnnu icke försports. Och unin alI derföre niisskanna
virdet afde triifande reflexioner, hvilka LisiLs 1 \Iorgonbladet N:o 57.
eller af svarel till dessa Fl—fbrs Tidningar N:o 64. torde man vil
anse. ali hillils syniiga bedömanden mera varil dileHanlens dn velen—
skapsmannens och kännarens. Må också nLirvarande försök till en
kritik öfver Runebergs dikt icke tillskrifvas föriröstan pd dess sLikerhel.
tilan lillrLiknas den högaktning, skaldens nanin och arbele kräfver. och
en nidnirig vanskaps hangifvenhet. hvars grund lades. dä della namn
innu var bioIl en djerf ungdomsdröm.

Romunsen Ltr icke mera nieot nvll fail för Runeberg. Fian öfvergick
ifrn den egen Iligare 1 dyflen tiN den mcd N adeschda, Sje) fva namnel p
della skaldeslag ger lillkJnna, alI det lillhör en nyait tid. 1-los dc
nalioner, hvilka störiade Romarvaldet och befolkade Europa, fanns
ursprungligen denna hjertats posi, sam i del narvarande icke flnner
tillfredsstallelse för sin lUnglan. Den höjdes ännu af en religion som
kirJe förganglighetcn och ofullkomlighelen af allI jordiskl och salle det
besltende, fullkornligheten, lycksalighewn bortom dess grUns. 1 ställel
för den gifna verkl igheten sa tIe tien derföre en fanlasiverld. Men äfven
denna drömda verklighel bief biotI elI ultryck af samma länglan. Så 20
den rornanliska kärleken, som tradde i släliel för familjebandet, äran,
som skulie gifva ersällning för albängigheten i staten, en andakl, som
förlröslanst’ulll hoppades ersällning en annan verld. Della allI har sin
verklighel endasl i slräfvandel liii eLI anadl mäl. och delLa dess väsende
röjer sg äfven den, alI sjelfva den nomantiska medelliden, liden för den
äkta nddareandun, hvilken skalden sä ofta och sä skönl besjungit, af
historiesknifvaren ingenslädes återflnnes. Denna reflexion pi subjeklels
inre och pä dess förhällande tll]l den ytlre venlden är för anlikens epos,
för del egenlliga episka skaldeslagel fremmunde. Namnda verldäskäd
ning och än iiier dess försvinnande iif har sälunda förbitt del anlika 31)
epos i det romanliska, i romansen, balladen o. s. v. Del är också elI
älergäende till den, sam verkat den nyasle Europeiska skaldekonstens
befnielse från den stela härmningcn aC antiken. ehuru dess skaplnne
vidare bliftit bestämdl genom den mdngsidigasle inverkan af onientens
skaldeverk. aF folks;ingens minnen, afen sednare lids oniginela drania
tlk och förnämligasl af stundens 1 hela kulluren djupt ingnipande
poliliska och sociala hvälfningar.

Del romanliska epos skiljer sig från det anlika hufvudsakligen
derigenom: alt då del sednare individens öden ulgör bioIl den formell
sammanhLi ilande enhelen, k ning hvi 1 ken det omfattande innehällel af 40
en hei nalions ii C och sInä fvanden ordnar sig, sä fram Iräda i del förra
individens slräfvanden och subjektiva inre säsom del väsendlliga,
anlingen dä della liii sin grund och bollen har elI nalionell lif eilen cke.

Denna del subjeklivas belydelse i den romanliska diklen, som
framgär ur ofvan anlydda venldsäskädning. lenmar å ena sidan fan
tasien eli slörre ulrymme, sä alI dikten kun forlgä liii mängfaidiga
episodiska skildringar och vinna en episk bredd, men förer densamma
äfven närmare iynikens gebil, sä aLI den För della skaldeslag vanfga
lyriska formen är af sakens nalur fordrad. icke godivckiigt anlagen.

Haraf läter sig äfven den dramaliska haIt förkiara. hvilken ofia röjer
sig i romanlikens villra alster. Att säga, det endast den berällande
formen, i molsals mol individernas upplrädande i dramal säsom
lalande och handlande, här ulgör sk Inaden. vore alI fatta förhällandel
alllför LligI. Denna skilda form är faslmera eli ultryck af bäda
skaldeslagens olika väsende. 1 dramal är vaI äfven det väsendtliea
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individens sträfvanden. åsigter och drifter, men dessa SSQfl1 represen
tanter af en bestamd verldsskådning. aF en bestinid tids och nations
allmLinna anda. Flvad itcr ui’ denna flnnes hos individen, det stadnar
cke hans inre, otan Framträder verksami i ord och handling. fIos
honom uppenharar sig en sidan verldsandens verksamhet såsom en
haift omedveten enlusiasm. och man har derföre kallat den paihos.
passion i npphöjdare meninu. Väl kunna ifven higre passioner i dramai
uppirida, men d bioit för ali fldJa under den högre verldsordningen
etier hellre, ilfven dc, ssom dennas omedvctna tjentire. Bcrittelsen ir

III För man ali kunna Franiställa denna paihos. Personen mste sjelf ses
och höras; ordet och handiingen vcrka mcd det nLirvarandes hela
intresse. Ju mera dock i den romantiska dikten subjektets inre fram
trader såsom en stidan pathos, icke såsom ntgot blott subjektivt och
godtyckligt, desto meni närmar den sig dramat, och skalden drifves då
äfven att Iita personerna uppträda talande, icke blott beskrifva deras
förestäliningar och afsigter likasom deras handiingar.

Redan a f det an förda kun den slutsats dragas, aH den rent episka
skalden föga skall iyckas ait besjunga ngon annan nation än sin egen
och dess hjcltar. Ingen Förmår SL1 tänka sig in en fremmunde nations

20 förhällanden, ali han skulle förmå aibiida det andligi densamma
utmärkande i den sinniiga bredd. i hvilken eli fotks IiF och sträfvanden
röja sig. Ja det synes. som kunde ingen annan vara en äkta episk skaid
än mannen ur foiket, likasom endast tideraf eit verkligt folkliflemna
honom egeniligi ämne För en episk diki. Afven den lyriska sngaren
måsie, om han sjuner ur fulit bröst, IMa känslor och Förestäliningar
uttala sig, sädane dc Icfva pi hans iid, bland hans folk. Ty också det i
känsian allrnänt rncnskiiga, i alla tider och hos alla folk Merkommantle,
bryter sig i olika färg hos olika nationer. Pä den dramatiska skaldcn
iier, hvilken ssoni iragiker afven ivingas ali söka sina ämnen ur

31) histonens betydelsefullare epoker, ställes väl den fordran, ati han mä
kunna försätta sig in 1 den tids sträfvanden, i hvilkcn han förlaggcr sin
skapelse. Ivien svåriglieicn att uppfylla denna lbrdran nedsättcs i nägon
mon deraf, ati mcnskliga passionen i hvarjc iid har samma sätt att
verka och för individen är uf lika följder, medan äfven å andra sidan
det ailmänna väsendc, den mcd eller mot siit sträfvande tjenar, såsom
statens eller Familjens i sina hufvuddrag är detsamma. Vi äre emot
mängens isigt öl’vcrtygade, att äfven här, i denna den högsta art af
skaldekonst, nägon inverkan af skaldens nationalitet är nödvändig,
likasom man mäste erkänna, ati den är oundviklig. För en sädan

4() inverkan flnncs utrymme redan i valei af den sfr, inom hvilken dikten
rörer sig, än mera on tien förklaring sjelfva den ifrägavarande tidcns
sträfvandcn gcnom dcnna vinna. Afvcn hisiorieskrifvaren uppfattar
händelserna i det ljus, hans samtid öfvcr dem kastar. Och det mäste sä
vara. Ty detia iir det 1 vcrldshistorien evigi lefvande, ali hvarje tidpunki
aF dc föliande fir sin rätta betydelse och Förklaring, d. 1 att Forntiden
obegränsadt utvecklar sig sjclf till en Framtid. Den visa gränsen mellan
historiens tdning och förtydning är För den sednare lika svär ait Rnna,
som det för skalden är svärt ait icke förvcxla sin egen och sin hjcltcs
pathos: och den rätta mättan gör här konsinären.

