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Innehall:

Första Brefvet. Vistande i Venedig-, sid i. Marcus-platsen— 5. 
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Statsfängelserna — i/j. Inquisitioneft — 16. Arsenalen — '->4- 
Vcnetianska skolan — 26. Titian — 35. Tintoretto — 4°- 
Paolo Veronese — 41- Naturalisterna — j 3. Lefnadssätt — 4®' 
Il Feglione — 47- Folkfester — 4®- Theatern — 5o. Trage
dien — 54. Goldoni — 55. Gozzi — 5G. Folk-komedien — 58. 
Barcaroller — 5g. Folk-dialekten — G3. Klädedrägter — ;65. 
Sällskapslifvet — 71. Casinerna — 73. Pindemonte ■— 75, Ci- 
cisbeatct — .77. Spådom om Venedigs falt — 81.

Andra Brefvet. Resa på la Brenta — 82. Ankomst till Pa
dua — ib. Prato della Valle — 83. Giotto — 85. Kyrkorna 
— ib. Minnes-märken — 88. S:t Antonii predikan för fiskar- 
ne — 89.

Tredje Brefvet. Petrarcas graf vid byn Arqua — 92.

Fjcrde Brefvet. Vicenza — <j5. Palladio's byggnader — gö. 
Theatern — 100.

Femte Brefvet. Resa till Verona — IOI. Arenan — 102. Il La- 
pidario— io3. Byggnader — ib. Romeo och Juliets graf— xo6.

Sjette Brefvet. Mantua — 107. Virgilii boning — 108. An
tik-samling — 109. Kyrkor — no. Ciceroner — in. Giulio 
Romano — 112.

Sjunde Brefvet. Modena — »4. da secchia rapita — n5. 
Giulio Romanos handteckningar — 116.
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Åttonde Brefvet. Bologna — 11G. Trägårdar — 117. Gräns- 
tullen — 117, Tornen Asinelli och Garissenda — 119. Ra
faels Cecilia—122. Kommentarier till Ehrcnsvärd — ib. Folk- 
dialekten — i3q.



Nionde Brefvct. Resa till Florens — t32 Apenninerna ; 

Hotel Sneiderff - i35. Operan - ,36. Sällskaps-Theater — ,38. 
Prinsessan Albani — i3f>. Alfieri — ,4,,. Cesarolti — ,43. 
Pepoli — 45. Pariai — ib. Monti — ,4,. Ugo Foscolo 
— i5i. Folk-dialekten — i54- Domen — ,56. Galleriet — i5;. 

Tionde Beefvet. Rom — i75. Siena — ,j6. Rolsena — i77. 
Montefiascone — 158. Stråtröfveriets historia — 180. ta Stor

tå 181. Anblick af Rom — 182. Byström — igo. Villa 
Malta — 191. Nazarenern. — i93. Karakteristik af Rafaël — 
ig4- Michael Angelo — 30,j. S:t Petcrskyrkan — a3o. Skulp
turens förfall - 4,. Sergell - 45. Canova’s Atelier - ^9 
Jemnforelse mellan Nordbot, och Söderlänningen — 281. En 
Nunnas invigning — 296.

Förf hade ämnat låta tvenne Musik-bilagor (jemf. sid 62 
samt en Planche (jtid. 750) åtfölja denna del. Hans vistande à 
utrikes ort under större delen af trfekningstiden har dock satt 
honom ur tillfälle, att samtidigt ombesörja dessa bilagor, hvilka. 
jemte några andra af samma beskaffenhet, sednare i ett särskildt 
häfte, för konstvänner, torde utgifvas.



Venedig, Februari, 1820,

Det gifves väl få personer af någon bildning, sohi ej, 

åtminstone med hjeiten och hjeltinnan af någon roman, 
i tankarne gjort en vandring kring St. UJarcns-platsen i 
Venedig, eller en Gondol-fart på la Brenta 5 men civvad 
föreställning man äfven, efter de otaliga beskrifningarne 
om denna stad, må derom göra sig i sin inbildning, 
skall likväl anblicken deraf lemna ett både oväntadt och 
underbart intryck *). Det inträffar vanligen med de mest 
utropade föremål i Natur och konst, att åskådaren fin
ner dem under sin föreställning, ja, att ban stundom 
icke ens kan förklara, huru de vunnit den ringaste rykt
barhet; alldeles som clet bände en Engelsman 1 Ilom, 
hvilken, då man berömde Pantheon, icke kunde begri
pa, «huru man ville göra så mycket väsen af ett gam
malt hus, omgifvet af sophögar.» Anblicken af Vene
dig åter skall, oafetadt stadens närvarande förfall och 
graflika tystnad, äfven hos den slöaste betraktare väcka 
en känsla af förvåning. Man må finna föremålen all-

Venetianarne pläga yttra, att andra stader tyckas vara bygg
da af menniskor, men Venedig synes vara byggd af Gudar; 
till hviltet yttrande anledningen torde vara hemtad från des
sa vackra versar af Saunazar, dem Senaten lät rista i marmor : 

Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis 
Stare urhem, et toto dicere jura man:
I, nunc Tarpejas, quamtumvis Jupiter arces 
Objice, et ilia tui mœnia Martis, ait.
Si Tiberlm Pelago confers, urhem tt spice utramque, 
Mam homines dices, heme posuisse Decs.

2 Del. 1



( 2 )

deles olika sin föreställning, äfvcn vida under densam- 
llla; nien nian skall i alia fall förundras, liäpna och tro 
säg se ett slags underverk, ehuru helt olika det man 
väntade. Detta är förhållandet med hvarje resande, äl
ven om han blott tanklös, och utan begrepp om Venc- 
d'gs uppkomst, lysande välde och fall, betraktar de gi
gantiska palatsen och templen, som uppskjutit ur vatt
net oeh ser cn hel stad liksom simma på liafvet. För 
den ater, som ej är alldeles obekant med Venedigs märk
liga häfder och önskar att omgifvas af Zianis, Dandolos 
Mocenicjos, Falieris och Paolo Sarpis*) skuggor; som 
äger sinne för konstens skönheter, och älskar att i sin 
inbildning befolka de platser, han ser, med fordna sce-

*) Paol° Sarpi* ord : Esto perpétua ! ha öfverlefvat republiken. 
Vid don strid, som uppstod mellan Venedig och Påfvedömet, 
h varunder republiken bannlystes, framdrogs Fr a Paolo (som 
han vanligen kallas), ur sitt kloster, att skrifva sitt fädernes
lands forsvar och bevisa bannlysningens nullitet — ett pä den 
tiden temligen vådligt företag. Fra Paolo stämdes till Rom, 
att svara såsom kättare, men i stallet att infinna sig, utgaf 
han en ny skrift hvaruti han hestridde Påfvens makt, att 
ställa honom till rätta. En vacker afton befanns författaren 
liggande på gatan i Venedig, genombårad af i5 dolkstygn, 
hvaraf 3 satte hans lif i fora. Han återställdes emellertid, 
Republiken upphöjde den läkare, som frälst bans lif, till rid
derlig värdighet och gaf Fra Paolo en lifvakt af beväpnade 
män, som följde honom öfverallt. Troligen voro mördarne 
bcsoldade af Rom. PPa Paolo ansåg Reformationen såsom det 
enda medel, att störta Pafvemaktcn, och Påfvemaktens stör
tande åter såsom den enda utväg, att återföra religionen till 
dess ursprungliga renhet. Han var ett slags katholsk Luther 
och sträfvade att visa, huru katholicismen i sin renhet och 
befriad från alla vidskepelser och missbruk vore den sanna 
hufvud-rcligioncn. Fra Paolo dog 1623, i en ålder af 51 år, 
allmänt saknad af sitt fädernesland; och Republiken, som lät 
besörja hans jordande med cn utmärkt prakt, reste ett monu
ment till hans minne.



ner af ömsom glada eller dÿStra föremål, —■ för honom 
skall vistelsen i denna underbara stad lilifva dubbelt in
teressant. I synnerhet är detta fallet, om han för sitt 
besök väljer Karnevals-tiden, som genom samlingen al 
alla slags fester och folknöjen ger ett slags begrepp om 
det lif, som fördes bär under Republikens lysande dagar.

Det intryck, som bekantskapen med denna omgif- 
ning hufvudsaltligcn lemnar, är det af — en dröm. Sa- 
dan förefaller beskrifningen af denna «hafvets drottning» 
innan man sett benne 5 sådan är känslan af dess förvå
nande anblick, och sådant är äfven minnet af de bär 
förflutna dagar, livars tafla alltid måste förete en bland
ning af den försvunna storhetens glans med liugkonisten 
af nutidens skuggor. En frcmllng, som t. ex. midt på en 
sommardag, då alla (äfven GondoSiercriia) hvila, gjorde 
sitt intåg uppför en af de stilla kanalerna, bland — så
som det synes — obebodda palats, obesökta torg och 
obefarna vattuledningar, och derefter fördes ibland Mar- 
cus-platsens oeh Casinernas lysande vimmel, skulle sna
rare tro sig förflyttad bland en af sagodikterna uti « Tu
sen oeh en natt,» än i en Europeisk stad.

Man måste kasta en blick på Venedigs uppkomst, 
utveckling och fall, för att förklara de bilder, hvaraf 
man omgifves. Några fiskare, flyende Barbarernas ok 
och älskande fribeten, bebyggde först dessa laguner, i 
femte seklet. Ur skötet af denna koloni uppstod, efter 
några århundraden, cn fristat, som småningom underla
de sig Istrien, Dalmatien, Candia, Zante, Zefaloiiicn, 
Negroponte, Morea, Verona, Vicenza, Padua, Belluuo, 
Frioul, Cypern, Bassano, Fellre, Here af de «ïoniska 
oeh Arebipelagiska öarne, en del af Albanien, samt er-



( 4 )
öfrade Konstantinopel 5 livars flottor bebcmkade medel- 
liafvct och förde korshärarne tili det förlofväde landet, 
linder det dess hvalf fylldes af Orientens skatter 3 livars 
politik ömsom trotsade oeh besegrade föreningen af Eu
ropas största makter; till dess, — från böjden af detta 
anseende, — vcrldshandeln, källan till dess rikedom 
och styrka, försvann ur dess bänder*); fribeten, prak
ten och nöjet flydde dess omkrets ; tvedrägt och förslapp- 
ning upplöste dess samhälls-kropp, och slutligen dess 
döende öfverlefvor blcfvo ett lätt rof för fremmande be- 
herrskare, samt lemningame af dess storhet endast be
varades i de till mausoleer förvandlade tempel oeh pa
lats, hvilka, trotsande tiden och händelserna, ensamme 
ijuarstå, att bevittna fordna dagars makt, rikedom, fri
het och nöjen. Det var, säga gamla häfdatecknare, en
dast i Venedig man kunde till fullt mått njuta konstens, 
frihetens, sorglöshetens och glädjens alla gä fy or ; det 
är åter nu i samma stad man lifligasl erinrar sig all 
verldslig storhet och lyckas memento mori !

Ja — Quantum mutatus ab illol — ropa vi då, med 
tanken fäst på det förflutna, — och likväl älskar man, 
att uti ruinen söka, eller åtminstone drömma, det Ilyd
da lifvets spår! Be saknas äfven icke för den, som i 
det närvarande vet att återfinna dragen af det förflut
nas bild. —

Venedig är bygdt på loO små öar (rättare sand
bankar), sammanbundne af icke mindre än trehundrade 
sfen-broar, hvilka alla utgöras af hvälfda, fristående bågar. 
Afvcn den kolossala, i sitt slag ojemförliga, af marmor

*) Genom den nya väg till Ostindien (förbi Goda Hopps-Ud
den), som Portugisärne upptäckt«.
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bvggda Fonte Rialto är liksom af en osynlig makt kastad ock 
uppehållen öfver ilen breda vatten-ytan. Ur kanalerna upp
stiga palatser, livilkas architektoniska skönhet iekc säl
lan bär stämpeln af Palladio's, Scamozzis och Sansovi
no’s mästarhand, och århundradens efterlåtna vård har 
ännu ieke förmått bcröfva dem deras ursprungliga prakt
fullhet. Jïarmor-portikerna, de sväfvande kalkonerna, 
blandningen af vcsterländsk och österländsk smak i tem
pel ock byggnader, lemna en rik omvexling för ögat 
samt påminna dcrjemte om de olika tider oeh länder, 
från bvilka dessa praktverk räkna sin härkomst.

Till målet för sin första vandring väljer man ge- 
menligen St. Mareus-platsen. Den är, jernte sin om- 
gifning, för Venetianaren ungefär detsamma, soin Palais 
Royal for Parisaren, en samlingsplats för den sysslo
lösa mängden af alla stånd 5 men för tänkaren lemnar 
detta Italienska forum, i sin högst originella prakt, an
ledning till vida djupare ock mer underhållande betrak
telser, än det Fransyska. Torget har rektangel-form 
och är inneslutet af den nya oeh den gamla Procuration 
samt af en utaf Fransmännen uppförd byggnad, hvilkenär 
i den noggrannaste öfverensstämmelse med de gamla. 
Denna byggnad bar intagit det utaf cn kyrka tillförene 
uppfyllda rum. Fjerde sidan, eller sjclfva fonden, ut- 
göres af St. Marcus-kyrkan, kvilkcn sammanhänger med 
Dogernas palats, (il Palazzo Ducale). Af ålder var denna 
kyrka Dogernas kapell. Nedanför den stora platsen ock 
i rät vinkel deremot ligger la Piazetta (det lilla torget) 
som öppnar utsigten åt Adriatiska liafvet.

Kastar man nu en blick på dessa föremål, så kan 
man ej undgå intrycket af de mest olika oeh blandade 
känslor. Förundransvärd synes den prakt och den storhet,
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hvaraf man omgifvcs, då man erinrar sig, att de upp
stått några hundrade år sedan dessa sandbankar blott be
boddes af fattiga fiskare. De öfver medlersta portalen 
af St. Marcus-kyrkan anbragta, öfver två tusen år ål
driga, Brouz-liästarne (ursprungligen från Chio och i 
Constantinopel cröfrade af Dandolo, sedan förda till Pa
ris och nu återskänkta åt deras förra hvilostad *) föra 
tanken ömsom på den tid, då den Venetianska flaggan 
svajade i Osmanernas hufvudstad, ock ömsom på de 
dagar af Republikens upplösning, då de Franska liärar- 
nc, utan svärdslag, bemäklade sig denna fordom mäk
tiga stat, tilldess den åter, vid den sista vcrldsbehcrrska- 
rens fall, bief ett värnlöst olfer för sin nuvarande be- 
herrskare. I dc omgifvande palatsen vandrade dock for
dom mantclklädda rådsherrar, för bvilkas statskonst kej- 
sar Barbarossa nödgades böja sin bjessa, ocb bvilkas 
makt det genom Cambrai’ska ligan förenade södra Eu
ropa förgäfves sökte trotsa. Ingen bäfvar mer vid an
blicken af Dogernas borg, Stats-inquisitionens fängelser 
ocb « Blytakens » gömmor: likväl qvarstå de två granit- 
pelarne från Athen, mellan hvilka den 80-årige Dogen 
Faiiero afrättades **), oeli, liksom förr, hvilar på den ena 
af dem St. Marci lejon, såsom Iiafvets vårdare, ocli på 
den andra St. Theodor, rustad till landets försvar, med 
spjutet i venstra handen och skölden i den högra, betcck-

Man äger öfver dessa hästar en särskild afhandling med plan
cher, under titel: Su i qvattri Cavalli di S. Marco. Deras 
ålder uppgifves till 2,2.48 är. Den bronz, hvaraf de äro för
färdigade, är blandad med guld.

**) Vanligen decapitcrades delhujventcn naellan dessa kolonner, 
men stundom åtnjöts den hedern, att hängas i ett förgyldt 
rep, såsom händelsen var med Samario. — Colonncrna sägas 
vara cröfrade från Athén,



miijle Republikens angifna grundsats, att använda styr
kan till sjelfförsVar, ej till anfall. Adriatiska hafvet dra
ger, liksom förr, sina vattrade vågor utåt den stilla stran
den 5 men ingen gyllne Bucintoro simmar der, tillfeäu- 
nagifvandc Dogens förmätning med liafvet, och på de 
tre märkvärdiga flaggståndarne, der fordom fenorna af de 
trenne rikena Cypria, Candia och Neyroponte, svajade, 
hlåser nu den för hafvet snart sagdt fremmandc Öster
rikiska flaggan. Midtför, då man vänder sig från haf
vet, synas Campanilen och la Torre delVOroloyio ). 

Andtcligcn faller det oroliga ögat pa Scamozzis, Palla
dios och Sansovinos mästerverk, och det är endast har, 
i konstens rike, som Venedig ännu är, livad det fordom 
varit.

Efter denna öfversigt af hufvudföremålcn, som om- 
gifva denna verldskcrömda plats, skyndar vandraren att 
granska dem hvar för sig. Man vänjer sig uti Italien, 
att börja med kyrkorna, oeh detta är äfven fallet här. 
Någon i sitt slag mera egen byggnad, än St. Marcus- 
kyrkan, gifves troligen icke. Ehrensvärd sammanfattar 
sitt omdöme dcroin endast i följande ord: «Kyrkan, i

*) Frân il Campanile (St. Marci klockstapel) liar man den vid
sträcktaste utsigt öfyer staden. Är dagen klar, ser man ända 
till Mestre. Kring liorizonten uppstiga öfveraUt präktiga Vil
lor, byar ocli tom, och vid inträffande flod äro äfven sand
bankarna nära staden betäckta af vatten, hvilket bereder cn 
vackrare anblick. Förvånande är, att se under sig endast hus 
och vatten, utan gator eller synbar grund hvarpå byggnaderna 
hvila. Campanilen har varit Galilei Observatorium. — La tor
re delVOrologio är ett klocktorn, på hvilket tvenne giganti
ska figurer (vanligen kallade Morerna) slå timmarnc. Vid 
högtidliga tillfällen kommer en liten engel ut på tornet och 
trompetai-, hvarefter de 3 vise män framträda och hylla Ma
donnans bild.
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förskämda Grekiska smaken, ej fal. » _ Med denna f ör- 
skämda smak menar Ehrenstärd den Byzantinska (eller 
som Tyskarne kalla den der After-Griechische). En mo
dern resande kar gifvit den namnet af la ville de Dieu, 
kinden vet hvarförel Emedlertid Iemna de 3 kupolerna, 
de 12 portarne, de oOO kolonnerna, de dyrbara inosaik- 
taflorna och minnena af Byzantium, Jerusalem och Horn, 
en förvånande anblick. Det är i allmänhet föga under- 
hållande, att beskrifva prakten af en kyrka, men en del 
af de lapidariska dyrbarheterna i St. Marco synas märk
värdiga nog, att kunna uppräknas. Hon är hufvudsak- 
ligen byggd af marmor, golfvet är af jaspis och porfyr, 
hvalfvet uppbäres af 36 marmor-kolonner och hufvud- 
altarct prydes af 4 stora genomskinliga, rikt skulpterade 
alabaster-pelare, som påstås härstamma från Salomos 
tempel, andra säga Sophia-kyrkan i Constantinopcl. Ifvad 
som dock först ådrager sig uppmärksamheten, äro de 
praktfulla mosaikerna och framför allt den stora Christus- 
bilden, uti en kolossal stil, som pryder nicken öfver al
taret. Han upplyfter handen till välsignelse, men ser 
dock föga mild ut. Bland relikerna uppgifves: en fla
ska med Christi blod, en af spikarnc hvarmed vår Frcl- 
sare korsfästes, en tagg nr törnekronan, ett stycke 
af korset, en flik ur Jungfru Marias fclädning, o. s. v. 
Le Sieur de Rogissart berättar sig till och med hafva 
sett Arons st af-, men så lyckliga voro vi icke. Kyrkans 
anläggning skedde i medlet af 9:de seklet, sedan Vene- 
tianarne eröfrat Evangelisten Marci dyrbara kropp, hvii- 
ken bär lärer förvaras*). En liten porfyr-sten, inlagd

'*) Don helige Marcus Lief aflifvad i Alexandria Î 8 Srct af Ne
ros regering, t)fve bau« jordiska Jciuuiugar byggde haut vän-



Mara Chore!, visar stället, tier ltcjsar Fredrik Barbarossa 
knäböjde, för att erhålla förlåtelse af IPåfveii Alexander 
III. Non tibi, sed Petro, sade kejsaren, för att ursäk
ta denna förödmjukelse. Et mihi et Petro, svarade den 
stolte arfvingen af Petri nycklar. — Uti förstugan står 
en trädstol, som af vägvisaren uppgifves bafva tillhört 
antingen Pilatus, INero, eller Attila. Man har således 
utrymme nog för gissningar.

St. Marcus-kyrkam är icke, som mången kunde 
tro, den vackraste i Venedig, ehuru den visserligen 
är den dyrbaraste och framför allt den mest vördnads
bjudande. Skönare, i modem mening och i architekto- 
niskt hänseende samt ädel och ren stil, äro la Chiesa 
di S. Giorgio maggiore (hvilken äfven gynnas af ett för
träffligt läge) och la Chiesa del Redemlore, båda utför
da af Palladio och mästerverk af den Venetianska bygg- 
nads-konsten. Intrycket af den förstnämndes inre skön
het ökas i synnerhet genom det — medelst en midt öf- 
ver templet anbragt kupol — uppifrån infallande ljuset’, 
likasom i Pantheon. — Båda dessa kyrkor af Palladio 
hafva små fönster. St. Maria della salute, af Longhena, 
liknar något till formen Ladugårdslands-kyrkan hos oss. 
Vacker och regelmässig är äfven la Chiesa di S. Gio-

( .9 )

ner cn Christen liyrka. Denna hl ef rifven, för att, derifrån 
liemta sten, och enligt legenden lära tveune .Venctianare, väder- 
dt-ifne till kusten, fått tillfälle inlösa reliken (827). Han sa
ges nu ligga begrafven uti cn pelare af den kyrka, som här 
hans namn, men uti hvilken var en hemlighet, som Dogerna 
ägde sig ensamt förbehållen. Ciceronen berättar dock, att 
Evangelisten cn gång, vid ett på fügt besök, skall ha tittat ut 
ur pelaren och nickat med hufvudet, — och detta var väl ej 
för mycket vid cn så förnäm visit.
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■uamü SC Paolo, Venedigs Pantheon, med de shöna ma
lade fönstren*). I allmänhet prydas kyrkorna af en 
myckenhet marmor-arbeten. Både golf och väggar kun
na sägas vara deraf sammansatta. De här förekomman
de bas-reliefs, fristående figurer, monumenter, o. s. v. 
äro af Barotta, Bonazza, m. fl. Afven finner man of
ta vackra bronz-arbeten och tailor af Sansovim, Filiberti, 
Mazza, m. fl. Flera af de skönaste målningarne ärö 
deremot förda till Paris och ännu ej — så vidt be
kant — återkomna. — Barharinis aska (ej hans hud, 
som Reichard säger), förvaras i urnan på hans minnes
vård. _ St. Vincents altare var alldeles öfverhängdt
med små votiv-taflor, fanor, kryckor, armar och ben ut- 
af träd, m. m., till tacksamhcts-bevis af dem, som ge
nom hans underverk återvunnit helsan. — Vid altaret i 
Choret stå fyra utmärkt sköna pelare af svart Egyptisk 
marmor, genombrutna af guld- och silfver-ådror. — Af
ven kyrkan S. Salvatore (af Sansovini) är utförd i en 
ren stil, men har det missödet, som flera af den Vcne- 
tianska byggnads-konstens mäster-verk äga, att ej njuta 
af ett fritt och gynnsamt läge. Till förmån för de oför
lösta andar, som brinna i skärs-elden, kan man, så of
ta man vill, äga den tillfredsställelsen, att lägga sin slsärf 
i en sparbössa med påskrift: Offerte alle anime delpur- 
fjatorio! Likaledes finner man öfverallt tröstande anslag, 
af följande innehåll : In (juesla Clnesa e coneessa delta 
Sanlilà di N. S. Papa, indulgenza plenaria et perpétua 
ogni giorno, ai fedeli dell uno e del altro Sesso ehe 
pentiti la visiter anno, etc. — Prcsterna synas i allmän-

*) lnuau man beträder denna kyrka (der Dogerna äro bcgrafnc), 
bör man läsa Byrons Marino Falieri, helst Akten in.se. i.
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het ickc vara af .särdeles anseende. De se icke sällan 
smutsiga och trasiga ut (nemligen incdlermnarne af det 
lägre presterskapet), ock äro klädda ined trekantiga kat
tar samt svarta kappor. Några kära äfven klå mantlar, 
ehuru sådant lärer vara ett misskruk.

Den som — trött af de visserligen för konst-sinnet 
njutningsrika, men för mången åter enformiga vandrin- 
garne i kyrkor och kapell, — älskar, att omgifvas af 
den gamla republikens skuggor, vände sig till Dogcr- 
nas palats, ilådsalen är prydd med Dogernas porträt
ter och med taflor, som förvara minnet af republikens 
mest lysande tider. Det rum, som tillhörde Dogen Fa- 
liero, är toint ock i stället för haus kild synes på svart 
grund följande inskrift:

Hic est locus Marini Faliero decapitati pro crimi- 
nibus *). Ileinsk är anblicken af Tioinaiina-rådcts för-

*) Dogen Faliero var tvifvelsutan cn man med utmärkta egen
skaper, ehuru hänförd af en ärelystnad, som ickc ens hans 
80 år kunnat släcka. Han var den ti-edje Dogen af denna 
familj, och i Venetianska häfderna berömd både som stats
man och krigare. Den grund, som flera liistoricskrifvare —< 
hland andra Sismondi — velat gifva för hans sammansvärj
ning', nemligen svart-sjukan, synes föga tillförlitlig. Snara
re var hans heslut, att hämnas, väckt af de skymford, som 
Steno tecknat på den Hertigliga stolen, och hvarför han af 
Rådet erhöll en i hans tanka blott gäckande upprättelse. 
Så har äfven Byron uppfattat ämnet. Uti en gammal krönika 
läses följande förslag till inskrift på Falieros graf:

Dux Venetian jacet heic, patriam qui prodere lenlans 
Sceptra, decus, censum, perdidit atque caput.

Den inskränkning i makt, som Dogerna i Venedig slutligen 
fingo underkasta sig, ifrån att ursprungligen hafva varit sjclf- 
radandc herrar, kunde ej annat än trycka hvarje stoltare sin
ne. Dogen var på det hela snarare Senatens fånge, än dess 
öfverhufvud. Också valdes till detta embete gerna en man, 
som genom ålder och saktmod lät hecpväma sig att vara cn
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samlkifts-ruln, ur livars svartMädda livalf den anklagade, 
efter ett kort förkor ined en domare, som kan sjelf ieke 
såg, men kvars röst kan klott körde, fördes sin sista 
vandring genom la porta fatale. Här sutto jcmväl de 
5 Stats-inqvisitorerna, för kvilkas ma g t Bogen, såsom 
vi veta, sj el f kunde falla ett offer. Hit upphämtades äf- 
ven den anklagades lik ock visades för anklagaren, lik
som för att spörja konom, om kan vore tillfredsställd. 
I öfrigt ägde Intjvisi tionens straff samma kemligkct, som 
ett doldt sjelfmord: den olycklige var klott försvunnen.

skugg-regent. Han fick t. ex. icke aflägga Besök tios någon, 
eller resa ur staden, utan Senatens tillstånd, hvilket vägrades 
så ofta det anständigtvis lät sig göra, för att afstänga Dogen 
frän närmare beröring med vigtigare personer. Ingen af hans 
anhöriga kunde, under hans regering, bekläda något af de hög
re stats-embetena, på det hans eget inflytande ej skulle ökas. 
Han egde ej rätt, att öppna de till honom ställda dépêcher och 
embets-bref, utan i Senatorernas närvaro, hvaremot desse kunde 
hade öppna och besvara hrefven ulan Dogens vetskap. Myntet 
preglades med hans namn, men icke med hans bild (såsom i 
Republikens äldre tid), utom kröningspenningarne, som han sjelf 
utkastade hland folket och hvilkas pregel han lifven fick upp- 
gifva. Bland andra ceremonier vid hans val förekom äfven, 
att han fördes till det rum, der hans lik skulle exponeras. 
Vid hans död anlades icke sorg, deremot valdes genast 3 In- 
quisitorer, för att undersöka’ hans förvaltning och reglera 
hans affärer. Doge-valet skedde i en konklav och ägde någon 
likhet med formaliteterna vid ett Påfve-val. Dogcns ansva
righet inför lagarne, såsom enskild man, upphörde ej genom 
hans upphöjelsc till den högsta värdighet i staten. Vid be
traktandet af alla dessa förhållanden kan man äfven lätt 
förklara, att dc flesta Doger mindre lyst genom deras person
lighet, ef 1er antagandet af purpurn, äir förut, då- dc både 
som statsmän och krigare ägde mera tillfälle att utföra stora 
Bragder, och Crnnaca Venela omnämner äfven en Doge, un
der hvars regering intet annat märkvärdigt timade, "än att 
Konungen i Svergc, Gustaf Adolf den store dog” •— hvilket 
något påminner om anteckningen i en viss merit-lista: ”Hör
de talas om Kyssen hela detta året.”
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Ett tortur-rum, försedt med ett fönster på väggen, ge
nom hvilket presteu uppmanade dclimjucnten till be
kännelse, och utgången, som leder till il ponte dei so- 
spiri (döds-sueharncs bro, hvilkcn ingen vandrade mer 
än en gång), äro lika rysliga föremål. Det var troligen 
i detta rum, som den olycklige, unga Foscari emottog 
domen af Dogen, sin egen fader *). Då Ciceronen

*) Den unga Foscari misstänktes, att hafva mottagit en gåfva 
af Hertigen i Milano. Tiomanna-Rådet lät lionoin — Dogens 
egen son — undergå torturen, för att förmås till bekännelse, 
och fadren, som icke vågade undandraga sig, att föra ordet i 
Tribunalet, afkunnade sjelf landsförvisnings-domen öfver sin 
son. Sedan han vistats 5 år i landsflygt inträffade, att Donato, 
ledamot af Tiomanna-Rådet, blef mördad. Den unge Fosca- 
ris hetjent, Olivier, som vistades i Venedig, blef misstänkt, 
underkastad den grufligaste tortur, men bekände icke. In- 
quisitions-tribunalet lät då fängsla den unge Foscari sjelf, 
han fördes åter på pino-bänken, men bedyrade ständigt sin 
oskuld. Då hans egen far ej förmådde verka något till hans 
räddning, tillgrep han nog oförsigtigt den utväg, att skrifya 
till sin fordna gynnare, Hertigen af Milano, och anropa dess 
mellankomst. Brefvct uppsnappades af spioner, torturen an
vändes för tredje gången och den unge Foscari dömdes der- 
efter till ett års fängelse samt evig landsflykt. Han erhöll 
dock tillåtelse, att taga afsked af hustru och harn, samt af 
sin 84-åriga fader. Det berättas, att då han, under förtvif- 
lan att skiljas från hvad han mest älskade på jorden, sunkit på 
sina knän och upplyft sina ledvridna händer, för att af sina böd
lar begära mildring i sitt stralf, hade hans fader, med en 
stolthet värdig en gammal Romare, sagt: ”Stig upp och. lyd 
iagarne.” Kort efter domens afkunnande bekände en viss Nie_ 
cola E-rizzo på sitt yttersta, att han föröfvat mordet på Do
nato. Den unga Foscaris oskuld var således ådagalagd, men 
han sjelf hade aflidit i fängelset. Dessa sorger för hans grå
nade fader ökades af andra. Tvenne gånger hade han önskat 
afsäga sig Doge-värdiglieten, men af Tiomanna-Rådet btifvit 
tvungen, att under edsförbindelse lofya dess bibehållande. 
Nu ater, sedan ålder och sorger förlamat hans själskrafter, fat
tade Tiomanna-Rådet ett beslut, hvarigenom han skymfligea 
afsattes. Han underkastade sig äfyea detta beslut, a Hade purpur-
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förde oss denna väj*', hände vi andedrägten hämmas i vårt 
bröst, vid åtanhan på de förfärliga minnen, af hvilka vi 
vid hvarje steg omgåfvos. Afvcn i lidandets hålor igen- 
hänner man löihslagens olifea lynne. Tydligen shiljer 
sig här den på cn gång fina och omfattande Söderländ- 
sha grymheten, från Nordens råa hårdhet emot förbry
taren , hvaraf man finner spåren i borgfängelset vid 
Laxenburg. Statsfängelserna delas i tvenne slag : sot- 
io i Piombi oeh le Camerette (vachra små-rum!!), hvil
ka sednare åter hade cn undcrafdelnJng,' benämnd i 
Pozzi. De förra, af ett verldsbchant namn, hcintadc 
sin ryslighet icke endast från rummets inskränkning, till 
följe hvaraf dclinrpientcn hvarken kunde stå eller ligga rak, 
men äfven från den gräsliga hetta, hvilken under som
maren lika så mycket plågade den fängslade, som kylan, 
under vintern, angrep honom under dessa bly-tak. Det
ta synes väl höjden af fängelsc-qval; men vi funno de 
underjordiska hålorna, genom mörker, fuktighet oeh

manteln och ringen, som trossades i bans närvaro; men dä 
man ville föra lionom cn hemlig gång ut ur palatset, vägra
de han, sägande: ”Samma väg, som jag gått till Doge-throncn 
vill jag, efter trettiofem års regering, äfven vandra derifrån.” 
Dä han hom ned bland det församlade folket, ropade han: 
”Detta ar min lön för det jag tjent Republiken i 80 är!” 
Några dar derefter, då klockorna, sbm förkunnade den nya 
Dogens val, hunno den gamle Foscaris öra, rördes han af 
slag och afled på stället. Republiken beslöt, att han skulle 
begrafyas med samma prakt, som en regerande Doge, men 
hans enka Marina Nani svarade, att man ej hchöfde behand
la den, efter döden, såsom furste, hvilken man under hans lef- 
nad behandlat såsom förrädare, och att om än hennes gemål 
i Republikens tjenst förlorat sina egodelar, ägde hon ännu 
sin brudgåfva, atf använda till hans begrafning.” Byron 
har, såsom bekant, af de begge Foscaris öden tagit ämnet 
till ett sorgespel.
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stank, amin rysligare. De utgöras af 20 små rum, alla 
utan fönster, samt försedda med dubbla jern-besiagua 
dörrar, af blott en half mans-böjd. Genom ett litet bål 
inräcktes fångfödan, utmätt snarare för att dö, än lef- 
va deraf. Uti i Pozzi (sista afdclningen) stodo de fängs
lade derjemtc dagligen under liera timmar till medjan i 
vatten, när flod inträffade, b varför de oekså vanli
gen icke länge uthärdade med denna inspärring, utan 
inom kort tid afledo. Emellanåt stöter man på små 
tortur-kammare, utmärkta för de mest sinnrikt uttänkta 
instrumenter till mennisko-kroppens plågande; vidare 
rum lör bemliga strypningar, delimjuenternas oförmärk- 
ta dränkande, o. s. v. — Blotta känslan, att veta sig 
vandra samma stig, som så många tusende tillförene 
stapplat i döds-ångest, är redan en tortnr. Huru hafva 
icke dessa murar genljudat af nödrop, suckar, böner och 
förbannelser! Hvad blod ocb tårar bafva ej inom dem 
flutit! Få väggarna ser man de olyckligas namn, eller 
små tänkc-språk, versar, oeh dylikt, som de under qva- 
lcns mcllan-stunder dit-rislat. En enda bade lyckats 
i det nästan öfvermenskliga företag, att utur sin båla 
gräfva sig fram genom jorden, oeh komma upp på Corle 
ducale (borg-gården) ; men ban bief genast gripen af i 
Sbtrn oeh allifvad, samt lians namn uppsatt på la Pietra 
di Banda, bvilket var ett straff, bestäm dt för dem, som 
sökte fly ur Inijvisitionens fängelser. IVär Fransmän- 
nenj> » slutet af förra århundradet, bemäktigade sig Ve- 
nedtg, funnos i dessa hålor likväl endast tvenne olvcks- 
oner, nemligen en Sclavonier, som suttit der under 25 
år, anklagad fgr stats-brott, samt en Prest, hvilken, för 
något oförsigtigt ord om högsta Tribunalet, under 18 
år suckat i bojor.
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Troligen har viil ingen Stats-inrättning varit till sitt 
väsende mera hemlighetsfull och till sina verkningar, för 
enskilda, mera förskräckande, än Stats-infjuisitioncn i Ve
nedig. Fruktan för dess hämnd — ty den visste allt, glömde 
aldrig och straffade grymt—-var så stor, att ingem inom 
Republikens Iandamären vågade efterforska dess ringa
ste förekafvanden, knappt nog nämna dess namn mellan 
fyra ögon, och det är först nu, efter nära fyra århun
dradens förlopp, som en freinling ur ark ivernas gömma 
framletat oeh lagt i dagen dess historia. Grefve Barn *) 
har deraf lemnat oss cn fullständig och i flera hänseen
den interessant tafla. Bet påstås, att han vid upptäck
ten af manuskriptet utaf Inquisitionens Statuter (funnet 
i det af Fransmännen från Venedig bortförda Ståts- 
Arkivet) först deraf hemligeri gifvit del åt Napoleon, 
hvilken begagnat åtskilliga af de uppgifter, han deri fun
nit, vid upprättandet af sin Stats- och Kabinetts-polis, 
som ställdes under Fouchés uppsigt.

