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Extra Pos t e n.
Torsdagen den i5 Januari 1820.

-------------- ■--------- -wj-iUBiiW

;Ref!exioner 
under varierad Lector.

Vetenskaper i gemen hafva eg t 
enahanda öde med Hednin
garnas Gudar, h vilkas seder 
uti lika mart med, menniskor- 
nas sig förbättrat.

eon IIöphe 11.тгJi_j:i sinnrik tanke och uttryckt på
ert frappant sätt, äfven i allt afseende 
höfiigare och elegantare, iin Schillers be- 
kania Epigram, som likval går ut på det
samma, att Vetenskapen väl för en och 
annan ar den höga Gudinnan , men för 
mängden blott en Ko, som 'skall skaf
fa ost och smör i huset. Också har nnn 
uppfunnit ett eget namn som kallas Bröd- 
Studium, och det är för mig, liksom jag 
hört omtalas vissa tidehvarf, då dessa slags 
Studier värderades framför alla andra. 
Vår Hnfdaforskare må grunda efter hvil- 
ket Tidehvarf det var, som hade denna 
Opinion. — Emediertid är det visst, att 
hvarje Gud, som menniskan sjelf bildar 
ðt sig, bildar hon efter eget behof och 
lynne. Greken var glädtig och munter, 
och derföre bland hans Gudar på Olym
pen herrskar, som Homerus berättar, ett 
oändligt löje. Den Neapolitanska Lazza- 
foneu kan åter intet annorlunda än med 
bugg och slag uppskakas ur sin hyila,
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och derföre hotar han sin St. Januarius 
med knytnäfven. Skall det nu vara 
samma förhållande med Vetenskaperna ?
— Gr. Höpken söker att styrka sin sats 
med jemförelsen mellan Homeri och O- 
vidii Gudar. Verkeligen träffande. — 
Homerus lefde i ett haUtbarbariskt kraftigt
— SkogsmcnskeligtP — hjeltetidehvarf: 
lians Gudar äro derföre skärpt individu
aliserade, starkt sinnliga, naivt stolta* 
fulla af häftiga naturdrifter. I Rom ha
de, vid Ovidii tid, eulturen gjort sto
ra framsteg; man hade der prägtiga 
tempel, penningar, Rhators-Scholor, Gläd
jeflickor och stående Arméer. • Ovidii 
Gudar äro också angenäma, ytligt angif- 
na, lina, smålt sentimentala, böjliga och. 
visa sig, vid nogare påseende, vara tem- 
meligen allmänt allegoriserade, fast myc
ket. söndersplittrade förståndsabstracla.
— Halva Vetenskaperna verkeligen vunnit 
samma förfining? — Dä bör man kunna 
vänta att de skola gå ännu längre; man 
erinre sig blott, huru under ett ännu 
mera förfinadt tidehvarf, dessa samma O- 
vidii Gudar se ut på A. Coypels Tailor 
i Palais Royal. — Men är denna jemfö- 
relse användbar blott mellan Vetenska
perna och den classiska verldens Gudar, 
eller sträcker den sigi till alla Nationers 
Mythologier? Då är det betänkligt, hvad 
som hände med de Eddiska Gudaperso- 
nagerna. Till slut vände man sig ifrån 
dem, och trodde blott på sin egen styr-



ka och tapperhot. — Dock, liksom den 
sanns, sig sfe if uppenbarande Guden är 
högt öfver alla inenuiskans sjeifgjorda Gu
domlighet er, Ii Vas a är den sanna, eni och 
á;!a Vetenskapliga andan diver alla de 
sntåaiuga Vetenskaper vi gjort oss, l'nr 
vira Ы di of aoh vart ndje. — Oeii hovet, 
om ej denna anda hjerteligt småler åt 
alia de former vi uttänkt for ätt f nga 
lienne. under det hon uttalar det budet:
J siiolen inga andra haiva i st. f. П.Щ1