50 Vi haka tillagt denna anmärkning oni skaldens Förhällande till siit
verk icke blott derföre ali den i fräua om Runeberg säsom skald har en
särskild betvdclsc För medvetandet oni Finlands närvarande kultur,
tilan emedan den i sjelfva verket ger oss en förklaring sä vai öfvcr hans
sednaste diki som öftcr hans poltiska vcrksamhet alimänhet. ViIl
man nemligen söka Finsk nationalitet sä i Runchcrgs som Franzns
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dikter, s l5nnes den enligt vår tanke endast deras idylliska rigtning
öfverhuFvud. Ty äften Franzöns skönaste sånger öro dc, som besjunga
itmiijeliFvet och dess smi sorger och Fröjder. Deras skönhet bestör icke
i tankarnes rikedom och djup utan skildringens sanning, icke i
kinslans styrka, utan dess enkeihet och oskuld. Uti Runebergs lyrik
£iterhnnes alli detta, dock mcd spr aF den moderna romantikens
inverkan. Vi säga endast spr; ty den eld i könsian och den fttntasiens
rikedom, som tilihör den romantiska posien öfverhuFvud, saknas hör,
men den oiiilfredsstalda lLingtan. hvilken Lir icke mindre utmLirkande
För samma skaldskap, iigger äFvcn p botten al’ Runebcrgs lyriska sLng, 0

kännes der tminstone som en udd under blomstren; hvar[öre han
betecknande kallat en del, icke den minst karakteristiska. nE dessa
snger »IdylI och Epigram.» 1-los honom kommer hörtiil ännu den i
antikens skola utbildade åsigten aFposins natur och eFter dcss mönster
utarbetade Fornien, hvilka i Eörenin mcd den nLimnda idylliska
rigtningen hindrat romantiken att vinna större inflytande på hans
snger och gjort dessa till. hvad dc äro.

1-los cii Folk. hvilket saknar en historia såsom nation, måslc Familien
och kommunen utgöra den enda sftr, inom hvilken det ser sitt inres liE
Förverkligadi. Den verklighct, hvilken dess sång idealiserar, kan derföre 20

ocks ick-e vara nion annan. Men äEven della [rånga utrymme är För
Finnen inskränkt &enorn härda Förhållanden. Klimateis arI har nem
ligen gjort Lifven qvinnan till träl under elI tungt arbete utom hemmet,
och mcd hennes oFrihet saknar äfven detta hem det förnämsta af sin
poisi. Kanske har detta gjort det mesta nE Finska söngen till en blott ct

det inre vänd betrakielse, som saknar alI verklighet, och giEvit dess
Fantasier en vidunderlig helire an en podtiskt skön karakter. Der i
denna siing sann skönhct flnnes. der är den antingen en naturbeskriE
ning. som tillika gör naturröremalen till tankande och kännande
väsenden. eller en målning aE oftast EamiljeliEvets sorger sallan dess 30

Eröjder. S i Kalevala, sö äRen bland lyriken i Kanteletar. Ett egeniligt
epos mste en nation, sidan som den Finska sakna. Till och mcd
idyllen måste till dess vusentligaste betydelse bliEva den Erämmande.
Afven dc nämndu skönaste ställen i Kalevala aro derföre beskrifvande
lv ri ska.

Men hvad som cke uibildadt flnnes i Eolksingen. utbildas i den
reflekterade, mcd Etillt mcdvetande oni sig sjelf upptrfldande konstnär
liga posin. Den sednares idealisering nE FolkliEvet liller dock kai ulom
nailonalilelen. Och idyllen sösom episkt skaideslug bör dock hafva
denna till sin botten, För att icke utsvafva till det toma och smaklösa. 30

sasom en typ löi-, hvad vi Försu mcd en södan utsväfning, behöfvcr
man blott erinra sig Cessners herdar och hcrdinnor. Och mer eller
mindre röjes äEven i de Förnämsta idyller Erän den moderna tiden en
sädan saknad aF genui n anda. J u mer sl’cren, i hvilka dessa idyller röra
sig, är aflägsnad lrän det egentliga Folkcts, dcsto mer händer det, att dc
händelser och det liE dc skildra blir något För flera nationer och tider
gemensamt. Sä i Goethes Herrman och Dorolhea, i Runebergs Hanna,
hvilkas skädeplats kunde vai’a äFven en annan än den dessa dikter
angi Eva; 13’ den bildade medel klassen, hvars liE i dem ski idras, är redan
aflägsnad Erän det uisprungliga EolkliEvet. Konsten är visserligen annat 50

än naturhärmning. Men i ali konst Eordras aEven naturtrohet, och det
episka skaldeslaget, säledes äFven idyllen, har säsom sagdt sitt väsende
i skildringen aE en bestämd nationalitet, hvarförutan det upphör att
vara, hvad det bör. Till och mcd i Elgskyttarne, ehuru deLla ska Ides—
iycke huEvudsakligen omEattar det egenliiga FoikliEvet, är det icke sviri
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aH upptiicka andra naturer och en annaL sän att Wnka än den Finska
bondens. Men dennes utrnärkande karaktr är dock triiffad i den
tUrsakelse och Iugna föriröstan. soiii utgör hufvuddraszet hos lera af dc
här uppträdandc pcrsoner; och detia i förening mcd skildringens
friskhet och den sköna. klassiska omien ger denna dikt det stora
varde, som i vär tanke gör den till Runebergs yppersta. odödliga
mä s tarve r k

Vi harva härmed cndast velat antyda dc svarigheter. en episk skald i
den moderna tiden har att öfvervinna. Dc ökas i icke ringa grad

10 särskildt fören skald i Finland, som icke tillhör folket och sailedes äfven
har en för detta fremmande bildning att bekänipa. Att Runeberg likväl
säsom nationel skald blifvit, hvad han är, nui derföre tillräknas en för
denna nationalitet sallsyni kärleksfullt sinne. Den hyllning, man 1
RiderneslandeL egnar Runeberg, gäller till en del denna hans varma
kärlek, icke blott skalden. Och den måste väl tillskrifvas det ifriga
bemödandet att uppiäcka nationela sympatier fven i dem bland hans
dikter, hvilkas föremail icke mera är det Finska folket, och i hvilka han
gätt ut öfver det skaldeslag, hvari dettas lif, sai utesluLeL ifrån den
historiska handlingens verld som detsamma är, ännu kun afspeglas.

20 Vi komma här till en punkt, utöfver hvilken mängen ledd af en
kanske inskränkt förkiirlek leke skall vilja följa oss Det kun nemligen
icke vara likgiltigt för någon art af andlig produktion, på hvilken
ståndpunkt af bildning den nation beflnner sig, hvilken producenten
Lillhör. Sai mycket mindre laiter detta oberoende Länka sig, som
nationaliteten hos ett folk da’I försi är fullt utvecklad och medvetande af
sig sjelf. när delsamma vet tidens sträfvanden sisom sina egna. Tv Hkai
litet som en allmänL nensklig bildning någonsin linnes till utan att vara
bunden vid en nationalitet, lika litet kun denna harva tillvaro i något
anna t elemen t ilo den alI mä n t mensk 1 iga bi ld n i ngen s. J u mera en na t i on

30 stär tillbaka frän denna, desto mindre medvetande har den äfvcn af sitt
eget nationela lif. Derföre anser man mcd riitta en relativt liigre
ståndpunkt i bildning vara orsak till bristande andlig verksarnhet hos
en nation. likasom man omvändt ifrån dess slöhet i vetenskap och
konst slutar till beskatftnheten af dess bildning. En skald säledes. som
tillhör en nation, för hvtlken samtidens stritfvanden äro frcmmande,
och hvilken till följd deraf icke heller är medveten af sin nationalitet.
maiste bäda hiinseenden inskriinkas deraf, att ödei ät hononi födas en
medlem af densamma. 1 och för sig iir det svårt atL uppfatta ett sädan 1
folks nationalanda, dä den icke i handlingar framträder till jemförelse

40 mcd andra nationers. Och i den mon aiLer skalden mer eller mindre
medvetet bindesaf denna anda, i summa mon mäste han blifva
oförstådd icke bloLt af andra folk man till och mcd af sitt eget. Söker
han äter göra sitt sinne öppet för samtidens strii fvanden, sai kan detLa
endast ske ofullkomligt, ernedan dessa sträfvanden och hans eget icke
uppbii ras af na tionens anda.