Den 16 Juni 1434 var den för många olyckliga dag 
då nämdc statuter daterades, livilka i århundraden efter 
godtycke förordnade om tusentals — för att ej säga de 
millioners, som lydde under republiken, — lif, egendom

och

») Se Histoire de la Republique de Venise, par P. Dam, de 
P Académie Française. 7 Volymer. T ordna historie-skrifvaie
liafva alltid talat med största imdseende om Ståts-Inkvisi
tionen i Venedig, och till och med i den ultra - libel ala 
Fransyska Encyclopedien, livars förf. eljest cj fruktade att 
rida spärr mot Stat och Kyrka, heter detuti den af CUev. 
Jaucourt redigerade artiklen i detta ämne: Il est vrai que 
l’Inquisition est établie à Venise; mais elle y est du moûts 
sous des conditions qui diminuent l’atrocite de sa puissance. 
Med undantag möjligen af Spanien, torde dock ej mildheten 
i detta fall öfverträff* många andra staters.



och ära. De tre S t a ts -In quisitorernas makt var uteslutande 
och oberoende af ail annan i staten. De behôfde ieke 
allenast ej göra redo för sina handlingar; de hchöfde 
icke ens tillhännagifva dem. Hemlighet var första vil- 
koret för maktens hade innehafvande och utöfning. *) 

Sjelfva statuterna voro ej kända för någon annan, än de 
tre Stats-Inquisitorerna, och de visste tillräckligt livad 
den ägde att befara, som deraf röjde det ringaste, för 
att Ufven, sedan de Jcmnat tjensten, ieke deraf yppa 
något. Också då någon, äfven högt uppsatt person i 
sfaten, försvann helt oförmodadt, aktade man sig väl, 
att nämna något derom, eller låtsa känna det; ty man 
gissade lätt, att lian råkat i Stats-Inquisitionens känder. 
Icke ens den dödes slägtingar vågade derom göra någon 
efterfrågan. Afycn i fre minaude länder, ehuru aflägsna 
de än voro, talade man ej gerna om Stats-Inquisitionen 
i Venedig, ty den ägde öfverallt spioner, gift och dolk. 
Den Venetianare, som lät sig undfalla något mindre be
tänksamt ord om regeringen, erhöll en hemlig varning, 
och om den ej gjorde tillfyllest för att bota honom för
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*) Den hemlighet, som omgaf Venetianska regeringens rådslag, 
har varit otau exempel i andra länder. Addison berättar, att 
hort före hans vistande i Venedig hade öfverläggningar ägt 
rum i Stora Radet, huruvida man horde för liögmåls-brott 
anklaga en af Republikens Amiraler; och ehuru öfverläggnin* 
game varade en månad och de rådplägande utgjordes af ett 
antal utaf flera hundrade personer, ägde likväl hvarken Ami
ralen sjelf/eller någon af hans slägtingar eller talrika vänner 
den ringaste aning om hvad som mot honom fö re hades, förr— 
an hans dom var fälld oeh han lemnades i Inkvisitionens hän
der. X förmågan, att utföra hemliga underhandlingar och fint 
anlagda planer, voro Venetianska republikens statsmän de skick
ligaste i Europa.

k 5c Dd. 2



vidare betraktelser iVämma väg, var lian försvunnen. 
Vid undanrödjandet af personer, som man icke ansåg 
sig böra häkta, eller som vistades i fremmande länder, 
ägde, enligt en paragraf i Inqnisitions-statuterna, gift 
företrädet framför dolk, helst hemlig förgifning, Det 
var Vcnetianarne vid lifsstraff förbudet, att umgås med 
fremmande ministrar*), oeb om någon inföding bändel-
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*) En förbrytelse mot denna lag har gifvït en ung, talangfull 
Italiensk skald, G. B. Niccolini, ämne till ett sorgespel, k.al- 
ladt Antonio Foscarini, som för några Sr sedan uppfördes i 
Florens med utmärkt, bifall. Då bekantskapen med den nyare 
Italienska poesien hos oss är mindre allmän, tro vi oss bär 
kunna intaga ett fragment af en, utaf förf. till dessa anteck
ningar, uti Tidningen Heimdall (N:o 7, ar 182g) införd an- 
malan af stycket:

”En prosaisk berättelse om tragediens innehåll skulle för lä- 
saren sakna interesse, ty dervid skulle de fina nyanceringar, 
den varma kolorit, de säkra drag i cbarakters-tcckningen, 
lrvilka utgöra dess förnämsta skönhet, gå förlorade. •Vi in
skränka oss blott att nämna, det ämnet är bemtadt nr Vene- 
tianska republikens historia. Efter den af Spanien asyftade 
omstörtning af regerings-sättet x6x8, utfärdades en lag, att 
den Venetianare, som träffades inom en utländsk ambassadörs 
hotel, skulle straffas med döden. Den unga Foscarini, Do
gens son, återkommer från ett fälttåg, och finner sin trolof- 
vade gift med en annan, nemligen den gamle rådsherren Con- 
tarini. Brinnande af oro att lära känna, hvad som vållat hen
nes löftesbrott , bereder han sig tillfälle , att hemligen se hen
ne; men öfverraskad af hennes mans slägtingar, flyktar han i 
närmaste hus, lxvilket händelsevis är den Spanska ambassa

dörens, der han gripes och inspärras i Inqyisitions-fängelset. 
Inställd för det fruktansvärda Tremanna-Rådet, dömmes han 
att dö, så vida han ej kan »ppgifva, af hvad orsak han be
fann sig bos den Spanska ambassadören; och da hon, for att 
icke ens genom en misstanka vanära Contarinis maka, vägrar 
att lemna denna upplysning, undergår han dödsstraffet-

Läsaren finner häraf, att ämnet gifter anledning tdl tragi
ska situationer. Såsom mest lyckljgt behandlade vilja vi näm
na förklaringen mellan Foscarini och odi hans alskarmna



sévis råkade en utländsk diplomat, skulle Lan genast an- 
gifva det, vid ansvar att anses såsom stats-förbrytarc. 
Ett halft dussin spioner, för Lvarannau fullkomligt frem- 
mamle, omgåfvo vanligen märkbarare hus och personer,
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och hans samtal med Dogen, pâ en gäng hans domare och far, 
da denne vill öfvertala honom, att hryta sin tystnad. Ur det
ta sednare vilja vi, anföra en kort episod, såsom prof af för
fattarens stil och af det djerfya språk, Italienska Theater-cen- 
snren tillåtit honom föra.

Foscarini.

Dogen. I andrå tand du sugit in förakt 
För lagarna uti ditt eget land?
Jag på min vandring sökt , att plåna ut 
Det namn af slafvar, våra landsmän burit,
Och från min läpp åtminstone har hörts 
Den fria mannens språk, fastän Italien,
Blekt, darrande och stumt, har böjt sin panna 
1 stoftet ned inför tyranners fot.
Da ett förrädiskt Råd här segrade,
Jag gick med tjusning genom Alpens dalar, 
Der fjeilet lyfts med isadt majestät,
Och kände jag var fri, _ Var fjerran frSa 
Den skona Brentans Lalsamfylldu stränder,
Som sol och himmel och natur välsignat,”
Men som förbannats utaf Tyranniet! __
Mer skönt stod skogbevexta fjellet der,
An, hland oss, fängelset sig tornprydt’höjer' 
Hvem öppnat det för dig? Du sjelf, förmätne 
Uppviglare, profet af nya läror!
Din djerfhet hragt dig under lagens arm.
Hvar folkförförare bär samma språk:
Han talar ej för sig, men fosterlandet.
Men vet, att makten af Tremmanna-Rådet 
Ar-för Venedig dyrbar, och är fruktad. 
Patriciern liksonr folket, ja, min egen 
Förvärfda krona höjer sig för den!

Foscaeuu, Här gifs ej något folk; en hop af slafvar
Begrafver här sin sorg och blygd i stumhet. 
le klaga ej, ty bödelsknektens marter 
•oxseglar deras mun, form döden gör det.

Dogen.

2*



och för att utröna mera betydande fremliiigars tänkesätt, 
köptes ofta individer i deras eget hemland, hvilka paln- 
qvisitionens hekostnad reste till Venedig, uppsökte de- 
ras landsman och sökte utforska hans förekafvanden,

Do GE K.

Foscamni.

Dogen.

X>0ck _ hvi förslösar jag ett ord härom?
Se kring dig blott — och darra! — Men din son, 
Han darrar ej. Säg blott ett ord, o Ï1 ader.
Säg hlott, att da din son oskyldig tror.
Hvad vittnar derom?

Gud — och detta hjerta! 
Du vågar nämna Gud, som stöter dolken 
X fadrens hröst och tläckar fadrens ära?

Foscarini.
' *

Dogen.

Foscamni.

Dögen.

Nej, tro det icke. Namnet Foscarini 
Och ordet ära skildes aldrig åt.
Din gerning vittnar mot dig.

Skyldig är jag
På jorden, skuldlös uti himmelen.
O, grymma tystnad! vet, om den ej brytes,
Så måste fadren dömma sjelf sin son,
Och vcrlden ge ett fruktansvärdt exempel!

Foscamni. Hvi dröjer Dogen? — Öka offrens tal
Der slafvar finnas bör en Brutus gifvas.

Dogen. O, grymma ord! Se — min Antonio!
En ensam son du skänktes mig af himlen,
Du var din moders tröst, din faders stolthet.
Gud borttog henne tidigt — lycklig hon,
Som dog, förrn hennes hjerta brast af sorger,
Som dog, att icke se en brottslig son!
Hon trodde dig bli namnets skönsta prydnad,
Ett stöd, en ära för min ålderdom,
Men nu skall hervskarns mantel, som jag fläcklös 
Har burit, fläckas af mitt eget blod,
Och denna krona vigas vid min blygd!
Och jag skall dömmas, att, i enslig ålder,
En guldsmidd slaf, föraktad, hlodheslänkt, 
Förgråna,i den borg, som innesluter 
Det fängelse, der enda sonen mördats'.
Min son! du tiger än............ du Ur ej i'örd? . . . ,
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k varom Inqvisitioncn genast erhöll kunskap. Öfverallt 
fttnnos så kallade lejongap (bocea di Leone), hvaruti hem
liga angifvelser inkastades, hvilka föranledde till lika 
allvarsam påföljd för den anklagade, ehuru angifvaren 
ej var känd. — Då jag stack min hand i ett sådant 
ännu förvaradt lejongap, tyckte jag den brinna, såsom 
om det varit öppningen till cn afgrund.

«Men, hvem bad dem prata politik?» — sade en 
gång en Venetians!« ädling, under det vi samtalade om 
den icke längesedan försvunna faran, att vtträ sig i des
sa ämnen under St. Marci herravälde. «Och» fortfor 
han, «tag bort denna småsak, så skall ni aldrig finna 
en friare ocb lyckligare stat, än vår gamla republik.» — 
Det är visserligen icke underligt, att den Venetianska 
adeln * *) ännu till cn del bänger fast vid en styrelse-

Foscamwi. Min far — jag tiger, ja! — men jag är rörd! r)
Af det nu anförda torde läsaren lämna se förf: s enkla, kraft

fulla, poetiska stil. Vi lyckönska Italiens theätrar, att ba
nan är Öppnad för nationella skådespel, hvartill ämnet hem- 
tats fran en modernare tid, än' Lucretiernas och Cleopatrer- 
nas. Pa vår scen lära yi svårligen upplefva någon sådan in
novation.”

*) Venedigs gamla,adel är en af de mest högbördiga i Europa. 
Den indelas i 3 klasser, hvaraf den första , hvars medlemmar 
kallas Elettorali, utgöres af de 12 äldsta familjerna, som del- 
togo i första Dogevalet (709), och hvilka familjer, hvaraf fle- 
re ännu existera, anses för den äldsta adel i. Europa. Den 
andra klassen utgöres af de familjer, som blifvit adlade efter 
ar i38o, ocli den tredje af sådana, som för penningar för- 
vårfvat adelskap, hvilket under republikens tid säges ha ko
stat icke mindre än 100,000 Dukater. Den adel, som bebod- 
de 7 erra firma, eller fasta landet, ansågs icke så förnäm, som 
den hland lagunerna bosatta.

1) Det torde ej undfalla läsaren, att denna^vers, eburu ej ly-
r,1S t’ <u '** cn förträfflig dramatisk effekt, och ger anledning 
till hvad man kallar jeu muet.



form, under hvilkeu Aristokratien var allt och folket 
slutligen intet. Sannt är äfven, att då man jemför den 
rikedom, yppighet, samt sorglösa oeh vällustiga lefnad, 
hvari dessa moderna Sybariter tillbragte sitt lif, med det 
armod, den dvala ock betydelselöshet, hvari större de
len nu försunkit, så kan en suck af saknad på mångens: 
Jäppar svårligen undertryckas. Men det var just detta 
sedernas förfall, som upplöste staten och lemnade ett 
nytt bevis, att för ett förderfvadt folk är den republikan
ska samhällsformen den minst varaktiga. Man bar svårt 
att föreställa sig, huru långt fribeten i detta fall slutli
gen gicb, då sinnlighetens tygellösa njutning, under slu
tet af förra århundradet, gjorde denna stad till en för
trollande Cirecs ö för både franlingar och infödingar, 
hvilka sednare sällan eller aldrig kunde förmås, att ut
byta vistelsen der mot någon annan. Om. äktenskapets' 
helgd var icke att tala. Den omständigheten, att kathol- 
ska religionen ieke tillåter äktenskaps-bandets upplösning, 
medförde den olycka, att det i stället icke ansågs in
gånget. En särskild exccptions-domstol inrättades, der 
mutade prester och embetsmän tilläto makarne, att, ehu
ru icke skilda, dock lefva som dem godt syntes. Omsi
der ansåg Regeringen sig höra vidtaga någon åtgärd, till 
införande af en strängare sedlighet, och förviste på en 
gång alla glädje-nymfer. IXu inrotade sig åter sedeför- 
derfvet värre inom de husliga kretsarnc, och då Sena
ten derjemte fann sig, genom denna förvisning, hafva 
förlorat största antalet af sina spioner, samt äfven liafva 
beröfvat sig en med fördel begagnad utväg, att genom 
dessa försåtliga sirencr låta ruinera en eller annan per
son, hvars rikedom väckte någon farhåga, återkallades 
samtliga flyktingarne genom ett formligt dekret, hvarut-



innan de erhöllo den ärofulla benämningen af Nostré 
henemerite meretrice, samt rese-' och skade-ersättning, 
för deras förlorade tid, på statens bekostnad *). Sjelfva 
klostren ökade sede-förderfvet. De t o ro till eu stor del 
fyllda af unga adcliga fruntimmer, hvilka af föräldrame 
ditsändes, på det familj-förmögenheten, genom deras 
skiljande Iran arfvet, skulle blifva så mycket större för 
namnets representant. Det hade vid ett sådant förhål
lande — tyckte man — varit för hård t, att på samma 
gång skilja dem från lifvets öfriga njutning, och sällskaps- 
lefnaden inom klostermurarne lärer på den tiden ägt fö- 
ga mindre behag, Un utom den heliga cellen. Iïoncer- 
tcr, fêter, spektakler och galanterier liörde der, liksom i 
den öfriga staden, till ordningen för dagen, och den 
unga Venetiansha adeln fann umgänget inom klostren 
ofta af en mera retande nyhet, än den hvardagliga om- 
gifningens 1 örströelser. Visserligen hade Regeringen 
tillsatt trenne Senatorer, med ganska vidsträckt discipli- 
narisk makt, jemte Sbirrer och spioner, till väktare öf- 
ver lslostcr-ordningen, och, enligt hvad man i det offent
liga påstod, var den på det strängaste iakttagen; men 
sakkunnige förmena doek, att Regeringen åtog sig det
ta sken af polis-uppsigt endast för att hindra det högre 
presterskapet, förnämligast det Romerska, att blanda 
sig deri ocb derigenom möjligen göra slut på, eller åt
minstone minska ett sedeförderf, som Republiken ansåg 
nyttigt för sin politik.

Vid ett sådant sakernas förhållande’ var det kanske 
ingen olycka, att de Franska vapnen slutade tillvaron af

Utom penningar erliollo de vissa hus, kallade Case rampa- 
ne, hyarifran- ett skymlord Carampane sedan lrärledt sig.
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en Republik, om bvilkcn man kan säga med Skriftens 
ord, att den « fallit på sin egen synd.» Den Franska 
styrelsen var tvlfvelsutan snarare en vinst för denna 
Stat och erkännes äfven såsom sådan af dess innevåna
re, livilka genom olyckans profiling i sednare skiften 
tillräckligt lärt sig känna, livad deras frid tillhörer. 
Verkningarnc af den icke länge sedan började Österri
kiska administrationen lärer väl framtiden ådagalägga 5 
men i alla fall kan man ej undgå att hysa deltagande 
för ett folk, som ursprungligen ädelt, fritt oeb sjclfstän- 
digt, alltid älskvärdt, snillrikt, ridderligt och intagan
de, ännu i dess kufvade tillstånd röjer spåren af dess 
utmärkande karakters-drag; ty nian upptäcker — såsom 

"Bonstetten säger — ruinerna af ett folks tänkesätt, lika- 
sona ruinerna af dess byggnader.

En förvånande minnesvård af Republikens fordna 
storhet, är dess arsenal. Amiral Dandolo (en ättling af 
Constantinopels eröfrare) bade den godliet, att göra 
oss dermed bekanta. Omkretsen af denna anläggning 
är gigantisk oeb påminner om den tid, då Venedig var 
Europas förnämsta bålverk mot de otrogna och vcrlds- 
hnndclns herrskarinna. Alla arbeten för en flottas för
nödenheter kunna här förrättas under tals. Ännu för 
ungefär ett sekel sedan sades denna Stats sjömagt ut
göra icke mindre än 50 linieskepp, iOO galêrer oeh en 
mängd mindre krigs-fartyg ; 16,000 man arbetade då 
inom arsenalen, oeh matrosernas antal uppgå fs till 
50,000. Under Franska administrationen sysselsattes der 
ännn5åG,0G0 man, oeh nu knappt 500; krigs-skeppens 
antal uppgifves till blott 6 fregatter. Endast denna jem- 
förelse lemnar ett begrepp om Venedig förr oeb nu. 
Utanför arsenalen hvila dock dess fordna prydnader; ett
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kolossalt lejon utaf Parisk marmor och trenne mindre, 
hvilka fordom stått på Piréens stränder. Underskriften 
Ex Atiicis visar nogsamt deras Hellem ska hörd. Vår 
landsman Akerblad har framkastat den gissning, att de 
pa piedestalen af det sittande lejonet befintliga karakte*' 
rer skulle vara ett slags runor , andra lärde åter hafva 
ansett dem Etruskiska *).

Under det vi slutligen betraktade de både sinnrikt 
tänkta och förträffligt utförda minnesvårdar, som Repub
liken egnat sina hjeltar (och måhända har ingen Stat 
mera hedrat sina stora män, än Venedig), påminte vi 
oss var berömde O. TV. Eönigsmarclc, som', efter att 
hafva lärt krigskonsten af Schaumberg och Turenne, 
från Svensk Fältmarskalk bief Generalissimus öfver Ve- 
netianska arméen , tågade till Morea, slog Turkarna och 
gjorde flera eröfringar, hvarvid slutligen Athen måste 
gifva sig. Jag tyckte mig någonstädes hafva läst, att 
ett monument åt denne utmärkte krigare skulle vara upp
rest uti arsenalen i Venedig: men då Amiral Dandolo 
icke ägde sig detta bekant, lärer uppgiften vara cn 
irring **).

*) Ifr.Das Morgenblau, Sr iSi8. Förf. - sS vi.lt jag vet - 
Hr Rinck.

**) Var fortjenstfulle Gezellus säger : ”Också fann Republiken 
Venedig sig förbunden i afseende pä denne Herres vigtiga 
tjenster, att, honom till evig heder, pä ett torg uppresa en 
hvit mamorstod, hvilken der än i dag finnes, med öfver- 
skrift:

Ottoni Wilhelmo a Kocnigsmarh 
Terrestrium copiarum contra Turcas Prœfeclo 

o Semper VictoriV”
li.en hTr ?da" laiadc vi do<* ej upptäcka. Möj
ligen . r den under de revolutionära oroligheterna vid Frans
mannens intåg, eller under andra krigso'roligheter, kunnat 
bhfva sönderslagen eller bortförd.
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Sedan man sett arsenalen, bör inan ej försum
ma att jemväl besöka Venedigs andra storverk : vattu- 
dämningarne, kallade i Murazzi, på ön Palestrina, 18 
Italienska sjömil från staden. Man förvånas att se, icke 
murar, men nästan kela klippor utflyttade i hafvet, för 
att bämma dess fart, oeb dessa bålverk, som sträcka sig 
flera mil, förtjena äfven namn af «Romerskt företag,» 
som inskriften vill antyda: Ausus Romanus, Ære Pa
ne lo. — Palestrina är en liten eländig stad, full af smuts 
oeb tiggare, men kan dock skryta af att bafva gifvit da
gen åt ((tonkonstens furste» *).

Näst Venedigs fordna politiska storhet är det, så
som vi redan nämnt, dess ruin i Konsternas historia, 
som förnämligast ådrager sig vår uppmärksamhet, oek 
om, i förra fallet, denna stad blott är en skugga af 
hvad den fordom varit, lyser den deremot i det sednare 
ännu med ofördunldad glans. Venedig är Titians vagga 
och graf samt förvarar hans berömdaste mästerverk. 
Endast denna företräd es-rätt inom konstens område är 
afmulsviird5 men det är icke blott denne mästare, det är 
en af de största, märkvärdigaste och skönaste Skolor i

*) Giovanni Pietro Âloisio da Palestrina, den gamla Romerska 
musik-skolans öfverhufyud, föddes i5ag i Palestrina, eller de 
gamles Prcenesle, livarför äfvén samtida hiifdatccknare kalla 
honom ömsom Palestrina, ömsom il Prenestino. På monu
mentet uti St. Peter i Rom, der han ligger begrafven, benäm
nes han : Musical Princeps. Det är en vacker idé af Italie- 
1:0mc, att illustrera både cn stor man ocii den ort, som sett 
honora födas, genom sammansmältandet af bådas namn, t. ex.



malnings-konstciï, som Venedig skänkt ât verldcu oeh 
hvarigenom dess namn skall fortïefva med konstbildniu- 
gen genom alla åldrar. Om den Florentinska skolan räknar 
så soin öfverhufvud Leonardo da Find, den llomerskä 
Rafaël, den Bologncsiska Carraccierna, Dominichino och 
■Albani, stå deremot i spetsen för den Venctianska så
dana män, som Titian, Giorgione, Pordenone, Paolo 
Veronese, Tintoretto, Palma, Bellini, m. 11. och göra, 
i fråga om skolans förtjenstcr, omfattning- oeli inflytande, 
de öfriga företrädet stridigt.

Innan man besökt Italien bar man svårt att före
ställa sig, bvad en målare-skola vill säga. Man fäster 
vid denna benämning vanligen det begrepp, att denned 
lörstås en mästare, som bar ett antal elever, b vilka bil
da sig eliter bonom, och de samtliga verk, som sålunda 
stamplas af ett nianér, sägas tillhöra samma skola. Man 
föreställer sig deremot ieke, att en sådan skola kan ut- 
goras af flera hundrade mästare; att för, efter ocb vid 
sidan af den, som i allmänhet hyllas såsom den störste, 
andra böja sig, liviika med bonom täfla om konstens la
ger, oeh att ehuru rättvist man älven ställer en Leonar
do ocb en Titian i fremsta rammet, så är likväl gränsen 
emellan dem, samt cn Masacdo ocb en Veronese ieke 
storre, an att den af de sednare stundom öfverkoppas. 
Bet är med afseende härpå, som Ehrensvärd säger: 
"Han såg *) gamla tailor, alltid cn vällust att se, ek var 
oeh af eho, » Det sista uttrycket tillkännager, att han 
mindre fäste sig vid namnen (ty han uppgifver dem 
icke ens) an vid den i konststyckena inneboende för- 
tjenst, b vilken han ofta fann uti mindre utropade arbe-

( 37 )

*) i Petronii kyrka uti Bologna,
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ten je in fö rl ig med den af de mest prisade mästerstycken, 
hvadan han äfven om dessa sednare någon gång fäller 
strängare omdömen, såsom då han t, cx. om Giiidos be
römda St. Pietro säger: «Han såg Guides St. Pierre, 
så om tal t, så väl målad, så bra conserverad och så 
ful *).»

Vid ett rättvist uppskattande af de samma skola till
hörande mästares arbeten, måste man hafva afseende på 
deras ålder sinsemellan oeh taga i beräkning icke alle
nast deras egna, men äfven deras relativa förtjenst. Man 
skall då ofta få tillfälle att beundra stycken, såsom för 
sin tid förvånande, oaktadt de sedan, vid konstens fram
steg, af andra fördunklats ock nu sällan omnämnas af 
andra än utaf konstkännare till yrket samt af forskare i 
konstens annaler5 och man skall då äfven någon gång 
hlifva frestad, att vilja dela den krans, hvarmed skolans 
synbara öfverbufvud prydes, åt flera af lians företrä
dare, genom hvilka skolans utbildning gjort jättesteg, 
stundom större än den beprisade Koryféens egna, ehuru 
dessa föregående mästare, som nödgats företrädesvis nn- 
danarheta en och annan ofullkomlighet 1 konsten, icke 
kunnat bos sig samla all a strålarna af skolans fulländning.

Sålunda var Titian icke den Venctianska skolans 
nppkof, men dess yppersta förklaring. Det fält, hvar
på han sedan shördatså rika lagrar, var under föregång
na århundraden röjdt och odladt af andra, och öm än 
han fördunklat deras namn och arbeten, blifva doch dessa

*) Detta sednare epithet, som star i kontrast mot de föregående, 
har afseende pä stilen, hvilken E: icke finner nog upphöjd, 
Guido är i allmänhet högst maniererad och detta maste för 
den klassiska Ehrensvärd, mer an för någon annan, vara en 
styggelse.
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scdnare, för livar och en, som har tillfälle att studera 
dem i denna skolas hufvudstad, af oförgängligt värde.

Man räknar från det trettonde, och några till och 
med från det elfte seklet, denna skolas ursprungliga da
ning. Pievano, Alberecjno, Fseijrenio , Giovanni di Fe- 
nezia och Martinello di Bassano — för det mesta för
gätna namn — följda af Giusto Padovano oeh Giovanni 
Antonio, skattas såsom dess första anläggare. I deras 
få efter! emnade verk skönj es dock endast konstens gry
ning. Småningom uppträda JSiccolo Friulano, Pecino 
och Pietro di Nuova; Quirino, Bernardini och Andrea 
(alla tre från Murano), bröderna Vivarini, Getitile di 
Fabriano, JXasochio, JSeritlo, Jacopo Bellini, de båda 
Fiore, Moranzone, de tre Crivelli, Commenduno, Te~ 
storino, Brandino, Toppa, Civerchio, dc båda Stephano, 
Fittorio Pisanello, Jacopo Tintorello, Marcello Ficjo- 
lino och Scjuarcione, m. fl. — Läsaren torde finna den
na nomenklatur föga underhållande; men då vidden 
och omfattningen af en Italiensk målare-skola, samt de 
bemödanden, som snart sagdt oräkneliga mästare ned
lagt på dess utbildning och fullkomnande, äro för de 
flesta af dem, som ieke besökt Italien, nästan fremman- 
de, torde det intéressera en ock annan läsare, att er- 
liålla ett ungefärligt begrepp om storheten af dessa före
ningar till konstens fullkomnande. Vi hafva nu nämnt 
omkring 40 mästare, hvar oeb en af värde på sin tid 
genom tilltagande framsteg, och likväl utgör deras sam- 
fälda förmåga ännu endast första morgonljusningen af 
den dag, i hvars glans Venetianska skolan sedna- 
re visar sig. Sc/uarcione (Francesco) utmärker en af 
stadierna, ej blott genom värdet af egna arbeten, 
men ännu mer genom det inflytande lian utöfvade på



konsten i allmänhet. Han reste till Grekland, stude
rade antiken och tog af dess mästerverk teckningar 
och aftryek, hvarmed han fyllde sin atelier i Vene
dig, som snart bief en skola för konstens uppvexande 
söner *). Man uppgifver antalet af hans lärjungar till 
icke mindre än 157 ; och bland dem räknades sådana 
män som Mantegna **) (grimdläggare af den stora Lom- 
bardiska målare-skolan), Zoppo (stiftare af den Bolog- 
nesiska), och Giovanni Bellini, hvilkcn man anser såsom 
egentliga grundläggaren af den Venctianska skolan.

Utom dessa berömde lärjungar, ägde han liera, hvil- 
ka utbildade den af honom sjelf anlagda skola, såsom 
Valentino, Bellunello, Tolmezzo, m. fl. Hen märkli
gaste var likväl den nyssnämnde Giovanni Bellini ***), 
uti bvars taflor man finner förebilden af Giorgiones oeb 
Titians kolorit, oeb som derför med skäl anses såsom 
ifrågavarande skolas fader; oeb liksom Perngino var fö
rebud för Rafaël oeb Slantegna för Correggio, så var 
G. Bellini det äfven för den store Titian. Man målade 
i Italien före lians tid i tempera (Détrempe, ett slags 
limfärg), men han införde olje-målningen, hvilken han 
inhemtat af Antonello da Messina, som åter lärt den af 
Johann v. Eyck f). Det berättas, att Bellini, för att 
vinna kunskap om denna färgbehandling, begagnat föl
jande list. Han lät anmäla sig bos Antonello, hvilken 
icke kände honom, såsom en resande förnäm herre,

*) Squarcione dog x 4-74 » åttatio år gammal.
**) Då Squarcione fick sc denne målares första talk S:ta So

phia, antog han honom icke endast till elev, men adopterade 
honom till sin son.

***) Död i5i4» i on ålder af 90 år.
-J-) Se förra delen, pag 196.
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livill;on önskade sitt porträtt måladt. Under det Antonello 
var sysselsatt dermed, inbemtadc Sellini dels genom samtal, 
dels genom egen uppmärksamhet, hemligheten af denna 
konst, hvilken han sedan begagnade för att tillvägabringa sin 
ypperliga kolorit. Hans broder, Gentile Bellini *), uppnådde 
ej samma anseende, men erhöll doek en stor och förtjent 
ryktbarhet, samt kallades till Constantinopel, att måla 
Mohamed II:s harem. Iför fullständighetens skull höra 
au hland denna skolas dåvarande mästare äfven nämna 
Carpaccio (Vittore), som leinnat flera förträffliga målnin
gar i Palazzo Ducale **)-, Basaitt (utmärkt af en skön 
och ljuf kolorit), Benedetto Diana samt Giovanni Mah- 
sueti (lärjunge af Carpaccio), iiizzo (se de ypperliga 
mosaik-målningarne i kyrkan S:t Marco), Sebastiani, 
jemförlig med dc bästa af sin tids mästare, Bellino Bellini 
(hvars Madonnor man svårligen kan skilja från hans mästa
res, Giovannis), Givolamo di Santa Groce (som närmar sig 
Giorgiones oeh Titians stil), Pellegrino di Santi Dani- 
ello (hvilkens pensel bildat de sköna inålningarne uti öör 
men oeh i Palazzo pubblico i Udine), bröderna Veglia 
samt Trevigi (den store Maniegnas medtäflare och, jernte 
den berömde G. Schiavone, samtidig lärjunge hos Scjuar- 
cione). Flera mästare skulle ännu kunna nämnas af 
stort värde ***), ehuru de i mindre mån, än de nu upp
räknade , bidragit till denna skolas framsteg ock rykt
barhet. /

Ett nytt och ännu mera lysande skifte i dess anna-

*) i5i6, i eu ålder af 80 år.

15aa. sjuttiotvå år gammal.

■ ) T. ex. Vincenzo dette Vacche,. Damiano, Bartolomeo da
P nota, m- H.
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1er inträffade, då Giorgione *) uppträdde och, efter att 
Iiafva varit samtidig lärjunge med Titian hos G. Bellini, 
utbildade den Venetianska skolans mest klassiska stil. 
Hans storhet i tanke och teckning har gifvit honom namn 
af den Venetianska skolans Michel Angelo, och han för
enar med dessa egenskaper ett sällsynt uttryck af rörlig
het och lif i sina tailor, cn skön drapering och en sär
deles harmonisk kolorit. JM man betraktar någon af 
hans större kompositioner och tinner denna omvexling 
af sköna cpvinnor, pansrade riddare, sväfvande lockar och 
hjelmprydnadcr, lågande blickar och blixtrande vapen, 
tycker man sig se en sång af Ariosto verkliggjord. Bland 
hans vackraste tafior är «Moses räddad af Pharaos dot
ter.» Han började med att genom alfresker pryda pa
latsen i Venedig utvändigt — cn försköning, uti hvilken 
ingen stad kunnat mäta sig med denna.

Hvad denne mästare ej sj elf hann utföra, ersatte han 
genom berömda lärjungar, hland hvilka framstå Cariani 
(hvars grandiosa tafla af Frelsarcn med Englarne, i Mi
lano, den berömde Zuccharelli ansåg för en af de för
sta i vcrlden), Torhido (dello il Moro, af hvilken man 
beundrar de förträffliga freskerna uti domen i Verona), 
Pietro Luzzi **) och Lorenzo Luzzi ***), men framför allt 
Pra Selastiano del Piomlo, som sedan hlef kallad till

Ilom,

*) Hans rätta namn är Giorgio Barbarelli. Han uppnådde en
dast 33 års ålder och dog i5ii,

#*) Hallas äfven Zarotto och med ett ännu besynnerligare namn 
Morto cla Feltre. — Ridolfi berättar, att han från sin mästare 
bortfört hans älskarinna, hvaröfycr Giorgone dött af sorg.

***) Säges från att vara sin lärares Letjent, hafya uppstigit till 
hans aiedtäflare.

/
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Rom, der han jchite Rafaël erhöll uppdrag, att snåla 
la Farnesina, oeli llvars talang (såsom det berättas) Mi
chel Angeld äfiades att sätta bredvid om icke öfver Ra
faels, med hvilken Bastiano (såsom kan ofta benämnes) 
äfven deltog i målningen af de bekanta Logerna. Eu 
märkvärdig taila af Basiiäno är bans porträtt af Aretino, 
der kan — kvad troligen aldrig af någon annan utförts — 
begagnat 8 olika svarta färgor vid eller på k va ran dr a, 
med den största klarhet oclt skiljaktighet i uttrycket af 
de olika tyger kan velat framställa, likasom Titian äfven 
stundom målar tre eller fyra olika hvita färgor bredvid 
hvarannan, Bland de mästare al detta målarckonstcns 
yppersta tidehvarf, kviika bildat sig efter Giorcjioiie ^ cku- 
ru de ej voro hans elever, kunna vi ej undgå nämna 
Lorenzo Lotto, som uppfattade företrädarens stora karak
ter, men målade ännu behagligare *); Palma il Vecchio, 
hvars yppersta arbeten bär förvaras och hvilkeus S. Ma
na Mater Domini man kunde taga för en Titian} Mar
coni (Itocco) oek Paris Bordone (af kviika den förres 
il Gmdtzio dePAdultéra, nti kyrkan S. Giorcjio Ma/j- 
fjiore, oeh den sednares taila föreställande fiskaren, som 
lemmar åt Bogen vigsel-ringen emellan Republiken oek 
Adriatiska hafvet, kunna ställas vid sidan af Giorgiones 
egna mästerverk); samt slutligen den berömde Pordeno- 
,,e"), som öppet förklarade sig Titians medtäflare ock

*) Hans tafla föreställande den heliga Johannes såsom Larn, hvil- 
■ ken häller i sitt sköte ett litet lam och deröfyer visar den

oskyldigaste barnsliga glädje, synes framtrollad af Co)-réx°ios 
pensel. 00

) lians latta namn är' Ginvan Antonio Licinio, eller Lieino, 

men lan (.allas äfvch" SHohiiiisé, ' cllfer Cuticello ^af ett knif- 
•tyS11! samt RegtHo, then vanligast Antonio du Pordenone.

r,



j ernte lionom utförde målningarne i kyrkan S. Giovanni 
di Rialto. Det påstås af samtida historieskrifvare, att 
de båda mästarnes snille vunnit en högre utveckling ge
nom denna inbördes täflan eller konstnärs-afund, hvilken 
hos Pordenone gick så långt, att han icke målade utan 
med svärdet vid sidan, liksom för att antyda att han 
ville mäta sig med sin rival icke blott med penseln. 
Carl V upphöjde både Titian och Pordenone till ridda
re-värdigheten. För att ännu iner skilja sig från sin 
medtäflare, antog Pordenone den kraftfulla, eldiga och 
manliga stil, som utmärkte Giorgione (eller livad Italie- 
narne kalla la robuslezza), och lyckades äfven företrädes
vis i manliga figurer, hvaremot Titian öfvcrträffadc i de 
qvinnliga. När man skådat Fresko-målningarne i S. 
Stefano, kan man dömma, huru stor Pordenone \arjcm- 
väl i denna konst-art *).

« Tantce molis er at Romanam condere genlem,»

eller, med andra ord: så mycket snille, studier och mö
da hade blifvit nedlagde, under sekler och af hundrade
tals mästare, för att grundlägga och utbilda denna sko
la, innan Titian uppträdde för att blifva, sasom vi sagt, 
dess yppersta förklaring. Om denne hland målare-Iton- 
stens fyra konungar har redan så mycket blifvit skrifvet 
och yttradt, att vi kunna inskränka oss till några få 
karaktersdrag, helst i alla fall beskrifningen af en skön

( 34 )

*) Pordenone dog i54o, i eu ålder af 56 ar, såsom man tror 
förgifven, — non senza sospetto di veleno, säger Ticozzi. 
Han lemnade ett stort antal ypperliga lärjungar, h ville a det 
skulle blifva för vidlyftigt att här omnämna, men bland hvil- 
ka Pomponio Amalteo i synnerhet utmärkt sig.
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målning Blîr sa mycket efter intrycket af originalets Be- 
skadande, som Bläcket står efter färgorna.

Mau skulle kunna kalla Titian: Sanningens målare 
por ratt-konstens fader ock koloritens furste. Hvad äm- 
ne kan än må välja för sin tafla, en BaccI.anal eller ett 
Portratt, en slagtning eller en Venus, så finner man al- 
7'" 7l PCnSe!draS föV “ycltet eller för litet, men en-
, "7; “so” ps t» ge™;,,-. ca 
tinnings-rikedom, rörelse „cl ,tir ha„ "
'7“' l"k|"i"e b l" »j ''l»a de allraf örsta j

' sanning, lif, beliag och framförallt ! färghehandllng

'"s«n >'«■ lika I,eldig är ;

» tailor. I afsecndc p, dagern Tàljr, l,,„ eOTa so,_
rc“; Ted“fôremUe” d‘ ; "« »lida.
, ' lj. s „„I, sknggorn, fala 8hSn,8t. m
T 0fl']|S’"m“«l 01 ï'tmta regel, fär man he.