Rousseau, s'est trnmpé, s'il a 
c/u, sunant /es regies ordinai- 
res, nue Julie puruilroit pUis 
modeste en se топ/rant rrtoins 
passt on n ée; non: il fa!lot! quo 
l'e.xces méme de cet.te Passion 
Jlit so/i excuse, et ce n est qui en

utan varm beundran, se styrkan af en 
sådan kärlek, som den. t. ex. Heloisa, 
ined hela naiveleten af sitt tidehvaifoch 
sin bdjelse, uttalar, då hon vid den he* 
liga Jungfrun försäkrar den dyrxade A- 
beilard, att hon myc'et hehiie infor verl- 
den vill kallas hans Fr illa, än den Ro
merska Kejsarens Gemål. — Men en pas
sion af denna häftighet kan icke hysas, 
åtminstone icke bli trodd, om den ej ut
talas af en qvinna, sådan som Heloisa, i 
hvars hjerta Religion och dygd lågade. 
Ty utan dygd kan man icke brinna för 
en Idé, och endast det ideala kan så 
uppskaka hela det inre, al:t sjelfva För
ståndets bud och varningar öfverröstas.— 
Jag vet val, att det heter: det. är just fe
let: Passionen maste kufvas at Förstån
det; ingen bör låta böjelsen bli så stark, 
att den qväfver besinningen o. s. v. — 
Men jag vet också, att det som kan kuf- 

peignant la violence de son Vas icke är passion; att don som i hvar- 
I yhnour qiitl diminuoit Г/mrno- je ögonblick är capabel af besinning, al-

ra/ité de la Jaule qua I'amour drig giipes af enthusiasm: detta eeuiali-
lui faisoit cornmetLre. tets tillstånd, då allt annat är försvunnit,

utom den mägtiga inre andan, som drif- 
M ine la Larormc de Siael Holstein* ver ^ faror ocli döden. Mängden af inen-

n is kor är visst icke gjord fur alt gripas 
Man blir gifva agt på, att i denna af en sa(JaQ hanför be och det ar rätt 

sals, med hvitken den snillrika Författa- Jyddigt för dem och äfven for alla vara 
rinnan fiirrädt det aldra innersta af sitt inrättningar, inom hvdka vi, under sa
kens Mysterium, användas orden Amour kemis vanliga g-"ng, finna oss så val. 
och Passion. Det ligger nein!, i begrep- j)et må tdl och med icke väcka hvarken
pet Kärlekspassion, såsom dess innersta förundran eller ovilja att hvardaglighe-
väsende, en föreställning om alldeles o- tcns barn små a de ovanliga själars He*
inskrankt hängifvenh.et. hviken upplöst roisin, af hvilken dock, i nödens timma, 
hela den älskande varelsen till blott och endast räddning kan dem beredas. Men 
bart oändelig lidelse, likaså capabel, som Jet böia de veta, att det gifves en hög* 
färdig till hvarje uppoffring för det. äl- re rnåttståck än vanligt beräknande; att 
shade föremålet. I ett sådant tillstånd ,]et fordras lika mycket geni för att va
gälla inga vanliga lagar af anständighet ra stor i dygd, som i konst, och att Fl AN, 
och moral, och da hvarje sjelfuppolfring som SKt domer, ieste förgäter, att det 
— och en sådan ligger i qvinnans slutli- ]ji-s£ väl fordras att öfverstiga de vanliga 
ga medvetslösa eftergift för mannens be- ,-eglorna, för att uppnå det högsta goda, 
gärelser — alldeles uemotståndeligt ge- som fcir att framstalla det högsta sköna, 
nomträager oss med känslan af högsta
välbehag, så kunna vi yenteligen icke. __________ _



Plus vis quam Sangviuis.
T a c i l a s.