Vi anse nu Runeberg, likasom hvarje annan skald. såsom Lifven
vetenskapsmannen Unda till den Länkande industriidkaren, mcd ett ord
sisoni hvarje andligt striifvande man i Finland. befinna sig i denna
belägenhet. Den som vill förneka detta, mä söka tusende sniai orsaker.
hvarföre den andliga produktiviteten 1 landet r sä ringa: han skall
likviil icke linna någon tiinkande man. som icke söker orsaken till dess
ringhet i nationens alI män na anda

Men man skall synnerligast aiberopa den populariteL, skalden eger
inom Riderneslandet. för att bevisa. att nationen förstätt honom icke
niindre. iin han förstätc uppfatta nationalandan. Vi svara dä härtill:
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Runebergs mest nationela dikt, Elgskyttarne, ar afven inom landei
minst läsen och minsi förstådd. Mcd mera Heisshunger har man
tillegnat sig Runcbergs lyriska sånger. Det ar sanni; mun hLirtiIl flnnas
afven ytire orsaker. Finlands skilsmessa ifrtn Sverige skedde icke lingt.
förran den skola uppiradde, hvi Iken bestamt formen a f sistnamnda

1 an ds hela nya re vi t terhet. A f den na h vai fn i ng ha r Finland e rfa ri t i n tet,
och Sveriges sednare skalder Ling, Atterbom, Stagnelius, Beskov,
Nikander, Vitalis — att icke tala om dc nyaste — aro i Finland
jemförelsevis litet kanda. Mun sangens behof ar dock stort, och
R unebergs Dikter ses ensarna representera dctta pa hundradetal bok— 10

hyllor. En del af dem harva derti II varit dc enda bofttsta visor på
prestgårdarne jemte den i handskrift kringvandrande vislegionen. Alit
detta har sttitt i förbund mcd deras inre värde. Vi aro vai öfvertygade,
att den idylliska stärnningen i dessa sanger isynnerhet funnii anklang,
men deijemte ati dc mesi nationela, säsom Grafven i Perho, Ojan
Paavo, få ti stå dl Iba ka för mangden af andra, på samma salt som
Hanna och Julqvallen vunnit företrade framför Elgskyttarne. Den
lasare, som erinrar sig, hvad vårt blad förut i dessa amncn inneMliii,
finner det vai, ati vi tilirakna detta den bildade samhallsklassens föga
nationela bi ldning jemte landets h istoriska förhallanden öfverh ufvud. 20

A andra sidan verkar just detta nationela drag, som fört Runeberg
till idyllen, ati hans skapelser för andra än Finlands invånarc äro för
lugna och kaIla; hvartill ytterligare den stränga antika hållningen
bidrager. Hvilken Finne giädes icke af det siora anseende Runeberg
titnjuter Sverige? Att han eger det hos detta iands litteratörer, icke hos
Svenska alimänheten, af hvilkcn hans dikter äro jemförelsevis ringa
kända, har äfven härförinnan varit ntingen bekant. Men först nu
börjar man 1 Svcrige offlntiigen uttala det, att hans sang förefaller kail
och fremmande. Vi skola snart söka utreda, hvarföre denna klagan nu
försi höjes. Ait tiden öfverhufvud är föga idylliski stämd, att den styres 30

af andra magter än dc, som herrska i familjclifvets lugn och ett siilla
arkadiskt folklif, att försakelse och saktmodig förtröstan icke aro dess
herrskande karakLr — detta larer utan svärighet medgifvas. Det är di
ocksa dii ali linna, i hvad mon det ofvan yrkade, ali det nationela icke
alltid verkar för den andliga produkiionens fullandning, afven p1
Runebergs skaldskap har en tillampning. Så bör man icke ens anse det
för en tillfählighet, att Runebcrgs sang företrädesvis i Danmark funnit
anklang nog för att omklädas i deLla lands sprak, ehuru dess toner efier
ali sannolikhet hun ni t afven hit en decennium för sent, för att mötas af
tillräckliga sympatier. Ty afven här och än mera i Tyskland börjar 40

försakelsens och L’iiamodets tid ga till ända, icke mindre än beundrans
för den iugna antika skönheten, sådan denna 1. cx. framträdt hos
Goethe. Tidens tecken synas oekså visa, att densamma Danmark mcd
Thorvaidsens likfest kanske lirat sin egen.

Man har mcd manga och goda skäi sökt bevisa, ali den politiska
sangen icke kan vinna den gedigna skönhet, som fordras i eit konsi
verk, emedan sångaren i den sa lait han föres af partiernas passioner.
Afven män, som sjelfva raknas till dc progressiva 1 siti land, 1. cx.
Vischcr i Tyskiand, hafva varna t för eit sadan t konstcns a ffali från dess
öfvcr det tilifälliga upphöjda ståndpunkt. Men man bör då göra nägon 50
sk ilnad melian partiernas strider och en hei nations eiler eti tidehvarfs
politiska sträfvanden. Ty man skuiie cijest komma derhan, att anse
Horneri iiiad ieke mindre an Shakspcarcs och Sehiliicrs flera tragedier,
Tyrtaei sönger hkasom Körners för dikter, hviikas skönhet skulle
grumias af tidens politiska oro. Och det maste vai medgifvas, ait andlig
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Frihet och mennskorLitt, en nations obcroende och ära, att uppoffring
ar för menskiigheten och tidcrnesIandeL äro vLirdiga Föremäl För
skaidens sång, säsom dc al’ven framkaliat dc skönaste poetiska skapel
ser. Ja det är öFvcrhufvud detta ingäende i tidens sträfvanden, soni

tiden Fordra r, och hvars Fränvaro eiler blott kaila Framträdande i
Rtinebergs sånger gjort dessas mottagande 1 granniandet sä tilibaku
hål]et, förskuffat dem utsökta, af deras inneboende skönhet frtuiirvhig—
ade loford. men nekin dem triumln ali varmt kännas och njutas.

Väl gäller det. att det sköna aF hvarjc ari Fortfar att För hvarje tid
10 vara skönt. Men redan eriirenheten af konstnjutningen larer. ‘1ttt

menniskan bioit vid det forniida konstverkets tiskädande kati i skön
hetens lugna njulning linna hvila frän tidens oroliga sträfvunden, men
att en konstverk, som tilllhör denna tid, om det llgger sä längt ifrån dess
anda, aLI det endast 1 likhet mcd det förra afser ali skLinka summa
tlllbakadragenhetens och hvilans njutning, icke Förmär della. Orsaken
kan icke vara nägon annan Lin den, ali skalden är sin tids barn, och ali
hirn icke 1 sinu produktioner kun blifva helt och hället oberörd aF tidens
anda. Detta hur iyckats för en enda i öfvermensklig grud. för Gocthe.
men äfven öfvcr hans skapelscr hvilar en köld. mot hvilken redan den

20 äkta antiken är eld och lägor. Sanitiden söker väl cke hos sinu skalder
blott en bild aF tidens oro och stridcr, men den älskar alI linna dem
afspeglade och —Jdrsoncuk’. Det är 1 detta ord skaldens gudaingifvelse
har sin förklaring; ty för försonandet af tidens kämpande strLifvandet
fordras att hafva gätt en steg framom desamma, fordras den divinato
riska förmäga, som anticiperar deras historiska försoning. För dettu
skaldens värf linnas 1 högsta instansen dc ivenne bekanta vägarne, den
komiska, humorn, och den tragiska. Båda tillhöra såsom sädane icke
biott dramat, utan hafva afvcn sin motsvarighet inom bätle det lyriska
och episka skaldeslaget. Söker nu icke skalden att upplaga och Försona

30 den tids slräfvanden, hvilken hirn tillhör, utan flyr Frän dessa till eli
fordom eller till en drönid fantasiverld framom desamma, antingen
detta sker afsigtligt eiler 1 Följd aF dc nationliga förhällanden, som
fosirat honom, sä icke bioit saknar hans sång genljud hos samtiden,
utan den lideräfvcn i sig sjelfaf den dubbelhet sjelfva skaldens ställning
mcdförer, den nemligen: ali han arbetar att befria sig från det, som
äfven utgör hans egen andlighet, Fortfur ali tilihöra sin tid genom sitt
hfs alla rötter, men strafvur ali lösrycka siLt väsende ifrän dessa. HUTI
producerar så icke mcd den själens konstnärliga frihet, livilken det
fulländade konslverket förutsatter, och i hans verk röjes detta säsom

40 saknad af eli niigot, hvilket mäktigt skulle anslä menniskornas hjertan.
Der kun ännu flnnas en sior skönhet, men der saknas den högsta.