. “f* “"*« (~»%™ i samma me»i„„ 8„„

71 J “7 7‘n ä°" Sli1“’ ■*■“» ‘t** "Th "l G‘“'“ «»»«»„I men ideal* af en 8kö„ 
natur finner man deremot alltid i Bans taflor, och såsom 
kolorist lemnar Ban mer än någon det så mycket omtal-
färrtT ‘t V‘ m“a ''är de* «I
farsbeh,„dl,„ge„, s„„ h„. pj kä„„cdonls„ ,f
Ml. fargornas ,Hto, «I, ta. gcnom regier angk,,

den aeslhet.sh. delen ,f t„l„,l,e„( hrilkcn |,ar 8;,i
enda grnnd „gcl I k&mU, „cl, Smal ^ ,
d? for liegreppet „förklarliga. De, är Me

feriellalr; T** “ '*'->»» -»•

o ocli clair-oBscuren ; man måste äfven

5*
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«ifra det hela en hufviid-ton> soro harmonierar i alla bryt
ningar och nyanser*).

Ben svåraste uppgift för koloristen är härmningen af 
menniskofcroppens lokala färgton, så att den lefver, eller 
hvad man kallar karnationen. Det skulle t. cx. tyckas, 
att om man öfverdrog en klassisk staty med den egent
ligaste liffärg, så skulle bilden få utseende af en natur
lig mennisko-kropp, men ingalunda : den skall alltid för- 
bllfva död och kall**), livaremot vi på duken ofta se fram
trollade bilder, under hvilkas hy man tycker sig se Mo
det spritta. Ännu mer: den sannaste iärgton, i fråga 
om karnationen > är för det vanda ögat icke sann hos 
hvarje individ, ty lokal-tonen i detta fall heror pa tem
peramentet hos den person, som skall af bildas, ocli 
för att använda en mera allmän jemförclse — Söder- 
landningen har i detta fall en helt annan färgton, än 
INor dbon. Men äfven i det karakteristiska af dessa Imf-

*) Eller med andra ord: skillnaden emellan att ätergifva hvarje 
särskild färg och att ätergifva färgernas relativitet till hvav- 
andra. Bada dessa fordringar maste uppfyllas för att bildfflten.

Î - Stor kolorist, men det öfvervägande i ena eller andra fallet 
skapar särskilda konslnärs-karakterer. Titian Bfvertraffade X 
det första. Han ser färgorna på ett idealiskt sätt; hans färg
ton är i hög grad lysande, men man finner den ändå alltid 
sann. Rubens likaså; ehuru han stundom faller i karikatur. 
— Correggio äter hör till det sednare alternativet. Hans färg 
är aldrig lysande, men alltid harmonisk och i detta afseende 
sann. — Om det techniska af färgbehandlingen tala vi, som sagdt, 
mindre, då det är en underordnad fråga vid uppskattandet af en 
stor kolorist. På paletten Ennas inga andra färgor än de, 
som ligga i konstnärens hufvud.

**) Enahanda är förhållandet med t. ex. vaxhilder. Kan något 
vedervärdigare tänkas, än deras kolorit, och likväl är den 
materiellt sann. Här är skillnaden emellan falsk och sann 
nalur-härmning och ett ytterligare bevis, att konstnära måste 
taga det mesta inijfän och icke utifrån sig-
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vudklasser finnes en oändlighet nyanser. Om man l. ex. 
under formen af tvcnne shöna Söderländska qvinnor vil
le måla den heliga Jungfrun och den heliga Magdalena, 
sä skulle, oaktadt karnationen för båda blefve Söder- 
ländsk, qvinlig oeh skön, den likväl emellan de häda 
taflorna blifva högst olika, med hänseende till föremå
lens olika karakter.

Det är hland annat i denna för en målare svåraste 
uppgift, att på duken återgifva den nakna mennisko- 
kroppens form, färg och skönhet, som Titian öfver- 
träffat alla sina medtäflare. Hans kolorit är öfverallt så 
sann, lefvandc och egentlig, hans karnation så frisk, 
yppig och skön, att man tycker sig se blodet löpa ge
nom ådrorna öcli porerna öppnas i den veka sammets- 
hyu. Sjelfva Correcjyio hinner honom ej i sanning oeh 
natur, ehuru han genom sin magiska belysning af före
målen frambringat dc mest tjusande och förtrollande 
färgeffekter. livad som utmärker Titian, utmärker äf- 
ven 1 allmänhet den Venetianska skolan, för oeh efter 
honom. Hos dess stora mästare finner man ej målning 
i vanlig mening. Allt lefver: pulsarne klappa, samme
let pöser, sidentyget frasar, demanterna blixtra, blom
morna dofta, med ett ord: det är icke hämning, det är 
natur. IIvad iransmannen kallar le style ornemental 
tillhör äfven företrädesvis denna skola, och har troligen 
här ägt sin upprinnelse genom den lyx och den när
mare beröring med Österlandet, som under sekler ut
märkt Venedig.

Det skulle fordras volymer, för att ingå uti en de
taljerad beskrifning af denne mästares och hans inedtäf- 
lares härstades förvarade arbeten — i Palazzo Ducale, 
i kyrkorna, i Palatserna Manfreditii, Grimani, Bavba-
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ritj0 '), Nani, Grassi **), m. fl. Allmänt bekanta äro 
äfveu hans öden; huru han, omgifven af de lyckligaste 
yttre förhållanden, vann den högsta ålder och det hög
sta anseende; snart sagdt uppvaktades af kejsare och ko
nungar***), räknade hland sina vänner Michel Angelo, 
Ariosto, Sansovino, Bemho, Bernai-do Tasso m. fl. ; al
drig af de krönta hufvudenas anbud kunde förmås, att 
mot deras hof utbyta sitt sjelfständiga lif i det älskade 
Venedig-j*), och slutligen nära hundrade år gammal af 
pesten bortrycktes, jordades i den härvarande Ilarmeli- 
ter-kyrkan och erhöll på sin grafvård följande korta men 
innebålls-rika inskrift ; Qui giace il grän Tiziäno. Der- 
emot vilja de Italienska häfdateeknarne i allmänhet icke 
gerna vidgå, att il « maraviglioso Tiziano, » som han van
ligen kallades, lärer varit föga mindre än de flesta an
dra behäftad med den namnkunniga konstnärs-afunden -J-J*),

*) Detta palats tallas ännu Scuola di Tiziano, i anseende till 
den mängd målningar af honora som finnes der.

**) Titians berömda Venus i Palatset Grassi har varit.föremål 
for en olycka. En af taflans fordna ägare, en bigott narr, kun
de icke fördraga åsyn af den ohöljda barmen och lät öfvermå- 
la den med ett draperi. Detta har väl sedan blifvit borttaget, 
men likväl lemnat ett par stora fläckar, liknande tjära, pä 
bröstet.

***) Carl V sade: ’“Titian bar gjort mig tre gånger odödlig,” för 
att beteckna, att den store målaren porträtterat honom 3 
gånger.

f) {.'tom af Kejsar Carl V erhöll T. kallelse, att vistas vid Påf- 
ven Leo X:s, Kon. Filip II:s och Frans I;s hof, men, ehuru icke 
utan fåfänga, mottog han ej inbjudningen. Deremot upphöjdes 
han till Conte Palatino. Han gjorde resor till Spanien och 
Tyskland och vistades i sistnämnde land icke mindre än 5 år. 
Han dog i5;ö, enligt någras uppgift 96, enligt andras 99 år 
gammal,

j-j-) "Fu superiore alt invidia, cerco a giovare a tutti e non 
fece tona ad aleunosäger «n italiensk historic-skrifvare om 
honom.
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såsom exempel hvaraf man äfven uppgifter, att lian for- 
dref Tintoretto utur sin atelier, då lian förjhärlite demie 
lärjunges vexande snille, samt öfvertalade én af sina 
bröder (Francesco), som lofvade blifva lians medtäflare, 
att lägga bort penseln ocb ingå i handels-ståndet, hvil- 
ket äfven skedde.

Uti Venetianska skolan inträffade efter Tittan sam
ma förhållande, som i den Romerska efter Rafaël, nein- 
ligen att dessa skolor, livilka genom nämnde mästare 
uppnatt kulminations-punkten, småningom gingo tillbaka, 
till dess de i seklernas längd nalkades sin upplösning. 
Visserligen uppehöUo sådana män, som Giulio Romano, 
Giovanni da Udine, Perino del Vatja m. fl, , å ena si
dan, samt Tintoretto, Paolo Veronese, Schiavone, m.fl. 
å den andra, ännu en längre tid skolornas anseende,- 
men dessa sednare npphunno dock aldrig hvad de varit 
ocb deras skönaste blomstring var förfluten. Detmensk- 
liga sträfvandets vansklighet visar sig äfven bär, oeh 
ehuru det är vida mindre lifvande, att följa mennisko- 
snillet i dess nedgång än i dess uppstigande, är dock 
ämnet för lärorikt, för att på lialfva vägen öfvergif- 
vas,

Lhuru, som vi nämnt, Titian ej öfverträffades (så
som det händt de föregående mästarne) utaf någon al 
sina lärjungar eller efterföljare: de kunno honom icke5 
märka vi likväl, bland den rikedom af sednare arbeten, 
som här omger oss, med glädje Lorenzino da Venezia 
(cliuru död i förtid för konsten), Natalino da Murano, 
(uti hvars taflor man finner livad Italicnarne kalla il sa- 
pere del fare Tizianesco), Bonifazio Bembi (hvars arbeten 
man äfven stundom förvexlat med Titians) och den he-
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tömde Schiawne *) , m. fl. — Måhända skull«’ man lät- 
trügen kunna uppräkna 30, af hans lärjungar, af hvJlka 
livar och cn, ont kan nu lefde, skulle ställas vid sidan 
af vårt tidehvarfs största arlister; men på 1300-talct, i 
målare-konstens gyllene ålder, räknas han doek endast 
till storheterna af andra eller tredje ordningen**). Den 
störste af dem alla, ehuru, såsom vi redan nämnt, i 
förtid aflägsnad från sin lärares atelier, är Tintoretto ***). 
Sled känsla af det höga mål i konsten , k vartill kan straf- 
vade, tecknade kan öfver sin dörr: Bisegno di Michel 
Angelo, e colbrito da Tiziano (Mickel Angelo’s teckning 
oeli Titians kolorit). Då man betraktar hans Miraeolo 
dello Schiavo är man äfven färdig att säga med Pietro 
da Cortona: «Om jäg bodde i Venedig, skulle jag litar-' 
je helgdag fira min gudstjénst med att betrakta denna 
tafla.» — De nog starka skuggor, han stundom använ
der, tror man komma deraf, att kan vid sin outtröttliga' 
ifver i arbete (eller, som Cortona kallade det, faror 
pittoreseö, «måliiings-rascri» ) jemväi målade om nätter
na vid lampans sken, då skuggorna naturligtvis blifva 
skarpare och hårdare. Det formales äfven, att kan si el! 
sagt sig äga cn pensel af gull, en af silfver ock en af 
jern, för att beteckna, att han målade med mer eller min
dre omsorg, allt efter som inan betalte bans arbeten. 
Vare härmed huru som helst, så torde dock den an-

*) Innan Schiavone, såsom barn, ännu "kunde taia, visade ban 
den yttersta förtjusning vid åsyn af en tafla och pekade oupp
hörligt derpå. Hans första ord var: ”mala, måla!”

**) T. ex. Pietro Rosa, Gcronimo Savoldo, Moretto di Bre
scia (grundläggare af en utgrening af Titians skola, uppblan
dad med Rafaels) m. fl.

***) Kallad så af fa•!rens hinidtverk,, såsom färgare. Hans rät
ta namn är Jacopo Robusd- Han dog 15gj, i en ålder af 82är.



Snarkningen icke sakna grund, att den hastighet ock 

stundom vårdslöshet, ined livilken denne mästare, med myc
ket snille, utförde sina taflor, ieke verkat fördelaktigt 
på den Vene tian ska skolans följande utbildning, helst 
inan känner, att här mare alltid lättare uppfatta förebil
dens fel, än förljenstér.

Vi förbigå SO eller 100 samtida eller nästföljande 
mästare och fästa oss endast vid dem, som på ett eller 
annat nytt sätt verkat pa konsten och gifvit den cn an
nan rigtning. Oss möter då Bassano (il Pecehio) * *) hvil- 
l>en började mala i den Flarn a miska stilen, eller så kal
lad genre-målning, små interieurer, med spärrade ljus
effekter, o. s. v. Att sådant ej skedde af brist på an
lag för något större, visar oss hans stora alfresco på fa-,- 
eaden al palatset Miehçli, föreställande Simson dödan
de Philistéerna, der man tycker sig finna en flägl: af 
sjelfva Michel Angelo, jernte andra större kompositioner 
af honom. Men han gjorde mera uppseende och lycka 
genom beträdandet af c. ny, ehuru mindre väg i kon
sten , der han ej béhöfde frukta jcmförelse med" dc fö
regående stora mästarne. Hans fyra söner oeh en mängd 
lärjungar, följde samma skola. Stilett af den gandä, 
äkta Vcnctianska åter se vi upplifvad af den namnkun
nige Paolo Veronese**), ehuru med tillsatts af en lyx,

*) Haf* eg«»«-’?® »amn är Jacopo da Ponte. Han do? ,5gs, i 
J3U akter af 8a..ar. Såsom, bevis, huru vät han lyckades i den 
art af målning, som Tyskarne kalla Stilleben (döda ting), be- 
i^ttas, att Annibale Carvacéi en gång ville taga en boK ’som 
Hastano målat på bordet.

* LmmTfra,ttCl'8en Pa°l° CaUar{< född i Verona ock död dei-
• s_‘*des i5g8, -t cn ålder af 56 år. — Vi hafva tillförenc 

nunna K t, .-u t Italienarne, för att på en gång hedra cn stor
nian oc i eu stad, som sett honom födas, gerna utesluta hans
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en apparat ocli ett effektsökande, som voro för de äldre 
mästarne olsändc. Architektur, landskap, skimrande klä- 
de-drägter, massor af figurer, — allt uppbådas, för att 
gifva storhet och glans åt hans tailor, på hvilka man 
stundom — t. ex. uti Bröllopet i Canaan — finner öf- 
ver hundrade figurer. Teckningsfel och anakronismer (och 
hvar träffas ej de sednare i denna tids konst-alster?) finnas 
äfven understundom hos honom; men i rikedom af idéer, 
lif, sanning och en mästerlig kolorit utgör han liksom 
slut-stenen af den gamla, äkta klassiska Venetianska sko
lan. Hans bror Benedetto, hans tvennC söner Gabriele 
och Carletto samt en mängd lärjungar, hland hvilka den 
utmärkte Architekten Sansovino , följde hans spår * *), Pal
ma (kallad, till åtskillnad från företrädaren af samma 
namn, « den unge, » il tjiovane, ehuru han blef 82 år **), 
visar måhända mest snille af alla de sednare artisterna 
af denna skola, t. ex. nti hans stora tafla, för il Palazzo 
ducale, föreställande sjöslaget under Francesco Bembi’s 
befäl; men han införde en vårdslöshet i målningen, hvar- 
af exemplet blef af ett förderfligt inflytande. Kyrkorna 
och palatserna öfverflöda utaf taflor af cn snart sagdt 
oräknelig mängd liärmare utaf alla föregående mästare;

slägtnamn, och endast kalla honom efter dopnamnet samt efter 
den stad, der han är född eller mest vistats. Läsaren har 
ägt tillfälle att finna detta bekräftadt i afseende på de llesta 
här nämnde målare, och hvad vi här i Svergc åberopa : "Får 
jag irrte behålla mitt ärliga namn," är hvad Italienarne minst 
af alla respektera.

*) Några konstdomare hafva klasslagt denna skola under namn 
af den Teronesisha, emedan dess hufvudsäte var Verona ; men 
då den egentligen utgått från den Venetianska skolans mön
ster, Titian, Giorgione,> m. 11., syncs den snarare höra benäm
nas efter dess kärakter, än efter honings-orten för målaren.

■**) Död 1626.



men da ingen al dem gjort hvad man kallar epolî, ehuru 
mången röjer enskildt förträffliga egenskaper * *)', nppe- 
lialla vi oss ej vid hvar och en särskildt.

1 taflorna fr»11 »wedlet af det sjuttonde århundradet
nuirl.a vi en ny stil, eller de så kallade Naturalisternas, 
cftei Lildare af Caravaggio **), Lvilka ieke togo den ädla, 
men den triviala och hvardagliga naturen till mönster 
och begagnade, likasom deras mästare, så mörka skug
gor, att de äfven fått namn af Tenebrosi. En mängd 
artister med stora anlag förf öllo i detta vanslägtade ma
ner. Padovahino (rätteligen Alessandro Var o tari), Libé- 
n (bans berömde lärjunge), Alessandro Turchi (vanli
gen kallad VOrbetio) och andra förtjenstfulla artister, 
som togo de klassiska mästarnc till mönster, mäktade ej 
atcrlyfta den sjunkande konsten till dess fordna höghet. 
Begäret, att kilda något nytt, framkallade bland annat
fin mode-genre, af Italienarnc benämnd fnyanno dipithi- 
ra, hvars föremål var att härma liflösa ting — t. ex. In
strumenter, musikalier SCc. — med cn förvånande Il
lusion, livadan en mängd af dessa tailor, såsom dyrbara,

*)* T. cx. G. Battista Novelli, Pietro Damini ni. fl.
* ) Hans rätta namn Michel Angelo Amerighi, född i Caravaq- 

S‘°- an sa till sagande öfverrumplade publikens smak med 
sm förfärliga schattering (Italienarnc kalla äfven bans skug
gor Ombre terribili) och med dessa pensel- och färg-kiatschar, 

vai igenom på bekostnad af färgharmoni och teckning, 
ty konturerna skönjas stundom icke — han gjorde uppseende 
såsom cn originell talang. Hans karakter var i öfrigt lika 
vi c och brutal, som hans pensel, och han utmanade alla med- 
/. ar(î 1 konsten på duell. För ett mord nödgades han flykta 
i,m oui till Neapel och derifrån till Malta, der han fängs- 

lades, for att llafva utmanat en riddare. Han lyckades fly, men 
fängslades Stor i Kom och dog> eftcr ^ fränJ’arrc.
sten, al cn helsig feber 160g, /(9 är gammal.



förvaras i de Venctianska gallerierna. Upphofsman till 
denna konst-art är Evaristo Baschenis, på hvars tailor 
man till oeli med stundom märker ett konstmässigt an
kra g t damm, for att gifva ett ännu större sken af natur 
åt föremålen. Pietro Molyn (född i Harlem) utmärkte 
sig åter genom sin förvånande talang, att mala stormar, 
livarför han äfven i italien kallas endast T empesta ; Pie
tro Lonyhi gjorde sig ett namn och förvärfvade skatter 
genom att teckna karnevaler, maskerader oeh Casiner; 
Jtosalba Carriéra tog sin tiliflygt, för att göra uppseen
de, till pastelmålningen, i hvilken hon äfven troligen ej 
är öfverträffad af någon, hvarken äldre, eller nyare*); 
Canaletto **) vann en stor ryktbarhet genom sina vyer 
och perspektiver, för hvilkas uppfattande han begagnade 
sig af Camera optica ; o. s. v. Alla dessa konst-arter 
och deras idkare må äga ett relatift och till oeh med, 
livar på sitt sätt, ett sällsynt värde; men när man från 
Titians, Giorgiones, Pordenones oeh Paolo Veroneses 
kolossala verk kastar ögat på dessa kabinetts-prydnader, 
är det snart sagdt som om man, efter afhörande af nå
gon utaf Händeis, Haydns eller Mozarts odödliga kom
positioner, skulle undfägnas med en klaver-sonate af 
Steibelt eller démenti. Såsom den sista målare i den 
gamla Vcnetianska skolans stora stil räknas Tiepolo, men 
jcmte det lians teckning stundom är inkorrekt, har lian 
ingalunda bevarat den ypperliga kolorit, som i synner
het utmärker denna skola. Snarare begagnar han sig 
ofta af färgor, som Fransmännen kalla couleurs sales.

*) Hon dog 17^7, i en aider af 82 år,
**) Rätteligen Antonia Canale; äfven kallad endast Tonino. Did 

1768, 71 år gammal.
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Hans frcskomålning af kupolen uti /« Chiesa dei Te- 
resiani gör honom dock berättigad till ett utmärkt rum 
bland sednare tiders artister.

Oaktadt vi i denna korta karakteristik ieke upptagit 
niahända ett par hundrade artister af mer eller mindre 
värde, hvilkas taflor jemväl pryda de Europeiska galle
rierna, torde den likväl synas nog detaljerad i en rcse- 
bcskrifning, der uppmärksamheten måste delas mellan 
så många föremål; men vi bafva velat begagna detta 
första tillfälle af bekantskapen ined en af de mest be
ryktade målare-skolor uti Italien, för att åtminstone an
tyda omfattningen och karaktercn af dessa förvånande 
konst-föreningar, om hvilka man svårligen kan göra sig 
en föreställning på andra sidan om Alperna, och der- 
jernte, genom en sammandragen historisk öfversigt söka 
visa dcu med dessa ämnen mindre bekanta, huru grad
vis konstens stigande, fullkomning och fall gått ieke al
lenast genom målningskonsten i allmänhet, men äfven 
röjer sig i b varje särskild skola.

Dessa taflor utgöra snart sagdt den enda lyx, som 
röj es inom Venedigs stolta palats, och, i sanning: hvem 
skulle väl icke hellre se sina väggar deraf beklädda, än 
skimrande af allt livad modet kan Iiemta från möhcl-ho- 
darne och fabrikerna i London och Paris? Men detlem- 
nar dock ett eget intryck, då man vandrar genom dessa 
stora, öfvergifna salar, hvilkas ägare, genom statens för
fall och olyckor, hlifvit beröfvade tillgångarne att upp
rätthålla förfädrens lefnadssätt och endast mäktat beva
ra, såsom sista-minnet af en försvunnen storhet, des
sa konst-skatter, hvilka anhcrrarncs frikostighet och vär
diga hägn framkallat.



Liksom i allmänhet uti Italien, lefva de flesta invå
nare här mera utom, än inom hus, särdeles under kar
nevalen. Då det egentligen ieke fins några gator, och 
torgen äro små och sällsynta, kan inan föreställa sig, 
huru Marcus-platsen med dess omgifning skall vara be
sökt. Dess grannskap är så värderadt, att mången af 
de förnäma öfverger sitt palats och hyr sig ett par små 
rum invid detta torg, för att der mottaga sina vänner. Uti 
och utom kafféerna samla sig medlemmar af le beau monde, 
för att dels se på hvarann, dels egna ett ögonblicks upp
märksamhet åt de mångfaldiga, i mindre stil, förekomman
de konst-föreställningar, som öfverallt täfla om publi
kens ynnest. Hela trakten gcnljudcr af musik från konst- 
ridare- och lindansare-trupper, eqvilibrister och fantas- 
magoricr, m. m., och bland instrumenternas dån fram
bryter skränet af tasfcspelare, marionett-spektakler, konst- 
makare, varn-utropare, o. s. v. Klockan 5 är den van
liga middagstiden och kl. 0 börja redan maskerna att 
svärma omkring torget och «ti deroinkring belägna Dot- 
tegher. De utgöra, medelst sina omvexlande, lysande 
och brokiga klädedrägter, den mest pittoreska oeh vackra 
befolkning uti de praktfullt upplysta hodarnc; och de 
små-intriger, den munterhet och det fina skämt, som öf
verallt framkallas under förklädnaden, alstra bland des
sa samlingar ett folklif, hvarom man bar svårt att på 
andra orter göra sig föreställning. Klockan 9 begynner 
operan och derifrån bcgifva sig de fleste till den stora 
inaskerad-redouten, der morgonsolen ännu finner dem, 
knappt mättade af nöjet. Så förflyter hvarje dag. Al
drig föranleda dessa täta folksamlingar, uti bvllka äfven 
de lägsta klasserna under den största frihet deltaga, till 
den ringaste oordning och sällan förefaller ixågonstädes,
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under liela karnevalen, ens en häftigare ordve.vling eller 
ett litet gräl mellan ett par personer, hvilket — då man 
härjemte afser polisens nästan totala frånvaro, åtminsto- 
na synligen — bevittnar, att folket äger en innebaren 
känsla för ordning oek skick. Under alla dessa förlustel
ser, som oupphörligt aflösa hvarannan, ser doek folket 
alfvarsamt ut, liksom om det ville roa sig på aliv are, 
och öfverger icke den gamla Venetians!« national- 
karakterens värdighet och gravitet, hvaraf spåren visa 
sig ända från den gamla republikanska stoltheten i håll
ning och åthäfvor, ända till gondolernas svarta färg.

Den sista thorsdagen under karnevalen (Giovedi 
grasso) tillslutas alla bodar vid middagstiden samt hållas 
tillslutne ett par dagar, för att lemna fullkomligt rum 
åt de offentliga nöjena, och Fettisdagen börjar spektak
let klokan 12 på dagen, på det maskraden äfven må kunna 
begynna så mycket tidigare, och ii Fetjlione (eller vakan, 
en ytterligare slut-maskrad i den stora, praktfullt eklä- 
rcrade och dekorerade opera-salongen) följer på den
samma. Operan midt på ljusa dagen gjorde på oss ett 
besynnerligt intryck, ieke så mycket fördess egen skuld, 
men mer för det minne den medförde af de Gamles 
skådespel, som äfven uppfördes vid samma tid af dyg
net. Detta är ett bland de många drag, som så ofta i 
det nuvarande Italien erinrar om det gamla. *) Vetjiio- 
nen varar långt in på den kommande dagen, eller så 
länge, tills den allmänna ordningens väktare tillsäga

*) Det är, som tekant, först i vara dagar, man upphört, att 
lata fruntimmeirs-rollerna på theatern i Italien spelas af kar
lar, såsom förhållandet var hos de Gamle, Goethe lemnar 
cn högst interessant karakteristik öfyer det sätt, hvarpå han 
sett la locandiera af Goldoni spelas, af en ung aktör i Rom.
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gästerna, att de måste åtskiljas. Sedan hålla maskerna 
ännu ett litet efterspel eller upptåg på torget, livilfcct 
är den sista skymten af Karnevalen, ocli nu inträder 
den allvarsamma oeh stilla fastan.

Man kan icke göra sig något begrepp oin ett sådant 
afbrott i folklifvets oeb de allmänna nöjenas hvirfvel, 
och hvarigenom de pä en gång blifva liksom af klippta, 
som denna öfvergång från mer och mer, ända till ytter
lighet, hopade fester, förströelser och folknöjen, till 
den klosterlika stillhet, tystnad och försakelse af älven 
det husliga lifvets gladare njutning, som åtföljer den 
stränga fastans inträdande. Det förefaller åskådaren, 
som om han efter en praktfull oeh förvånande glädje
fest skulle vandra ensam i mörkret, hland ställningarne 
af utbrunna lusteldar. Men äfven i detta hänseende är 
Venedig dubbelt interessant under Karnevalen, emedan 
denna är den enda ännu qvarlefvande lemning af repu
bliken, och i de brokiga karnevals-festerna förekommer 
alltid något, som erinrar om den försvunna storhetens 
tider, enär de 13este af dessa fester leda sin härkomst 
frän någon märklig tilldragelse i dagarna af Venedigs 
sjclfständ ighet *). Då gaf hvarje dag af bemärkelse an
ledning till allmänna lustharlictcr, och det kunde hända, 
att folket gick maskeradt under ieke mindre än nie må
nader af året. Folkfesterna indelades i tvennc klasser, 
nemligen de, som inträffade på bestämda tider, oeh de 
som berodde af tillfälliga omständigheter. Till de förre

räk-
*) Cronaca Vcneta sacra e profana Iemnar flera upplysningar 

härom; men ännu interessantere är det af-Math Michiele, vid 
den här ifrågavarande tidcpiuikt utgifna arbete, under titel; 
Origine delle Feste Feneziane, som äfven i historiskt, afsecui- 
de förtjenar att läsas.
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ïg räknades karusscllerna a la Cavallerizza (om våren); 
i Freschi notturni, (promenader af de förnäme och af 
allt livad Venedig: ägde lysande, nil gondoler om aftnar- 
ne «tat Canal yrande, kvars stränder vimlade af den 
jublande folkmängden; dessa nöjen börjades vid påsk
tiden); Bogens formälning med hafvet, *) som b varje 
år gaf anledning till fjorton dagars lustbarketer, mask
rader, frispcktakler ock andra skådespel, som folket kc- 
gagnade utan afgift; de nattliga gondolfärderna under 
sommaren, med serenader ock sammanstämmande orke
strar Iran de skilda lagunerna ; de allmänna spektaklernas 
odr oalkrntna maskeradernas fortgång under kela kosten ; 
samt slutligen sjclfva karnevalen under vintern, då ma
skerna vimlade dygnet om på alla offentliga ställen, ock 
kela iifvct var så till sägande en enda lefvande ma
skerad, omvexlandc med tusentals andra folknöjen 
ock oflentliga förströelser. — Bland anledningarna till 
de tillfälliga folkfesterna räknades deremot bvarje nytt 
val af Doge, dâ fïera dagars frispcktakler, kaler, 
fyrverkerier ock andra folknöjen följde; valet af nå
gon utaf Prokuratorerna di San Marco, utmärkt »e-

*) Denna fest, dä il Bucentoro begagnades, är särdeles märkc- 
lig. Nyssnämnde fartyg', af lika storlek med det största krigs
skepp, alldeles förgyldt och prydt med konstens mästerverk, 
förde Dogen, de fremmande Ambassadörerna ocli hela Senaten, 
till Porto del Lido, der hans Hans Höghet förmalde sig med 
hafvet, genom vigsel-ringens nedsänkande i Adriatiska hafsvi- 
kens böljor, under ceremonier, som tillkännagafvo det herra
välde han tog öfver Neptuns rike. Han innehade da ensam 
den magt, söm England, Holland och andra Stater sedan de
lat. Iden af Förmälningen mellan Statens Öfrerhufvud och 
det mäktigaste, mest tygcllösa bland dementer, är poetisk.

a Del. /,



nom samma festiviteter ; mottagandet af någon ny Am- 
basadör, likaledes åt följ dt af enahanda folkfester; samt 
slutligen den ofta förekommande kapp-rodden af Barca- 
rollcrna, hvilka (likasom nu uti Europas flesta luifvnd- 
städer kappridarnc) eröfrade de utsatta prisen under fol
kets hyllningsrop. Folknöjena utgjorde en enda, sällan 
af bruten kedja, ock det är derigcnom förklarligt, burn 
Republiken under fjorton århundraden kunde hålla fol
ket i det fullkomligaste slafveri, då bojorna icke allenast 
voro förgylda, men äfvcn omlindade ined rosor.

Af de offentliga tidsfördrif, som ännu erbjudas all
mänheten, intager theatern ett af de första rum. Här 
spelas för närvarande på theatrarne Fenke, Benedetto, 
Samuele, Fuca och Crisostomo. Den förstnämnde bar 
ufseslutande tillvunnit sIg den högre Societetens för
troende, oeh sådant med rätta. Salongen är större än 
någon af thcater-salarne i Tysklands hufvudstäder; or
kestern nära dubbelt så rik, samt ballet, dekorationer 
ock garderohe en god del mera lysande. Möjligen får 
detta dock i någon måtto tillshrifvas Karnevalen, då uti 
Italien allt inom nöjenas verld skall stegras. Den be
kante Tacchinardi är första tenor, begåfvad med en 
skön röst, samt en utbildad method, och det är alltid 
cn stor njutning, att höra honom, ehuru ban numera 
sett sina vackraste dagar. Någon, som bättre säger re- 
citativet, har jag aldrig hört oeh torde icke heller få 
böra. I bravur-arian deremot, särdeles om den ligger 
högt, är ban mindre utmärkt, helst rösten, genom år 
oeh nötning, blifvit något ojemn i öfvergången till fal
setten , ock vissa toner påminna stundom om krokodiler
nas barna-låt på bafsstranden. Tvertemot all regel oeh 
vana drar han ned mungiporna, när kan sjunger. Till ut-
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seendet är Tacchinardi alldeles lik den lilla Fransyska språk- 
mästaren P. i Stockholm. Man kan deraf föreställa sig- hvad 
effekt han skulle göra såsom Constantino il yrande. För 
att något upphjelpa hans hjeltefigur, hade man påsatt 
honom en kask med så orimligt höga strutsfjedrar, att 
det på afstånd såg ut, som om han haft ansigtet midt 
pa magen. Ilans ok ostliga skepnad adrog honom afven 
ett eget mottagande på Italienska operan i Paris. Ge
nom sitt rykte såsom sångare hade han erhållit ett för
månligt engagement, och valde Mozarts Don Juan till 
dekut. Pariscr-publiken hade ännu ingen idé om hans 
figur, då den vid ridåns uppgång får se en hjulbent 
dverg (ty hans hen äro iifven något krokiga) tomta om
kring i skymningen ined Donna Anna. Att parterren 
genast började hvissla, var naturligt, och första duetten 
afbröts. Tacchinardi lät dock icke modet falla, men gick 
helt lugnt fram till rampen, vinkade tystnad med ban
den och yttrade sig till parterren: «Mina herrar! Jag 
förstår, att mitt utseende icke haft den lyckan att behaga 
herrarne; men jag är egcntcligen icke hitkommen, för 
att visa mina hen, utan för att låta höra min sång. Oin 
herrarne täcktes skänka mig några ögonblick dcrtill, så 
ma herrarne sedan alltför gerna hvissla ut mig, i fall 
de finna, att jag förtjenar det. «Bravo, Signor Tacchi
nardi,» ropade parterren, «andate pur el» (gå på, gå 
l>å). Det dröjde icke länge, förrän debutanten fick till
fälle, att genom sin talang förvärfva det högljuddaste 
bifall, och han stadnade sedan flera år q var i Paris, så
som en af Italienska operans förnämsta prydnader. Ännu 
ager han, uti sina lyckliga ögonblick, en verklig troll
konst i sin sång, oeli en liten Cavatina, som ban sjöng

4*
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i nyssnämnde opera Constantino, föranledde hans fram
ropande på scenen fyra gånger å rad, då han hvarje 
gång hetsades med ett bravo-rop och en salfva af hand
klappningar, som räckte ett par minuter. Bet är med 
den Italienska publiken, då något behagat henne, såsom 
vi pläga yttra oss: «den vet inte, hur väl den vill.» Bet 
skulle tyckas, som cn artists framropande midt i en akt, 
sedan han redan afträdt från scenen, lemnade tillräckligt 
tillfälle åt publiken, att visa sin tacksamhet, för cn li
ten sång-nummer^ men knappt var han försvunnen i ku
lissen, förrän ett nytt skriande började, att han skulle 
nt igen, oeh detta repeterades, såsom sagdt, fyra gån
ger ensamt för denna lilla nummer, men under operans 
lopp minst tjugu gånger. Enahanda var förhållandet 
med Prima donnan, Mad. Rusa Morandi (derjemte yp
perlig aktris), som ömsom allena, ömsom i sällskap med 
Taechinardi, måste ut, för att göra de djupaste nignin- 
gar oeh bockningar, midt uti de mest tragiska scener. 
Kompositören, Hr Hartmann Stuntz, som satt i orkestern, 
steg alltcmellan upp, för att göra sin reverens åt alla 
sidor, till betygande af sin tacksamhet för de ynnest- 
prof allmänheten bevisade hans komposition, och sjclfva 
dekorations-målaren, Hr Borsati, framropades efter nä
stan hvarje seen-förändring samt uppträdde svartklädd 
och med stora bugningar, midt ibland Constantin den 
stores hofmän eller krigare, likasom för att visa de gam
le Romarne, huru nu-tidens Italienare se ut oeh hafva 
sig. Lägger man härtill, att af cn opera ofta icke gif- 
ves mer än en akt, eller så mycket publiken behagar, 
och att sorlet af konversationen i logerna, då någon 
sujett af andra ordningen är inne på scenen, eller då 
ieke en favorit-nummer spelas, är så starkt, alt man

!;!p;
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icke hör en bokstaf af hvad som säges pä theatern, så 
han man icke påstå, att den sceniska illusionen i denna 
del är särdeles väl bevarad, och man bör snarare kalla 
detta slags skådespel en koncert gifven i kostymer, än 
cn opera5 men lifligt är det i alla fall, och jag har ofta 
derunder påmint mig, huru säfligt och anständigt vi uti 
Stockholm genomtugga cn femakts-pjes, utan att någon 
derunder låter undfalla sig ett tecken till hvarken ogil
lande eller bifall, samt publiken sitter så tyst och an
däktig, som i kyrkan, kastande under entre-akterna, då 
och då, cn förstulcn blick öfver i en fremmande loge.