Ser (Ju en person, med lans, om än 
I s’ stor som ell Masttrad, rida sprrr 
I mot en klippvägg, b vilken af Sten pi ån

garens koiistlärda flit, så sm. ningom styc
ks, $å kallar du denne Riddare en Narr, 
ly du vet R.rut, atl han visst, ined all 
sin öfverspända styrka, icke ar i siånd 

I att spiänga något, ош ej sm egen liuf- 
vudsk; I. — På samma sätt, om du ser 
nagon , ined ilande hast,, kasta sig på Spa- 

I dan eller Rotyxan, f< r alt uppbryta en 
Rfvig mossjord; eller du hör en b gyn
nande Polittcus, med flammande liver, 

i Under ditliyrambisk Declamation mot al
la äldre inr ttningar, framstörta P o;ect 
i’ä Project; elier du tåkar pii en Konst- 

! Uar, som, ulan att pr< tva sina slöa verK- 
I ’yg) ru>ar till Marmorblocket och hug er 
f R'1I höger och venster, så att styckena 
* %ga (lig kring öronen, eller en Poet, 

s°»n samlande alla Språkets icraftutl tyck,
; Vräker i hop dem pir ett stalle l ör ait, i 
I ^rtfliga verser, biida en Hybeibol, vid 

■lyars stora vidunderlighet hela din in- 
jdllningski aft svindlar-- sa skall du visst 

: "öra hopen i ögonblicket ropa: min Gud,, 
uvilken effect! Men håll blott till ocln 
п".ч1 sjelfva hopen (jvar, och ofvertala den,. 
att ottare bese , det som forst så förvå- 
Uade, och den skall snart säga: der är 
tn,‘ra kraft ån märg. — Vi ha hört en 

bort at ropas på kraft, och alla upp- 
f'Uikliga trollformler anvandas, för att 
besv. ija den inom ringen af Herrarnes 
egen verksamhet. Jag lemnar derhän,. 
°ni den lystrat på ropen. Men kan för 
illln del icke. öfvertyga mig, att blott 
raff, utan en inre adlare idé, som dem 

К'Паг att starkare uttala , är annat ärn 
Kometsken utan Planetarisk kärna.. 

k a^nas sinnets värma, känslans mildhet 
bildningens adel, sä må man af den.

У tre klädnadens hopsökta Starkodderstyr— 
a icne vänta nägra blifvande verknm- 

°ar* Icke lyser det tjockaste Kyrkljus,

hopklunsadt af Vax, bättre för det, om 
veken saknas eller i.r oduglig.

Preise dem Kinde die Puppen, 
wofür es begierig die (droschen 

Ihnwir fr, so bnl du fürwahr 
Krämern und Kindern ein Go/t.

& chill er.

Naturligt! ty Barnet vill leka och 
Kräuiaren förtjena pengar. Derfüre der 
många Larn liunas, der saknas ej heller 
Kr; mare, sysselsatte att beständigt upp- 
linna n got nytt lekbygge, att spela dem 
i händerna, när de ledsnat vid det gam
la. Den skillnaden är dock vasendtlig 
mellan Barnet och Krämarn, aft den föir- 
ra nödvändigt vill leka infe,г allas «ögon 
och höra sin Docka prisas af kommande 
och gående. Krämarn åter drifver sitt vä
sende heldst i skymunnan och bryr sig 
föga om huru man bedommer hans kram, 
blott han derföre kan neetetryka klin
gande vinst i sin disklåda. — Jag mins 
en tid, då namnet Finans gafs Ct alla de 
Dockor, hvilka roade pojicarne med Stats- 
maimaminen och. lösen:, fäderneslandet 
mäste hjelpas!.

En Of versa fl ning liknar ofta 
af vi ga sidan på en 'Tapet, som 
föreställer en matt teckning af 
de vackra bilder, dem räl/a 
sidan Jöreler i sin fulla glam s.