Latt mä det medgifvas. alI idyllen mera än nägot unnat skaldeslag
kun afse ifrän nationernas politiska Iii’. Men medgifvus mäste. ati en
skymi af detta äfven 1 idyllen ökar bchaget af dess Stillieben, säsom t.
cx. i Goethcs [lerrman och Dorothea närheten af krigets fttror höjer
taflans lif och Färg. Karakteristisk För Runeberg 1 detta afseende
hvarom här är frtiga. bör det väl anses, on han icke uti Eigskyttarne
stälit ämnet i sammunhang mcd nägot af dc krig. hvilka Finnen
utkämpat pii egen jord. utan si’i har som i Julqvällen genom berättande

50 representanter lätit dessa yttringar af folkeis kraft ali handla försvinnu
1 cii aflagset Fordom.

Den romantisku poiSien derenlol förfaller till fantasteri eller senti—
menialt pjunk, om den icke i individens sträfvanden inlägger substun
tiela intrcssen. [synnerliet blir detta nödigt i det romuntiska epos. För
sig mä individen lianryekasaf kärleken, äran o. s. v.. men hans
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handiingar böra [aila inom omradet af något verkiigt, aiimänt mensk
i igt intresse, vara verksama an tingen för elier mol detsamma. Det
lörvanda hos Don Quixotte är icke hans kariek, hans rirelystnad, hans
ifver för det rätta, tiLan dessas rigtning pa sä betydelselösa Föremåi. Om
Tassos R inaido strida karleken ock äran, men den sednare har ett
väsendiigt mäl striden mot dc otrogna, för det heliga landet. Det
närmare af en sådant intresse beror väl pä den tid och det Folk, inom
h va rs om n’ide h and 1 in gen Fa 11cr. M en i förh i la nde till detta ha
skalden samma roi som historieskrifvaren, alt nemiigen Lyda det fnn
ståndpunktcn at’ sin tids biidning. Sädane intressen aro i mensklighe
tens historia pä hvarje tid närvarande, men det fordras Lifven i dikten,
att den tid, som är, ser sig sjeif i den Lid, som varit. Skaiden har ännu
framför historieskrifvaren företrädet afctt t’ritt vai, och för honom biir
det säledes icke svärt att träffa dc strängar, hviikas toner gifva genljud
i hvarje bröst. Skaiden kun visseriigen väija ett mäl för sina hjeitars
handhngar, hviiket icke är mälet för hans samtids sträfvanden. Han
kan utsmycka detta mcd alla en nk fan tasis fä rger, men han förmär
icke för det väcka deitagande i sinnen, hviika tidsandan gjort för
detsamma fremmandc. Vi päminna härvid, att vi ingaltinda yrke, det
konstnärcn mcd sin skapeise bör förbinda nägra andra syften än 20
skönhetens, sidealets. Säledes är det icke heiler vår rnening, ati skaiden
bör söka läsarens deitagande genom att smeka hans intressen. Men om
konstnären icke kun producera det högsta utan att dikta ur sin tids
högsta mcdvetande, utan att sjel F vara genomträngd a 1’ detta, sä är det

sanning pröfvostenen För hans konsi, ali han träiTat, hvad 1 denna tid
röres och lefver på djupet af hvarje ädeit menniskohjenta. Lyckas han
icke hän, sä kun hun Iikväi hafva frambragt nägot relativi skönt.
Kritiken kan den upptäcka fel, men afven ojcmfönhga skönheter. Det
biir dock sä ett föremäi mena För kännarens studium än för rnängdens
njutning. Men deL högsta är säiunda den ännu oupphunnct; heigjuten- 30

heten saknas. Ty hvad som står emelian konstprodukten och samtidens
deitagande, det flnnes säkent öfven i konstnärcns sjäi säsom en icke
ännu försonad motsägeise och afspegiar sig såsom sädan i hans verk.

Vi erinre hän om det ofvan anförda angiende sarntidens ringa sinne
för det idylhska skaldeslaget öfverhufvud. Samma ningare dci tagande
mäste äfven röjas för aila dc skaidestycken, uti hvilka dess eiementer
ingä, sä mycket mera om dikten 1 sig sjeif spänner väntan pä nägot
annat än detta. Vi ha fva ocksä sök t an tyda, hum en nat ions histoniska
ständpunkt kan inverka pä den skaids produktioner, som tiillhör
densamma. Men ingen är ä andra sidan mera sin nations och sin tids 40

uppfostrane än skaiden. i-ian är det genom att ingä i tidens sträfvanden
och gifva dessa sin försoning; ty han förer dem sälunda utöfver den tid
som är och utöfver dess inskränkningar. Man höjer derigenom sin
nation och sina samtida öfverhufvud uLöfver deras inskränkta förhäl
ianden, vidgar deras biick för det tilikommande och försonar dem mcd
det närvarande. Fordran härpä 1 anseende till skaldens produktioner
päiägger icke, enligt hvud vi bjudit till att ädagaiägga, konsten nägon
yttre mättstock, tilan denna Fordran är grundad i det skönas eget
väsende. Att tippvisa detta genom ett försök att utveckia det skönas
idee, skuiie fört oss för iängt. Vi hafva För ändamäiet vait den kortare 50

vägen, dä vi sagt; om nägot gudomhgt hos skaiden flnnes, sä är det det
gudomiiga, som i tiden lcfver och verkar. Men detta är den i hvarje
tidens sträfvande inneboende makt, hvarigenom detta tiillintetgör sig
sjeif för att uppgä i eli högre sLräfvande säsom fi-anitidens. Det är detta
historicns verk. skaiden symboliskt bör föi’ebiida, det är den enda väg,
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pa hvilken han genom siit verks ask&lande kun skinka skönhetens
njutning; ty denna Försoning är skönhet. Men edes kun aF häg eller
omständighetcr iFrån det nirvarandes liF, eller Fixerar i detta ett
underordnadt momeni, sä har hans dikt icke denna Försoningens rnakt.
Ty För tiiibakadragenheten Från tiet närvarande erbjuda dii Frnlidens
skalder, hvilka sjungit sin tid ur Ftilit bröst, en mera tiilFredstallande
uflhlykt. VUI samudens skald För en Frarntid bhfva, hvad dc aro För tien
närvarande, sä bör äFven hans dikt uttala hans tids högsta mcdvetande.
Han unnandrager sig ocksä derigenom jernföreise mcd, hvad soni varit.

III Ty endast om produk tioner aF denna ari gäl 1cr tiet, ali dc äro absolut
sköna För hvarje tid, endast dc kunna på en inbördes jeniföreise
hvarken vinna elier Förlora. Men icke hvarje tid Lir niäktig att Fostra
sädane skalder.

(14. Xh
Ii.
EFier den långa inledningen, Frani kallad aF värt Li tteraturbIads redan
oFtare antydda bestammelse icke rnindre än aF behoFvet att FastsiiiIla dc
alimännare synpunkter, ur hvilka en diki sådan som Kung Fjalar bör
bedömas, skola vi söka att aF dessa göra den tillampning, som För oss

20 Förklarat denna dikis art och niottagande aF ailmänheten.
En bIoti Försäkran, att densamma tillhör det rornantiska skaldesla—

get, lärer redan anses öFverflödig. Men vi iro sannerligen, ali det icke
skall vara lika 111tt att Försäkra, hvarigenorn den tillhör detta skalde
slag. Ty endast i en episod, och denna jemFörelsevisaF skalden mcd
rnycken snLliliet utFörd, upptrader här ki rieken; Llran som sådan har För
diktens huFvudperson Fjalar Förlorat sin retelse — ja detta utgör eli

väsendtligt motiv 1 hela hans upptradande; om tien religiösa hangir—
venheten kun egenthgen icke uppstå Fråga vid den tidpunkt, pä hvilken
handiingen Framträder; den sistnämnda kan icke ens sökas tai hjeltens

30 mod i döden, emedan detta icke egde hoppet pä Valihallas l’röjder. Här
saknas säledes säsom huFvuddrag dc väsentiiga elementerna För den
romantiska dikten. Dc flnnas bioti strödda i iljalmars kämpalust, i
Oihonnas sång, 1 SjolFs och hennes FosterFaders ord, i dennes och hans
söners strid och död; men hos Fjalar verka dc icke. Endast i det
abstrakta Förhtandet pä egen kraFt utan aFseende pä det Föremäl,
hvarpä denna rigtas, kan ännu något sädant hos honom sökas.