Då Italienarne, som bekant, alltid varit de första 
uti danskonsten oeh endast, i vissa fall, ägt Fransmän
nen till medtäflarc, säger det sig sjelf, att balletten på 
Venedigs första theater och under Karnevalen, skulle 
förekomma oss Nordbor särdeles undransvärd. Flera nya 
ocb stora — för oss gigantiska —• stycken gåfvos äfven. 
Mad. Ansjiolini är på samma gång första mime oeb för
sta dansös, hvilka egenskaper, som man vet, icke 
förenas, ty annat är ansigtets språk och annat fotternas. 
Hennes fysik är fin och svag, lincamcnterna något skar
pa; men hon äger ett sällsynt uttryck oeh behag. I 
solodanscn täflar med henne Mad. Corelli, med 
färdighet, men mindre grace. Bland karlarne hade J. 
B. Tetil första partierna och utförde dem med en eld, 
kraft och åplomb, som vittnar, att han under de 8 år 
som förflutit sedan han var hos oss, betydligt 
nat sin talang, ehuru stor och utmärkt den äfven då 
dan var. Bien hvad som dock mest bidrar, att 
balletten i Italien ett helt annat utseende, än i allmän
het på andra ställen, Ur formernas yppighet och skönhet 
hos massan, hvarigenom sjelfva le Corps de Ballet fö-
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reter en samling af nästan öfvcrallt klassiskt bildade figu
rer. Söderns värma, lifligket ock medfödda konstsinne 
framskymtar allestädes ock man tycker sig, i dessa grup
per, snarare se flockar af sväfvande genier, än mekaniskt 
inrättade figuranter, hvilkas trä-natur ock machinmässiga 
rörelser så ofta nödga åskådaren, att kortvända sina ögon 
från scenen, så snart deras tunga, stelbenta phalanx 
rycker in. I allmänhet kar solo-dansen i Italien, ehuru 
ypperlig den ofta varit, aldrig skänkt oss så mycket nö
je, som anblicken af livad man kunde kalla ett sylfidiskt 
sväfvande folk, hvilkct icke af Ballet-mästaren, men af 
lefnadsglädjen ock behagen lärt uttrycket och rörelserna, 
ock vid hvars skullror vingarna icke tycktes vara blott ett 
lån. Man träffar ofta i Venedig, äfven i de lägsta klas
serna, idealer af skönhet — något fult eller stötande är 
svårt att finna —, och det är således intet under, om 
ett urval för konstens räkning hland dessa naturens älsk
lingar lemna fastmer bilden af en féeri-verld, än af en 
flock lejda histrioner. I’å detta sätt må man äfven för
sona sig med balletten, hvilken, likasom poesien, är 
intet, om den icke är allt.

I öfrigt, om vi undantaga operan med dess tillbe
hör, befinner sig Italienska theatern, åtminstone att dom
ina efter hvad vi hittills sett, icke på någon hög stånd
punkt. En oeh annan af Alfieris tragedier, spelad med 
en öfverdrift och ett skrik, mot hvilkct det gamla Fran
ska maneret blott är barnlek; en mängd gr åt dramer, 
för det mesta öfversättning från Fransyskan och Tyskan; 
några af Goldonis komedier och ett tillräckligt antal far
ser, se der den dramatiska själaföda, hvarmed publiken 
afspisas på öfriga theatrar. Man hör dock ickc domina 
Goldoni så strängt, som Schlegel och andra gjort det;
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lians lustspel äro icke sällan af rätt mycken effekt , men 
det är med lians komedi, som med den Italienska sån
gen: den Lör utföras af Italienare. Språket — för att 
icke tala om sedemålningen — Lar så mycket eget, som 
går förloradt vid en travestering *). Besynnerligt skulle 
äfven synas, om en så snillrik oel* för det goda skämtet 
så fattlig nation, som Italienarne, skulle till den grad 
brista i omdöme, att den, åt Lvilken de räckte spiran, 
såsom lustspelets konung, vore så «ohne Lustigkeit, 
ohne Erfindung, » som man påstått. Orätt har man äf
ven lagt Goldoni till last, att han afskaffat maskerna och 
Utträngt la Commedia delVarte, eller det improviserade 
lustspelet. Det var redan fallet före honom. Han var

*} För att ral t bedömma dessa stycken, bör man höra dem icke 
allenast på Italienska, men i den Venetianska dialekten, hvaraf 
Goldoni, uti flera af dem, gjort ett så ypperligt bruk. Huru 
skulle man t. ex. på ett annat språk återgifva dessa rader 
(tagna ur hans le Baruffe Chiozzotte, 3 Art. 4 Sc.) : j

a5jP a s q U al Mario !
Luc. i et. t a'. Fradelo !
P: Andè via.
L: No ve lasse trovave.

Toni: Tase, tasê, non allie polira, tasè. Xe vegnuo a 
trovarme Päron Vincenzo, & , . . . tutto xe accomodao, ehe 
se puè caminare.

O r s e t t a: Sentiù ?
Libera: Ve Vavemio dito,
C h e c c a: Semio nu le lusiare?
Orsetta: Semio nu ehe ve vuol 
sassinare ? . . . &c.

Ordaförståndet kan man visserligen lått återge, men det näp
na och naiva i tonen, som redan väcker ett mildt löje, har 
intet annat språk. Goldoni har så väl -begagnat sig deraf i 
alla dess olika nyanser, från de högre klassernas, ända till 
Gondolierernas mundart och talesätt/att hans arbeten utgöra 
den hästa källa för den, som vill studera denna dialekt.
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vida mindre pedantisk, än hans närmaste företrädare, i 
afseende på den fria reciten af dialogerna; ännu i dem- 
wa stund improviseras uti lians stveken, der någon 
skådespelare är nog skicklig- att göra det, ock kan bibe- 
köll i Ilera af sina arbeten dc bekanta maskerna. En 
annan fråga torde vara, burn mycket af hans beryktade 
motståndares, Gozzis, fantasi-pjeser verkligen improvi
serades al aktörerna i Sacchis trupp, eller var skrifvet af 
honom sjelf, ehuru det förra allmänt uppgafs, för att 
annu njC1' befästa dessa stycken såsom' folk-komedier. 
Att Goldoni har en stor publik uti Italien och den snill
rike Gozzi ingen, hvaremot Tyska konstdomare med 
Schlegel i spetsen uppsatt honom på lustspelets thron, 
är ett ledsamt faktum, ty onekligen skulle åtminstone 
föemlingen gerna si äfven den sedmares dramatiserade 
folksagor, hvilka i det hela utgöra en natioual-rikedom 
för den Italienska theatern, oaktadt de af den fina sma
ken först hlifvit nedflyttade till Söndags-spektakcl oel» 
sedan så godt som alldeles fått afsked. Emellertid haf- 
va maskerna sjelfva till en del öfverlefvat dessa stridig
heter om deras tillvaro, och både i Udine, samt på små- 
theatrarne här (t. ex. S. Luca) liafya vi återfunnit de 
läugstbehanta Pantalone, Brighella, Truffaldino, m. fl. 
att ej förgäta Arlekin och Polichinell. Mycket kunde 
vara att säga om beskaffenheten af dessa ursprungligen 
Italienska naiional-lustspel, men vi vilja spara dermed, 
tills vi gjort vår rund kring Italien och således kunna 
yttra oss i ett sammanhang öfver alla dess olika nyanser *).

*) -d- W’ Schlegel öfverfar detta ämne temligen hastigt, och .oak
tad t det träffande af hans åsigter i det hela, syries han ej till
räckligt hafva begrundat ursprunget af denna stående folks-, 
scen, hyilket torde vara falk-dialekterne och Italiens -{ hlt-



Upphörandet af den gamla Commedia dell Arte i dess 
egentliga mening, berodde hvarken på Goldoni, eller 
på någon annan enskild författare (liksom Gozzi ieke 
heller mäktade ge den annat, än ett skenbart och öfver- 
gaeiide lif), men ägde sin grund i omöjligheten, att, 
med några få bestämda hufvnd-kårakterer, beständigt 
finna nog fintliga och sinnrika skådespelare, som dag 
wt och dag in kunde gifva dem nyhetens behag, hvartill 
kom, att de vida oftare råkade i pöbelsinnade fars- 
makares händer och sålunda föllo i vanrykte.

På theatern Benedetto ägde vi tillfälle se en, komisk 
aktör (eller Buffo, som han här vanligen hallas), hvars 
like i natur och vis comica väl svårligen någon theater 
i Europa hirer uppvisa. Hans namn är Vestrin. Han 
gör inga Lazzi, eller komiska upptåg, 1er sällan och 
nedlåter sig ännu mindre, att med de så öfiiga grima- 
cerna, travesteringarnc, vridande med ögon, stammande, 
oeh andra dylika fratser sölta behaga publiken. Ilan ser 
liästan alltid alvarsam ut, men man kan dock omöjligt 
låta bli att skratta, när han kommer in på scenen. Det 
är nästan likgiltigt, hvad roll han har. Han upphöjer 
det mest hvardagliga till konstvärde, och han bchÖfver 
blott se upp i taket, eller gå omkring och fundera cn
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ring i cn mängd små stater. Han 'säger t. ex. om dessa ma
sker, alt de äro "Canlralpuncte des National-Characters'»■ och 
hvila pä ’’Aeusserlichkeiten der Sprechart, Tracht, o. s. v ’> 
Det är väl icke hufvudsakligen den Italienska national-karakte- 
ren i allmänhet, som hiiruti uttalar sig, utan fastmer hvar je 
smâ-stads begär, att göra gyckel med den antagna representanten 
af de andra smä-staternas folk-lynne; och ”ytterligheten af ut
tal” ur ingen annan, än olikheten af den fremmande mundart, 
som införes pd scenen. Enahanda är förhållandet med dräg- 
terna. Dock mera härom framdeles.



P

! :hi :

IM

I II
'.1 lllflâS:

m

( 58 )

stund, utan att säga något, för att väcka ett skratt, 
soin varar så länge lian behagar oeli livarundcr lian är 
den enda allvarsamma i salongen. Han .reser nu till 
Rom, der vl ytterligare torde få studera od» beundra 
honom.

Folk-komedien är, såsom vi sett, icke mer livad 
den varit, men hvad som säkerligen aldrig utdör, elivad 
skiften Italien i öfrigt må undergå, det är folksången. 
Man kunde kalla Venedig dess hufvudstad, och till den
na öfvervägandc rikedom af national-sångare bidraga myc
ket Gondolicrerna. Det är så naturligt, att dessa, —un
der sommar-nätternas väntan pa lagunerna, i manskenet, 
och omgifna af de eko-gifvande palatsen, skola fre
stas, att fördrifva sin tid med sång, hvilket Italienaren 
i allmänhet gerna gör, äfven under arbetet,- ocb den 
uppmuntran de alltid kunna påräkna af lyssnande åhörare, 
ömsom på stranden ocb ömsom på balkonerna, ger dem 
förökad anledning, att utbilda och försköna detta slags 
musik, samt att upprätthålla den Europeiska ryktbarhet, 
som Barcarollerna vunnit. Det lemnar äfven ett eget 
intryck, att en vacker månskens-natt, bland de stilla 
kanalerna, böra en aflägsen (Gondoliers sang, som van-- 
ligen strax besvaras af en annan, livarigenom ett slags 
vexel-qväde uppkommer, som stundom fortsattes hela 
timmar. En scen i tredje akten af Rossinis Othello, 
der Gondolicrn sjunger utanför Desdetnonas fönster, 
kan gifva dem, som ieke ägt tillfälle besöka Venedig, 
ett begrepp om den underbara känsla, detta slags musik 
väcker , och kompositören har derför äfven, ganska rig- 
tigl, icke försökt sätta någon ny melodi till denna bar- 
caroll, utan valt en af de vanliga folkvisorna, hvilken, 
om den sjunges rätt, i effekt öfverträffar hvad helst ton-



( 59 )

sättaren på detta ställe kunnat anbringa. I fordna dar 
sjöngo Gondoliererna ofta stanzeraf Tassos Gerusalemme 
liberala, men detta bruk kar mer ock mer aftagit. No
ga räknadt torde emellertid endast tvenne episka poëmer 
varit sjungna, nemligen Homers oek Tassos *), ehuru 
ännu i denna stund Ii varje episk skald börjar sitt poem 
med orden: «Jag sjunger!»

Fastän Gondolicreruas sång är ganska enkel, bör man 
icke tro, att detta kos dem härleder sig af brist på bild- 
mng. De äro ofta ganska goda musik-kännare ock exe- 
kutörer af svårare sång-saker, samt komponera stundom 
sjelfva sina melodier : men den enkelhet de uti utföran-

' ■ t
det af lîarcarollerna iakttaga , härleder sig från den väl, 
grundade öfverlygelse, att den broderade sången i den
na art af tonkonst alldeles ieke är på sitt ställe. De 
låta häruti ingalunda förleda sig af de stora artisternas 
maner, men det är fastmer de sednare, som i utföran
det af barcarollen rätta sig efter Gondolierernas natur
liga ock sanna uttryck; ty det gifves ingen god sångare 
uti Italien, som skulle tillåta sig, att omkläda en melodi 
af denna beskaffenhet i den moderna Italienska sång
stilen; kvar ock en anser sig sjunga den i samma mån 
väl, som kan närmar sig Gondol-roddarens utförande af 
densamma **). Derför sjungas dessa visor också alltid 
i den Venctianska folk-dialekten, den mildaste och ve
kaste bland alla mundarter af detta i sig sjelf så Ijufva

*) Kompositören Moroni i Rom, sjelf utmärkt tenorsångare ocli 
som hade den godheten gifva mig information," Unmade mi»- 
iifven afskrift uta'f Bandeilonis nrnsik till XII sången af Tas- 
sos poem.

**) Rousseau säger på ett ställe, då han talar om sitt vistande 
i Venedig. En écoutant les Barcarolles, je trouvais que je 
n'avais pas oui chanter jusqu* alors.



och îi ar mo nisi; a ' språk. Ben rättighet Gondoliererne af 
ålder haft, att äga fritt inträde på operan, hvarigenom 
de således äro i tillfälle att höra och jemföra äldre och 
nya mästares musik, samt de utmärktaste sång-artister i 
Europa, måste naturligtvis i hög»grad bidraga, att ut
bilda deras medfödda anlag och så till sägande ärfda 
sångar-förm aga. *)

Tonkonsten är här en källa, som leninar riklig ut
komst icke allenast åt kyrko-, koncert-, theater- och 
salong-musik, men den förskaffar äfven hvar och en, 
som äger en liten talang, att låta höra på gatorna eller 
i kaffehusen, dageligt bröd för sig och sin familj. H0s 
dessa kringvandrande musikanter, som man hör i alla 
gathörn och hviika med sin guitarre och sin strupe anse 
sig och de sina så oberoende, soin om dc annorstädes, 
ägde en säker och lönande borgerlig näring, finner man

#) Äfven åtskilliga andra personer af de lägre klasserna liga 
fri entrée på spektaklerna. Vi blefvo cn gång något förun
drade, att se vår hyrlakej på il Parco (svarande ungefär 
mot amfitheatern hos oss). Vid utgången frågade jag honom, 
om han plägade köpa sig biljett till denna plats, men han sva* 
rade, att hyrlakejerna ägd.e fritt inträde , på hyad spektakel 
som hetst, då de följde någon resande. Sedan konversatio
nen sålunda var börjad, ville han veta min tanke om musiken 
till den nya operan. ”Det är alltid svårt, att yttra något bc- 
stämdt derom, efter endast ett afhörandesvarade jag. Men 
min man var icke så senfärdig i sitt omdöme, och att sluta 
af det lifliga samtal, hvari jag sett honom under pjesens gång, 
med en mängd Gondolierer och hyrlakejer, tycktes han ej 
vara ensam af sin mening. Han började derför genast, alt ge
nomgå den nya operan, stycke för stycke, berömde åtskilligt, 
tadlade annat, granskade särskildt karakteren af musiken, me
lodierna, instrumenteringen, chœurerna, ensemble-sakerna 
och solosången, och röjde derunder så mycket öfvadt omdöme 
och naturlig smak, att bland tio af våra vanliga theater- och 
musikrecensenter icke en skulle talt på långt när sä förnuftigt.
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ofta en naturlig smak, ett uttryck ock en säkerhet, som 
icke sällan skänker deras små-styckcn värdet af en kon« 
eert. *) De äro alltid i karmoni ock takt, stundom utan 
att veta kura eller hvarförc, ock det känder, alt om 
man frågar en sådan artist, k vars talang ock musikkän- 
xiedom man är färdig att afundas, kvarför kan sjunger 
så, eller så, ock icke såsom det står skrifvet, eller som an- 
dra sjunga, så kefins det, att kan icke känner en not, 
utan improviserar, eller sjunger efter gehör, samt ac
compagnerai- sig desslikes. Bäst skönjes detta, om man 
begär en afskrift af någon utaf deras Canzonetter, hvil- 
kcn de cj äro i tillfälle att meddela 5 ock om man då 
vill sjclf uppteckna ett af deras stycken, göra de, lik
som utan att veta det, hvarje gång nya oek improvise
rade förändringar vid utförandet, så att man ej rätt vet 
kviiken typ af melodien ursprungligen varit den rätta. 
Jag bråkade en gäng cn kel dag med en af dessa kring
vandrande virtuoser, för att få uppteckna ett par små 
Canzonetter, aom kan sjöng med särdeles uttryck och 
behag, men alitemeiian så förändrade i tongångar ock 
modulationer, : att jag omöjligt kunde gissa, kviiken af 
dessa sång-upplagor vore äkta, ock kan sjelf visste det 
lika litetI hvadan jag befann mig i samma belägenhet, 
som barnet uti sagan med de tre dyrbara skrinen, att 
ieke våga välja Mand dem. Omsider sammanflickade 
jag af de olika sång-ärterna en afskrift utaf hvarje Can-

*) V* kafya här icke längesedan hört ett par Italienare, uppfö
rande små scener med ackompague ment af guitarr, som gifya 
ett fullkomligt; begrepp om detta slags virtuoser. De ägde nå
got mer musikalisk underbyggnad, än i allmänhet ledamöter
na af samma klass, artister uti Italien, men deras föredrag, 
method och konstfärdighet stod på samtfta punkt.
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zonett, livarigenöm fcarakteren tycktes mig bäst uttryckt. 
Händelsen gjorde, att jag ett par dagar dereftcr erhöll 
besök af en bland mina härvarande vänner, kompositö
ren Perriichini. Jag' nämnde för honom, att jag gjort 
ett h enligt fynd af ett par vackra folkvisor och visade 
honom mina afskrifter. Sedan bau genomögnat dem, sa
de han: «Det der kan vara rätt hra, men båda dessa 
stycken äga af originalerna föga mer, än orden och ryth- 
inen, och jag är så mycket säkrare derpå, som jag sjclf 
komponerat dem. Dc låta så här.» Han satte sig nu 
till pianot och sjöng dem i deras ursprungliga form, 
samt lemnade mig följande dagen afskrifter deraf, utaf 
hans egen hand, med en för mig smickrande och 
hjertligen fägnandc dedikation. Jag bifogar dessa styc
ken, af hvilka det ena är i karakteru af en Barcaroll 
och det andra en Canzonette, dels för deras eget värde 
i sitt slag, dels äfven för att lermia ett begrepp oni 
hvilka slags kompositioner ofvannämnde gattisångarc upp
taga i deras repertoire. Orden till den första sången 
aro i den Venetianska folk-dialekten, och man kan äfven 
af denna lilla profbit sluta till dess mjukhet och välljud.

Det är i sig sjelf något piärkcligt, att af Italiens 
olika mundarter den Venetianska, ehuru den Nordligaste 
oeh omgifven af temligen hårdmunnade språkförvandter, 
skall ega det mildaste ljud af måhända alla lefvande språk. 
Äfven den Italienska, som talas i Rom och i Toscana, 
ehuru ljuf den må vara för alla andra öron, är redan 
hård och stötande for dem, som vänj t sig vid den Ve
netianska dialekten. I stället att — såsom t. ex. Bolog- 
nesarne — utstöta några af vokalerna, utesluta Venetia- 
narne konsonanterna. Man kan säga, att detta språk 
möjligen kan vara för vekt för det manliga uttalet5 men

Ifï
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något skönare, mera välljudande, smekande oek intagan
de på en qvinnas, eller ett barns läppar, låter icke 
tänka sig. Det ljufva, naiva, näpna, oskyldiga ock god- 
kjertade, som ligger i detta tungomål, gör det till en 
melodi ock cu musikalisk öfversättning af det rena, inil- 
d® > yppiga ock till alla delar harmonierande kekag, som 
röjer sig i folkets yttre skönhet.

Den vekhet, son» utmärker Venetianska dialekten, 
härleder sig från utbytandet af alla kväsande ljud i läs
pande, och från de flcrfaldiga diftonger, soin hlifvit 
tillskapade genom konsonanters uteslutande, samt slut
ligen från utbytet af hårda konsonanter mot de vekare, 
såsom c till g oek s, t till d, g till a, cjl till gg, cc till 
zz, o. s. v. Sålunda säger man fadiga i stället för fa- 
tica, — Doze, pase, i. st. f. Boge, pace — Zornada i 
st. f. giornata — Cazzar i st. f. cacciar — Zovar i 
st. f. giovare oggio i st. f. voglio —- Javorissa i
st. f. favorisca — xe i st. f. c e — o. s. v. Härtill 
kommer ett slags sjelfskapade vokalljud, som ytterligare 
bidraga att göra språket mjukt och välljudande, t. ex. 
liaise (radice), nuo (nudo) Zornae (Giornate), Saor (sa- 
pore), o. s. v. — Älven i konjngationerna gå alla förän
dringar ut derpa, att göra uttalet så mildt, som möjligt, 
t. ex. Biseme (Bitenn), Astu (Hai tu), m. m. Sjelfva 
vokalerna utkylas mot andra, då de tyckas för kårda, 
såsom e mot i, Åseno (Asino), Medego (Medico), Anema 
(Amma) o. s. v. En mängd dialekt-ord, som icke ega 
sin motsvarighet uti Italienskan i Öfrigt, finnas äfven, 
såsom Megala (corso di bar che, che garreggiano), Ma- 
gon (stomacho grande *), Lavezo (vaso da cuocer le vi-

*) AU stor ^m.age” kallas magon på Venetianska, hvillcet ut
tryck är sa skildt från det motsvariga i alla Söderländska 
spralc, har uagot eget för Svenska Öron.
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vande) m. fl. Att folklifvets egenhet gifvit anledning 
till särskildta figurliga talesätt, är naturligt. Då någon 
t. ex. säger: lirar la barca in riva, kan detta betyda 
detsamma som terminar un negozio} Andar a riva vill 
säga : rÅettersi in sieuro $ barehe vecchie är synonymt 
med merelrice attempale, o. s. v. Man ser af dessa ex
empel, att det företrädesvis är från gondolier-yrket, som 
det lägre folket lånar sina bilder. Det är dock ieke, 
såsom det ofta bänder med folk-dialekter, endast bland 
dc lägre klasserna man kör denna patois, eller Verna- 
coh F'enetiano, som den rätteligen kallas 5 äfven de 
bättre och bildade hafva deraf en anstrykning, claim na
turligtvis mildrad, ock det är i synnerhet då, såsom nyss 
nämndes, detta språk talas af fruntimmer ock barn, som 
det bar något utmärkt naivt oeb intagande.

Vi anse oss, i sammanhang härmed, böra fästa lä
sarens uppmärksamhet på den omständighet, att den 
Venetianska mundärten icke anses som cn bortskämd dia
lekt, men som ett slags språk iför sigsjelf, så bestämdt 
genom rcglor och språkbruk, att man skulle kunna sam
la ett litet bibliothek af de skrifter — stundom ganska 
snillrika — som äro skrifha i denna patois. Sådana 
äro dc dels lyriska, dels dramatiska styckena af Caltno, 
Galtici, Carvaia, Inzegneri, Businelli, Varotari, Carli- 
ni, m l fl. Af Tassos Jerulûsemme utgaf Mondini en Ve- 
netiansk öfversättning (alla Barcariolla) redan år 1391, 
omtryckt 1693, 1704, 1728, 1771 och 1790. Maud sed- 
nare författare, som begagnat sig af den Venetianska 
muudarten i deras skrifter, utmärker sig i synnerhet, 
såsom vi här o Svan antydt, Goldoni, af hvars 123 thea- 
terstyeken icke mindre än 60 äro författade i denna dia

lekt.
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lekt. Äfveti den snillrike Gozzi lemnädc sina flesta odi 
bästa stycken i denna språkdrägt. En ntoin Venedig’fö* 
ga känd skald, Giorgio Bajfo, Iivars samlade arbeten äro 
tryckta ar 1789, bar i samma Vtrnacolo författat en 
mängd poëmer, lika qvicka som oanständiga. — På titel
bladet af öfversättningar från den klassiska Italienskan 
läser man stundom: in antigua materna lingua, Irvilkct 
tillkännager att denna mtmdart anses som ett slags «mo
dersmål. »

Den blandning af Europeisk o di Österländsk skön- 
bet, som utmärker i synnerhet de lägre folk-klasserna i 
Venedig, måste fästa hvarje fremlings uppmärksamhet. 
Det,ser ut, som de högre Isretsarnes förvända lefnads- 
sätt, ledsnad oeh lefnacls-mätthet skulle här -— liksom 
annorstädes — inverka äfven på deras fysiska bildning; 
men deremot lemnar det lägre folket, som njuter af kli
mat, natur, kelsa , och af de öfverallt synliga konst-ide* 
alernas åskådning, rika bevis af livad Ehrensvärd kallar 
« lifsatidcns begär att skåda sig sjelf,» eller de vackraste 
afbilder af fysisk skönhet. Detta gäller i allmänhet om 
båda könen. Olta sågo vi, vid ett gathörn, framför en 
madonna-bild, en ung, i smfazolella *) klädd ; huäböjan» 
de Venetianska, hvars klassiska ansigtsMIdning och kolo
rit b varje artist skull e vara stolt att på sin tafla kunna 
efterhärma. Det Kr ingalunda ovanligt, att bland den så 
kallade pöbeln se cngla-ansigten, hvilka, genom deras för 
det Nordiska ögat fremmandc och så till sägande stränga 
skönhet, tyckas tillhöra en annan vcrld och af oss be»

*) Ett slags livit slöja, som särdeles förhöjer fägringen af ett 
vackert ansigte och som af Venctianskorna draperas med ett 
egen, utsökt smak,

‘2 Del. t»
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traktas endast med en stum förvåning, utan den ringaste 
blandningaf cn sinlig känsla. Det är en ren, man kun
de säga himmelsk njutning, som Södern och den Cathol- 
ska riten skänker, att kunna i templen, eller vid de på 
offentliga platser anbragta kors oek bön-kapell, under 
hela timmar betrakta förebilderna till dessa Madonnor, 
som Italiens mästare härma på duken. Att under cn 
musik af englaröster, sådan man hör den uti kyrkorna i 
Italien , förlora sig» uti en stum beundran vid åsynen af' 
Skaparens inästcr-stycke , en skön cjuinna, öfver hvars 
anletsdrag bvilar ett helgons rena andakt, är cn Guds- 
tjeust förkänslan, ofta mera upplyftande än livad tal 
som helst till förståndet.

Härmed vilja vi dock ej säga, att den egentliga ka- 
rakteren af detta folks skönhet är den öfversinliga ; men 
äfven af denna träffar man Söder om Alperna ett högre 
och fullständigare ideal, än annorstädes. I allmänhet 
deremot lemnar den blandning af, såsom del nämndes, 
Söderländsk och Österländsk ansigts- och kroppsbildning, 
samt glödande uttryck, som man finner hos mängden, 
karakteren af det mest vällustiga och yppiga i färg och 
former. Dessa mördande blickar (Occhi assassini) väc
ka stundom en erinran af Ariostos oxal om Angelica; La 
Jece Vatnore e ruppe il modello. Rousseau kar besltrif- 
vit dc Venétianska fruntimmerna af friare seder. Se

t

hans teckning af Zalielta och Anzolelta *). De natio-

*) Venetianska uttalet af Giulietta och Angioletta. Käx- hau sä
ger om den förstnämnda: Son accent seul eût suffi pour me 
tourner la tête, menar han troligen icke blott det individu
ella i hennes röst, men äfven den underbara .verkan af den 
-Venetianska folkdialekten på ett vackert fruntimmers läppar. 
(Se beskvifningen af hans vistande i Venedig, VHate boken af 
hans Confessions.)



nella klädedrägterna — den vöda seharlakanskappan och 
la vesta di Zendale — aflades vid Republikens fall. I 
de högre kretsarnc Müder man sig nu, som annorstädes, 
efter Fransyska moder, men quinnfolfccn af de lägre klas
serna bära ännu ett slags antik, enkel drägt, Iivilken, i 
förening med den nyssnämnda Fazoletta, kläder mycket 
väl. De i folksaralingarne ofta förekommande national- 
koslymer af Turkar, Armenier, Greker, Bosniacker, m. 
fl. gifva ett omvexlande lif ät taflan.

För vandraren från Norden, som tycker sig skönja 
vackra bevis af folkets välmåga, då kan ser högar afrof- 
vor och potates uppstaplade i gathörnen, är det en ovan 
anblick^ att se milliontal citroner, pomeranser, apelsiner 
o. s. v., ftïr nästan intet, på gatan hvilande under hvalf 
af lagercjuistar. Då folket i allmänhet icke håller livad 
man kallar bushåll, utan köper sitt behqf för dagen, fö
rete dessa försäljningsplatser äfven rika förråder af an
dra födoämnen oeli af kokta matvaror, såsom — oberäk- 
nadt alla slags ädla frukter, — ägg, stekta höns, parme- 
san-ost, Salami (ett slags korf), gigantiska korgar af 
macaroni, o. s. v., alltsammans till särdeles billigt pris. 
När man dertill äfven får en stor butelj vin för en Ve
netians!; lira (ungefär 12 sk. Sv. B:co), kan det sämre 
folket väl sägas lefva väl, om blott dess lättja medgifver 
någon arbetsförtj enst, och om *7 dolce far niente ieke 
gjorde ett streck i rakningen *). Men om dc sämre klas-

( ^7 )

*) studsade först då jag i alla gathörn läste: Qui si vende 
car no di Buove e di Castralo ty auslag om ”slagtade kastra- 
ter’ kunde icke annat än se besynnerligt ut för en Nordbo’* 
ögon. En kastrat kallas här Musico, hvaremot Castvato he
tyder fai. Vanan att nyttja detta ord såsom betecknande



sema lefva val, så lefva de battre s'â mycket sämre, då 
de nödgas låta afspisà sig: på värdshusen. Man Lan i 
denna del gerna byta bort det bästa hôtel i Venedig mot 
ett litet spisqvarter i en Tysk småstad. En restauration, 
eller Tuvalu rotonda bär, liknar icke illa en vedkällare, 
med den sk i Ina d blott, att der icke finnes någon ved, 
hvadan man äfven under vintern spisar med kapprockar
na oeh hattarna på sig. Vid det långa med ett ylletäcke 
dukade bordet, serverades vid öfra ändan för herrar pas
sagerare, under det vid den nedra en mängd kuskar och 
drängar togo plats. Detta slags jemlikhet är rådande 
nästan öfVerallt uti Italien, och ingen Prins af dc äldsta 
familjer i Rom skulle finna sig stött, om en kusk salte 
sig bredvid honom på ett offentligt spis-ställe, livad fol
ket här beträffar, tyckes det i allmänhet icke aga särdeles

( 68 )

musikus i allmänhet, var en gäng nära att ådraga mig en led
sam händelse. Uti ett sällskap cn afton sjöng en ung Vene- 
tianare en utafRossini då nyss skrifven aria, hvilken han förr 
icke sett, men utförde från bladet alldeles förträffligt. Det 
mest egna af hans föredrag var dock, att han sjöng lucia styc
ket (det var den berömda Cavatinan ur Donna del Lago) i 
falsett, oth man kunde svårligen annat höra, än att det varen 
kastrat-röst, ehuru hans djupa stämma då han talade och hans 
polissonger vittnade motsatsen. Han skördade mycket toford 
af alla närvarande och jog råkade bland annat att yttra, att 
man i hans sång igenkände cn förträfflig Musico. Han fasta
de på mig ett par ögon, som om han velat stöta dolken i mig, 
men sansade sig efter några ögonblick och sade, under det 
han vände sig bort: Lei non si hurla di me, Signor! — Jag 
kunde ej begripa, hvaraf han hlifvit så stött, och trodde mig 
åtminstone ej kafva sagt någon ohöflighet; men värden i hu
set, för hvilken jag berättade förloppet, upplyste mig, skrat
tande, om den "blunder" jag gjort, tillkallade den unga sån
garen, förklarade misstaget, och det förra vänskapliga förhål
landet återställdes till så mycket större nöje för mig, som dy
lika små flcurcttcr uti Italien stundom kunna betalas med sti- 
lett-stygn.



begrepp om ett gödi kok, ty man prisade ofta safer , 
som för oss voro alldeles oförtärbara. Deribland kunna 
vi räkna kattstek, som äfvea stod på matsedeln och af 
liagra infödingar prisades såsom c« läckerhet. Att.lier* 
rar Barcajuoli (gondoiiererna) äro beryktade katt di tare , 
bör man således icke förtänka dem. En annan för oss 
vedervärdig rätt var ett slags fisk, kallad fulpi, hvilken 
ser ut som en liten boplindad bärfva och är farlig för 
simmare, i det den snärjer dem i vattnet. De härvaran
de Grekerna äta den mycket under fastan, då de målade 
aggen äfven höra till bord-attrilmterna *). En läckerhet 
al första rangen är Venedigs berömda «-Arseuals-oslron, » 
hvilha i storhet och smak öfv erträffa allt j hvad man på 
andra ställen träffar i denna v;ig, och derjeinte året om 
tillhandahållas för det billiga köpet af omkring 1 skilling 
Sv. Ii:co stycket. Deremofc är Samlets vin erharmliet 
och de utländska vinerna sällsynta, samt ganska dyra. 
Emellertid betalas en sådan «katt-middag,» med inhemskt 
Vill, till 5 öch 4 francs, hvilket är temligen obilligt Uti 
de enskilda husen äter man rätt väl 5: men man gör här 
liksom i allmänhet uti Italien, icke den affär af mat, som

.-+) Med fastan var det i Gfrigt icke så strängt som vi föreställde 
o£s, l>i hände nu, såsom ofta, att en Påfvelig dispens nn-‘ 
kom, som til Hit, att folket i anseende till den magra matens 
dyrhet . Ock balla sig till den Jeta.” • Eljest, äro sådana dis
penser, ganska dyra. Montesquieu berättar, att då ban tog af- 
sked af Påfven Bencdictos XIV , hade Hans Helighet.,.till be
tygande, af sin Nåd mot förf. till t Esprit des Lois, skänkt 
honom tillåtelse alt faire gras hela sin lefnad ; men då Mon
tesquieu erhöll den skriftliga bullan derjiå, var dervid bifogad 
cn räkning från Pälliga skattkammaren ,.sä dryg, att han icke 
ville betala den, utan lemnade den tillbaka med följande svar : 
Je remercie sa Sainteté de sa bienveillance ; mais le pape est 
si honnête homme que je m’en rapporte à sa par oie, et 
Dieu aussi.



( 7° )

vi norr om Alperna, och den besynnerliga sällskaps-vana,, 
att träda tillsammans blott för att äta, stundom midt i 
natten, har ici;c bland dessa Söderländningar vunnit bur
skap. Italienarn anser ätandet såsom ett naturhehof, 
hviikct han tillfredsställas utan Härd och stora anstalter *).

*) Följande yttrande af EhrensvUrd förtjenar att hehjertas : ”Om 
man ej i Norden lockades af mat, skulle man kunna glädja 
hvarann med de ädla och de varaktiga foster af nöjen. Men 
Norden är ej skapad för det varaktiga. Norden är skapad att 
förstöra, att gripa och njuta, i stället för att underhålla. Den 
förra driften , tillbakahållen ifrån andras förderf, gör del för- 
derf, att man förstör sig sjelf. En gifven drift tåt inga hin
der; Naturen har befallt, och saken verkställes.” Ehuru snill
rik och träffande denna karakteristik Ur, lider det dock intet 
tvifvel, att ju äfyen i Norden en förnuftigare och ädlare yttra 
lefnadsordning kunde införas, om endast de, som gifva ton, 
însâgo eller ville inse saken. I det ögonblick de hos oss, som 
äga något att bekosta utöfver de dagliga behofvcu , trodde sig 
vinna mera anseende och ca ädlare njutning derigenom, att 
de fyllde sina väggar med tailor och böcker, än sina hord 
med mat, och en soirée med musik, läsning och en smörgås 
skattades lika högt, som en supé med vals, vira och kalkon 
vore isen bruten. Modet bestämmer i detta fall, som i mån
ga, det mesta. Så länge endast de, som ej hafva råd att lef- 
va på annat sätt, inskränka sig till den æsthetislt bildande 
samhälls-lefnaden, utgör den i massans ögon icke annat än en 
pis aller , något ”i hrist af bättresom i alla fall står efter 
de mäktigas och rikas ”goda ton” ; men om dessa, genom offer 
åt konsterna och åt den æsthetiska känslan visa , att de första 
hus ilandet kunna lysa genom annat än möbler, mat och 
höga spel, rättar sig säkerligen mängden, hvar och en i sin 
skala, derefter, och det, hela får ett annat utseende. Olyckan 
vill, att Norden, som eljest gerna tar sina moder från ut- 
ländningen, minst vill heqväma sig dertill då de Uro förnufti
ga , och under det på hela fasta landet ingen ordentlig supé 
mera gifves , florera hundrade deraf, nied 20 rätter mathvar- 
dera, i Stockholm. Middags-timmaus, framflyttande till kl. 5 
skulle ensamt göra slut på mängden deraf; men —■ säger sal. 
Kammarherren Grefve Adolf Hamilton i ett manuskript om 
K. Gustaf III, som jag händelsevis fått läsa; PRika borgares 
gästfria välmening har alltid varit ett af Försynens medel, att 
förkorrta onyttiga hofmäns dagar,”
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« Att äta ris odi vaka, är vårt lefnadssätt, » sade ca 
gång; en Venetianarc. «Dricka kaffe» kunde gerna til
lägga8? ty det gifves väl föga någon tid på dygnet, då 
man här ieke dricker kaffe — tillagadt på Turkiska vi
set , — ock en tazza af denna dryck är det första, som 
bjsides, då man kommer på besök hos någon inföding, 
vid hvad timma som helst.