M e nnanden

Visserligen hafva vi på Svenska en 
och annan öfversättning, som kan gälla 
för en skickligt utförd väf efter det ur
sprungliga mönstret; men de flest'e äro 
icke en g*ng att anse,, som bakframvän- 
da Tapeter,, utan snarare blott som de 
värdslöst ur Gobelinen utdragna trådar. 
Sä länge en Nation,, detta, oagtadt, är



tillfredsställd med dylika arbeten, kan 
dess Litteratur hvarken uppblomsira el
ler antaga ett bestämdt skick och en e- 
gen gestalt. En öfversättning efter ett 
af de gamla classiska Språken, ntfdrd ef
ter sann Princip, kan visserligen vara ett 
arbete som förtjenar litterär distinction, 
ty, i betragtande af skiljaktigheten mel
lan Språkeuas inre anda och de olika bruk 
och åsigter dem de uttala, är en dylik 
dfversättning alt anse som ett philolo- 
giskt problem, att venare uppfatta en 
stor mästares geni och att tiilegna sig 
och modersmålet skönheterna af hans full
ändade styl. Men till tolkande af böc
ker, skrifna i allmänt bekanta och när- 
beslägtade tungomål, dertiil fordras, en
ligt St. Hieronymi ord , knappast mensk- 
lig vetenskap. Detta öfversättande af 
böcker, vid hvilka icke någon uppmärk
samhet, i anseende till formen, blifvit an
vänd, är värkeligen icke att anse för 
stort annat än ett afskrifvande, och skall 
med ett sådant mechaniskt handarbete 
den verkelige Lärde syselshttas? — Dess
utom är hvarje originalproduct en nöd
vändig länk i bildningskedjan hos den 
Nation eller för det Språket i hvilket 
boken varit ursprunglig. Då nu icke al
la Nationer, på samma gång, gjort sam
ma och rent liknande steg på odlings- 
banan, så följer naturligt, alt en dylik, 
från ett fremmande folk lösryckt länk, icke 
kan passas in i en annan Nations bildnings
kedja. Derfore händer det ofta, att des
sa öfversatta Böcker innehålla antingen 
föråldrade åsigter, eller sådana hvilka ic
ke kunna fattas, och i båda händelserna 
måste den öfversatta Boken lenmas o- 
fcöpt, till obotlig skada för Förläggaren 
0ch äfven för National-Litteraturen; ty 
0m sedermera en Författare framträder

N:o 5 utgifves

med ett { originalverk of ver samma ämntf,. 
så afvises det nied ' den anmärkningen: vi 
ega redan en öfversåttning i detta äm
ne, och den ligger som Lly i Boklådor
na. Det är nernl. icke att fordra, det 
Förläggare skola begripa, att en Författa
re i ett originalverk nödvändigt, äfven o- 
medvelet, skall utgå irån de åsigter, som 
härska inom den Generation med hvil
ken han uppväxt, och att han således vi
da bättre måste förstås än en utlänning. 
— Att en bok på ett allmänt bekant 
språk, såsom hos oss, t. ex. Franska el
ler Tyska, redan in originali måste sup
poneras bekant, for de fleste, hvilka in- 
teressera sig för Lectur, och att den så
ledes måste få ringa afgång i öfversätt- 
ning, hyilken äfven derföre är onödig — 
det är en så gammal anmärkning, att den 
icke, ehuru ganska rigtig, fört jonte upp
repas, om den icke kunde förklara riet 
allmänna skriket om Böckers bristande 
afsättning. (Forts. e. a. g.

Anccdot.
i n af Voltaires vänner hade lemnat ho* 
nom att läsa ett Systeme i Metaphysiken] 
uppbygdt på ей hop slutsatser, i h vilkaj 
författaren visade mycken qvickhet, utä4 
att öfvertyga. Densamma frågade ho-j 
nom någon tid derefter, hvarl han had* 
tyckt derom. ”Jo, svarade Voltaire, dd 
ar med Methaphysici, likasom med den>; 
som dansa menuet, de träda fram väj 
klädda, göra ett par bugningar, löpa öf'.‘ 
ver rummet i de vackraste ställningafi 
visa allt möjeligt behag, äro i ständig 
rörelse, utan att hinna dess längre od1 
komma slnteligen tillbaka på samma nid 
der de börjat.”
------------ ---------- ------------- --—_
nästa Måndag.

Stockholm, tryckt hos Johan Imnelius.

5 V-'« , JSuset Л.о i på Riddarholnicn»■