Betrak te vi dertili det sätt, hvarpä dessa romant kens elementer hä r
FrarntrLida, sä mäste medgiFvas, ait deras uppen barelse till det mesta
saknar den hängiFvenhet, som ger den romantiska sangen dess karak

40 tr. Oihonna, Morannal, desse röja sitt Ossianska ursprung; tien Förras
svärmeri är derFöre en skön, den sednares död, såsom kämpahåg tilan
kämpens kraFi måste göra den, en rörande episod. Mcii der skalden
leninar nämnde Föregängare, såsorn i 1-ijalmar, är kärleken säväi till
äran som till qvinnan dämpad, mati, mindre likväl i intentionen än i
utFörandet. Ty här undvi ker han omsorgsFu 1 lt ali öFverlåta sig ät
Rintasien och känslan, att kita personerna uttala sin själs Fröjd och ve.
1 ngen annan d ik tare skulle vai lemna t Hjairnars och Oihonnas Förhål—
lande, deras kärieks Iycka, upptäckten aF dess Förflirliga hemiighet,
hennes död aFden alskades hand äl en nägra raders kuu beskriFning. En

50 Byron, en Fransysk nyromaniiker skuile deraF gjort ett märg och ben
skakande uppträde; men aFven mcd ali ornsorg För det skönas jemn—
rnätt hade dock målningen häraF skknkt hela dikten ett väsentligt
intresse. Ja vi erkänne öppet, alt vi, dii Första sången utkom, icke kunde
Föies Ui II a oss anna 1, ä ii a 1 t dc bäd a u nga s öden s k u lie koni ma a t 1

utgöra dc Följande sängernas väsentliga innehäil. Men skulle icke della
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stört i n 1 resse 1 a f det hei u, såd unI tiet ta n u a r? Vi sk ola neda n fö re sök a
besvara frägan.

Man sdger oss kanske. Runebergs dikt är icke en hvardags romantik
den iir eit drarna 1 rornantisk form. Vi hafva i det töregäende sökt

göra äskädiigl. hvad della tai om Formen har alI betyda. On, det
dramatiska i Kung Fjalar skola vi snart tahi. FIdr hafva vi velat
uppsöka tie romantiska elenienter. dikten inneliiller, och fista upp—
märksan,heten vid deras behand l ing, endasl för alt visa, ait redan
häruti en orsak till den kyla ligger lbrborgad, hviiken ur dikten [laktar
mot läsaren. Ar den i delLa Ctll nödig, ger den en ökadt behag, eller
skulle en större värma fordrats, icke för alI kittla sinnel, man för aLI
höja diktens skönhel? Vi lala tilan tvekan för det sednare alternativet.
Se här vära skdl.

1 det antika epos. synnertigast i idyllen. söker ingen nägra starkare
affekter, hvilka skulle väcka medkansla. Della icke blott För namnets
skuld, utan För innehällels. Men der kärleken och äran, den sednare
deriili skild [rän ali nalionel belydelse. uppträda säsom handlingens
motiver. der böru dc vara, hvad dc äro, brinnande passioner. som i
betraktarens bröst tända medkänslun. Mä man, sä fördomsfriti en
Finne kun. betrakta följden ui’ en motsatt Förfarunde i Hjalmar och 20
Oihonna. Den Förre väcker intet intresse; hans sirider ser ineen. hans
kämpalusi ar en försäkran, hans kärlek känner ingen. Oihonna har ett
Feelikt. svdfvande behag, men 1111 en varmt dlskande qvinna läter
skildringen henne icke komma, Bäda. isynnerhet Hjalmar, hafva icke.
hvad man kallar objektivitel. d. Li. här: dc äro icke menniskor. mcd
hvil ka man känner, hoppas och lider.

DelLa ur ren konstnärlig synpunkt. Ännu eLi ord om l’rågans
förhLillande till tidsandan. HIottu Fantasispelet. del Fantastiska och det
sentimentala. ansliir icke tidens sanna bildning. Det är också icke detta
vi Fordra. Kärleken, äran, andakten värma samiiden säsom ali tid, men 30
dc öfvergå i Fantasteri, om dc sakna mäl och syYte. 1 t’räga oni
förhäl landet mellan dc bäda unga. har no skalden tagit saken kalli. sä
att Hjalmar pä kämpavis skaffar sig en mö. A dennes sida är detta
enligt den tidens kostym troget, men eniigt vär tids för htet. 1 fräga oni
hjeltehågen saknas här hvai]e måi: och l-ljalmar suir i detta hänseende
än mera kall och ofattlig än 1. cx. Frithiof, hvilken sednai’e genom sin
kärlek träder tidens medvelande närmare och bIiRit tosendetal tärnors
ideal. Vikingens hjeltehäg är rähetens; hans tagande aF en mä hkasä.
Endast hans Frimodighet i döden ger den i lifvet nägot aF sin skönhiet.
Redan riddareandan har derl’öre ssom svaghetens värn och del orättas 40
hämnarc ett verklleare och ädlare mäl. Men icke ens detta är För vär tid
nog.Ar icke hjellen patriot. sö har samtiden För hans häg ingen djupaie
mcd k ä n si

Men hela delLa t’örhällande, 1 hvilket vi hade önskat se diktens
väsentliga intressc, är nu engäng en underordnad länk. FluFvodsak är
Fjalar och hans strid mm dessa dunkla magter, gudarne? 1-lär flnnes
uppenbarligen intet romantisk mmiv, Men en dramatiskt 1 antikens
anda? Det Fär icke nekas. Och dctta leder oss in pä en annan sida För
betraktelsen.

Man har i dc särskiida alhandlingarne’ öl’vcr Kung Fjalar synis vara 50
enig derom, att Fjalars förlitande pä egen krafi i motsais mot gudarnes,
ödels, eviga räd skuule utgöra det dramatiska momentel 1 denna dikt,

Pvian Fär cljcst i en al dessa teorier dra kanna aFvcn ire dr,iniiiski “iidscnlie—
tcr»(!U).



372 KUNC JALAR Ar RUNIIlI 10.

Detta Ltr enhgt vår asigt Faiskt. En subjektiv sinnesstärnning, en åsigt
utgör För sig intet dramatiskt mmiv. Den gälier endast, d den i
handi ing yttrat sig säsom representant aF en ui Iniän t menskiigt intresse,
hvarvid dcss ensidiga upptradande såsom en individs pathos iemnar
rum För andra 1 ika berättigade intressen och sDunda Fram kaliar den
dramutiska koifisionen, skiida intressens kurnp och Försoning elier
u n dergä ng. Ger man n ii a k t på h vad Fja i a r ä r hand i ng, sä strä rva r
den ui fullhet aF sjei Fförtröstan och kruft hos »skaparn aF iycka och
sed» för en iands, en Fiks Frid, den sträfvar ait ibiand detta Folk mana

10 Frani:

»Hvad sjuft, hvad mildt 1 menniskobröst bief sådt.»

Det är såiedes samhLiiiet, sUden, hvars intresse han gör Liii siit, icke
en subjektiv mening, känsia, sinnesstämning. Men emot detta uppirä
der nu en annan hka berättigad sfer För menskiig handhng — Farniijen.
Låt oss tiiiis vidare iernna derhiin, ali det är en spådom, ett gyckiande,
sjeifrådigt öde, som Framkaiiar denna koiiision. Dess verkhghet, hand—
lingen består den, ati Fjaiar bryter, tilhntetgör Famfljebandet, offnar sin

20 dotter — icke För sin sjeifviskhet, utan För sitt mäl, oFFrar det IjuFvaste
en menniskobröst, Fadcrskärieken, För -- »hvad ijuFi, ivad mildt 1
menniskobröst, bieFsådt,» den att han »skaparn aF Iycka och sed» sjeif
Förstör den IjuFvaste Iycka och giömmer den hehgaste sed.