Umgänget i de högre kretsarnc i Venedig är det 
mest gästvänliga, älskvärda, fria, gläda och angenäma, 
man kan önska sig, och det är på en gång en njutning 
och ett bildnings-medel, att der ut i få deltaga. Iledan 
första dagen är man på så förtrolig fot med hyarann, 
att dcrtill skulle fordras åratal hos oss, kalla oeh trnmp- 
na IVordbor, som alltid leka fremmande så länge som 
möjligt. Hvad som i allmänhet bidrager till denna lätt
het af umgängesförhållanderna i Södern, är bortläggan
det af alla titlar, och uti Italien inskränker man sig icke 
ensamt dcrtill. För så vidt en fremlhig litet närmare 
tillhör en Italiensk familj krets, underrättar man sig; ge
nast om hans dopnamn och nämner honom sedan endast 
vid detta, emedan ^lägtnamnets bruk i vanligt tal redan 
synes innebära något fremmande och alltför ceremoniöst. 
Med bruket af dop-namnet omvexla andra hjertliga be
nämningar , såsom Ben mio x anima mia, enor mio ?i ca- 
ro, o, s, v, Infödingarne här yttra sig sammaledes strax 
utan förbehåll om deras egna förhållanden, åsigter, tyc
ken, förbindelser, o, s, v-, oeh fordra samma uppriktig- 
lie,t tillhaka. På detta sätt kan det ieke gerna dröja län
ge, förrän man Ur så hemmastadd med sina nya vänner, 
som med gamla nngdomshekanta. Mera tjenstaktiga, 
godhjcrlade, förekommande och välvilliga personer, än 
de, som här utgjorde vårt dagliga umgänge, lära vitro-

* ( 7' )
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ligen aldrig finna. Också liade vi vcrkeligen svårt, att 
siita oss lösa från denna stad, men slnteligen sade vår 
vän Foscolo: «Res, ty om J dröjen längre här, så släp. 
pa vi er ieke mer. » Att detta och flera dylika uttryck 
ieke var något meningslöst sooieteté-jollcr, deraf hade vi 
dagligen och stundligen bevis af våra talrika vänner och 
bekanta, som äfven slutligen utrustade oss med reltoui- 
mendationsbref till alla Italiens städer, och sedan fortsatt 
dessa vänskapsförhållanden mot oss långt, utöfver vistan
det i deras stad.

Be mest lysande h«s i Venedig äro Guvernörens, 
Grefve Jnzatjhi (sjclf, jernte sin Grefvinna, utmärkt ge
nom ett älskvärdt oeh förekommande väsende), och Gref- 
ven af Thurn-rTaxis>, som bekläder ett embete svarande 
ungefär mot en landshöfdings hos oss.i Ben sistnämnde 
är, likasom hans Grefvinna, af Tysk hörd, oeh båda ut
göra det vackraste par man vill se. Grefve Thurn har 
cercle alla tisdagar. Bet egentliga af umgängeslilVet be
star ej i Venedig, såsom annorstädes, i bjudningar, fê
ter och derpå följande skyldighetsbesök j men i det dag
liga och förtroliga umgänge, som sammanbinder hvarje 
särskild sällskaps-klass, oeh hvilket börjas på förmidda
gen, fortsattes på spektaklet oeh slutas i Casino. I de 
högre kretsarae stiger man opp kl. 2 eller 5, och då är 
tiden att mottaga förmiddagsbesök, hvarvid ingen toilett 
iakttages och der man serveras mod kaffe. Kloekan om
kring 6 är middags-tid och klockan 7 kan man åter göra 
besök, eller ock dermed uppskjuta till spektaklet, . då 
aila familjer af god ton taga mot i sina loger, hvilka 
likna små rum och der fÖrfriskningar af glacer o. s. v. 
äfven serveras. Likasom man annorstädes anses försinn
lig, om nian i en salong ieke helsar på sina bekanta
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och talar några ord vid dem, så räknas äfvcn här såsom 
en bristande, uppmärksamhet, om man visar sig på spch- 
tafclet och iefce aflägger besök, vore det äfven endast på 
ett ögonblick, uti de loger, ined hvilkas ägare man i 
öfrigt timgås. Dcrcmot stannar man quar hela aftonen 
der man inner sig road, ock det skulle vara ett besyn
nerligt undantag, samt svårligen förlåtas af de vackra 
Venetianskorna, om icke någon af dem utöfvade en så
dan attraktion, att gästen ansags sasom fästad inom dess 
trollkrets. Man bryr bonom icke derför annat, än med 
dc orden: (tjNi stannade i den ock den logen5 det gör 
beder åt er smak,» o. s. v. Efter spektaklet begvfvcr 
man sig i Casino, som vanligen räcker till kl. 4 elîer o 
pa morgonen, der man för det mesta råkar samma be
kanta, så att man kan säga , att man från morgonen till 
qvällen är «tillsamman med hvarandra» och om man på 
"" hel dag ieke sett en af sina vänner, är det tidattfrå- 

om ban är sjuk, död eller bortrest.
Den mest besökta Casino (ty af dessa föreningar 

gifves en mängd) är den, uti Iivilken Blad. Benzon pre
siderar *). Hvar oeb en, som hört la Biondina in

*) Casini indelas i pubblici och privati J och hållas vanligen i 
grannskapet af S:t Marcus-platsen, Dc enskilda organiseras 
ofta pä det salt, att en eller flera personer hyra en lokal, der 
de mottaga sina vänner, i stället att se dem hemma hos sig. 
Konversation, läsning, musik, improvisering, o. s. v. utgöra 
tidsfördrifven. Man kan hvarje afton hesöka flera Casini, 
h vilka, utan anstalter af mat och grundel i g traktering, såsom 
hos oss, äro ett vendez-vous för allt livad den eleganta verl- 
den äger upphöjdt och lysande. Hvad som äfve.u förhöjer det 
angenäma och trefliga i dessa umgänges-kretsar är, att man i 
afseende på llädedrägten ej är hunden *yid någon sträng eti
kett. Uniformer synas högst sällan och häras ej utan i tjenst- 
göring. Deremot är man altid välkommen civilklädd och — 
om det q är en fête — äfven i stöflar. Uniforms-raseriet är 
oss förbehållet.
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GondoleUa, Isan göra sig en föreställning om Ufad. Ben- 
zons skönhet och älskvärdhet ; ty denna verldskunniga 
barkaroll, sjungen af hela Venedig och snart sagdt af 
hela Europa, är skrifven för henne. Hon är starkt 
blonde och ehuru redan utöfver den ålder, då fägringens 
trollmakt gör sig gällande , finner man dock ännu i hela 
hennes väsende spåren af denna yppiga skönhet, som 
Titian och den Vcnetianska skolan tagit till förebild i 
sina tailor5 men hvad som hos henne aldrig åldras, är 
själens behag. Jag har flera gånger ångrat, att jag ej 
af la Biondina, som hlifvit ett slags historisk person, 
begärt några rader i min minnesbok. J ernte henne , pry
das aftoncirklarne af flera utaf de mest bildade fruntim
mer uti Italien, såsom Siad. Michiele, lycklig författa
rinna och öfversUltarinna af Shakspcarc 5 Grcfvinnan 
f^esperçflè (ett utmärkt bildadt fruntimmer, bekant med 
INordiska litteraturen, och som äfven ofta talade med oss 
om Atterhom, hvilken till henne varit adresserad), Grcf- 
vinnan Albrizzi, författarinna till ett arbete öfver Cano- 
va m. fl. andra skrifter, samt känd såsom den berömde 
Pindemontes «Sagcjia Isabella« ; Grcfvinnan Mocenitjo, 
ett mönster af quinligt värde ; Grcfvinnan Toffeti, vän 
af Fru Brun, m. fl. Man äger här äfven tillfälle ätt se 
och lära känna den älskvärde Pindemonlç, bvars väsende 
är lika intagande, som lians skrifter5 den bekante En
gelske målaren Lavrence, nyligen bitkommen från Rom , 
dit ban varit kallad , för att måla Hans. Helighet *); 
Mayerbeer, en ung Tysk kompositör,, af stora anlag**);

*) Ett sådant porträtt af Lavrence lärev betalas med rooo gni- 
néer,

**) Sedan detta yttrades, har Maycrbecrs konatnärsrylte spridt 
sig öfver Europa. Vi hade ofta tillfälle se honom, emedan



den ofvannämnde kompositören Perruchini, utmärkt pia
nist; Benzon en ung' skald, hvars nyligen utkomna poëm 
Nella gjort mycket uppseende, m. fl. Såsom mönster 
för verlds- och Sällskaps bildning, samt af allt hvad en 
nmgängesman kan äga intagande och älskvärdt, hör man 
nämna Grefve Cicocjnara, StatsRåd uti Italien under 
Napoleons tid, och nu President för de fria Konsternas 
Akademi, hvilken inrättning, äfvensom konsten i all
mänhet, hos honom står i stor förbindelse för hans upp
lysta hägn oeh för det af honom utgifna klassiska verk, 
rörande skön konst uti Italien * *). Hos honom sågo vi 
en liehe och en Beatrice af Caeova, om hvilken konst
när, af hvars hand vi här äfvcn ägt tillfälle att se ett mo
nument öfver Riddaren Emo samt ett UeZena-hufvud **) 
hos Grefvinnan Alhrizzi, — vi torde få yttra oss utför
ligare efter bekantskapen med hans egen atelier i Rom. 
I förening med dessa utmärkta personer gåfvo ättlingar- 
ne af Venedigs berömda historiska slägter, hvilka for
dom skänkt flera Dogcr åt fäderneslandet, — såsom Mo- 
cenifjo, Dando lo, Vendramino, m. fl. >— glans åt dessa 
reunioner och påminte om Republikens lysande dag«r\ 

En del Italienare sjclfva anse Ippolito Pindemonte 
såsom en anomali i deras vitterhet. Ren melankoli, som 
livilar öfver mängden af hans stycken, förefaller dem 
mera som en Engelsk spleen, än som uttrycket af Italic-

lian boddo vägg i vägg med oss, uti samma hotel, la Regina, 
d’Inghiliarra, samma värdshus der Goethe hade bott,

*) Vid den tid då detta skrefs utnämndes Grefve Cicognara af 
nuvarande Honungen i, Sverge till Kommendör af Nordstiernc- 
Oi;den,

**) Pindemonte yttrade en gång om denna byst 
varit så vacker måste man göra rättvisa åt 
Grekland, samt förlåta Paris

”Ont Helena 
Menelaus. och
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Marens lefnadsglädjc. Man finner också i Juins Epis lo hi 
(till Ii vilka han som valspråk tagit Propertii

"jVo» tantum ingenio, quantum servire dolori 
Cogar, et œtatis temporel dura queri. » ) 

ett slägtstyckc med den elegiskt stämda Gray och några 
reminiscenser af Milton. Under ett längre vistande i 
England 1st ef Pindemonte bekant med detta lands litte
ratur. Han har jemväl besökt Tyskland och tagit, me
dan han uppehöll sig i Wien och Berlin, någon känne
dom af Tyska vitterheten. Genom sitt sorgspel rinninio 
'synes han åsyftat cm innovation i den Italienska drama
tiken. Det är en sällsam blandning af den romantiska 
och den klassiska formen. Till någon del tycks han ve
lat härma Sbakspeare, utan att dock öfvergifva dc AI- 
fieriska reglorna, och han har i sitt stycke jemväl infört 
ohörer, liksom för att på en gång sammansmälta den 
Grekiska, Engelska och Italienska scenens egenheter. 
J>en poetiska diktionen har i synnerhet gjort lycka. Ef
ter att hafva lemnät öfversättningar af Grekiskan och 
Latin en, utgaf han, intag-en af Bertolos tolkning af Gess- 
uer, sin Sagijio di Poésie campestre, som vunnit ett ut
märkt bifall. Hans vackra ock rena lcfnadsåsigtcr, har
moniska vers och hans anspråkslösaälskvärda väsende 
hafva väl egenteligen tillvunnit honom liera beundrare 
ock vänner, än haus snille, om man betraktar honom 
såsom skald af första ordningen *). Men kanske förle
der mig det sentimentala i kaus poesi här till samma

*) Han dog iSs8, sedan han tillbragt de sista åren af sin lefnad 
i rcligions-öfningar, hvärför äfven de Italienska bladeli visa
de sig outtröttliga i prisandet af hans fromhet och gudsfruk
tan. Med honom bör man ej förvexla hans hroder Giovanni 
pindemonte, dramatisk författare, som. någon tid hade tillopp 
pä sceneri, men hyars rykte hu tystnat.
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ensidighet, som förmådde Lessing att på ett ställe i sina 
Lilleratur-Briefe yttra om den store Klopstock; ”Seine 
Lieder sind so voller Empfindung dass man oft gar 
nichts dahey empfindet. »

Under vara betraktelser öfver säilskäps-Iifvet härstä- 
des kunde vi ej undgå anmärka en egenhet, som vi un
der vår vandring genom Europa Norr om Alperna ej 
funnit, att nemligen inga ogifta fruntimmer synas i so- 
cictetcn. De unga damerna uppfostras hemma, eller i 
Moster, till dess de inträda i äkta ståndet. Giftermålen 
aro i de högre klasserna vanligen livad man kallar kon
venans-giftermål. Man och hustru hafva föga sett hvar- 
ami förrän de träda i brudstol', och detta, i förening 
ined äktenskapets oupplöslighet, förklarar iätt de små 
afsteg, som man tillvitar detta lands sköna. Nästan 
hvarje gift fruntimmer har sin så kallade Cicisheo, eller 
Cavaliere Servente; men man hyser icke sällan oriktiga 
begrepp om Cicisbeatet, eller åtminstone om egenskapen 
al en Cavaliere Servente, hvilken ingalunda alltid inne
bär ett i sedligt afseende tadelvärdt förhållande till den 
uppvaktade damen. Jag liar hört, att benämningen Ci- 
cisbeo ursprungligen skulle uppkommit af Cicisbeare 
(hviska, tala sakta, chuchoter) och således snarare be
tecknar förtrolighet, än kärleksförhållande. Men det 
vissa är, att en Cavaliere Servente (af hvilha man stun
dom kan se en af 70 år dagligen oeh stundligen upp
vakta en Donna af samma ålder) ieke ovillkorligen är 
förpligtad, att svärja Ästrilds fana. Betta förhållande 
beror mera på inbördes aktning, iikstämmandc tänkesätt, 
långvaiig bekantskap, o. s. v. Sjcllva benämningen 
Cavaliere Servente är äfven sa Utan misstanka, alt om 
man t. e. yttrar till någon, angående ett allmänt aktadt
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fruntimmer, hvars rykte är al deles utan tadel: «Jag skulle 
önska blifva införd i den Damens hus, eller göra hen
nes bekantskap, m. m.» så erhåller man utan betänkande 
till svar: «Vänd er till hennes Cavaliere Servente, det 
är N. JV. » Också kan man svårligen tänka sig en gift 
dam af anseende och ännu mindre en enka , som icke 
bar sin Cavaliere Servente, d. v. s. en man aux petits 
soins, en rådgifvare, vän, och allt i allom. Bruket är i 
detta fall olika uti Italien, ilvad vi i allmänhet förstå 
med Cicisbeo indelas på sina ställen i klasser, nemligen; 
(Mariio, mannen, räknas ieke) Cavaliere servente (den 
ständigt uppvaktande riddaren, som äger donnans hela 
förtroende), VInnamorato (den gynnade älskaren), Ca- 
pricietto (en flygtig böjelse för tillfället, en resande, 
som i det hela icke afbryter det förra förhållandet) , il 
Patito (som lider och suckar i tysthet, under afvaktan 
att få efterträda VInnamorato), samt C as c amor lo, den 
olycklige, som störtar död af förtvillan, emedan ban ieke 
scr någon utväg, att beveka den hårda skönhetens bjerfa.

Man torde förundra sig öfver denna nomenklatur ocb 
deraf vilja draga slutsatser till ett mer än vanligt sede- 
förderf} men saken ser betänkligare ut, änden i sjelfva 
yerket är. Det är mindre passionen, än sysslolösheten, 
som bildar dessa förhållanden. Ett lifligt folk, stängdt 
från befattningen med allmänna ärenden, hämmadt i 
flera af den vetenskapliga och intellektuella forskningens 
grenar, samt bundet af godtycke oeh monopolier i indu
striella företag, skall ined något fördrifva sin öfverflö- 
diga tid. De yngre sönerna af en adelig ätt, t. e., som 
ej tillträda fidei-kommisset och af fördomar hindras, att 
ingå på tjenstebanan eller i borgerliga yrken, egna nä
stan kela sin lefnad åt sällskapslifvcl, der böjelsen,
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att behaga utgör första vilkoret; och af dessa förhållan
den shall nödvändigt uppkomma flerfaldigare, närmare 
och förtroligare förbindelser, emellan personer af de 
olika könen, än i de land, der mannen egnar hela sin 
dag åt göromål och hustrun sin tid åt hushållet, och der 
man, en eller annan gång om året, råkas på en stel och 
uniformerad supé. Att äfven Religion, klimat oeh upp
fostran äga sin del i den stora roll, som häriehen spelar 
nti Italien, behöfver ej erinras. Intet visar en mera 
karakteristisk skiljaktighet, än det olika umgänget emel
lan de häda könen i Södern och uti Norden. Doek —- 
vi få säkerligen snart tillfälle, att återkomma till detta 
ämne, om hvilket mycket är sagdt, men måhända ännu 
mer återstår att säga. Såsom ett hland de manga hof- 
yuddragen i närvarande fråga vilja vi blott i förbigående 
nämna, att under det säkerligen ingen uti Italien skulle 
göra en anmärkning dervid, att ett gift fruntimmer hade 
en Cicisbeo, kan deremot samma fruntimmer ådraga sig 
en allmän missaktning genom valet af densamma. Det 
är efter detta val, som omdömet öfver hennes förstånd, 
hjerta och moraliska egenskaper bestämmas. Mannen 
har bon fått af ödet, af sin familj, eller af omständig
heterna; man tadlar ej, om hon hvarken kan älska eller 
högakta honom; men hennes förhållande oeh trohet mot 
den, som hon sjeif valt till sitt hjertas förtrogne —■ och 
man har exempel, att dessa förbindelser endast af döden 
kunnat upplösas — äro underkastade en sträng gransk
ning. När en ung, vacker Italienska, såsom nygift fru 
gör sitt inträde i veriden, är den första frågan vanligen: 
«Ilvem väljer hon till Cicisheo eller Cavaliere servente?» 
Detta val kan, om det är lyckligt, väcka en snart sagdt 
allman tillfredsställelse, och man fägnar sig deråt, att



de unga tu äro lyckliga ocb förtjcna att vara det. Men 
väljer hon ett föremål utan ädla tänkesätt ocb seder, 
iitan bildning, utan älskvärda egenskaper, eller utbyter 
bon den vän, bon cn gång valt, mot en nyare, blott af 
lättsinnigbet alstrad, förbindelse, —• då först upphör 
bon att äga anspråk på en allmännare aktning.

Les extremes se touchent, och vi vilja från Cicisbea- 
tet öfvergå till bekantskapen med den äldsta man, jag 
ägt tillfälle se. Han beter Joseph Taimi, bar varit sol
dat ocb bor nn uti härvarande Militär-hospital. Han är 
född i Wien år 1700, ocb räknar nu således cn ålder 
af 120 år. Gubben bar aldrig varit sjuk ocb äger icke 
någon krämpa. Syn, hörsel, minne, aptit och sömn 
tycker han sig märka föga försvagade, mot för hundra
de år sedan. Vi funno honom arbetande i en trägård. 
Han mindes 8 kejserliga regenter, — Leopold 1, Josef 
1, Carl VI, Maria Theresia, Frans I, Josef II, Leo
pold II ocb nuvarande Rejsar Frans, hvilken under sitt 
vistande i Venedig hugnat honom med ett nådigt besök. 
Han har, bland annat, gjort Mittagen under Prinsen 
af Savoyen. På cn tid af öfver 80 år har han icke va
rit i sitt fädernesland, men talade dock — fastän han 
högst sällan ägt tillfälle till öfning — sitt modersmål 
obehindradt, och såsom cn egenhet må anmärkas, att 
han nu tycker sig mera hemmastadd den, än uti Itali
enskan, hvilket språk dock under de sednare 80 åren 
varit hans modersmål. Man ser således, huru ålderdo
men och barndomen räcka hvarandra banden.

På vägen till denna Nestor förde oss vår vän S** 
förbi det bus, nära S:ta Maria Formosa, der den skö
na och olyckliga Bianca Capello bott. Midt emot hade

Bo-
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Bonaventuri sin boning, oeh de jUakande kunde, från 
livar sin ballon, sc och tala med h varandra, ty blolt ett 
afstånd af omkring 5 alnar åtskiljer de båda Imsen. Dér- 
efter gingo vi öfver la piazza di S. Stefano, der, nära 
kyrkan, ett åldrigt 1ms är bolaget, från byars balkon, 
sasom det påstås, Martin Luther predikat för folket. 
Om uppgiften är sann, torde detta ägt rum år lolO, då 
Luther, som hckant, begaf sig till Horn, livad man 
med visshet vet är, att kyrkan S. Stefano fordom varit 
Augustiner-kloster och Luther tillhörde Augustiner-Or
den. I kyrkans bibliotheb förvarades länge en hok, 
hvaruti Luther skrifvit en del af sina theologiska satser 5 
men efter Venedigs intagande af Fransmännen och hela 
kyrkväscndets deemed förenade rubbning, försvann den
na dyrbara relik oeh har sedan aldrig’ kunnat tiürattafâs.

En lera seklers gammal profetia om Venedig säger, 
att om Republiken ej ändrade lagar oeh seder, skulle den 
icke lefva ett hundrade Sr utöfver tusen. Spådomen nt- 
tryekes i följande vers:

«Se non canrjî pensier, l’un seeol solo 
Non contera sopra ,l millesimo anno 
Tua liber là, che va fug gendo a volo

Den första Dogen valdes G97 och Franska vapnen 
gjorde slut på Republiken 1796, således ett år före de 
1,100, som hon ej skulle få öfverlefva. Mången har 
kallats !*|pfel, som ej med lika säkerhet - föresa gt kom
mande ting, som denna inan, hvars namn, om jae mins 
rätt, var AlamannL



Padua, s.6 Febr,

«Him for P» Ï« Brenta. Landet Hl; na de alltid en
trägård,» _ säger Ehrensyärd. Förmodligen färdades
lian, likasom Vi„ uti en så kallad Péote, en Öfvorbyggd 
slup, som äger alla bekvämligheterna af ett sällskaps
rum. Den drages af kastar, likasom flolländarnes Treck- 
SeJmylen. De sköna landslott och Hesperiska nejder, 
som omgifva floden, lemna anblicken al ett förtrollande 
sceneri.

Vi kade rekommendations-kref till, kland andra, den 
bekante Pacchiarotti, jpå sin tid den förste kastrat-sån- 
»are ùti Italien, ock en lika bildad, som älskvärd Um- 
gängesmam Sedan vi aflemnat dessa skrifvelser på ve
derbörliga ställen, gingo vi att kese staden. Den räknas 
till andra eller tredje ordningen af Italiens Städer, men 
äger dock 40,000 invånare oek liar ägt vida mer. Hela 
quarter stå nu öde. I den gamla staden, hvars gräns- 
skilnad från den nya angifves af en Romersk mur, äro 
de flesta Lus försedda med arkader. Gatläggningen sa
ges vara af ett slags klå oek rödaktig marmor, men, 
smutsen — likasom glömskan gör alla lika. Aldrig 
hafva vi sett så mycket skomakare-kodar, som i Padua, 
oek man skulle kunna kalla kela staden en stor slto-port. 
Också köpte jag mig genast ett par stoflär och ett par 
skor, af kvilka de förra kostade S ock de sednare blott 
3 frans (1| R:dr B:co). Il Prato della Valle (fordom 
Campus Martins) är ett vackert, särdelesvidstigekttorg, 
uti hvars midt befinnes en, med en kanal oingifven, 
samt med trädplanteringar prydd ö. Omkring kanalen 
ser man ieke mindre än 88 statyer af de märkligaste män , 
som dels studerat i Padua, dels af andra skäl ådragit 
sie- stadens hyllning. Sannt är, att bilderna, i artistiskt
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hänseende j äro af föga eller intet värde — för det me
sta af den förderfvade Algardiskt- Berniniska skolan -, 
men hvar finner man väl, äfven i den största och rika- 
stc hufvudstad Norr om Alperna, ett företag, livilket in
nebär en sådan Mig och noder sekler fortsatt hyllning 
åt både inhemsk oeh fremmände förtjeust, som denna 
gärd af Padaaoarnes aktning för Snillet, Lärdomen oeh 
Aran? — I denna samling skådar man bilder aï Antenor 
(Paduas grundläggare), Livtus (född härstädes), Galilei 
(lärare vid, Paduas universitet},, . Petrarca (som varit 
Canonieus härstädes), Tasso, Ariosto, <3oh. Sobieshy, rn. 
11., soin .studerat bär, samt Gustaf Adolf den store, 
b vars bild Mifvil upprest af Gustaf III , med följande 
inskrift ;

Gustavo Adolpho 
Qilod Palavi ex jute 

Script: Galiteum mtdivisse putatur 
Inde magno g en tis suce Rege 

Gustavus III
Suce. Gotïi. Plaidai. Hex 

Ejusdem Successor 
Genio Loci ohsecundans 

P. C. A:o MI) C CL XXXIV.
Äfven åt en Gust. Ad. Banér, Univ. Pad. Synd. 

ar en byst upprest af Ilert. Fredrik, som var sin Bror 
på resan följaktlg. Statyerna af Venedigs Boger , tio 
till antalet, bl c fy 0 kullstörtade af Fransmännen vid de
ras intag, med undantag af Mauroceno Peloponesiaco, 
hviiken de förmodligen i hastigheten förbisett, eller al 
inskriptionen måhända trott vara en Grek, ty .lakobi- 
nerna lågo, som bekant, icke mycket djupt i studier.

Universitetet, fordom mycket beryktadt, njuter ämm
6*



ett stort anseende, särdeles livad medicinska vetenska
pen angår. Professorernas antal nppgifvcs till CO. Tur
kar ock Judar få äfven promoveras. Vi afkörde en fö
reläsning i medicinen , — d. v. s. så mycket den kan 
köra , som står ett stycke utanför dörren; ty -lärosalen 
var så talrikt besökt, att en del af åkörarne stod i far- ■ 
stim ock i trappan. Uti arkaderna af il Bo, univçrsi- 
tetskyggnaden, äro väggarne upptagna af vapensköldar 
utaf märkligare promoverade Doktorer. Vi funno under 
afdelningen Germania : «Steno JSjelke, I. B. in Kroke- 
rum 8C Festanas. Sueco.» — Vi sågo äfven namnet 
Cormvell (någon CromveU?). Uti en niek förvaras bysten 
af Helena Cornant, som vid 23 års ålder var Professor 
vid universitetet i Padua.

Staden äger, såsom det påstås, icke mindre än Öö 
kyrkor oek Moster. Vi räknade dem ej. Bland de först
nämnde är kyrkan Sda Giustina en af de skönaste i ke
la Italien. Den Lar G kupoler. Utvändigt påminner 
dessa utvexter om Svulster, men invändigt göra de en 
kerrlig effekt ock stöta ej konst-smaken. Kyrkgolfvet är 
af svart, röd ock kvit marmor, ock väggarne äro öfver- 
allt sirade med präktiga marmor-arbeten. Altarens antal 
stiger till 21, kvaraf det/ena äger till prydnad P. Vero
nese’s berömda tafla: Il martirio di S:a Giustina. Mand 
dyrbarheter förvaras kär äfven Evangelisten Lucas’ kropp, 
i en sarkofag, instängd inom galler. Kan läsaren gissa 
livad man strött öfver ock omkring kistan , då vi kesågo 
den ? — Icke blommor, kransar , palmer o. s, v. , men 
.—. spelkort. Om det varit för «3:t Antonins, kortmå
lare » (som våra Yirister anropa, då de få dåliga kort), 
kade offret varit naturligt nog ; för Lukas åter, som for
males varit Cbristna kyrkans förste målare, kade väl
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några vackrare måluings-prof, än kortlapparne, kunnat 
åstadkommas.

Uti il Duomo visas en Madonna af Giotto, skänkt 
af Petrarca, och kyrkan S-.ta Annunciata är nästan al- 
«leies klädd med alfresker af samma mästare , Cimabue’s 
lärjunge och Petrarcas vän. Han har, i mångas ögon, 
gjort det för konstnärer vanliga steget, att ifrån att va
ra beundransvärd endast blifya aktningsvärd för sin ålder 
— en förtjenst, som vexer med hvarjc dag,- men den, 
som ej vet värdera en artist derför, att han ej målar i 
den lör dagen herrskande smak, erinra vi Schillers ord: 

« TVer den Besten, seiner Zeit genug 
Gethan9 der hat gelebt für alle Zeiten.»,

Man har kallat Cimahue Î5û0-talets. «Michel Ange- 
lo» och Giotto dess «Rafael.a Råda äro målningskon- 
stcns återställare hos de moderna.. Ingen af Giottos ef
terföljare öfverträffade honom i målningens behag, förrän 
100 år sednare Massaccio uppstod. Hvad man hos Gi
otto måste beundra lika mycket, som de jättesteg i kon
sten han gjort framåt, är färgornas, ännu efter ett halft 
årtusende, bibehållna friskhet. Ett särskildt intéressé 
skänker beskådandet af hans härvarande alfresker, genom 
det lyckliga sätt, hvarpa han i kompositionen begagnat 
sig af taflorna uti hans vän Dante’s. Divina Commedia.. 
Afven sjunger denna vän om honom;

'’Credelle Cimahue nella Bittura
Besser lo Campo ;■ ed ora ha Giotto il grulo
Sieche la fama di cohä os cura/'

Uti il Duomo har för två år sedan ett monument 
öfver Petrarca blifvit upprest. Det är utfördt af en ung 
artist, Rinaldo Rinaldi, om hvars talang Canova yttrat



sig ganska fördelaktigt. Det är äfren rätt rackert. Un, 
der skaldens bröstbild läses följande inskrift %

Visserligen är det berömvärdt af Hr Antonius Bar
bo , att lian upprest en minnesvård åt sin företrädare i 
CanoMci-bestälJningen 3 men oin man sluppit orden £«- 
nonieus Canonico , kade det varit trefligare , ty man in- 
teresserar sig väl ej för Petrarca, som Ganonions *)•

Ï kyrkan S. Antonio , af öfverlastadt byggnadssätt, 
finnes en berrlig Madonna med barnet af Titian, la 
(jhiesa degli Eremitani är ful, men man skänker den 
uppmärksamhet för en ypperlig altartafla, förvarad inom 
glas-dörrar, n em Ii gen Guido Rent’s hekanta «Johannes i 
öknen. » Under det vi betraktade den, föllo tvenne sa
ker mig i minnet, kvilka framställde Konstnären i en 
olika synpunkt. Då en af (ini dos lärjungar fragade honom, 
«i bvilken del af himmelen han sökte sina idealer,» pe
kade mästaren på den Mediceiska Venns och Niobes 
grupp, som kan alltid hade under ögonen. Huru högt 
skulle han ej, med sitt snille oek sina studier, hafya

*) 1 allmänhet tager det sig mindre väl ut, när man — som 
icke sällan händer — sammanställer moderna och mindre he
kanta namn och personer med historiska. Vi bafva i Svergo 
ett exempel, bland andra, af dylik beskaffenhet, pa Engel- 
brechts-holmcn i Mälaren , der man finner ett monument åt 
jPiigclhrecht med följande inskrift: åt Engelhrçcht Engelhrechf- 
f on, Svenska frihetens Värn och Gustaf Wasas efter dö me &c. 
af Göksholms ägare G. M. von Rehausen.
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stigit , om han ej ansett sig behöfva ma ni er er a , för att 
behaga mängden, samt förtjena penningar till mättande 
af sin olyckliga spclsjuka , hvilkem, vållade , att han slut
ligen, för slem vinning, målade en lafia om- dagen.

Uti det denna kyrka tillhörande kloster funno vi ett 
monument öfver Prins Fredrik af Oranien (död under 
révolu tion s-kriget.) Arbetet är af Canova, trivialt tänkt 
och medelmåttigt utfördt. Anande, att åskådaren måhän
da ej skulle söka Medlidandet vid en hjeltes geaf, Lar 
Canova , öfver Lnfvudet af den quinliga figuren , med 
stora bokstäfver skrilvit Pieta} hvilket (konstgrepp nog 
mycket påminner om socken-målaren , som målade ett 
visst djur och s.kref dcriinder : «detta skall vara en häst.» 
Uti. Hospitalet förvaras ett mera lyckadt monument öfver 
Erkcbiskopen Giusliniani, likaledes utfördt af «vår tids 
Phidias», som Canova höfligtvis kallas. Denne mästares 
basreliefs väcka d-oek sällan beundran. Det är oförklar
ligt, horn ett snille kan vara sä tankefaUigt, att oupphör
ligt vilja föreviga sina stora män medelst eu bröstbild, 
eller medalj on, vid hvilken någon sitter och gråter, eller 
tecknar den ailidnes namn, o. s. v. Denna minnesvård 
är nu redan den femte jag sett af Samma beskaffenhet.

Ett; besynnerligt arbete är den uti palatset Papafava 
befintliga grupp, af Aiuj. Facciolato (död för ungefär 
100 år sedan.) Gruppen , föreställande Englarues fall, 
utgöres af i eke mindre än 00 figurer, alla i olika ställ
ningar, och är uthuggen ur ett enda marmorblock. Höj
den är fot. Öfverst synes erke-engeln Michael, med 
bart huggande svärd , hvilken störtar de fallande andar- 
ne, som, horn- och svans-beprydde, tumla, alla oin 
hvarandra, nlföre. Canova säges halva berömt arbetet, 
och i sitt slag är det sannerligen märkligt. — Såsom



bevis huru Catholismen, då den vlll öfvertyga de van- 
trogne, behandlar konsten, kan man beslsâcla Donatellos 
vackra bronzbasrelief, der artisten blifvît anbefalld , att 
framställa det underverk , då åsnan faller andäktigt på 
knä for sakramentet, som den kel. Antonio håller fram
for henne. Detta exempel, menade kyrko-fäderne, måtte 
väl beveka den mest hårdnackade kättare.

Il Salone (hvilken Reichardt kallar la plus grande 
salle qu’il y ait au monde, ocl» bvilken äfven är 500 
fot lång oeh 100 fot bred) , liknar temligen en lada, 
med hvälft tak; men äger så små fönster och är så mörk, 
att man måste öppna dörrarne, för att kunna se sig nå
gorlunda omkring. «De moderna ha ett slags omåttlig
het,» säger Ebrensvärd. Uti ena hörnet står en hyst, 
som skall föreställa livius, hvarjemte här äfven förva
ras en byst af Markisinnan Orlizzi, en ny JLucretia , som 
— besynnerligt nog — mördade sin egen Cavaliere ser
vente. Staden har låtit uppresa monumentet, år 1661.— 
Vi hafva ej kunnat erfara, hvartill ifrågavarande giganti
ska sal varit ämnad.

Det af tyrannen Eccellino , som på 1200-talet bc- 
lierrshade Padua, uppbyggda fängelse-torn , ar nu för- 
vandladt till Observatorium , hvilhet följande vackra in
skrift tillkännager :

Qiue quondam infernos 
Turris ducebat ad umbras 
Nunc Venetum auspieiis 
Fandet ad astra viam.

M.D. CCLXFII.
Universitetets samlingar hafva, under krigsorolighe- 

terna, blifvît till en stor del skingrade oeh äro nu min
dre betydliga. Bibliotheket räknar omkring 50,000 vo-
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ïÿmcr. Bland curiosa finner man ett latinskt href frail 
Petrarca till sin läkare (stilen är ganska vacker och 
läslig), samt manuskripten af Galilei, liVars piktur är 
gräsligen slurIVig och oredig. Jemväl visas en antik 
graf-urna, uti hvilken finnes , utom aska och benjj, en 
liten lampa utaf lera (lifvets lampa) samt ett koppar-mynt 
(betalningen för Öfverfarten på Charons färja). Få ena 
sidan af penningen synes Augusti bröstbild, med omskrift: 
JDivus Augustus , Pater Patrice, och på den andra tven- 
ne slutna portar (portarne af Jan i tempel); inunder läses 
Providentia och på sidorna S. oeh C. (Senatus-Consul- 
tnm.) Man ser således , att detta mynt varit slaget un
der Fredstider, troligen för omkring 1800 år sedan.

Ciceronen visar Antenors så kallade grafvård — en 
vanlig antik sarkofag i ett gathörn — samt Zivii hus, nu 
bebodt af gamla nunnor, — historiens gebiet inkräktadt 
af fahler. Men om Ciceronen , sin stad till heder, dik
tar antiquiteter, förekommer deremot Regeringen,, att de 
verkliga komma i dagen. Grefve M * * * * berättade oss, 
att då en viss Pedrochi härstädes, ägare af ett kaffehus, 
lät gräfva en källare, stötte man på façaden af en Ro
mersk byggnad (kvaraf fragmentet af en skön pelare 
ännu visas). Han anmälte sig att vilja fortsätta gräfnin- 
gen, men då af Styrelsen allt understöd nekades, låt 
han igenfylla öppningen och bygger nu ett hus öfver 
ruinen.

Under vårt vistande härstädes öfverkommo vi cn ko- 
stclig skrift, för hvars innehåll jag vill göra litet närmare 
reda. Det är nemligen ingenting mindre, än den pre
dikan , söm S. Antonio, stadens skyddspatron, höll för 
liskarne, när han ieke fick några andra åhörare. Förf. 
af helgonets lefverne säger : ”Non curando gli Ileretici



U suo parlare, egli si come era alla riva del mare chi
ts mi > da parie di Dio U pesci, ehe venissero a sentir lu 
sua sauta purola. Ed ecco che di subito sopra l’acque 
nuotando gran mollitudine di varii SC diversi pesci, e si 
unirtmo tutti, seeondo le specie loro, e con hell ordt'ne , 
quasi ehe di rag ion capaci stali Jossero , attend, e eheti 
non grazioso spettaoolo s'aecommodaro per sentir la par 
ro la di Bio. Cib veduto il Santo cosi. commincio loro 
a parlare. Se bene in lutte la cose create, Cari SC 
ainati Pesci! si scuopre la ppovidenza in finita di Bio , 
— — ne mai si parla di roi nella Scritlura Sacrtf 
ehe non vi si ascosto qualehe pro fonda Sagramento. 
Credete voi ehe sia sema grandi:,simo misterio ehe 'U 
primo dono fatto-dell ’omnipotente Iddio all’uomo fosse di 
voi Pesci? Credete voi ehe non sia misterio in questo , 
ehe di tulle le creature e di tutti gl’animali si siano Jatti 
sagrifizii, eccetto ehe di voi Pesci 7 Credete , ehe non 
vi sia tjualche segreto in questo, che Christo nostro Sah 
valore dal l’agnello pasquale in poi si compiaqtie tanto 
del eihi di voi, Pesci ? Credete che sia a caso questo 
che dovendo il Redentor del mondo pagar, come huomo, 
il censo a Cesare la volesse trovare nella bocca di un 
jPesce ? Tutti sono misteri e sagramenti.* — — Amati 
Pesci, di Dio avete riçevuto bessere il muoto, Cl senso. 
Per stanza vi ha dato il liquida ekmento dell’Arqua, 
seeondo ehe alla vosira. naturale inclinazione conviens SCe,
Avete gli o.cchi quasi di Pince o di Argo ------ ne algor
tVinverno ne color di slate vi offende — —- siasi per 
sereno o turbalo il cielo ehe alli voslri Immidi ulbertjhi 
ne donna apporta — — O quanto mirabile in voi si 
scuopre la providtmza di Dio, poi ehe Jra tulle le cre
ature deWuniverso voi soli non sentisti il dihtvio univer-
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sale delPaquel . . . Per tanto, se non potete modar 
la lingua a ringraz-iar il vostro Benfaftore, fatele segno 
di reverenzu ahneno ! Inchinatem al suo Nome !» — A 
g aes to dire, O maraviglia grande! come si (jueili Pcs ci 
Jidvesse.ro avuto humano intelletto, con gesti di profonda 
humilia con riverenli sembiunti di religione, chinarono 
la testa, blandirono col corpo, quasi approvando cio ehe 
dello aveva il benedetlo padre S. Antonio* ).

*) För dem bland våra läsare, som äro mindre Bekanta 
med det Italienska språket, vilja vi lemua on öfversältning 
otaf ofvanstäende fragment af S. Antonii predikan för den 
simmande församlingen. "När de otrogne icke brydde sig om 

; hans tal, kallade han, som dä befann sig vid hafsstranden, i 
Guds namn pä fiskarne , att de måtte komma och hora hans 
heliga ord. Och sel genast syntes i vattenbrynet en mängd 
fiskar, af alla slag, hvilka samlade sig alltefter deras olika 
slägten och i den vackraste ordning, såsom om de varit för
nuftiga varelser, och kommo för att lyssna till Guds ord. Så 
snart helgonet förmärkt detta..... började han , att tilltala dem. 
sålunda: ''tvära och älskade fiskar! Om uti alla skapade ting 
fövspörjes Guds eviga försyn .... så finnes äfven intet ställe
i den Heliga Skrift, der J omtalens, som icke bär tecken af
något under. Tron 3 ej, att det ligger ett heligt under for- 
borgadt deruti, att den första gåfva, som den allsmäktigc Gu
den förärade menniskan, var den af eder, Fiskar: 'Tron J, 
att det ej äfven deruti finnes ett heligt under, att offer skett 
af alla skapade väsen, med undantag af eder, Fiskar?— Tron.
3 ej, att jemväl deruti döljes ett heligt under, att var Fiel- 
safe, näst Påskä-lambet, förnämligast såsom föda älskade eder,
Fiskar ? __ Tron J det var blott en slump , att då världens
iterlösare ville , såsom menniska-, erlägga skattepenning till 
Kejsaren , Han fann den i munnen af en fisk ? — Alla dessa 
tilldragelser äro heliga under. Älskade Fiskar! af Gud haf- 
ven J erhållit lif, rörelse och sinnen, Till rum gaf Han eder 
vattnets flytande element, såsom det häst passande för eder 
natur. J hafven fått ögon såsom en Lynx , eller en Argus '— 
— hvarken vinterns stränghet, eller sommarens värma besvä
rar ev-------O, huru underbart uppenbarar sig ej Guds för
syn hos eder äfven dori, att J, ensamme af hela den skapade 
vcflden, icke försport något af syndafloden! .... Emedlevtid,



Dan 57 Februari.

Det var en vacker vårmorgon, då vi företogo den 
romantiska vandringen tili Petrarcas graf vid byn Arqua, 
tolf Italienska mil från Padua. Vi vandrade ailljemnt 
utmed stränderna af Uren tan 3 vårlärkorna drillade i skyn 
ock kortom de lyckliga fälten, som tycktes le föryngra
de i sin gröna drägt, sågo vi Alperna, ljcll vid Ijell, 
Löja sina snöbetäckta Lufvuden mot den blåa Limlcn. 
Inbillningen agde Lär en rik verld vid åsynen af på en 
gång vårens liflighct ock af vintrens Lvila, ock vid min
net af fordna tider , som uppenbarade sig i en Lalfsjim- 
ken ruin, eller vid anblicken af den prakt, i nya, Iy_ 
sande Villas, som 6ednare tidebvarf fordrat af konsten. 
Slott ock byar lågo, såsom nästan alltid i deltaland, in
vid Lvarannan, och skänkte landskapet ett ökadt utseende 
af rikedom. När och fjerran hördes klockornas ljud, 
som kallade inbyggarne till Gudst jenstem , och landsvä
gen vimlade af byfolk, som, smyckadt i Helgdags-dräg- 
ter, vandrade till kyrkan. Frankomne till Arqua sågo 
vi Petrarcas bus, beläget på spetseu af en kulle, öfver 
en skön däld, hvilken genast erinrade oss om de vackra 
raderna af lionom, troligen skrifne för denna dal :

och om J ej förman lösa eder tungas band, för att tacka eder 
Välgörare, sa gifven åtminstone tecken af eder vördnad! Bojen 
er vid Hans höga namn!” — Vid dessa ord, O under! — och. 
liksom fiskarne ägt mensklig omdSmes-fiirmåga — böjde de. 
sina hufvuden med uttryck af den djupaste vördnad och reli
giös hyllnings-betygelse, samt rörde kropparne med tillgifven- 
hets-tecken, lika såsom för att leixina deras bifall åt bvatl 
den välsignade fadren S:t Antonio hade talat."

Legenden tillägger, att då jemväl en mängd otrogne, som 
vant tillstädes vid underverket, derigenom blifvit omvände, 
hade Si t Antonio, vid talets slut, välsignat fiskarne och hedt 
dem återvända till deras hem.
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« Ne giammai vidi volle over si spessi 
Luoghi, da sospirar risposti e fidi !»

Vi väntade oss ej
si; edi ig lan dt man med sin trefliga familj lefde nu i still
het oeh lugn inom samma murar 
eviga trånad blott lemnade lionom rum att klaga. Lik
väl äro Petrarcas egna rum bevarade i helgd, och endast 
den öfriga delen af huset är upptagen af dessa nya be- 
byggare. Aldrig har något palats synts mig mera bebodt 
än detta tjäll, der väl intet lif, men der den förevigade 
skaldens anda helsar och omsväfvar den kommande frem- 
lingcn. Kring väggarne synas målningar, hvilka alla 
äga till föremål hans kärlek och hans evigt älskade Lau
ra. (Möjligen äro dessa bilder af hans vän Giotto.) Ån 
skådar man honom i ett landskap, förtjust vid hennes 
•åsyn; än finner man honom, ensam oeh öfvergifven, 
klagande öfver menskans ständigt bcdVagna liopp om säll

an åter ser man Lauras död , och af de tårar, han 
gjuter, bildar sig en stor hälla. På detta sätt har Pe
trarca sjelf önskat, att hans omåttliga sorg skulle af 
målaren föreställas. Relikerna efter honom utgöras af 
hans bokskåp (hvaräf jag räddade ett litet stycke, för att 
skänka åt min Laura), hans stol, lians bläckhorn af me- 

med den lilla obevekliga Gudens bild på locket 
samt benranglet af hans favorit-katt, den Lan sjelf låtit 
balsamera ocb uppställa i en niche öfver en af dörrarne, 
med följande, i sitt slag egna, inskription:

«Etruseus gemino Eûtes exar sit amove 
Maximus ignis ego Laura secundus erat.
Quid rides ? Divinee ilium si gratia formte 
Me dignam eximio fecit amante f ties.
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Si numéros geniumt/ue sacris dédit ilia libellis 
Caussa ego ne servis muribus esca forent.

Arcebam sacro vivens a limine mures 
Ne Domini e.vilio scripta desertör durent 
Ineutio Irepidis eadem defuncia pavorem 
■Et viget exanimi in corpore pris eu Jides.»

Stolen ôeh skåpet äro förvarade inom ett jcrntrâds- 
gailer, pâ det ingen sacrilega manus ma angripa dem. 
Sian lemnade oss il Codice di Argua, uti livilken bok 
alia, som besöka skaldens fordna hemvist, teckna sina 
namn. Till vår förundran funno vi uti detta Album, 
som daterar sig från ar 1788, nästan intet enda bekant 
namn, med undantag af Byron, som deri tecknat sig 
tvenne gånger. Sedan November 1819 bade ingen enda 
af dc tnscndetals resande, som årligen genomvandra Ita
lien, och äfven till en stor del resa belt nära förbi den
na ort, besökt Argua. Orsaken torde vara dels, att 
stället är mindre bekant, dels älven, att vägen — sär
deles var- vinter- ock böst-tiden — är nästan otillgänglig 
för åkdon och endast kan tillryggaläggas medelst en be
svärlig fotvandring. Jag tecknade i boken några af ögon- 
bliekcts sinnesstämning ingifna verser, som jag nu ej 
påminner mig och bvilfcä äga den förtjenst, att troligen 
aldrig blifva lästa, ty ännu liar ingen Svensk — att 
domina af il Codice — besökt Argua.

Vi gingo derefter ned till den stilla landlkyrkogår- 
den, som förvarar livad jorden ännu äger öfrjgt utaf 
sångaren af dess första känsla: kärleken. Blott en enda 
minnesvård pryder detta rum, — oeh livcm skulle väl 
bär äga rättighet, att öfvergå till eflerverldens hågkomst 
vid sidan af Petrarca? — På en åldrig sarkofag uiletar 
man méd möda dessa ord;
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Frigida. .Francisei. Lapis. Mc. tegil. ossa. Petrarehce. 

M.C.C.C.LXXIV.--------------------------------
Hcmnor odi mossa förhindra, att läsa vidare. Of- 

vcr grafvårdcn höja sig: fyra unga lag-rar, bctechnande 
skaldens kalla ocli ofruktsanima lön, men lemnande ho
nom äfven omsider, under en svalkande skugga, den 
afundsvärda hvilan. Öfvcrst på sarkofagen har konstnä
ren anhragt Petrax’cas bild uti bronz, rätt väl träffad. 
Tankfull bröt jag några blad af den heliga lagren, för 
att gända till Franzén, och sent på aftonen lyste oss den 
förtrogna månan åter hem på vår ensliga stig*

Vicenza d. 25 Febr.

Fran Padua till Vicenza går vägen genom trägårds- 
lika landskap, der slott och gårdar ligga strödda, sont 
blomster öfver fälten , och jorden yfves af sina mais- och 
drufvo-skördar, samt mnrarne äro klädda med murgrön. 
Vägarne bär i Lombardict äro märkvärdiga, jemna , som
en vattpass-linea, raka som en lineal, a perte de vue , 
upphöjda flera fût öfver dé kringliggande fälten, samt 
omglfna af Garde-fous och af trottoirer för fotgängare. 
Man kan ej tänka sig något fullkomligare. Vanligen äro 
de derjemte beskuggade af alléer utaf valnöt-träd > popp- 
lar, askar, 0. s. V. och åt ömse sidor från vägen utgå 
mull bärs-träd och vinstockar, i alléer , som körssa mot 
den, livaraf landsvägen inneslutes. Man tror sig vara i 
Fden’med Milton, eller hos Aleina med Ariosto. Ho
risonten begränsas af bländande Alper.

Folket funno vi ej så vackert, som i Venedig, men 
mankönet är resligt. Ögonen taga i synnerhet af. Ehren-
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svärd yttrar att den Nordiska skönlicten är «omogen.» 
Jag skulle- vilja säga, att den Nordiska quinnan, när 
hon är vacker, liknar rosen om morgonen; Söderns 
skönhet åter blomman i middagssolen, fullt utsprucken 
och sinäktande.

Klädedrägterna äro äfven något förändrade. Rar- 
larne bära silkes-mössor och (juinfolken antingen karl
hattar, eller en stor sammanvriden ringfläta'i nacken. 
Vallhjonen gå vanligen och spinna siända. Från bjor- 
darne höres en skrällande musik af bjcllror,' stora som 
vällingsklochor. Ljudet är ej behagligt för , örat , men 
bruket deraf är föranledt dels genom bekofvet utaf ett 
sa mina nhålln ings -t ecke n för hjorden, dels för att skräm
ma odjuren i bergs-trakterna.

Ehrcnsvärds beskrifning af Vicenza är ej mycket 
längre än hans vanliga. Den består af följande fyra ord: 
«Vackra hus af Palladio.» Vi följa gerna Ehrensvärd, 
och bry oss således ieke om stadens 50 eller 40,000 in
nevånare; dess Mars-fält, 75 kyrkor, bönkus och kapell; 
dess kastcll, hospitaler, sjukhus och fabriker, m. m. 
Vi gå till Palladio’s byggnader.

Till en början hunna vi anmärka, att Palladio är 
född i Viccnza, och att han visat, del åtminstone han, 
tvertemöt ordspråket, verkligen är «profet i sitt fäder
nesland.» Denna hyllning hos Italienarn, af hvad hans 
egen jord ammat stort och utmärkt, så olik Svenskens 
begär, att apa ocb förgnda fremlingen, samt misstro, 
för att ej säga försmå, sitt eget, kunna vi ej missgilla. 
Det ligger något npplifvande deri, att höra affcomlingen 
från store män, med blixtrande ögon och stolt uppsyn 
utropa : Il (jran Palladio ! L’immovtale Piziano! Il divino

Ruf-
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Rajfaële! Vi stå, i samtalet med en fremling, mycket 
blygsamme vid namnet af en Bellman, en Elireiisvärd oeh 
en Sergel, ovissa, huruvida man tillbörligen djerfves 
öfvertyga honom derom, att desse män verkligen ägde 
något snille. Mycket af denna falska blygsel bar väl 
äfven sin grund deri, att vi på långt när ej känna och 
förmå bedömma våra stora män så väl, som Italienarn 
känner de sina. Det fins snart sagdt ingen trasunge 
på gatan uti Italien, som ej känner sitt fosterlands anor, 
i krigisk och fredlig bragd 5 men ban känner vanligen 
också intet mera. Emedlertid — livad skulle en stor 
regent ej kunna uträtta med ett folk af denna National- 
anda ?

Vi gingo, som sagdt, att beskåda Palladia’s «hus,» 
som Elireiisvärd kallar dem. Dessa verldsberyktadc pa
lats finnas ensamt bär i Vicenza till ett antal af icke 
mindre än tjuge. Bland dem märka vi il 1'eatro degli 
Olimpici (så kallad, emedan den är uppförd på bekost
nad af VAcademia degli Olimpici), hvilket architektoni- 
ska mästerverk af mången anses såsom det skönaste af 
Palladio, af andra såsom det fullkomligaste, hela den 
moderna byggnads - konsten frambragt. Byggnaden är 
uppförd år 1383. Det inre af salongen påminner, i af- 
seende på stilen, om den lilla theateru på Gripsholm, 
hvilken Gustaf III förmodligen låtit inreda efter Palla
dio’s mönster. En hufvudsaklig skiljaktighet visar sig 
dock deri, att scenen på Gripsholms-thcatcrn är högre 
än åskådarne, men här, såsom den bör vara, lägre. På 
båda ställena äro, för spektatörerna, gradiner i elliptisk 
form anbragta, såsom vid de gamles skådebanor. I all
mänhet har Palladio tagit de gamles theater-konstruktion 

a Del. 7
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till förebild för denna byggnad, och man finner här, 
såsom hos dem, Proscenium, Orchestra och stående de
korationer. Salen rymmer 2,o00 personer och lemnar 
den praktfullaste anblick då den äi* ek lä re rad , h vil ket 
sednast inträffade vid Napoleons och Kej sar Frans’ besök 
härstädes. La Rotonda, ett Jandsiott beläget strax utan
för staden och tillhörigt Grcfvinnan Conti, är jemväl ett 
af Palladio’s mästerverk. Byggnaden liar fyra lika faça- 
der, med kolonnad och kupol. Utsigten från kupolen 
är den herrligastc någon inbillning förmår skapa. Ho
risonten, begränsad af de eviga Alperna, lemnar ögat 
en synkrets af 48 Italienska mil, och vid fullkomligt klar 
luft, hvilken i detta land ej är sällspord, ser man tor
nen af Padua, Campanile’n i Venedig, samt skogen vid 
Treviso. Under åskådarens fotter ligger det skönaste 
och mest fruktbärande landskap. Ingen resande hör för
summa, att egna en timma åt njutningen af denna utsigt, 
hvilken räknas för den yppersta i hela Lombardiet 5 och 
likväl — skulle man tro det? — lernnas ett sådant slott, 
med en sådan omgifning, öde och ohébodt, till ett rof 
för glömskan och för tidens allt förhärjande makt.

Vid nedgåendet till staden leder vägen förbi kyrkan 
La madonna del Monte, belägen, såsom benämningen 
tillkännager, på en höjd. Från stadsporten leder en 
hvalfgång (Portico) upp till templet. Längden af denna 
trappa, i jemnt stigande, uppskattas till icke mindre än 
f Italiensk mil, och ehuru den är böjd i ett knä midtpå, 
frestar perspektiven af hvardera hälften utaf denna täckta 
gång det starkaste öga. Vid slutet af Portiken liöjer 
sig en triumfbåge af Palladio, —• ett herrligt arbete.

Ehrensvärd säger, i anledning af sitt besök i Vene
dig, om denna konstnärs verk: «Palladio’s arbeten täc-
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lia, cj fria fran infall.» Man måste härvid erinra sig, 
att Eiircnsvärd, vid hvaije omdöme i skön konst, alltid 
kade Antiken till måttstock. Likväl visa Palladio’s både 
skrifter och arbeten, att ban djupt fattat Antikens anda, 
om än lians byggnader ej kunna kallas fullt klassiska. 
Han kände lifligt, huru stor Antiken var, och huru liten 
deremot hans egen tid (ehuru ej så æsthetiskt hopkrympt 
som vår) framstod mot densamma, och han klandrade 
sjelf den smak, han nödgades hörsamma. Sålunda var 
han missnöjd med den form af Basilica, man fordrade 
lör kyrkorna, och sökte mera närma sig till de gamles 
tempel, ehuru han häri ej alltid ägde fria händer. Skulle 
man nu, sasom en hland hans beundrare (Cxoclhe) säger, 
fordra honom till redo för hvad man tror sig finna tadel
värd t i lians arbeten, skulle han svära: «Det eller det 
har jag gjort emot min vilja; men jag har doek gjort 
det, emedan jag derigenom, under närvarande omstän
digheter, trodde mig komma närmast min egen idé.» 
Han måste således ofta i detaljer gifva efter, för att sö
ka vinna det licla, och derifrån torde man äfven kunna 
räkna de inkorrektheter och inkonsequenser, hland myc
ket ypperligt, som Ehrensvärd betecknar med uttrycket: 
«cj fria från infall.» Att Ehrensvärd i öfrigt åt honom 
inrymmer ett förtjent rum, såsom Artist, skönjes deraf, 
att E. på tvenne andra ställen under sin resa, nemligen 
i Vicenza och Verona, utropar: «Vackra hus af Palla
dio!» Dessa båda städer och Venedig förvara denna Ar- 
chitekts yppersta arbeten. Vicenza liar äfven några verk 
af den berömde Scamozzi.

Slutligen skulle vi vilja anmärka den svårighet för 
de moderna byggmästarne, att de äro, såsom någon sagt, 
tvungna, att göra en byggnad för både den kalla och

7*



vai’iïta årstiden, d. v. s. ett plagg, som skulle vara lika 
bra för sommar och vinter, hvilket är omöjligt. Ilos 
antikens icke förklemade natur ingick, hvad som nu go
res för busbehof och bequämlighet, icke uti beräkningen 
bos konstnärn. Det var endast det ädla och konstsköna 
han hade till ögnainärke.

I kyrkan S:ta Corona visas «Magernas tillbedjelse,» 
en af Paolo Veronese’s skönaste tailor. En ebauche al 
detta stycke linnes i Grefve Balzi's samling. Detta gal
leri besökes temligen flitigt af utländningar. Bland de 
bästa målningarna i denna samling förekommer en Ma
donna col Bambino (utgifven att vara af Rafaël), ett 
porträtt af Titian, ett par goda fVouvermans, samt en 
S. Girolamo af Guido. Eljest har samlaren haft en ta
lang, att till mycket skräp hopleta de sämsta taflorna af 
berömda mästare. Antalet af stycken är' 230, hvaraf 
omkring en sjettedel utgöres af äkta och goda arbeten, 
nb. då man talar om Italien, ty hos oss skulle alltsam
mans vara dråpligt.

En småsak uti byggnads-sättet, ehuru ej utan sin goda 
grund och fördel, anmärkte vi. Takrännorna räcka än
da ned till gatan, hvarigenom vandraren befrias från dc 
störtsjöar, som under regnväder, till följe af takrännor

nas knapphet i IVorden, öfversvämma dem, som färdas på 
gatan. Det Kr obegripligt, linru en så simpel sak skall 
vara så svår att efterhärma.

Vi besökte spektaklet. Man gal Alfieris sorgspel 
Ottavia. Ett sådant larmande och skrän, att «svegliar 
i morti,» har jag, under min korta lefnad, ännu ej för
nummit. Sannerligen kunde det icke «väcka de döde.» 
Sedan detta fortfarit under 4 akter, trodde jag, att nå
gon välsignad heshet, eller afmattning, kunde möjligen
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infinna sig i den femte 5 men den, som räknar på en 
sådan svaghet i en Italienskas lungor, misstager sig 
alltför mycket. Tvertom gick nu allt crescendo, och 
när Ottavia mottagit giftflaskan af Seneca, börjades ett 
gastaude, mot hvilket det föregående tycktes Ijufva har- 
rnonika-toner. Publiken tillkännagaf einedlertid, genom 
motsvarande bravo-rop, sitt bifall och sin smak. Efter 
styckets slut framkallades ett halft dussin af dem, som 
ännu voro lefvande i pjesen vid ridåns nedgång, för 
att emottaga förnyade hyllnings-prof. Slutligen började 
*nan att ropa: «/ mortil I morti!» och när de äfven 
framträdt, skal lade salen af «Lefve de döda!»

Verona d. t Mars.

Vägen och den omgifvande nejden mellan Vicenza 
och denna stad är af enahanda beskaffenhet med den 
emellan Vicenza och Padua. Man borde egentligen 
göra denna väg till fots, ty dess skönheter försvinna för 
hastigt för ögat, då man färdas i vagn.

Städerna af andra ordningen uti Italien omtalas föga 
af fremlingen. Man ilar efter de verldsbekanta namnen -, 
men om man cj ägde sådana föremål, som Rom, Nea
pel, Florens, Genua m. fl. i kikarn, och åt dem ville 
offra så mycket tid, som möjligt, skulle man finna en 
rik skörd af kunskap och njutning, att upphemla på des
sa mindre omtalta och omskrifna orter. Vårt begär, 
att hinna Rom innan den heliga veckan, har vållat en 
förknappning i vår tidberäkning, och vi äga ingen annan 
utväg, att söka ersätta hvad som brister, än genom fö
resatsen, att vara på fotterna hela dagen och skrifva om 
nätterna.
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Oaktadt de små luggar, som min vän Sfjernstolpe, 
då och då, behagade tilldela mig, när han skulle plugga 
uti mig Cornelius, visste jag ej, att mannen var född i 
Yerona, hvilkeu stad skänkt verlden liera rvkthara män, 
såsom Plinius d. ä., Catullus , Vitruvius , Scaly er, 
MM ei, Pindemonte, m. 11. Yackra anor! Någon små
stad är det ieke heller, ty den räknar 60,000 invånare.

«Man blir bestört när man ser stora theatern», sä
ger lidirensvärd om Parma. Detsamma kan inan med 
mera skäl säga om den härvarande Arenan, Colisén, 
eller Amfitheatern, huru man vill kalla den, ty den be
nämnes ömsom med dessa namn. Det är den fullständi
gast bevarade fornlemning af denna art uti hela Italien. 
Skådebanan är af clliptisk form och äger 44 gradiner, på 
hvilka 22,000 personer, sittande, kunna erhålla plats. 
Coliseum i Ilom rymmer, som bekant, 80,000. De gam
le voro stora i lek, som på alfvar. Omkretsen af denna 
Colisé är öfver 1500 fot och diametern 460. Propor
tionerna äro förträffliga. Portâmes antal är 56.

Tyrannen Eccellini lät nedrifva största delen af den 
mar, som oingaf Theatern. Utaf den Iemning, som 
quarstår, ser man, huru architektoniskt skön den varit. 
Den ägde ursprungligen 72 arkader i livarje våning. |'ä 
de tvennc altaner, der fordom de båda Konsulerna hade 
sin bcders-plats, finner man nu tvennc långa inskriptio
ner, som förkunna verlden, att Kejsar Josef II och 
Konung Ferdinand i Neapel från samma rum täckts åskå
da en tjurfäktning. Bland lapidariska inskrifter uti Loin- 
bardiets städer förekommer eljest ett passioneradt bruk 
af följande minnes-ord öfver segervinnaren, Kejsar Ftans: 
Francisais Imperator <5Cc. Ab Gallia bis doinita rediens
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8Cc., h vilken upplysning i synnerhet måtte sticka Frans
männen behagligt i ögonen. Påfven Pius Vi har en 
gång välsignat folket från denna hedniska ruin, men 
derom talar ingen inskrift.

©a Napoleon besökte Verona, gaf han på Arenan cn 
dejéuné åt 50,000 af sina krigare, samt harangerade dem, 
för att väcka minnet af de gamla Ilomerska fältherrarne 
på det rum, der de fordom sjelfva uppträdt. För när
varande vanvårdas denna herrliga forhlemning på ett 
skamligt sätt. På Arenan har man slagit opp ett dåligt 
skådespels-liUS af ohyflade bräder; i de 56 stora porti
kerna äro eländiga bodar inrättade, på murarne sågos 
gamla kläder upphängda till torkning oeh nästan hvarje 
gradin är förvandlad till en kloak.

Galieni triumfbåge, midt i staden, har två portar. 
En annan åt Galba, ,af Vitruvius, är nedrifven *). I?Aca
demia JFilarmonica förvarar uti sin portik en samling 
antiker, som förtjenar ses. Den benämnes vanligen il 
Zapidario och utgöres af 588 särskilda stycken, såsom 
byster, basreliefs, grafstenar, urnor, inskrifter, m. m., 
hvaribland en byst af M. Aurelius, en basrelief af An t. 
Pius, votif-stcuar, ett testamente af Spartanskan Epite
tas på fyra väl bevarade stentaflor, Socrates’ svar på frå
gan, hvad quinnan var: «Naufracjium vitce,» o. s. v.

Bland moderna byggnader räknar staden icke mindre

*) Vid genomseendet af dessa anteckningar har förf. förgäfves 
sökt någon närmare uppgift om rlessa fornlemningar. Ingen 
annan resande har — så vidt förf. känner — omtalt dem, och 
de finnas ej ens upptagna uti le Guide des Voyageurs af Reic- 
hardt. Att de dock måtte funnits i Verona, anser förf. sä
kert; ty han vet ingen anledning, att hafya kunnat uppdikta 
deras tillvaro.



än 93 1; yr Ii or af alla slag, till cn del prydda med be
römda målningar, bland hvilka man i främsta rummet bör 
nämna Titians stora altartafla «den Heliga Jungfruns 
himmelsfärd, » hvilfcen tafla nu återkommit från sin egen 
färd till Paris, Utom Madonnans bild har konstuäru 
framställt de 11 Apostlarne, Hufvudfigurcn väckte min
dre vår beundran, än åtskilliga af lärjungarne. Kolori
ten är, såsom vanligt hos Titian, ypperlig. — Kyrkan 
S:t Giorgo, al den värderade Michieli, har en skön ku
pol, samt Paolo Veroneses beryktade altartafla: «S:t 
Giorgios martyr,» af Lanzi ansedd såsom denne måla
res yppersta arbete. Han har dessutom skänkt denna 
sin fädernes-stad flera taflor af högt värde. — Porla 
stupa anses af mången såsom Michielis mästerverk. 
Maria Theresia fann den så vacker, att hon befalltc 
dess tillslutande, hvadan den nu kallas Porta stupa, 
Näst omsorgen, att för cn ports bevarande tillstänga 
den för evigt, förtjenar nuvarande Kejsarns omtanka 
för densamma äfven omnämnas, då han låtit pryda den 
sköna marmor-byggnaden med ett brädtak, Genom 
ägarens sjukdom blefvo vi bcröfvade nöjet, att få se 
Grefve Arborellis berömda tafle-galleri. Deremot besök
te vi Grefve Gozzuolas samling, som för det mesta tyc
kes vara bemtad ur klädstånd *),

Verona äger en myckenhet fabriker och silkes-afveln 
är betydlig. Uti den omgifvande nejden finnes en rike
dom af marmor. En Studio, eller samling af ungefär

*) Uti ett bref ftan samma tid med dessa anteckningar finner 
förf. dessa namn omkastade, så att klädståndsgaUeriet skulle 
ha tillhört den förstnämnde, konstvännen, Hvilkcn uppgift är 
den rätta, kan förf, numera ej bestämma.
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130 stycken litaf de olika marmorbrotten, hostar 23 se- 
quiner, Vi köpte några strödda profbitar, äfvensom ett 
par petrificeradc fiskar, hvaraf en stor mängd funnits i 
ett berg, halladt Bolca, beläget vid vägen bärcmellan 
oeli Vicenza. Åtskilliga af dessa fisk-petrifikater sägas 
tillhöra de fiskslag, som finnas i mcdelliafvet. Adicjo- 
flodcn (Etsch), som genomlöper denna stad, stiger ibland 
betydligt. Uti en Caffé såga vi en sten med inskrift, 
att floden, den 2 Sept. 1733, stigit 2 alnar öfvcr gatan. 
Denna öfvcrsvämning gaf anledning till en bekant, ro
mantiskt skön handling *). — Bland curiosa upptäckte vi 
uti bokhandeln tionde upplagan af Italienska öfversätt- 
ningen utaf Voltaires Carl XII:S historia. Det måtte 
sannerligen vara något eget uti denna mannens karakter 
och öden, då ett så litet läsande folk, som Italienarne, 
redan uttömt nie upplagor af hans, såsomhäfdateckning, 
icke särdeles värderade lefvcrnes-beshrifning. Såsom 
motstycke till den liflighet, hvarmed folket söder om 
Alperna omfattat detta ämne, vilja vi blott erinra, att 
sedan IVorbergs tid, d. v. s. omkring 100 år, ingen ny 
upplaga af hans C. XII:s historia påkallats i Sverge, ej 
heller någon annan minneshäfd öfver honom blifvit för
fattad, eller från något fremmande språk öfversatt. Vi 
funno äfven en öfversättning af Björnståhls resa. Jag 
bar glömt nämna, att vi uti Venedig sågo en öfversätt-

*) Hvaruti denna handling bestått, vet förf. numera icke sjelf. 
Man gör bäst, att uppteckna dylika drag på stället. — Huru 
svårt man har, att efter en längre tidsålder bestämma fordna 
orters rätta läge, röjes bland annat deraf, att Adigo-floden, 
som nu löper igenom Verona, fordom kringflutit densamma. 
SicUius Jtalicus säger nemligen: "Verona Achesi cireum- 
flua,"
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ning af Grefve Tessins bref. Det vill således synas, 
som vore Italienarn ieke aldeles så fremmande för äfven 
den aflägsnaste Nordens litteratur, som man allmänt an
tager.

Var Cicerone var en kostlig man. Bland annat be
svarade ban bvarje fråga rned : per ubhiclirla. För att 
«lyda oss» hade Romarne sålunda byggt Amfitcatcrn, 
Tyrannen Eccellini nedrifvit den oeh inrättat de under
jordiska bålen till statsfängelscr, Pius VI välsignat fol
ket , Adigen ölVersvämmat, o. s. v. Emedlcrtid var ban 
ganska nitisk och ville ytterligare släpa oss uti ett par 
dussin kyrkor, men vi valde ett annat föremål för vår 
återstående vandring. Det gifves väl få älskare af det 
poetiska i lifvet, som vid namnet « Veronan ej erinra 
sig Romeo's och Juliets födelse-stad, skådeplatsen för 
deras romantiska kärlek oeh det rnm, der nu samma 
graf förehar dem. Ej utan en hemsk oeh dyster känsla 
sägo vi Capulels gamla Jrns, som med den fasthet, det 
tyckts ärft af sin ägare, nu äfven fem århundraden mot
stått tidens härjningar. Endast vapnet öfver ingången 
har af Fransmännen blifvit krossadt. —- Mången suck liar 
Juliet utgjutit inom dessa murar; mången gång har hon 
tankfull vandrat genom den lilla porten till kyrkan, för 
att hemta tröst i religionens sköte, eller för att i ett för
stulet ögonblick se sin älskade Romeo, i dessa salar 
såg hon för första gången denne dödlige, den hon äl
skade som eu Gud ; utur dem hars hon skendöd till 
templet, der hon skulle återse konoin, för att dö vid 
hans sida. Fördjupad i drömmar, vid crinringame af 
denna kärlekens sköna legend, följde vi mekaniskt vä
gen från Gapulets hus till klosterkyrkan. Snart stodo vi
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framför portarne af de fromme Franciscanernas Moster. 
Den füi'ilne kyrkogården är nu förvandlad till en liten 
trägård. I densamma visas sten-sarkofagen, titi kvilken 
Juliet hvllade under sin dödsslummer. Vi önskade taga 
ca skärfva deraf, men det har lilifvit förbjudet, att bryta 
något stycke derifrän , alltsedan Kejsarinnan Marie Louise 
valt en skärfva af denna minnesvård, för att deraf låta 
göra sig en kråsnål. Jag tog ett litet stycke mossa, 
som vcxte på bufvudgärden af kistan , för att sända till 
Laura. Då jag lade banden på kistan, tyckte jag mig 
finna — likasom vandraren, kvilken besökte Abelards oeb 
Ilcloisas grafvård, — att stenen ännu var varm.

En liten tryckt novell, om Romeo oeb Juliets kär
lek och död (1503), nämner personerna sålunda : Giuliella 
Capelletti, eller Capelli$ Romeo Monticoli {Montague); 
Frate Leonardo da Reggio $ Antonio dei Capellij Teo- 
baldo oeb Blarcurio. Sliakspeare bar troget följt legen
den oeb endast rådbråkat några namn.

Det bör till det harmoniska af känslorna i lifvct, att 
man från Romeos oeb Julias graf kan vandra ut i ett 
landskap, der Cypressen oeb Myrthen vexa vildt. Man 
går upp i Grefve Giustis trägård vid Veronetta. Hela 
staden ligger under åskådarens fotter ock de omgifvande 
ltullarne äro beskuggade af Oljeträd.

Mantua d. & Mars.

«Mantua nie genuit» •— —
Detta är Mantuas första Leder. I Mantua bör man 

läsa Virgäius. Vi försågo oss äfven med en liten fick- 
upplagä al den Romerska skalden. Efter att Iiafva upp-



friskat oss med läsningen af några favorit-stycken der- 
utur, vandrade vi (2 It. mil) till byn Pietola, fordom 
lsallad Andes oeh den Mantuanska svanens egentliga fö- 
deise-ort. Pietola, fordom en välbygd, stor oeh mycket 
besökt by (soin de större småstäderna bos oss), förstör
des nästan helt ock ballet af Fransmännen under revolu- 
tions-krigen. Vid samma tillfälle nedrefs äfven Virgilii 
dittills bevarade boning, ocb skördar vagga nu, der sån
garen af Trojas förstöring ägde sitt fridlysta hem 
«Nunc seejes, ubi Troja fuit !»

Vi ploekade några gräs-strån på marken, der Vir
gil ii bus stått. Efter beskrifning lärer det varit temligen 
stort ocb fyrkantigt, af sten. En närbelägen brunn säges 
tillhört detsamma. Trakten är ej vacker ocb troligen 
var han ej iifvad af denna omgifning, då han diktade sin 
första eklog, så vida ej bilden af denna vers är ifrån 
detta landskap hemtad:

-------«quamvis lapis omnia nudus
Limosoque palus obducat pascua junco. »

(------ «fast nakna stenar bctäeka
Fälten ocb gyttjig säf bekläder den sumpiga ängen.»)

Sådan är nejden, åtminstone nu. Några hundrade 
steg från de sorgliga öfverlefvorna af Andes har en 
Ferrarisk adelsman sin egendom, bvilkenhan gifvitnam
net rirgiliana. Skalden lärer, såsom barn, mycket vi
stats på detta ställe. Den grotta, dit han dagligen gick, 
för ait meditera, ocb som omnämncs i flera resebeskrif- 
ningar, var, åtminstone för oss, försvunnen. Såsom 
föreställande denna visade man oss en krukmakare-nich 
liti en mur, på sin böjd 100 år gammal, h vilken ägaren 
prydt med sitt adeliga vapens anbringande. Det enda
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mimic detta kan medföra af Virgüius vore möjligen I 
afseendc på lians far. Ii vilken, soiu bekant, var kruk- 
makare. (Parenlibus modicis fuit, et prcccipue patre 
Marone, quem quidam opificem jigulum tradiderunt). 
Virgilius var lång och stor till vexten, med örn-tycke, 
något bondlik, samt med vacklande helsa. (Corpore 8C 
statura fuit grandi, aquilino colore , facie rusticana , 
valetudine varia). Han måtte i sitt yttre ägt tycke af 
Schiller. .