FiLiruti bestär det drarnatiska, det tragiska eiement Kung Fjalar.
Koilisionen är dc bäda Formernas afscdhghetens tiiivaro, Famlljjens och
statens. Bäda uno hka berättigade, och den tiilibakasatta härnnar sig
säsom äfven i Kung Fjaiar, hämnar sig pä individen. Ty Farniljen Lir
genom sin natur bunden vid dessa bestämda individer. Dess brutna
band kunna derFöre icke sammanknytas, utan staten, inom hviiken

30 Famiijerna vexla säsom individerna, går orubbad Fram öFver dessas Fui
Koilisionen är ocksä biott bunden vid den handiande individens
pathos. Endast dennas undergång äterstäiles den rubbade jemvigten,
då deremot Ihmiijjeintressets seger öFver sLaten skuiie biida en ny
koiiision. i detta afseende Lir säledes Lifvcn Kung Fjaiar konstnänligt
uppFattad; ty stra FFet drabbar Fjalar, der luin brutit, 1 Familjen

Nämnda sedhga magters strid är nu äFven det antika d ramats
innciiäil. i Sophokles skönaste verk flnnes intet annat än detta. Vi
skulie anse, att om man i stäilet För sta ten, Farniijen, säger Liran,
kärieken, sä uttaiar man dessa ord det ronian tiska dramats åtskiinad

40 från det anti ka. DeraF äFven skiinaden mci lan deL sednares och det
Förras pathos. i antiken består denna icke i någon svärmande äreiyst
nad och käriek, utan heit enkeit i herrskarcrä iten, såsom omcdei bar
känsia och dniFt, och i fttmHjebandets magt, bäda säsom sedhga,
gudomiiga magter, aF hviika individens sjäi Fyfles. Derföre Lir der äFvcn
fttmiijebandet mindre känlek än heigad sed. i deL roniantiska draniat
deremot är denna pathos mera subjck liv, nidda reanda, svLi rmande
käriek. DeraF antikens köid, romantikens passionFuila värma. Ett
sväFvande meiian hLkla röjes mer eiler mmd ne hos en nyare tids största
dramatiska FörFattare. Siiakspeare är i sina Engeiska kon ungad ramer,

50 äFven 1 Hamlet, antik; Romeo, Otheiio Li r dercmot pathos romanti—
kens. Schi 1cr i VaHcnstei n, Goethc i Berlichi ngen närma sig anti ken. i
Don Carlos, Maria Stuart räder hos den Förra romantikens passion.
Mä man blott vid dessa jemförciser besinna, ati throncns rLitt hän Lir
staten, aLi Liian äFvcn är ftimiijcstoithcten o. s. v ., för att i aila äteriinna
summa eiementcr, staten. imiIjen, ci 1cr Li ra n, kä rieken.
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1-los Fiajar är herrskarerätten mot gudar och menniskor å ena sidan
den enkla antika puthos. Men denna har genom sitt medvetande om sig
sjeif såsom en sinnessiämning. en besturnd åsigt, strid mot tron på
gudamakten. en rornantisk ansirykning. A undra sidan är den veka
faderskärleken, som gör Fjalar tkomlig För ödets slag en afvikelse till
det moderna. Fhtraf kun man döma till dci antika i denna diki;
nemligen dess elernenter äro äkta aniika. men dess paihos, ehuru
obekyrnrad och kolossal denna än till en del lios Fjalar framstr, iir
uppblandad af modern rellexion och sen tinien t kanske hei re, än a
roman iisk passion.

Den rikedom för undersökningen denna synpunkt erbjuder är i
sanning öfverväldigande. Vi erinra kort, ali antikens verldsäskdning,
dess stat och familj, icke äro samtidens, och aLi derföre Lifven den rena
antiku paihos är för vår tid För kali. Samtiden eger egeniligen intet
drama. Dess utveckling är kanske ännu icke nog lngt hunnen, För att
ega det. Men dess pathos i staten kun icke bli nögon annan än
patrioiismens, i den kärleks, till hvilken äFven Fjalars hörer.
Det rent antika dramat kun ocksä, enligt hvad vi förut söki visa, icke
under en ny tid eftergöras. och det flnner äfven hos denna tid mindre
anklung. Dci väcker lugn beundran, icke medkänsla: men tidens 20

blldninL’, krisiendomen, har ujori äfven känslan, subjektets vetande
och viljande, öfverhufvud nienniskovärdet berättigadi. Sumiiden an
slås derföre mer afden romantiska verldsåskädningen än af den antika.
Hvad såiedes det antika draget i vår tanka förvärfvat Runebergs diki.
är beundran, icke hängifven njutning af dess skönhet. Men äfven den
Förra hade kanske blifvit större. om den af liera anmärkta inkonse
quensen i Fjaiars hallning. nemiigen hans veka Faderskänsia, cke
Funniis. Denna inuer nu medkänsla. men nkonsequensen. som icke
biifvit störande, om Fjaiars paihos afven i öfrigt varit mera romantiski
eller moderni hLiilen, tiihiter nu så ali sägu icke. ali denna medkänslu 30

bIilver alivar. Likväl har denna inkonsequens skaput det skönaste i hela
dikten, Fjalars vai niellan de bda barnen, en episod sä skön, utt i vär
tanke icke kiti ngot hknande finnes.

Vändom oss nu till den andra verkande magien, som borde förverk
liga den gifna kollisionen. Denna är gudurnes räd, ödet. — Det tillhör
väsendiligen det antika dramats individer ali icke resonnera med siti
samvete utan i Föijderna aF sina handiingur se sin egen skuld, så att
äfven cii skenbarligen biindt ödes slag är summa gudamagi, hvilken
skisom sedlig i individen verkat till handlingen. Anser mun nu Kung
Fjalur kollisionen flnnas mellan dc u Fundsama gudurne och Fjalurs 31)

trotsunde på egen kraft. sä blir mcd honom hans sirärvande, Folkets
frid och lycka, en spel För summa gudars sjelftärlek. Men Fattur man
Förhällandet, sädant det är. att Fjalar i siit striifvunde För den ena
sedliga stUrcn, staten, föriranipat den andras, Familjens. liku heliga räti.
sä är dennas reaktion berättigad. Kun har derigenom sjelf spelat ödei
i händerna. och dess skickelse är bioit den hvardagliga iilldrageisen. ali
Oihonna blifvit räddad. och ali hennes rykte hunnii till Fljalmurs öron.

Nien jusi della, aLi här ödet säsom Fjulars nioiständure sU’ir moni
scenen, icke representeras af en mensklig individ. mot hvurs krafter
Fjaiar kunde mLitu sina. upphäfver diktens dramatiska karakt&. 50

Koilisionen flnnes gifven i Fialars handlingssäit. men den stadnar
härvid: händelserna gä sedun sin gän, men handling felar. ÅFven
Fjalarstdr värnlös. 1-km hurgifvit en knut ati liisa tillfäilighetens hand
och kun bloit vara cii overksamt viine till, livad som kommu skall.
Ännu en annan omständjgliei, hvarom nedantöre, höjer hans overk—
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sarnhet. Derföre berattar dikten om hilndelser, icke om liandiingar, ör
eit romantiskt epos, hviiket vida aflagsnar sig hain tiet antika, emedan
här angen bestämd nationalitet ger handeiserna deras rigtning. Ejalar itr
eri nordisk kimpe. som aMuer sig alla kLimpens dater: \iorannal och
hans söner, hvilka öfverlefvat sin nution, hafva bloit ati sörja den tid
som vai rit. och dessa sistndmndus anst rängning ui fa liii densamma
värdigL visar hjeltens klingu förd af en doinnad arm. Diktens hela
utvcckling saknar derföre inre nödviindighet. sönderfaller i episoder,
hvi 1 kai lemna fan tasien fri tt arbete. Men detta ti lihör isvnnerhet den

0 romantiska saingens karaiktr.
Betraktar man derföre dikten 1 dess helhet. så kun icke den fraian

uppställas. cm piunen ir helgjLltcn; ty den kun. mcd förutsilttning ui’
Dargars spådom och Fjaiars handiing, otan skada för det helus skönhet
ifven vara en annan. Fraigar man deremot. om den episoderna
i’örenande hufvudliändelsen äfven iir skönt iankt, sai maiste dertill
obetingadi svaras. aLI Fjalars straff i den sedliga sfr, mot hvars helgd
hain brtitit, hvilar pai en lika sann som skön aisigt uf menniskolifvet, och
att denna uppfattning ger det hela eU sannt tragiskt intresse. Man kun
arno öfversLitta detta sö, att Fja lars trots borde kufvas, och ati hans