Uti härvarande Museum, som har en mängd sköna 
antiker, förvaras ett hufvud af Marmor, hvilket föregif- 
ves vara Airgilii bild, äfvensom en antik stol, som på
stås Iiafva tillhört honom. Mot den förra uppgiften stri
ker — oberäknadt liufvudets olikhet med andra, erkända 
byster af skalden och denna bilds tycke af en ung fält
herre — den omständigheten, att hufvudetursprungligen 
tillhört en statue-equestre, — och, såsom bekant, afbil- 
dade de gamle ej sina skalder till häst. Afven traditio
nen om stolen förekommer föga trovärdig. Denna forn- 
lemning, af marmor och prydd med tvenne sköna gripar, 
tyckes snarare vara en sella balnearis (hvilka förfärdiga
des af marmor, för bad-rummen) och hafva tillhört nå
gon förnäm Romare, men icke en fattig landtpoët, som 
lefde af Augusti och Maecenas' nådegåfvor. Anlednin
gen , hvarför man vill göra present åt den blygsamme 
Maro af denna prydnad, är den, att densamme blifvit 
funnen , under en gräfning, ej långt från hans hus. — 
Uti Museum förvaras bland andra byster äfven en utaf 
M(ecenas, hvilken har särdeles tycke af Hans Excellens, 
Grefve v. E * * *. IVaturen har ibland besynnerliga ka
priser. —‘ En basrelief äger till föremål en seen ur Me
dea af Euripides, hvars bröstbild jemväl här förvaras.
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Piazza Fh'gîliana är ett vackert torg-. Det säges 
vara anlagdt af Franske Generalen Miollis. I allmänhet 
äro gatorna breda ock raka. Vackra byggnader stöter 
man ieke sällan pä. Staden kar 20,000 invånare oek en 
garnison af 6,000 Ungrare. Att Mantua , både af natur 
ock konst, blifvit bildadt till en af de första fästningar 
nk Europa ock under Wurmser, Gray, in. fl. varit plat
sen lör stora krigs- ock bclägrings-operationer, under 
fälttågen vid sista århnndradets slut, är tillräckligt ke- 
kant. Handeln ock fabrikerna äro fallna.

Uti kyrkan S:t Barnabas ligger den berömda Giulia 
Romano begrafven ock uti kyrkan S:ta Egida förvaras 
stoftet af Bernardo Tasso, sjelf en af Italiens lyckligaste 
episka ock lyriska skalder, men fördunklad af sin son, 
den store lorquato. — Den under liejsar-regeringen 
uppdöpta kyrkan Sst Napoleon kar återfått sitt gamla 
namn. — Den J5ä i denna månad skall en religiös hög. 
tid äga ruin i kyrkan S:t Andrea, då en kelig relik, 
trenne droppar af Frelsarens blod, skola visas för folket. 
Etthundrade sjuttio år bafva Mantuas invånare och de 
rättrogne i andra delar af Italien måst vänta på denna 
andliga ceremoni, hvilken icke förnyats sedan år 1630. 
Få se, hvad effekt den nu gör. Emedlertid talar man ej 
om annat i hela staden oeh massan är liksom vurmig, 
under afvaktan derpå. Då vi ej kunde afbida sjelfva 
högtiden, fingo vi nöja oss med att åskåda kyrkan och 
altaret, der denna relik förvaras. Altaret prydes utaf 
tvenne bilder i marmor, Tron och Hoppet, hvilka upp- 
gifvas vara af Canova — ty dylika namn klinga så bra 
i resandes öron —, men ett flygtigt ögonkast på dem är 
nog, att förvissa åskadaren om orimligheten af denna 
uppgift.
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Ciceronerna äro ett roligt folk, oek kvar ock en kar 
vanligen sina egenheter. Om vår vägledande vän i Ve
rona kade till valspråk per ubbiclirla, så hade ders något 
trasiga upplysaren kärstädes (att kan var litet trasig, 
klär ej illa en filosof ock påminner om en af de Gre
kiska Vises omnia mea mecmn porto) vid kvarje fråga, 
till hands svaret: «è naturale h Âtt Virgilii hus blif- 
vit nedrifvet af Fransmännen, att fästningen varit några 
gånger förstörd, att det nu var Österrikare ock icke 
Fransmän, som beherrskade landet o. s. v., var alltsam
mans «naturligt.» För att hejda min reskamrats något 
hastiga gång, kade kan en dubbel politik. Han hvi- 
skade mig nemligen i örat: « ISaltro Signor a una 
gamla del Diavolol» oek när kan hunnit Fatt K., ropa
de kan åter åt honom: «Pare eke I’altro Signor sia 
stanco, stanekissimo!» Huru mycket dessä sällskapare 
«försköna sanningen med uppfinningens blomster,» be
ror af k vem de hafva för sig. Med Engelsmännen tro 
de sig vanligen kunna hafva fritt spel. För dem blir 
gerna hyarje tafla en Rafaël eller Titian, hvar staty är 
af Canova, kvar byggnad af Palladio, o. s. v. Det är 
i ölrigt icke ledsamt, att ställa sig alldeles okunnig om 
de föremål, man kar under ögonen. Ciceronen tar då 
en fart, för hvilken sjelfva Münchhausen stundom kan 
bli efter. Frågar man åter vid en fornlemning något 
tvekande: è robba anticha (juesta,-så skriker kan: «Come 
anticha?,?» — Antichissimalll — Ett sådant vandran
de lexikon låter cmedlertid betala sig bra och begär för 
några timmars lustvandring, i godt sällskap ock vackert 
väder, 8 Francs, kvilket i detta land icke är så obetyd
ligt för en trashank.

Ehrensvärd är, uti sin Italienska resa, vid beskrif-

0
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ningen af Mantua, jemnt en femtedel vidlyftigare, än 
vid karakteristiken af Vicenza. Der består han oss blott 
4 ord, men här deremot 3 *), hvilfca lyda, som följer:

<iJulius Romanus var en stor Artist. » 

Öfverhufvud har Ehrensvärd icke lcmnat något för
månligare vitsord åt en modern konstnär, än det han här 
skänker Giulio Romano, eller G. Pippi, som är hans 
rätta namn. Palatset T **), till architektur oeh dekora
tion ett verk af denna Rafaëls yppersta lärjunge, visar 
honom i hela hans storhet. Det är allmänt kändt, att 
Giulio Romano fulländade flere af sin lärares arbeten och 
i Vatikanen utförde åtskilliga efter Rafaëls kärtoner, 
ehuru dessa målningar vanligen bära den sistnämndes 
namn. Efter sin mästares död antog Giulio Romano en 
ännu större och djerfvare stil än tillförcne , så att man 
på sitt sätt kan säga , att han målade som Rafael och 
tecknade som Michel Angelo, — en eklektisin, som må
ste behaga synnerligen Ehrensvärd, kvilken hos Rafaël 
endast hade att anmärka något «för mycket godt.» Man 
vet intet konstnärsfel man skulle kunna förebrå Giulio 
Romano, oeh likväl nämnes han ieke, af hvarken känna
re eller icke-kännare, med den vördnad, som man egnar 
Titian , Correggio , Paolo Veronese, m. 11. $ ja, bans 
namn sväfvar icke ens så ofta på dilettanternas läppar, 
som de dagligen omtalta Guido, Domenicchino, Alhano 
m. fl. Orsaken torde till en del ligga deri, att icke 
blott massan, men äfven dess koryféer, lifligare träffas af 
det ensidiga, ja till och med maniererade i konsten, än

af

*) Padua affärdas med 3.
*#) Detta besynnerliga namn har byggnaden erhållit af sin grund

form, som är ett latinskt T.
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ai den lugna kraft ocli jemnvigt i alla elementer, som 
nian finner kos Giulio Romano. Men det var just detta, 
som gjorde honom till så stor Artist och som förmådde 
Ehrensvärd — för hrilkeu all öfverdrift i godt eller ondt 
var motbjudande, — att, med förbigående af så många 
mera allmänt beryktade namn , gifva' honom ifrågavaran
de benämning.

Alfreskerna i palatset T. visa honom i hans enkla 
ocli sanna storhet, utan flärd, öfverdrift, elMlsökeri eller 
bullrande tillbehör. Man finner af honom i första rum
met en Apollo och Diana, ett förträffligt plafoneradt 
stycke; i ett annat (il salone del Cavalli) endast hästar 
efter naturen; i ett tredje de stora alfreskerna Polyjetn, 
Amor och Psyche, m. fl.; vidare ett rum med utmärkt 
vackra quadrer i plafond. Det berömdaste arbetet ar 
doek Titanernas strid med Gudar ne. Denna plafond är 
så sann, som en sådari möjligen kan vara. Man skådar 
taket af det hvälfda rummet Upptåget af Gudaförsamlin- 
gen ock väggarnc rumltomkring uppfyllda af fallande 
jättar. Mau tycker sig köra åskorna dåna ock bergmas
sorna bvina omkring sitt Imfvud. Hvad som måhända är 
minst lyckligt ulfördt af liela denna gigantiska komposi
tion, är Jupiter sjelf, der ban obetydlig och ensam svän
ger sig på ett moln, högst uppe i luften.

(Uti manuskriptet befinnes här en episod rued öfverskrift: 
”Prof pä Italiensk snygghet;” men då detta ämne blifvit, af de 
fleste resande, så rikligen afhandladt, lemna vi det å sido, ehuru 
det ger anledning till en temligen pittoresk målning. Vi nämna 
Ulotl 1 förbigående, att njutningen af livad Natur och Konst här 
aga så tjusande, icke sällan störes af cynismens uthrott och synliga 
attributer.)

u Del. 8
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Modena den 5 Mars.

« Vi Sago, i ett mörkt hvalf, en (jammed vatthink. 
Modenas största raritet.»

Här ämnade förf. stanna med sina anteckningar öf- 
ver Modena , der besöket under ett starkt snöglopp — 
något sällsynt:, om ej oerbördt, yid denna årstid oeli i 
detta land — förekom mindre angenämt. Men man döm- 
mer sällan rättvist, då man är vid dåligt lynne. Sedan 
snövädret ruskat ut, klarnade liimlen, oeb med detsam
ma föremålen.

Nejden kring Modena är särdeles frugtbärande, i 
synnerhet om man jemför den med Mantuas omgifningar. 
Träden blifva större, vinrankorna slingra sig ända opp i 
toppen , marken är väl odlad. Yägen mellan Carpi och 
Modena är som en trägård och utgör en af de fruktbara
ste trakter uti Italien, lielst i afseende på silke, olja oeb 
vin. Småfolket brukar papper i stället för fönsterglas, 
hvilket man redan ser i Ycrona. Uti sistnämnde stad 
bära qninfolken ett slags halmhattar, små oeb platta, 
utan prydnad oeb utan nytta. Dessa .äro bär. utbytta mot 
en långt vackrare bufvudbonad — Zendale en art al 
slöja, bestående af svart flor eller siden. Vackra ansig- 
ten äro tempgen sällsynta. Innevånarnes antal är Öfyer 
20,000, hvarihland en mängd Judar.

Staden är snygg (nb. uti Italien), med breda gator, 
af hvilka Strada Maestra i synnerhet utmärker sig för 
sin skonhet. Slottet är vackert, oeb förvarar en för
träfflig Veronese, en dito Guido (S:t Rocco), na gra 
filier ein er, m. m. Correggios «Natt», nu uti Dresden, 
bar fordom prydt detta slott. — Man finner arkader vid 
busen , liksom i alla städer vi sett uti Nord-Östra delen 
af Italien, med undantag af Ycrona. Dessa portiker äro
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mycket besökta af lustvandrande. Vattnet är ntsökt godt 
ock lärer hemtas på ett djup af 100 fot under jordytan. 
Det var fredag och värdshusvärden ville tvinga oss att 
hålla macjro *), men såsom kättare åsidosatte vi ritualen 
och den magra' kosten , samt angrepo skinkan och vin
buteljen.

Apropos af vatten, gingo vi verkligen att hese den 
verldsbckanta vatthinken, som Tassoni gjort odödlig ge
nom sin komiska hjcltedikt la Secchia liapita, i 10 sån
ger. Ämbaret förvaras uti ett torn, la Guirlandina, 
inom åtskilliga jernbeslagna portar, och upphängdt på en 
kedja i taket. Man kan måhända föreställa sig, huru 
ett sexhundrade års gammalt, market, maskstnnget vatt- 
ämhar af granträd skall se ut, oeh detta skiljer sig ej 
från den vanliga föreställningen. Modehesarne logo det, 
år 1249, i ett krig med Bolognesarne, vid en brunn 
utanför Bologna, oeh förde det såsom seger-tecken hem 
till Modena. Bolognesarne gjorde sedermera flera frukt
lösa försök, att åter eröfra denna herrliga trofé. Allt 
detta har Tassoni besjungit i sitt ofvannämnda komiska 
poëm. Det är mycket qviekt, stundom dock litet lång
draget, k vilket torde ha sin grund deri, att en mängd 
personliga hänsyftningar nu för oss äro förlorade. Här 
och der är det äfven ganska plumpt. Skönhets-gudin- 
nans kärleks-äfventyr med Mars oeh Bacchus äro inflätade. 
Tassoni tryckte det, som bekant, först 1622 och utgaf 
det såsom ett ungdöms-arhete , hvartill han ägde allt skäl 
med afseende på dess fria innehåll; men den klassiska 
versbyggnaden röjer en mognad mästare.

"*) P® vardshttsen uti Italien frågas om fredagarna : "Voûte 
pransare grasso o magro?" Det fednare är för katholikerna.

8*
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Museum är, mot all förväntan i detta land , strait. 

Bihliothcket liar varit ett bland de yppersta uti Italien , 
men är nu plundradt på sina förnämsta dyrbarheter. Det 
har doek ägt de berömde författarne Bluratori oeh Tiraho- 
scfii till vårdare. Några säga, att skingrandet af kollektio
nerna skett genom Fransmännens försorg; andra åter, 
att Storhertigen låtit bortföra det utsöktaste af samlin- 
garne (särdeles af kamcer och medaljer) till Tyskland, 
för att nndgå den republikanska härens roflystnad. I ett 
land utan tryckfrihet vet man intet med bestämdhet, och 
les «on dit» äro dåliga sannings-apostlar.

Det märkvärdigaste i Modena är Giulio Romanos 
mästerliga handteckningar efter basreliefen på Colonna 
Trajana i Rom , hvilka varit bortförda till Paris, men 
nu äro återställda till deras fordna ägare. Dessa teck
ningar upptaga tvenne, tio-alns långa, väggar, medelst 
tre rader på hvar vägg, således inalles 60 alnar. Höj
den är 6 tum oeh hvarje figur är ett litet mästerverk. 
« Julius Romanus var en stor artist.»

För att taga afsked af Modena , stiger man upp i 
Domkyrk-tornet. Ögat hvilar med rörelse på den lilla 
hyn Correggio, den gudomlige Antonio Allegris födelse
ort, der hans fädernehus ännu är bevaradt.

Bologna j den y Mars.

Landet fortfar att bilda en trägård. Vinrankorna 
linda sig uppför popplar, hvilka stå uti alléer, så långt 
ögat räcker, och mellan alléerna ligga de bördigaste 
skördefält. Sjelfva gärdesgärdarne utgöras stundom af 
viuträds-käckar.
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I have nol yet seen any Garden in Italy worth 
taking Notice of, säger Addison. Så olika kan man be
döm ma enahanda föremål, att under det den ena resan
den cj finner någon trägård uti Italien, finner en annan 
liela landet vara en sädan. Den vittre Engländarcn trö
star likval italicnarne öfver denna förlust, medelst föl
jande tillägg: «It must however he said, to the Honour 
of the Italians, that the French took from them the 
frst Flans of their Gardens. Han har således ingen 
annan föreställning om en trägård, än att den hör vara 
efter le Notre’s anläggningar, med klippta häckar, stä
dade labyrinther , cirklade blomster-parterrer, konstiga 
vattusprång, o. s. v. Hös en Fransman af adcrtonde 
seklet vore detta förklarligt, men man väntar det cj af 
en Engländare. Yttrandet bevisar emellertid, huru all
män den Fransyska smaken var i Europa, jemväl hos 
Franska nationens dåvarande hufvudfiendcr.

Man tycker, att folkets ansigtsbildning börjar antaga 
en bättre art, men detta försvinner åter i Bologna, der 
•i(Ven vexten är i aftagande och fel på ögonen icke säl
lan visade sig. Kanhända bafva vi för tidigt sett Vene
dig. Landtfolket är trasigt, men spatserar med siden
paraplyer. Dessa sågo vi brukas på landet, men ej i 
städerna, der Arkaderna gifva fotgängaren skydd för bå
de regn och solsken. Oxarne äro försedda med täcken, 
Hästarne äro dåliga ock bruket af mulåsnor blir allmän
nare.

I gränsorten Castel Franco öppnades våra koffertar 
af tnllbctjeningen, för första gången sedan vi leinnat 
Sverge. Hittills bade man trott oss på våra ärliga an- 
sigten. Med visitation af kläderna gick det temligen fort, 
men svårare blcf det, när ordningen kom till böckerna.
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En medlem af Censuren var närvarande. Han fastade 
Wand annat sin uppmärksamhet vid ett exemplar af mi
na « Vittcrhets-forsök», som jag- medtagit, för att lemna 
.Lagersvärd. Han kunde ieke begripa på hvad språk de 
voro aöattade. Jag upplyste honom derom. Då han ej 
såg författarens namn, frågade han, livem som skrifvit 
hoken; hvartill jag svarade, att jag ej visste det, men 
att man trodde det vara en gammal Svensk munk. «En 
Svensk munk?...» frågade han; «men hvad innehåller 
då hohen?» — Ah — dumheter, genmälte jag. «Dum
heter?» frågade han något stött; «är det skadliga dum
heter?» — .Aej , svarade jag, ganska oskadliga. «Nå i 
det fallet», fortfor han, «kan ni behålla er hok, men 
läs deri så litet som möjligt.» Det lofvar jag, svarade 
jag, och jag han till och med försäkra er, att jag ieke 
alls skall studera den. «Deri gör ni rätt», tilläde han, 
med en vänlig nickning på hufvudet, och ullefvereradc 
delinquenten.

Under hela vår resa hittills hafva vi ej förlorat] nå
got, och ej blifvit bestulna. Få se, huru länge detta 
fortfar. De första ansigtena inom Påfve-staten sågo ej 
lofvande ut, i säkerhets-väg. Sådana galgfysionomier, 
som grupperade sig kring oss i Castel Franco, hafva vi 
ännu aldrig skådat. I allmänhet hafva vi dock gjort den 
anmärkning, att i gräns- och tull-ortcr tyckes folkets af- 
skum hafva stämt möte. Tiggcri oeh osnygghet — hvar
till horn några spelscener oeh slagsmål — visade sig, 
under vägen, i vedervärdigare gestaltän tillförene. 
Man omgifves af ett prest- och tiggare - pack, och man 
kan ej undgå erinra sig Thiimmels vers :

«Ihr Fluren, die ihr freundlich blühtet,
Ah Jujnter noch auf euch sah,
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fj’ie traurig liegt ihr, abgehütet 
Vom p'äbstlichen Gesindel da!»

Den päfliga militären är icl;c illa klädd och af tein- 
lig-en god hållning, särdeles Gensdarmerna. Det Päfliga 
vapnet, med Petri nycklar, lyser öfverallt. Omskriften 
på Bolognas sköldemärke: Liberias, är, under närva
rande förhållande, icke hland de sämsta. På myntet har 
livar och en kyrkofurste satt ett litet barmhertigliets-språk, 
för att ytterligare uppmuntra till tiggeri. Bland dc la
ster. som tilläggas Italiens sju hufvudstäder, liar Bolog
na fått vreden på sin lott. Om med rätta, kan mindre 
bestämmas af cn hastigt förbigående vandrare, som he
talar med artighet, eller penningar, eller med båda de- 
p,rnc. — Italiens öfriga O hufvudstäder hafva fått följan
de laster sig tillcgnade: Rom — afunden 5 Neapel — 
lättjan; Florens — girigheten; Genua— stoltheten; Mi
lano — frosserict och Venedig — lättsinnigheten. Nå
got af hvarje lärer väl här, som på andra ställen, vara 
blandädt.

Det är ingen oäfven plägsed, att vid ankomsten till 
en stor stad — Bologna har närmare 70,000 invånare — 
uppstiga i det högsta kyrktornet, för att på en gång få 
en öfversigt af stadens läge. Då böt man dock vara 
lyckligare än Mattkisson, bvilken, för att betrakta utsig- 
ten, lick en kikare, på bvilken objektif-glaset felades, 
hvarom han dock ej kunde öfvertyga Custoden, som på
stod, att tuben ej behöfde mer än ett glas, och att felet 
således låg i Matthissons ögon.

De båda tornen Asinelli och Garissenda räknas hland 
stadens märkvärdigheter, och visserligen är en sådan för- 
rycktlict hos en Architekt äfven märkvärdig, att med flit 
bygga ett tom på sned, för att väcka uppseende. Det



sistnämnda tornet är MO fot Lögt odi har 8 _ andra
säga M — fots lutning. Siffran Isan vara likgiltig, men 
det vissa är, att byggmästaren vunnit sitt ändamål, i så 
måtto, att då man kastar ögat på kyrkorna i staden, hal
kar blicken alltid förbi de i vanlig stil byggda, för att 
dröja vid det sneda och ständigt till fall lutande tornet. 
Bland Custod-qvickheterna är äfven den , att Custoden 
lofvar visa den resande Cento e tre cittå. Nå — tänker 
man 105 städer inom samma synkrets, det måtte va
ra en egen utsigt. Man stirrar ocli gapar åt alla håll 
och kan likväl ej upptäcka mer än trestäder. Ändtiigen 
visar Giceronen en liten by, och upplyser, med en på 
samma gång illfundig och triumferande mine, att denna 
by kallas Cento. «Lägg mi till« fortfar han «tre stä
der,» så har ni sett Cento e tre Cittå. Cento är den 
berömde Guercino’s födelse-ort *), Be tre städer man 
ser äro Modena, Imola och Ferrara, der Tasso för 250 
år sedan pröfvade kärlekens tjusning och tfval, och öm
som lagerkröntes af furstar och slöts, såsom vansinnig, 
i bojor.

Ï kyrkan S. Petronio visas Cassini's bekanta mid- 
dags-iinea, 208 fot lång och, enligt en inskrift, del
af jord-periferien. Bland anslagen vid altaren läste vi 
ett, innehållande (så vidt mitt minne ej bedrar mig) 
syndaförlåtelse under200 dagar, för hvarje besök i detta 
tempel. Detta är det liberalaste vi ännu sett och kan ej 
fela, att loeka mycket folk till kyrkan, samt i oeh med

( 120 )

*) Vt hafva åtskilliga gånger fästat Uppmärksamhet vid ïtalié
nâmes sätt, att gifva sina store män tillnamn. Sålunda är 
det icke silt rätta namn (Francisco Barbiéri) , som målaren 
genom sin talang gjort odödligt, men ett öknamn, som lian 
erhöll emedan han var skefögd, Guertio.
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detsamma öka hennes anseende oel» inkomster. Kyrko- 
mnrarne äro uppfyllda med sköldemärken efter aflidna 
personer, för hvilkas själar folket skall hedja. Vi afhör- 
de en predikan, der talaren betedde sig alldeles som en 
vanvetting. Att kan dömde oss alla, kättare, till den 
eviga elden, fick passera. Men hvad vi ej hade väntat, 
var den indelning han gjorde mellan protestanter och ju
dar, vid denna gräsliga hädanfärd. «De äro alla kätta
re,» sade han «och måste således allesamman i afgrnn- 
den$ dock med den skilnad, att under färden dit skola 
judarne förvandlas till åsnor, på hvilka protestanterna 
skola rida till h-------—.»

Neptunus-bilden af bronz, på stora torget, af G. di 
JSologna, är ett herrligt arbete, värdigt mästaren af den 
«sväfvande Merhurius» och af « Sabinskornas bortröf- 

vandc », samt Michel Ancjelos lärjunge.
Bologneser-hundar, Mortadellas och Salsici (ett slags 

för läckenmunnar mycket begärliga större och mindre 
metvurstar), samt Itologneser-stenar, från Monte Paterno, 
livilka lysa i mörkret, äro bland stadens egenheter. Des
sa sednare upptäcktes af en Alehyinistisk skomakare, 
Cascariolo, som trodde sig finna silfver uti dem, men 
fann endast fosfor. Vi köpte ett par, till åminnelse.

Då Kejsaren af Österrike sistl. år besökte Bologna 
och for uppför den branta gatan till kyrkan S. Maria 
di Lucca, sprang något af remtygen vid förspannet sön
der, så att vagnen började rulla med den häftigaste fart 
utföre. En svärm tiggare, som omgåfvo den, hängde 
sig på hjulen, hvarigenom vagnen hejdades och de så
lunda, med fara af eget lif, räddade monarkens. De er- 
höilo derför äPaoli (omkring I. Il : dr Sv. B:eo) hvardera.

Frågade man mig, livad jag anser märkvärdigast i
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Bologna, svarade jag utan tvekan s «Rafaëls Cecilia.» 
Bet synes mig värdt en resa hit, enkom för att se den
na tafla. Bologna, Lombardiska skolans Imfvudsäte, an
ses , i fråga om målningars rikedom , för den tredje i 
ordningen af alla Italiens städer, och Wand dess talrika 
konstskatter ipnehar nyssnämnde stycke obestridt första 
rummet. Det kan i det hela vara likgiltigt, hvilken ord
ning vi följa vid öfversigten af de här förvarade mäster
verk 5 men då vi äga en förkärlek för Ehrensvärd, Wand 
alla konstdomare, vilja vi taga hans uppställning till 
grund, helst han denna gång är mindre kort och para
dox, än vanligt. Slans anteckningar öfvcr denna stad 
lyda, som följer:

«Bologna. Han återsåg Raphaels vackra tafla 
Cec ilia. »

Den heliga har förkastat den världsliga tonkonstens, 
instrumenter, Iivilka ligga vid hennes fotter, och hon 
fattar orgeln. Hennes blick är lyftad mot himlen, med 
ett outsägligt uttryck. Hon är omgifven af helgon, hvar
ibland en himmelskt skön qninna. Englarnc i skyn tyc
kas lyssna till hennes toner. Det kan vara oss likgiltigt, 
nvilka de omgifvande helgonen skola föreställa. Det är 
kär icke deras namn, men penseln, som gör dem odöd
liga. De lefva och lefva för evigt. Målningen är, lik
som Rafaels flesta^ utförd på träd, men utmärkt väl bi
behållen.

«En artist som Raphael med antique styl, år 
Apelles.»

Ehrensvärd vill här med andra ord säga, att Rafaël 
vore fullkomligare, om han äg-dc mer af Antiken. Ehren
svärd tager här ieke ordet stil s'âsom utmärkande den 
techniska bildningen och formen, eller maneret, men
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den uppfattning af det skonas idé, som, till en viss grad 
oberoende af allt studium oeli all teclinisk konstnärsför- 
måga, utgör ursprungligen sjelfva arten af konstnärns 
snille, lians sätt att skapa, se och känna. Ty man må
ste medge, att studium och teclinisk förmåga äro grund 
och medel för stilen, men icke dess sjelfva väsen, 
som ligger djupare, nemligen i känslan, inbillningen 
och det æsthetiska omdömet. I denna bemärkelse röjer 
Ilafaël något snbjektift och känslosamt, (Ebrpnsvärd sä
ger på ett annat ställe «ett för mycket godt») i jem- 
förelse till Antiken, för hvars stränga skönhet den 
ringaste skymt af sentimentalism var fremmande. Det 
är alltid något vänligt, intagande, älskligt, man kunde 
säga personligt i Rafaëls stycken, som man icke, på 
det sätt, träffar hos de gamle. Rafaël är visserligen 
ideal, men han idealiserar en annan natur och ur en 
annan synpunkt, än Antiken. Skillnaden ligger här 
ieke uti olika mått af snille och konstnärsförmåga, men 
uti olika tider, skiften, folkslynnen, samt oskiljaktiga 
religiösa oeh æsthetiska begrepp. Rafaël närmade sig 
likväl, med undantag af Michel Angelo, både först oeh 
längst till Antiken. Ilan vågade kanske icke mer, för 
att blifva förstådd. Hade han blifvit född sednare än 
ÏVinkelmann och Lessing, och efter det kännedomen af 
de gamles konstskatter — som under Rafaëls tid var 
torftig nog — blifvit så betydligt ökad genom upptäckten 
af Pompeji, Herculanum ock Stabile, så bade han möj
ligen tillegnat sig ännu mer af Antikens anda.

«En artist behöfuer mgclcet. Icke nog ha vett (ar
tistiskt förstånd) , icke nog ha eld (snille och skapande 
förmåga)} han skall, som en tingdom ketnner kärlek, hän-, 
na det ädla. “ 11 etta sednare yttrande är så sublimt tänkt
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och så klassiskt uttryckt, att det alltid kommer att qvar- 
stå, såsom ett axiom, icke blott för den bildande kon
stens utöfvare, men för snillet på hvad bana som helst, 
inom det skönas område.

« Utan det sköna i det vackra, är en tafla ett Ra
phaels mästerstycke.»

Vi trottsa hvar ocli en, att, vid första påseende, 
draga en klar slutsats ur denna aforism 5 ty att det skulle 
blifva ett Rafaëliskt mästerstycke af en tafla, der det 
sköna felades i det vackra, tyckes väl vara ett nonsens. 
Men man måste alltid erinra sig den stora skilnad , som 
Ehrensvärd gö'r mellan «det sköna» och «det vackra.» 
«Del högsta sköna» säger han (i konsternas Filosofi) 
«finnes blott hos det högsta väsendet, hos Gud sjelf; 
men om det högsta väsendet skulle göra sig synligt, som 
person, så skulle hans skönhet så öfverträflä vårt begrepp 
och elektrisera våra känslor, att organerna vid dess åsyn 
försattes i en rörelse, som förstörde menniskovarelscn.» 
— Men den eviga skönheten äger sin reflex i Naturen 
och dess vackraste form är mcnniskogestalten, hvilken 
åter af Antiken blifvit fullkomligast återgifven. — Här 
stannar hos Ehrensvärd det skönas begränsning, oeh hvad 
som befimncs derunder, hänför lian till det vackra, äfven 
Rafaels yppersta arbeten. Funne han, som han säger, 
i någon af denna mästares taflor «det sköna i det vack
ra» , så «vore denna tafla hans mästerstycke.»

«När konsten skillrar en menniska är det icke nog, 
att denna menniskan ser lefvande ut-, den bör vara den 
vackraste menniska och lefvande på det vackraste sätt.»

Afven i den skönaste menniskonatur ligger något 
tillfälligt, något bristande i fullkomlighet, som ej får 
skönjas i idealet. Derlör måste den sanna mästaren ej
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blott efterbilda en sfeön individualitet5 lian måste inträn
ga i Naturens anda ocli bilda i dess egen mening, — 
cn uppgift, som äfven de största artister blott sällan lyc- 
l;ats fullkomligen lösa.

<1 Uti Petronii kyrka såg han gamla taflor, alltid 
en vällust, att se, elivar och af eho.»

Detta måste vara ett misstag. Det anmärkningsvär
daste i Petronii kyrka är en staty af Sansovino. I fråga 
om målning är denna kyrka snarare den minst rikt be- 
gåfvade, och nästan alla andra tempel i .Bologna äga 
bättre tailor, t. e. S:t Catharina en Madonna af Rafa
ël • S. Martino tailor af Lans lärare Perugino, o. s. v.

Men den yppersta taflesamling i Bologna — och 
som Ehrensvärd troligen menar med sin S. Petronio —■ 
är la Pinacoteca, der — utom Rafaëls ofvannämnda S. 
Cecilia och Francias samt Peruginos mästerverk — He
re af Caraceiernas, Domenichinos, Guido Penis, in, fl. 
berömda arbeten förvaras.

«I Cabinetterna såg han en svärm af Guide, Guer- 
chin 8Cc. 8Cc. SCc. 8Cc. 8Cc. 8Cc.»

Det är märkeligt, att man uti ingen skola finner en 
sådan jemlikhet af brister och förtjenster, som uti den 
Bolognesiska, af hvars mästare man svårligen skulle kun
na säga hvilken vore bestämd t den första, t. e. Dome- 
nichino, Guido Beni, Albani , Caraccierna , Guercino, 
Lan franco, o. s. v. Detta har Ehrensvärd troligen velat 
utmärka med sina sex Äc., hvilka han ditsatt, liksom 
för att bespara sig mödan af att nedskrifva namnen. 
Euiediertid hade Caraccierna tillvunnit sig ett sådant an
seende , att man för dem en lång tid glömde de klassi
ska målarne af det sextonde århundradet'. Det var den
na usurperade ryktbarhet, som stött Ehrensvärd, hviikcn



såg skarpare, än både hans samtid och det nyss förflut
na sel,let, för att ieke tala om det närvarande. Äfven 
den Helleniske Goethe har i våra dagar åt Caracciernu 
och Guercino inrymt ett högt rum 5 men ehuru mycket 
konstsinne Goethe äfven äger, är han dock ieke artist, 
såsom Ehren svärd var, och äger Iivarken hans fasta stånd
punkt, såsom konstdomare, eller hans insigter i det tcch- 
mska. Snarare märker man på Goethes yttranden, från 
ohka tider, inflytelsen af en artistiskt-litterär omgifning —- 
af hvars medlemmar hans vän HofRådet Meycr i synner
het verkat på rigtningen af hans konst-studium 5 och 
man kan deraf äfven förklara de motsägelser, man hos 
honom någon gång upptäcker. Med all aktning för Car
ra ci er na kan man ej neka, att icke något rått, oädelt 
och i visst afseende torrt vidlåder deras arheten, sjelfva 
Ludovicos icke undantagne. Dessa Eklektiker hafva kom
pilerat från de garnie mästarne på samma sätt, som R0- 
marnc röfvade från Grekerna, då de hos sig samlade 
Hellas konstskatter, sjelfva dock oförmögne, att någon
sin hinna dessa förebilder. Detsamma gäller äfven om 
Guercino, ehvad än Goethe vid första bekantskapen med 
hans arbeten uti Cento kallar honom «ein männlich ge
sunder Mahler ohne Hoheit —- mit eine zarte moralische 
Grazie» — och otatalar «die Leichtigkeit, Reinlichkeit 
und Vollendung seines Pinsels», som man ser « mit Er
staunen.» Men följom Ehrensvärd vidare:

«Rafael älskade han altid, antingen de voro af ho
nom sje f, eller af hans Skola, ty, sade han, der finner 
man tycke af styl.»

Vår författare definierar i «Konsternas Filosofi» or
det stil sålunda: «styl bemärker det sätt, hvarmed konst
nären känt -, al känslosättet härstammar styl. » På elt
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annat ställe i samma skrift säger han vidare, att Rafaël 
är « den ädlaste, men med en liten öfverdrift, icke i starkt, 
men i ett för g o dt. » I denna bemärkelse röjer Rafaël 
äfven, såsom vi här ofvan nämnt, stundom något subjek- 
tift oeh känslosamt.

«Uti Instituten såg han tajlor af I'll al di. In
genting röjer mer vår Nordiska smak, än det tycke man 
haj t för plafond, som plafonerar. öppen himmel i ett 
tak, ett rum utan tak, sådant är yra.»

Plafond-omeringar funnos, som bekant, redan hos 
de gamle 5 men dessa mästare i sann smak öfverlemnade 
dem hufvudsakligast åt architekten oeh öppnade ej på 
denna väg ett äfventyrligt fält för målaren. Någon gång 
har man väl i fornlemningar funnit plafond-målning an
vänd , men artisten hade då endast inskränkt sig till pryd
nader i dekorationsstil, oeh icke, såsom i sednare tider, 
satt en mängd handlande personer oppe i luften. I)en 
som egentligen, bland de moderna, bragte plafond-mål
ningen på modet, var Melozzo da Forli, hvilken derige- 
nom ansågs hafva utvidgat konstens gränsor. Innan den
na konstart — eller målningen di sotto in sk, som Ita- 
lienarne kalla den — blef förderfvad af hans efterföljare, 
ägde den åtskilligt för sig och kunde ej fela att, såsom 
nyhet, göra effekt. Målare-konsten hade icke längesedan 
vunnit genom införandet af horisontal- luft- och Jiniti- 
perspektiverna, och nu tillädes ett fjerde, som man kun
de kalla vertikal-perspektivet. Den ytterliga svårighet, 
som plafoncringen, eller figurernas förkortning, med
förde för konstnärn, i förening med den uppgift, som 
nu förelädes konoin, att icke allenast i denna ställning 
bilda lätta, naturligt sväfvande figurer, men äfven istör
re skala uttrycka immateriella föremål, såsom luft och ljus.
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bidrog idkc litet, att väcka en täflan. Så länge plafon
der målades såsorn af Rafaël, Michel Angelo, Coreggio, 
Giulio Romano m. fl., hölls genren inom sina naturliga 
gränsor och lsundc på sitt sätt vara interessant, elniru 
icke klassisk. Men när man började att — såsoin Pietro 
da Cortona — måla Aeneas’ flotta i taket och låta histo
riska personer vandra i luften öfver våra hnfvudcn, för
föll denna konstart till den onatur, som Ehrcnsvärd med 
skäl ogillar.

Att han skrifvit tycket för densamma hufvudsakligen 
på «Nordens» räkning, är en ensidighet, hvartill troligen 
lians underkännande af vår konstsmak i allmänhet förledt 
honom. Norden utgöres, enligt hans definition, utaf 
allt, som ligger Norr om Alperna. Visserligen finnes i 
detta så tillskapade «Norden» mänga plafond-målningar, 
men i förhållande till landet äro dock dc flesta och stör
sta uti Italien, och att man äfven der haft «tycke» för 
denna «yra», bevises väl bäst derigeriom, att dc beröm
daste mästare användt deras pensel till åstadkommandet 
af «rum Utan tàk.» I stället för «Norden» borde Eh- 
rensvärd, enligt vår tanke, skrifvit «de Moderna.»

vilan såg Anatomi-saker' i vax. Desse hade en 
oh/ggKgare ton, än de i Florenz; men, sade han, de 
voro icke derföre bättre gjorde.»