20 erkannande af dess vanmakt innebar en skön rättvisa; ty då dikten
betraktas blott saisom en romantisk bera ttelse, så kun vigten Ltfven
laggas pA hjeltens inre, pai hans tänkcsatt. Men man manar då fram
advokatyren, i det rättvisan bör mera afse, hvad brottslingen gjort, an
hvad han tänkt. Och Fjalar liar gjort ett folks lycka. InfalleL åter, att
skalden skulle fraiudragit hedningen att straiffiis för hans okristnu
tLinkesätt. ger det hela en vidrig anstrkning. Afven här. för dikten som
episk. gör derl’öi’c den förstnan,nda uppl’aLtnincn det hela skönare.
Tanker man sig no tlcnna enkla upprilnning sösom ainne för ett drama,
sai atL t. ex. dö bida barnen af nögon handclse blifvit förvexlude,

3)) Hjalmar vuxit UPI) Cl i’remling och i vikingased, okunnig cm sin börd
kommit såsom harjare Liii fadrens rika land. fallt denne och tagit hans
dotter till brud (eller Fjaiar segrat. men sedan sjeif gifvit sin dotter åt
den tappra freiuiingen), då hade Fjalar ännu haft nttzot att göra och
intresset fortfarande varit iistadt vid hans ccli hans skapeises öde. Men
ssom utveckiingen nu fortgr, försvinner iniresset för Fjalar, och det
gälier endast nya händelser, dc bäda Ungas öde, hvii ket beror uF
tiliiZiliigheten cke aif ngot tien förres ytterligare görande. Det ar
derföre vi vaiga anse, att en större Utföriighet i afseende ii 1 ljaimars och
Oihonnas öden, ett modigare öfverlaitande åt det motiv, hvaraf detta

4t) bestammes, icke sktiiic betagit dikten nägot af dess enhet. ViIl man
annu fästa någon vigi vid Fjaiars sinnesstärnning och ånger, sä hade
denna sednare va ri t sai myeket mera mot iverad i läsarens ögon, ju
hiligaire fäiger skalden användt till aitt atibiida dc ungas kärlek ccli
oiycka. Mcd ett oi’d: cii skaiden en gaing vait roman tikens fäl t, hade
äfven känslans styrka och ftintasiens rikedom utisport en väsentlighet
för den verldsiskaidning, livairpä hans dikt iviiar. Att sä icke är, detta
iäter kylan Först Runebergs rornantiska saing blifva märkbar och gör.
att man no först i Sverige finner den fremmande

Förrän vi öfvergä till nägra af det anfördai beroende anrniirkningar
51) öfver diktens episoder. börai vi ännu fästai uppmärksamheten pä en

omständighet lika upplysande för det föregaiende. som karakierisk för
den närvarande ständpunkten af Runebergs skaidskaip.

Dä nemligen Runeberg tilldelar sin hjelte en verksairnhet i staten. sä
är denna verksamliet skaidens egen tien att skapa en idvll. Den
fornnordiske hjeiten. vikingen. vänder ali sin haig till »friden.» viii
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gi djas a f »v dgadc h yddo r, sparda 1 u n der, tega r a f gu ldax», a
»täckelig sed och fridiyst ordning.» af »hvad ljuft, hvad miidt
menniskobröst biefsödt.» An mer, denne andens ftislhet i sig. det enda,
hvari Runeberg vidrört sin samtids verkande krafier. liar ett mil,
hviiket snörrati strider mm Lie sednares: ty deita möl ar den frid och
lvcka despot ismen skän ker.

Det undflyr vai ingen, ati en stidan ing hos Fialar ar en iilikornlig
kapris. hvilken hvarken öl\ erensstamnwr mcd hans eiler den tidens
karakt&. Ati denna häg lika litet ör utmarkande för vär tid. bchöfver
bioit ndmnas. Men vai kun detta begör till fridens och overksamhetens 0
ro sägas vara eti utmärkande för det folk. skaiden tillhör; och det utgör
derföre äfven del rnest utmärkande draget i hans skaldskap. För vär del
se vi s&iväl i della, som i Runebergs ytterliga tillbak’adragenhei i fniga
om den romantiska diktcns moliver, i den saati säga nyktra Faniasi och
svala känsia. som äfven denna dikt är ridande. eiL rnenligt infltande
af hans Finska ursprung (kanske understödt af antikens studium). sam
gör hans podsi för kuu och för litet ansläende tidens medvetande, Mun
kunde säga: 1 Elgskvtiurne I5nnes nägot positivt nationelt: i Kung
Fialar flnnes det nationela endasi säsom en negulion. säsom tiilibaka—
dragenhet i’rän tideos aLimänna iniressen. såsom kuU Iikgiidghet. 20

Ty i Kung Ejalar är L. cx. inverkan aF nämnda flktion den, aLI ida
Fjalars hjellekruft, tien paihos, hvarom vi ofvanföre talat. flnnes der
säsom något öfverflödigi. Afven det sakimodigaste, miidaste sinnclag
har förmåga Liii en sädan verksamhet, som den han gjort till sitt niäl
Man kan väl ännu säga: bland eti Iaglöst och krigiskt folk fordras
denna mägtiga herrskarvilja, för ali införa ordning och håg för fridens
yrken. Men för det försia miste dä detta folk blifva cii folk- ar slafvar.
biand hvilket ingen täckeiig sed, icke, hvad ljuft och mildt i mennisko
bröst blef sädi, kan uppbiomsira. Framstäi In ingen af en sädan art
främja frid och sed stisom lofvärd mäste För det andra äfven obehagligt 30
beröra samtidens bildning, hvilken i deita hänseende fordrar personlig
frihet såsom första vilkor. Vidare medförer redan denna t5ktion För sig
den overksarnhei hos hjellen, den brist pä handling, om hvilken vi
ofvan nämni, och hviiken mcd bibehällande af detta mäl för hans
verksamhet pä intet sätt kunnat genom en af saken Fordrad utveckling
i belydiigare man ailägsnas. Ett i ftid och fruktbarhet ieende and är en
skön syn, likasom den af Runeberg i sköna färger afrnålas, men den
ve rk sam h ei, Ii va rigen om det ta fra ni kallas, ha r ga n s ka Ii tet poit i sk
Ati iänka sig Fjaiar sam en egendomsinspeklor stöter till det löjiiga.
Ati detta mäi för hans verksarnhet breder en kyla öfver heia hans 40

uppträdande. torde Ciiniinstone lä anses vara ädagaiagdt.
Skuile det ickc kunna nekas. ait äfven det romantiska epos vinner i

skönhet. om i delsamma en nations sträfvanden röra sig, sä inverkar
det nämnda rnenikt Lifven i deita hänseende. Fornskandinaver. hvilka
siräfva ali förbvta siit and till ett China, känner icke historien. Vi
hufva medgiRit det: deras tid är För rå, För tai åstadkomma en tafla af
sann skönhet. Men när en afvikelse ifrän deras nationatitet göres, sä
liuger i sanning medeltidens chevaleri dem närmare. än det fridfuila
arbete. ska den gifvit dem i händerna. Vi erin ra häroni. för ali
vtterhgare försvara väri ofvan gjorda pästäende. atl Hiaimars och 51)

Oihonnas öde bort vara det för dikten väsentiiga. och alt framstäilnin—
gen deraf eger väsenthgt inflvtande pä dess skönhei. Man rnner det
äfven. om man närmare skärskidar dess uppiösning. Ty vi tro. att hvar
och en Lait skail rnedgifva. a ti tljalmars uppträdunde inför Fjaiar. hans
berätteise om sitt öde. och hans improviserade död, utgöra del minst



376 KIJN( IJAL.\I( AF ItUNI IiI.RC.

lyckade parti 1 hela denna dikt. DeLla äde är vai För dc kristna Folkens
begrcpp at’ den grufliga art, att rnyckcn varsarnhet vid dess bchandling
kun anses a F saken FörcskriFven. Mcii si ytterlig, sora denna va rsamhet
är lios skaldcn, Förtager den alIt intrcsse hos läsaren. 1-lade diktcn Fört
läsaren till Fljalniars skepp och gjort honom till ögonvitne vid den
tragiska upptäckten och vid dc bäda aiskandes död. sä hade vai hvilken
tF [Ijalmars tjenarc sora helst 1 (‘6 ord kunnat tZ5ra undcrrättclscn till
fttdren, otan att sålunda nägon ei]kt gätt Förlorad. Ocksä Hjaimars
död hadc varit bättrc motivcrad, om han tiliFogat sig den den

10 gemensamma olyckans och sorgens törsta stund. Dikten hade vaI dä
fått en sång till, men en, sora varit vida mer aF saken Fordrad, än t. cx.
andra sangen, och som i sig erbjudit det rikaste ämnc För skaldens
Förrnåga.

Undcr Fortgången af denna kritik, hafva vi berört dc fiesta ui’
skaldestyckets episoder. Vi erinre här ännu en gång derom, aLI det
säsom en sadan kedja ui’ episoder bör betraktas, bäde dcrförc att detta
öFvcrhuFvud är cpikcns art, och emedan det rornantiska cpos, dä det
Frisägcr sig [nin sammanhanget mcd stora nationela intresscn, i sin
utveckling blir ännu Friare. Att i denna här fordra ett inre nödvändigt

20 sammanhang, iir säledes obcrä ttigadt, och dc, som visat Förvåning
öfvcr dcss fränvaro, haFva dä icke nogare betänkt, hvarom här är fråga.
Synnerligast synes deLta ui’ tredjc Sangen, der det beskrifna uppträdet
mellan Fjalar och Hjalmar ingal unda kun anscs vara ui’ händeisens
utvcckling päkalladt, utan, om man uppställer denna Fordran, måste
anses i hög grad kapriccicradt. Ja man mäste medgifva, att det till och
mcd Förminskar intresset För Fjalar, emedan hans jagt cftcr sonen biir
en nyck, och hans vckhct visar honom ur ständ »att allt försaka.» Men
i och För sig, utan Förhållande till det öfriga, har äFven denna episod
skönheter. Det Förnämsta i denna tredjc säng är dock Oihonnas sig

30 uppenbarande Iuftiga och svärrnande vasen. 1 det särskiida mä påmin
nas, att äfvcn här Hjaimars sonliga vördnad och [roninia sinne
framstår vida mcr än hans tapperhet och hjel tekra Ft, hvil ken sednare ju
likväl var det, sora Oihonna hos honom älskadc, och hvilken Företrä
desvis aF henne bort beskrifvas och besjungas.

Vi nämnde nyss andra Sangen; och den väckcr äfven säsom episod
betraktad det jemförelsevis minsta intrcssc. För Oihonnas karaktcristik
är hennes uppträdande 1 tredje Sängen och Gylnandyncs sång derstädcs
vida mcm afgörande; och vid Morannals söner Mer, svaga llttlingar af
starka l’6der, borde sången icke länge dröja. AFvcn i jerdc Sangen

40 saknas lii’ i skildringen ui’ striden. Om man härrned jcmför dc Home—
isku hjcltamncs uppträdande, clicr en stridscen tim Tusso, eller blott dc

gamla nordiska sagomnas beskrii’ningar, sä Finner man iätt, hvarFörc vi
ofvan yttrat, utt Hjaimars hjcltebragdcr blott aro en Försakran. Till det
obestridt sköna deremot bör räknas: Fjalars ord 1 Första och sista
Sängemna, mcd bcskriFningcn öfvcr hans Iand, hans upptrildande och
hans död i den sistnärnnda; dc redan anförda episodemna, Oihonnas
och Morannals uppträdande i tredje och ljerdc Sängen, samt Framför

II t Fja lars vaI i den Första. 1-1 vad i dcssa utgö r det sk öna, k an lä tta me
kännas än uttalas. 1 det idylliskt bcskrifvandc igenkännes alltid 1

51) Runeberg den, sora känt och njutit aF en Fridfuii naturs skönhet; i
Fjalars närnnda ord och i hans vai har den rent tragiska situationens
sanning ett stort intresse, och Morannal och Oihonna äro, säsom vi
reda n ao tyd t. di k te n s mest rom ao t isku ka ra k tere r. Lägger man hä rt II
Runebergs mästerliga diktion. hvilken i liknelse och bild är sä träffan—
dc, i uttryck sä vald och utarbetad, att vid dcss mest lyekadc partier
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icke ett ord kun tilläggas eller Cråntagas, så har man bjudil till ait fatta,
hvad som aldrig dess enskildheter kun Förklaras. Ty likasom veten
skapen endast har ali uppfalta tingens ulIminna lagar, si förmår ocksi
konstkritiken bIoIL utveckla det skönas ullmänna vilsende, icke uttöm
ma. hvad kansian 1 en konstprodukt njuter och anar.

1 stallet för det sedvanliga lotalomdömet. som icke skulle kunna
blifva annat an cii upprepande ui’ det redan sagda, skola vi helire yttra
några ord om den stallning, Kung Fjalar enligt vr tanke intager i
Runebergs utveckling ssom skald.

Det synes För det Första klari. ali idyllen icke tillfredsställt skaldens
kallelse. hvarföre han mcd Nadeschda öfvergtt till den romantiska
dikten. Att skaldeanlag sådane som Runebergs icke funnii tillfreds
ställelse inom idyllens jemförelsevis trånga krets, kun icke förefalla
ovantadt. Del är bioti kärt ati se, det hans ande brutit dc skrankor,
inom hvilka han, ssom det Lir oss bekant, nLigon tid nog despotiskt
sökte intvinga den. Betecknande bör det nu synas, ait bide Nadeschda
och Kung Fjalar innehälla ett dramatiskt element. 1 den förra Lir
kollisionen Familjestolthetelens, riddareärans, och kLirlekens, d. ä. det
moderniserade romantiska dramats. Den sednare tränger redan djupa
re, och motsatsen är, säsom vi söki visa, ftiniilj och sIat. Att Kung 20
Fjalar redan för den ytligaste betrakielse Förekommer mera storartad,
bör isynnerhet lillrflknas denna dess djupare dramatiska grundtanke. 1
Nadeschda ålcrflnnas också derföre meni ui’ skaldens idylliska remini
scenser, ehuru dikten ä andra sidan kun unses rikare pä händelser och
situationer än Kung Fjalar. Om grunden tUl den ringa rörligheten 1
detta sednare skaldeslycke hafva vi oFvanföre lalat. Men utsägom det
öppet: en nk och glödande fantasi är den romantiska diktens häfslång.
och denna eger vår Finska skald icke. Men aLI hans sng kan hafva
djup, det lärer läsaren isynnerhet ur strödda bilder och reflexioner i
hans romantiska skaldestycken, synnerligast i Kung Fjalar. Att det icke 30
i lika grad älerflnnes 1 Runebergs lyriska dikter, detta synes oss böra
tillskrifvas hans dävarande belåienhet i id’’llcn, hvilken sednare icke
uppman-ar till rika djupa tankar. Dock bör t. cx. redan den helutna
pUinen i Elgskyttarne och skaldens medvetna klassiska form öfverhuf
vud anses bevisa en sior tankens skärpa. Ait han förniir Iränga ned till
passionens eldkällor, derom vitinar eU af mängen förbisedt ungdoms
arbele, Svartsjuk-ans Nätter, Formlöst, men vulkaniskt. Och denna
formens plasiiska skönhet har Runeberg uti sä hög grad i sin magt, att
man kunde säga, att hans penna är en mejsel. Men allt detta utgör
fordringar pi den dramatiska skaldcn, hvarcmol fantasiens rikedom är 40
umbärligare 1 drarnat, der utvecklingen beslämmes ui’ en inre nödvän
dighet och säledes mera är tankens verk. Vi kunna derföre icke tro, ali
Runeberg skall stadna inom Romanliken, ulan vi anse hans romantis
ka skaldestycken bloit bilda en öfvergång till det högsta af skaldeslag,
till dramat. Ger man akt pä, hvad som öfverhufvud är det skönaste i
Kung Fjalar, sä Ur det det talade ordet. Sjelfva den ganska litet lyriska
versformen i denna dikt kan anses viina, ait i den endast innebor ett
arbete för nägot högre. 1 Fjalars person hur ännu en gång idyllen
kämpat för sin tillvaro 1 Runebergs sång, k-ämpat och segrat. stängt
hjeltens pathos inom hans eget bröst och hammat handlingen. Skall 50
icke denna strid blifva den sista? Behöfver skaldens ande en bundsför
vandt för att genombryta. hvad som ännu fängslar honom? 1-Jan flnner
den då icke i den nordiska sagan, utan i historien, i den nyaste, den som
lärer, huru andens bojor brytas.