Vi halva ännu ej tillfälle ätt jemföra samlingen i 
Florens med den härvarande, förfärdigad af Mäd. JMaz- 
zolini3 men dén «ohyggligare ton» somE. tillägger den
na, utan att arhetcnä derför äro «bättre gjorde», hän- 
syftar på den råa natörhärmniug af föremålen, som ut
märker denna samling.

ullan såg Guides S:t Pierre, så omtalt, så väl 
målad, så bra conserver ad, och så ful.»

Taf-
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Taflan forvaras i palatset Zampieri. I allmänhet är 
Guido maniererad, oeli detta kunde för den antikt sinna
de Ehrensvärd ej vara annat än stötande. Enligt hans 
indelning utgör «det täcka» mellanlänken af «det sköna» 
och «det stygga.» Men «det täcka» äger två grader, 
nemligen «det vackra» och «det fula.» Det fula ligger 
således, enligt hans konst-theori, mellan det stygga och 
det vackra, lutande ömsom åt någondera sidan, och kan 
således äfven innebära ett vackert, ehuru han kallar det 
fult. Dock — detta torde vi, vid ett annat tillfälle, ut
förligare afhandla.

« Vid åsyn af denna tajia blef han bestört. Hvad 
olycka sade han, att det går an att mala väl med lag 
styl och hvad är icke detta för ett stort hinder i kon
sterna. »

Med den låga stylen menar han «den styl, som på 
minsta sätt har en känsla af sjukdom, eller af någon ting 
öfver eller under måttan ; den som på minsta sätt har en 
öfverdrift , antingen i en visad styrka , eller i ett visadt 
behag. » Det behöfves således icke iner än att en tafla 
röjer effektsökande, för att Ehrensvärd skall klassera den 
bland den låga stylens alster. På detta sätt kommer han 
äfven, i Konsternas filosofi, till det resultat, att alla 
målare bos de moderne, ända från Cimabue och Giotto, 
ända till närvarande tid, Rafaël inbegripen, inålat i den 
«låga stylen,» och endast Antiken arbetat i «den höga.» 
livad han eljest kallat «den stora smaken,» tror man 
vara cn uppfinning af honom sjelf, för att i allt vara 
egen 5 men uti Italien nyttjas stundom benämningen 
«Gusto granden i samma bemärkelse, som af honom.

Innan vi lemna Bologna skola vi egna några ögon-
91 Del.
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blicks uppmärksamhet åt ett ämne, som de flestc resande 
förbise, ehuru det är {fans!;a interessant, nemligen skilj
aktigheten af folkdialekterna. Vi hafva dermed gjort 
början i Venedig och vilja fortsätta våra anmärkningar 
vid hvarje hufvudort uti Italien, der folk-mundarten äger 
något särskildt och karakteristiskt. Dante Italienska 
skaldekonstens fader, likasom man plägar räkna Luther 
såsom den klassiska Tyska prosans — upptager icke min
dre än fjorton bestämda folk-dialekter, på sin tid, nern- 
ligen den Toskanska , Romerska , Napolitanska , Kala- 
hresiska, Sicilianska, Sardinska, Gennesiska, Hoinagno- 
liska, Anconitauska, Lombardiska (dit han räknar den 
Bolognesiska), Trevisanska, Venetianska, Friulska och 
Istriska. Bland dessa fann han Bolognesiskan äga före
trädet framför flera andra; men antingen måtte språket 
under hans tid varit betydligt olika mot hvad det nu är, 
eller också måste de andra dialekterna då varit rent af 
barbariska. En värre stympning och sönderhuggning al 
orden —• alldeles som om en grammatisk Procrustes 
rådbråkat dem — kan inan svårligen tänka sig. Ilvem 
kan väl t. c. i dessa språkets utstötta hittebarn: egnussr, 
lagrm, arzvu, asn, o. s. v. igenkänna de välbildadc och 
harmoniska ljuden: cognoscere, iBgrime, ricevuto, asinol 
— Man tror sig snarare höra Holländska, än Italienska, 
då det sämre folket slår opp sin språklåda, och om man 
sjelf vill försöka, att eftersäga några af dessa dialekt-ord, 
påminner man sig, hvad språkmästaren en gång sade åt 
en person , då han ville lära honom , att rätt uttala ett 
svårt Engelskt ord: Monsieur, ouvrez les levres 8L fer
mez la bouche. Se här några flera språk-krvmplingar, 
som vi nyss träffat: «pssr» (potere), «pssi» (po tete),
«bso» (bisoijna), «cuerch» (coperchio), »pssen» (possiamo),
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vag dars» (aquetarsi), «jerl hier lu là » (era jeri egli cola). 
Som man ser, stöta Bologncsarne ut vokalerna, i stället 
att Venetianernc utelemna konsonanterna, hvilhet gör de
ras mundart så välljudande och smekande. Några ljud 
påminna om Ryskan, t. e. «V a rd «’ ho savu», hvilka 
sex ord (se io non ho saputo) uttalas hastigt, som ett 
enda. Seco heter på Bolognesiska sigh, alldeles som på 
Svenska.

På vår begäran visade oss värden en tryckt hok, i 
denna, dialekt. Såsom profbit afskrifver jag följande 
lilla tirad, hvaraf jag med möda kan gissa något ord: «Ai 
vgne po fora du dint, lungh ana spanna $ tutt plos, stort 
in tel gamb j in somma al pare al gran diavl, ch’l’arè 
fatt inspirtar dalla pora tutt i tus d’Bulogna. »

Likväl har denna mundart ägt flera, och, som det 
påstås, ganska talangfulla författare, hvadan den tillrcg- 
lor och utbildning säges stå framför många af sina med- 
syskon. Bet tretton sekler gamla , under sitt blomstran
de tillstånd af 12,000 studerande besökta universitet här- 
städes har väl dertill hufvudsakligen verkat och måhän
da är det denna utbildning, som fader Dante afsctt, då 
han gaf denna dialekt sin mention honorable. En förf, 
vid namn Cesare Croce, som lefdc på 1500-talet, utgaf 
icke mindre än 508 hrochyrer i detta tungomål. Åtskil
liga andra, såsom Lotto Lotti, Megnani, Lelio Landi, 
o. s. v. hafva riktat det med arheten, som gått till Acre 
upplagor. I början af förra seklet förenade sig 20 Bo~ 
lognesiska skalder, att utgifva en folk-roman kallad Ber- 
toldo con Bertoldino e Cacasenno, hvilken utgör ettslags 
Italiensk Ulspegel, och är öfversatt på ifrågavarande Dia- 
letto urbano. Bland öfversättningar på densamma be
römmes äfven lassonis Secchia r apil a -, Orlando jurioso

0*
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af Doktor Eraclito Manfredi (hvilkcn tolkning dock ej 
varit tryckt), samt 'Tassos Gerusalemme liberata, hvilkcn 
efterbildning, af Francesco Neri, börjas sålunda:

« A vuoi cantar d’l ij arm, e del Sulda 
Ck’iibero Varea d'Mssier Bamndiè -,
Con clViniegn e faditja al s’è studià 
In piar Vantiga terra d?i Zudiè.
Al I)iav Jl i mess la co pr tgnir du’ dit 
I Turch, e, i Sarasin fien d’man e piè ÿ 
Mb i armasin buffitn, ch ï suo cumpaqn 
Fie al ciel itirnar, elVi avean vulta i calcagn. »

-Floren t, Mars 1820.

Den 7:dc om morgonen lemnade vi Bologna, för 
att fördjupa oss i Apeninnerna. Vi hade tagit vagnen 
ensamme, i afsigt att der beqvämligen utbreda vara böc
ker, kartor, SCe. samt i ro anställa våra betraktelser 5 
men Vetturinen behag'ade, tvertemot öfverenskommclsc, 
skänka oss till sällskap tvennc herrar, efter allt utseende 
enstaka iemningar af Fra Biavolos hand. Sedan vi pro
testerat och ordvexlat en timma, nödgades vi, till tidens 

. vinnande , gifva efter och tågade af med våra, nya kam
rater. Till middagen hunno vi Lojano, ett röfvarhäste 
midt i bergen , der vi undfägnades med en sjelfdöd ka- 
pun och några mögliga kastanier, för hvilken Lukulliska 
måltid oss alfordrades 14 francs, dem vi skyndade att, 
med glada ansigten och mycken tacksamhet för det bil
liga priset, erlägga, för att icke gifva Yärden och det hof 
af spetsbofvar, som omgaf honoin, ringaste anledning till
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en tvist, Ii vill; en i detta land stundom tages till före- 
vändning; för att meddela den resande några stilett-stygn 
oeli sedan plundra lionom. På vägen togo vi fram och 
laddade våra i Hamburg hopta rese-pistoler, livilha äro 
så inrättade ; att vid skottets allossande en 8 tums lång 
bajonett, eller dolk, flyger fram under pipan, med livil- 
ket nya vapen man således kan gå sin man på lifveti 
Ilvar sin sabel bade vi äfven. Anblicken af dessa in
strumenter gaf våra resekamrater anledning att fråga, 
om vi någonsin nyttjat dem, hvarpå vi, till aktnings vin
nande, svarade, att vi en och annan gång begagnat dem, 
och med fördel. Något vidare samtal plägade våra vän
ner icke sedan med oss.

Kloekan 9 om aftonen anlände vi till Covigliaio, på 
högsta spetsen af Apcninnerna, efter att bafva 4 eller 8 
gånger måst uppvisa våra pass och låta visitera våra kot- 
fertar, vid Gud vet allt hvilka tullar. Dessa pass- oeh 
besökare-ceremonier äro blott en indirekt beskattning för 
den resande, ty om lian ger drickspenningar, slipper han 
genast, men i motsatt fall låter man honom gälda med 
tålamod oeh förargelser hvad han ej vill erlägga kontant. 
Detta prejeri förekom flitigast i den del af Påfvestaten , 
vi genomforo, men inom Toskana hafva vi tyckt oss mär
ka spår af styrelse och ordning. För supé , nattqvarter 
och frukost i Covigliaio begärde man blott 8 francs per
so,, __ ett oerhördt godt pris.

Från Bologna till spetscu af Apenninerna räknar 
man 55 Italienska mil. Vägen går oupphörligt uppföre. 
Vågnen var förespänd med tre åsnor, och der större 
branter förekomino, förstärktes de med en bäst och två 
oxar. Vi stego ofta ur och vandrade uppför dessa öds
liga berg, der man mest träffar eländiga boningar, samt
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Ma och fattiga mennisltor. Man sknlle tro, att det cna 
följ tic af det andra , och att nöden oeh skönheten icke 
äro slant. Norden oeli Södera ïemna ömsesidiga efter- 
dömen deraf. På första a fd el ningen af denna bergskedja 
är vextligheten ännu rik, särdeles af bvetc ock vinstoe- 
kar. Längre upp ser man blott spridda kastanier oeli ekar, 
dock endast i dvärgskepnad mot deras bröder på slättbyg
den, oeli högst oppe är allt öde oeli dödt. Yld vandrin
gen genom en kal bergstrakt erfar man en känsla af för
ödelse, vul att se den skråfliga oeli ofruktsamma natu
ren , och ehuru vackra stora berg äro på afstånd, eller 
i en tafla , medför deras närmare bekantskap intet ange
nämt. Spetsarne af Apeninnerna samlade ock lössläppte 
moln, den enda rörelse af lif i naturen, vi märkte om
kring oss.

Vid Pietra mala, omkring SO Italienska mil från 
Bologna, sågo vi sent om aftonen en låga uppstiga ur 
jorden. Bönderna kallade det en vulkan. Den uppsti
ger doek nr sjelfva jordytan oeli ej ur någon krater, 
leke ens någon remna i marken synes på det ställe, der 
den flammar opp , för att, då den är starkast, upplysa 
nejden. Den släckes af vinden, men tänder sig åter, 
om man bringar ett eldfängdt ämne öfver marken.

Från Covicjliaio går vägen allt utföre. Framkomne 
till Tacjliaferro lemnade vi vagnen oefi tillryggalade den 
återstående delen af vägen, omkring två Svenska mil, 
till fots, Taflan är förändrad. Pinier, Cypresser, La
ger , Oljeträd, Myrtenhäckar och den glada rankan 
fägna ögat. Vid första anblicken af Florens , liggande 
på en slätt oeh genomfluten af Arno-floden, föreföll oss 
staden foga ansenlig, så att vi frågade en kapusiner-



( i35 )

imink, om «let verkligen var Toskanas hufvudstad, som 
låg framför oss, hvilket kan bejakade.

Un dersökningen i tullen var ganska sträng oeh för 
första gången liulpo drickspenningarne intet. Sedan vi 
åter kommit i besittning af våra saker ocli vår vagn, bar 
det af genom gatorna , såsom om åsnorna kade skenat. 
Yi kunde i första ögonblicket ej begripa , huru det var 
möjligt, att åka så fort, utan att vagnen gaf den ringaste 
skakning. llörelsen var densamma, som då man, med 
rask rodd, föres uti en båt, öfver en spegelblänk vat
tenyta. Vi tittade ut genom vagnsfönstret och funno 
stenläggningen bestå af stora, fullkomligt släta ocli glatta 
basalt-stycken, sammanfogade som en mosaik, sannerli
gen den första gatläggning i verlden.

Schneiderjfs värdsbus, vid stranden af Arm, är 
bekant såsom det yppersta uti Europa, ock ehuru med 
någon bäfvan för vår kassa beslöto vi dock, att göra dess 
bekantskap. Det förnekade ej heller sitt rykte. Det 
säges äga 500 rum , trapporna öro prydda med marmor- 
stöder ock orange-träd, ock man finner kafféer , billar- 
der, bad-inrättningar, samt en bildhuggare-atelier inom 
bus. Serveringen är förträfflig oeh vi funno äfven den 
satsen bekräftad, att de bästa hotelier ofta äro de billi
gaste , emedan de behandla allt i stor skala ock således 
ined en måttlig förtjenst på livarje artikel kunna lemna 
stor behållning , bvaremof en olycklig vandringsman på 
ett af sinå-värdslmscn får betala hela förlaget för den 
tid lian dväljes der. En fördel , som den resande äger 
i förstnämnda hotel, Kr äfven den , att af värden få de 
bästa Vetturiner uti Italien, för bvilka bau sjclf ansva
rar , ocli livilket är en icke likgiltig omständighet, om 
man ämnar sig till Ilom ocli IN cap el.
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Vi bade Iiär samma nöje , som uti Venedig, Dres
den , m. fl. städer , att första aftonen af vårt vistande 
undfägnas med första representationen af en ny opera. 
Vid ett sådant tillfälle får man lätt ett så lialladt uppslag 
på publikens bildning och smal;. Man gaf på la Pergola, 
(den enda theater, som under fastan var öppenj, Rossi
nis Sigismondo. Till en början förundrade det oss, att 
theater-salongen, uti detta smaltens hem, var så föga 
vaeker, illa upplyst och medelmåttigt återljudande. Äf- 
ven chör, dekorationer och kostymer gjorde ingen 
heder åt Florens5 men vi fingo sedan höra, att hofvet 
är särdeles sparsamt mot denna dess egen theater, och, 
som bekant, finnes sällan något bedröfligare, än en fattig 
hot-theater, hvars hela tillvaro utgör en fortsatt repre
sentation af Kotzebues rörande drama: « Fattigdomen och 
den ädla stoltheten. » En ännu större anledning till för
undran ägde vi deri, att hela operan gick utan applau
dissement och utan hvissling, något som vi ännu aldrig 
höi t uti Italien, och, i förra fallet, knappt nog på något 
annat ställe. Publiken satt stilla och uppmärksam. Lib
retto u var, som vanligt, smörja. Kompositionen ägde 
åtskilligå vackra och effektfulla ställen, men vår Maestro 
hade denna gång stulit alldeles för mycket af sig sjelf. 
Hvarje sådan reminiscens anmärkte Parterren derigenom, 
att den önskade kompositören vara «välkommen tillhaka,» 
och vi hörde flere gånger roster, som ropade: «Ah'! ben 
lomato , Signor Rossini! Ren tornato!» Utförandet var 
stycktals godt. M:1I Mariant (Sigismondo) har en vac
ker altröst, men är ännu ej fullt utbildad. Ett vindande 
på ogoocn vanställer hennes i öfrigt ej obehagliga vttre, 
och mande äfven nagon gang sätta stifflören i bryderi. 
Mail. Manfr edini, fran Akademien i Bologna, sjöng



drottningens parti rätt bra , men bennes rost Lar sett 
sina vackraste dagar. Signor Bertozzi, en liten välfödd 
tenorist af den «gyllene medelmåttan» , var försedd med 
just jemnt en enda gest. En strnmpväfvare, som före
ställde konungen af Ungern, tycktes vara van, att draga 
vexel på publikens fullkomliga likgiltighet för Lans per
son, ty parterren låddes, som om den Lvarken hört eller 
sett honom. Emedlertid blcfvo vi, som hade beredt oss

Följande morgonen aflade vi det enda skyldighcts-

Eagersvärd, en några 60 års interessant, glad och tref- 
lig man. Han bebor ett palats, hvars tillhörande trägård 
årligen lemnar omkring 80,000 citroner och apelsiner. Här

till Gråberg af ITemsö'. Ilans hos har under vårt vistande 
här varit lika angenämt, som lians samtal upplysande och 
underhållande. Efter en diplomatisk hana af nära ett

ner, måste den, som är begåfvad med ett fint och träf
fande omdöme, alltid äga många bidrag till tidens hem
liga historia; och sådant är förhållandet med denna vår

teriscrande och troligen för ganska få personer bekanta 
anekdoter , om Gustaf III och Förmyndare-Regeringen , 
Reuterbölm, Armfclt, Munck, m. fl. — för att icke

E. ha, vi äfven haft tillfälle att göra bekantskap med den 
berömde Sismondi, samt flera interessanta män af diplo
matiska korpsen, såsom Eng. ministern Lord Burghers,
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(gift med en nièce af Wellington), M:r d'Ouhrîl, Rysk 
stats-sckreterare och ett ypperligt Imfvnd, Fitz,-Clärens, 
m. fl. —. Cavaliere * *, som varit i Sverge för 20 år 
sedan, påstod, att Svenskorna voro skönheter, alla utan 
undantag, i synnerhet Inga Åberg, och att man i Sverge 
för oOO It:dr Riksgäld kunde göra en fête för 200 per
soner, hvilka skulle Mifva så undfägnade, att alla hyrku- 
sltayne blefvo druckna af champagne. — Följande dagen 
hlefvo vi presenterade för Hertigen och Hertiginnan af 
Wurtemberg, hvilken förstnämnde är en okonstlad och 
trefiig herre. Hos Lord Burghers (som sjelf är kom
positör och hland annat författat en opera, kallad Pro
serpina , hvaraf stycken varit gifna på la Pergola) und
fägnades vi med societets-spektakel. Beverley, le Méde
cin malgré lui, in. fl. stycken spelades på Engelska. Säll
skapet utgjordes nästan uteslutande af Engelsmän, Rys
sar och Tyskar. Bland de få tillstädcsvarande infödin- 
garnc befann sig Napoleons svåger, Prins Borghese, 
hvilken vi blefvo föreställde. Hans hufvud är träffande 
likt en byst af Ncro *). — Fru Casagli, som sjungit här- 
städes med mycket bifall, har lemnat Florens dagen för 
var ankomst, för att begifva sig till Turin, der hon är 
anställd som första sångerska, mot 5,000 francs och en 
recett, för vår-terminen. — En otur kan jag ej förgäta, 
ncmligcn att ha bott härstädes 10 dar vägg i vägg med 
Matthisson, utan att veta hvilken granne jag ägde, och 
följ aktel igen utan att ha fått göra hans personliga be
kantskap, helst jag icke ens ägde någon aning, att M. 
då fanns uti Italien. Jag upplystes derom, då Lager
svärd en gång vid bordet frågade mig, om poëmet «Nun-

*) Uti stora galleriet i Florens.
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nan», hvaraf lian läst cn Öfversättning uti mina i Caslel- 
franco ej scquestreradc 'vitterhetsförsök, vore af den 
Matthisson, som samma dag lemnat Florens. Personens 
identitet var lätt förklarad och jag hlef så myekct mer 
ledsen öfver den förlust, jag gjort, som jag troligen al
drig- får den ersatt, då min Tyska rese-tur nu är slutad 
och jag måhända ej får tillfälle, att förnya den *).

En af de mest angenäma umgängeskretsar i Florens 
är den hos Prinsessan Albani — den siste Stuarts enka 
och föremålet för Alßeris kärlek **). I denna krets 
samlar sig hvad hufvudstaden äger utmärktast i bildning, 
oeh den öppnar för fremlingen ett rikt tillfälle för in- 
teressanta iakttagelser. Icke utan ett med nyfikenhet och 
beundran blandadt deltagande betraktar man den qvinna, 
som ensam på jorden förmådde dämpa och leda ett al 
de vildaste, omedgörligaste lynnen, som någonsin fun
nits, och för hvilken, ensam hland sitt kön, den lågan
de , Söderländske skalden känt kärlek , såsom äfven in
skriften på Alßeris graf ännu bevittnar: «c/uam unice 
dilexit. » Man har i allmänhet trott, att Alfieri och hans 
älskarinna voro hemligen gifta, men äfven Abbé Caluso, 
som emottog hans dödssuck, äger sig derom intet bekant. 
Mot slutet af den stora skaldens lefnad tilltog hans med
födda melankoli. Man fann honom nästan dageligen sit
tande allena uti en kyrka, orörlig som en marmor-stod, 
under hela timmar, för att lugna dessa furier, vreden

*) Vid ett sednare besök i Tyskland Sr 1837, ägde förf. det 
nöjet, att i Stuttgard personligen lära känna den intagande 
ocli älskvärde skalden.

#*) född Grefvinna Louise Stolberg, färniäld med Prins Carl 
Stuart, sista afkomlingen af Stuartska huset och pretendent 
till Engelska kronan.
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och mjältsjukan, om livilka lian sjelf säger, att de aldrig 
öfvergåfva;. honom :

«Due fere Donne, anzi due Furie atroci 
2 or’ non mi posso — ahi misero! — dal franco j 
Ira SC Malinconia. »

Utl en sonett, som han skrifvit under ett här be
fintligt porträtt af honom, målar han sig sjelf till utseen
de oeh lynne 5 lång och med hufvudet något lutadt, Lvit 
hy, blåa ögon, öppen anblick, rak näsa, vackra läppar, 
utsökt sköna tänder, « blekare än en konung på thronen, 
alltid vred och aldrig elak, med lynnet och hjertat i 
ständig strid : »

«Pallido in viso pik ehe un Re sul trono — 
Irato sempre e non maliqno mai 
La mente e il cuor meco in perpétua lite.
Alfieri, hvars sjelfständighet i snille, men ännu mer 

i Charakter, icke fördrog efterbildningens bojor, eller att 
följa den gamla upptrampade stråten, afsåg en omskap- 
ning af sitt lands vitterhet. Man finner i honom mot
satsen af den veka oeh försmäktande Metastasio -, oeh A. 
W. Schlegel har med få ord skildrat honom då han sä
ger, att lians sångmö är en Amazon, med Spartansk upp
fostran , oeh han sjelf theaterns Cato. Men blott med 
Stoiska tänkesätt hänför man ej , som skald. Alficris, 
synnerligen i början af bans bana, bristande kännedom 
af all annan litteratur, än den Fransyska, vållade troli
gen, att ban liksom mot sin vilja följde de Franska mön
stren. Han påstår väl sjelf, att han med flit afhållit sig 
från de Franska författarncs läsning , för att ej lida i 
originalitet. Detsamma sade äfven Metastasio $ men de
ras egna stycken tyckas mot dem bära vittnesbörd. livad
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betyder på det hela, att Alfieri afskaffat honfidentcrna i 
sorgespelet: att han nyttjar andra personen, eller du, i 
stället för det Franska Seigneur, om han ej poetiskt 
uppfattat sitt ämne, ej gifvit sina föremål lif oeh färg, 
skänkt handlingen mera intéressé, ntan bibehållit det gam
la rnonologiserandc och dialogiseraude maneret? De, som. 
i detta ögonblick synas vilja omskapa Italienska scenen, 
inse visserligen rigtiglieten af allt detta. Men beklagii- 
gen äga de ej Alfieris geni, åtminstone så vidt vi förmå 
domina, eller om dem äga kunskap. Tretti år senare 
kade Alfieri måhända blifvit, till anda, Italiens Ii y ron.

Man har hland Æfien's efterlemnade papper funnit 
en mängd skrifter, kvilka det varit fast bättre för hans 
författare-rykte, att icke alhnängöra. Medan under sin 
lefnad tryckte han tvenne af handlingar : Della Tirannide 
och II Principe e le Lettere, dem han dock aldrig ntgaf, 
men kvilka nu äfven sett dagen. I den sednare vill kan 
bevisa, att litteraturen endast kan blomstra hos ett fritt 
folk. Det är eljest bekant, att, sedan han lärt känna 
Franska revolutionen på närmare håll, fattade han till den
samma ett dödligt hat och ansåg den hafva befläckat beh 
tillintetgjort frihetens heliga sak. Se il Misogallo. Af 
hans sex efterlemnade komedier kan man på sin höjd 
finna, att han saknade allt anlag för det humoristiska och 
skämtsamma i allmänhet, ehuru det cj felas dessa stycken 
drag af originalitet. Han synes haft Aristophanes till fö
rebild. Som vanligt äro ämnena politiska. Han kallar 
den ena VUno (ett gäekeri öfver monarkien), den andra 
I Pocki (en satir öfver Aristokratien), en tredje I Trop
pi (der han anfaller Demokraterna), en fjerde il Divor- 
zio (parodi på de Italienska giftermålen), o. s. v. Ett 
äf dessa lustspel liar till föremål de nya (nu gamla)



( 14?. )

Franska filosofernas bemödande, att undergräfva Religio
nen. Hos Alfieri är satiren icke personlig. Han följer 
det gamla: dieere de vitiis 8Cc. Mera lyckade äro lians 
lyriska satirer, t. c. il Cavalierè servente veterano, 1’Edu- 
eazione, I Pedanti, in. fl.

Då man erinrar sig livad skalden, i sin sjelf-biografi, 
berättar om sin vanvårdade uppfostran, måste man för
undra sig öfver den, af en jernvilja underhållna, verk
samhet, b var ige nom ban, vid en redan långt framskri
den lefnads-alder — 55 år ■— ej allenast kunde återtaga 
det förlorade af sin bildning, men äfven, under ett oro
ligt ock kringsväfvande lif, uppsvingade sig till sitt fä
derneslands förste dramaturg, lemnade 15 eller 20 tra
gedier, öfversatte Homer, Virgilius, Terentius, m. fl. 
klassiska författare, ehuru, som bekant, lian först efter 
sitt 40:de år började lära sig Grekiska. Man berättar om 
hans öfversältnings-method följande. En ung lärd upp
läste och öfversatte på prosa originalet. Alfieri gick opp 
och ned på golfvet, med sin skriftafla i handen. När 
han lyftade upp pennan, var det till tecken, att han ej 
lättat meningen. Föreläsaren måste då taga om versio
nen, tilldess Alfieri knackade med pennstiftet i taflan, 
då föreläsaren tystnade, Alfieri nedskref sin vers och 
gaf sedan åter tecken till föreläsningens fortsättande. 
Det hände, under den tid detta arbete varade, att Alfi- 
eri, på flera månader, ej vexlade ett ord med sin före
läsare.

Alfieris stoft hvilar i kyrkan Santa Croce, der bans 
monument böjer sig emellan Michel Angelo’s ocli MaC- 
chiavellis grafvårdar. Det är ntfördt af Canova oeli fö
reställer — såsom ofta denna bildhuggares griftinonumen- 
ter — en qvinna (Italien, med Prinsessan Albanis an-
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letsdrag), sörjande öfver cn medaljon. Arbetet bidrager 
ej, atl öl:a Canovas ryktbarhet.

Då vi vidrört den Italienska litteraturen, vilja vi tif- 
lägga några drag i taflan af dess närvarande tillstånd, 
kos oss ännu mindre allmänt kändt. Vapnens skiften, 
de politiska rörelserna och odlingens gång i allmänhet 
kafva naturligtvis derpå inverkat.

Cesarotti är bildad efter antiken, men har blifvil i 
vissa fall de Gamles vedersakare. De Latinska versar, 
livarmed han började sin bana, lofvade i honom cn lihc 
af Vida och Fracaslorio. Men så snart han blifvit he- 
kant med Ossian, öfvergaf han allt, för att studera detta 
fenomen. Han lemnade snart en öfversättning af Mor- 
vcns sångare på Italiensk blankvers, och beledsagade den 
med noter, riktade till en del mot Homerus. Anställd 
såsom Grekisk professor i Padua, höll han föreläsningar 
öfver Demosthenes och Greklands största talare, men i 
stället atl upphöja dem, sökte han visa sina åhörare, att 
den vördnad, man för dem hyser, mera härrör från de
ras ålder, än deras värde. Napoleon, som med förtjus
ning läst hans Ossian, utnämnde honom till medlem af 
Styrelsen. Cesarotti uttryckte sin tacksamhet deröfver 
medelst en af handling om «menniskans rättigheter,» en 
sång till Napoleons ära, o. s. v. — Emellertid uppgick 
med den allmänt lästa och beundrade öfversättningen af 
Ossian liksom en gryning af en annan litterär bildning, 
än den under ett par sekler rådande. Det torde intéres
sera någon af våra läsare, att se huru Ossian tager sig ut 
på Italiensk hlaukvers. Vi afskrifva derföre hans invokation 
till Solen, i den Engelska och Italienska öfver sättningen :

Ossian :
O thou that rollest above, round as the shield of



( *44 )

my fathers! Whence are thy beams. O, sun ! thy ever
lasting light? Thou earnest forth, in thy awful beauty5 
the, stars hide themselves in the sky 5 the moon, cold and 
pale, sinks in the western wave. But thou thyself mo-
vest alone: who can he companion of thy coursel------
But to Ossian thou lookest in vain5 for he beholds thy 
beams no more ; whether thy yellow hairs flows on/ the 
eastern clouds , or thou tremblest at the y ales of the 
west. But thou art perhaps like me for a season, thy 
years will have an end. Thou shall sleep in thy clouds, 
careless of the voice of the morning! ëCc.

Cesar otti:
O tu che luminoso erri, e rotondo,
Come lo scudo de’ mid padri, 0 Sole,
Bonde sono i tuoi ray g i? e da ehe fonte 
Trai Veterna tua luce? esci tu fuora 
Bi tuà beïlezza maestosa, e gli astri 
Fuggon dal cielo : al luo apparir la luna 
Nell’ onda Occidental ratio s’asconde 
Pallida e fredda 3 tu pel ciel deserto 
Solo ti muovi 3 e chi potria seguirti 
Nel corso tuo? — —
Ma indarno Ossian lu guardi! ei piu non mira ,
T tuoi imidi raggi, o ehe sorgendo
Con la tua chioma galeggîante inondi
JLe nubi Orientali, o mezzo ascoso
Tremi nel Occidente in sii le porte.
Ma tu forse, chi sa ? sei pur’’ coni’ io 
Sol per un tempo, ed avran fine, o Sole,
Anche i tuoi di? tu dormirai già spento 
Nelle lui nubi, senza udir la voce 
Bel malin ehe ti chiama ! —
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Vid sidan af Ce sur otti böra vi nanma hans Vän 
Mmtu -, ej hans like i snille, men i bemödanden att af- 
bryta den gamla entonigbeten i sitt lands vitterhet. Han 
liar öfversatt Pleasures of Imagination, flera stycken af 
Pryden, och skref ett ode till Cesarotti, hvaruti ban 
lenmar ett slags Charakteristik äf främmande nationers 
mest utmärkta snillen. Åt Englands skalder inrymmer 
lian dervid ett högt rum. Den allmänna uppmärksamhe
ten fastades på Albions sångare 5 man började studera 
Milton och Shakspeare, under det de mera sentimentala 
läste Young. — Måhända böra vi ej med tystnad förbi
gå Pepoli, hvilken i rygte inom Italien en tid nästan 
hunde anses som Alfieris medtäflare, ehuru han numera, 
och scrdelcs utom sitt land, är föga händ. Han uttänk
te ett slags nytt drama, hvilket han ansåg Shakspeariskt. 
Hans stycken vunno bifall för en kort tid, men äro nu 
för det mesta glömda. Jemte honom uppträdde Giovan- 
ni Pindemonte, och beherrshäde en tid scenen -, under 
det Alfieri mottogs temligen kallt. Men äfven hans ryg
te har tystnat, och man nämner nu blott hans broder 
Ippolito Pindemonte, om hvilken vi redan yttrat OSS.

I den didaktiska poesien torde Italien ej hafvä att 
uppvisa någon lyckligare skald, än Parini. Amnad fran 
början till det andliga ståndet, men genom sjuklighet och 
lamhet urståndsatt, att inträda i något offentligt yrke , 
egnade han sig uteslutande åt vitterheten. Hans första 
försök, —- utgifna, om vi ej irra oss, under pseudony
men Ripnno Eulipino, — gjorde lycka. Men det är i 
synnerhet hans poem II Giorno, som grundat hans rygt- 
barhet. Det är, liksom Oxenstjernas Dagens Stunder, 
indeladt i fyra sånger 5 men detta är äfven den enda lik- 

% Del
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lief: poemerna äga. Den Svenska skaldens sång är så 
till'sägande en fysiogitomik öfver naturen, uttydande dess 
stumma drag; hans dikt talar ej blott till ögat, men äf- 
ven till hjertat; hans ton är elegiskt-idyllisk. Ben Ita
lienska skalden deremot anlägger med ironiens flua pen
sel en tafla af de högre klassernas förderfvadc seder un
der hans tid. Man kunde anse hans hok vara för säll- 
skapslifvet detsamma, soin Macehiavellis prins för poli
tiken: under sken, att gifva en förnäm yngling råd, huru 
han skall använda sin dag, målar han det lysande för
dertet i de högre kretsarnc. På sina ställen har han 
gifvit ett slags romantisk färg åt tallan, genom kontrasten 
äf riddartidens mod och bragder mot scdnare tiders vek- 
lighet. — Parinis förtjenst ligger icke , allenast i värdig
heten af hans Stil, men äfven i den måtta oeh sans, In ar
med han begagnade sina satiriska vapen. Han ställer 
sig liksom mellan dem han fördömmer och den uppreta
de hopen. Derom vittnar äfven en anekdot ur hans po
litiska lif. Vid Fransmännens ankomst till .Italien, var 
lian närvarande i en folksamling, hvars vilda lösen var: 
«JLefve republiken, död åt aristokraterna!» —- Lefve re
publiken och död åt ingen, eländiga pack! ropade Pari- 
ni, och folkhopen åtskildes. Hans litterära anseende har 
förlorat vid den upplaga , som Mifvit besörjd af hans 
skrifter, och som utgör 6 delar, dä lians stycken af för
tjenst endast kunna fylla ett hand. Utom II Giorno fö
rekomma några oder, hvarpå Italienarne sätta högt värde. 
Parini var af en ädel, sjelfständig och frisinnig charakler. 
Man lefde och dog i fattigdom. Då andra skalder dedi
cerade sina stycken till höga beskyddare, vägrade1 han 
till oeh med att uppläsa någon vers hos de förnäma, oeh 
säger derom sjelf;
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Me, non mi to a pereotere 
Le dure îllustri porte,
Nudo accorra, ma libera 
II regno della morte,

Monti liar ansetts såsom Italiens snillrikaste förfai« 
tare efter Alfieri ; en del af hans beundrare tveka ej, att 
ställa honom framom den sistnämnda, och gifva konom 
rummet näst efter Tasso. Hans oafbrutna verksamhet 
oek hans förmåga att poetiskt behandla dagens händelser, 
göra honom på en gång till en af de mest mångskrlfvan
de författare och till ett föremal ömsom för det högljud
daste bifall och det bittraste tadel. Han är full al eld, 
lifiighet och behag, och då han i spåren af Alfieri be
trädde kotlmrnem, fann man honom förena dennes styrka 
med Metastasios välljudande versar, jemte cn förhöjning 
af dennes kolorit. Detta gäller hufvudsakligast hans Ari- 
stodemo. Kort derefter följde hans Galeotto Manfredi 
och hans Cajo Graccho. Han ville deruti efterbilda cn 
eller annan seen af Shakspeare; men konstdomarn« för
kastade helt och hållet denna nyhet, och Italienarne fun
no de öfverklagade ställena « mycket för naturliga» — 
assai troppo naturali. Åfven nödgas man erkänna, att 
bans tragedier äro nog lösa i sin sammansättning, ocb att 
versen stundom är för mycket lyrisk, stundom nog ned
stämd. Missnöjd med de hinder, ban mötte vid skåde
spelets friare bekandling, öfvergaf ban Melpomenes thron. 
Tidens händelser ha eldat honom till mera .populära sån
ger. Af allt hvad han skrifvit, har troligen intet gjort 
mera uppseende, än hans Caniica in morte di JJgo Bas« 
ville, hvilken sedan fortsattes under olika former och 
förhållanden. Då dessa till en del politiska sånger, tryck-
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ta på olika tider, dels inom, dels utom Italien, äro svå
ra att åtkomma, vilja vi här om dem lemna några upp
gifter.

Basville, en deputerad af National-honventet, mör
dades i Rom. Monti, hans vän och tillgifven revolutio
nen, lyehades att i sin dikt på en gång frejda hans min
ne och försvara Romerska Styrelsen, som var misstänkt 
för detta brott mot folkrätten. Intet af skaldens stycken 
förskaffade honom större popularitet, än detta. En upp
laga deraf utkom i England, under titel la Revoluzione 
francese, och en annan i Frankrike, kallad II l)ante ;u_ 
gentilito. Anledningen till denna sednare benämning tor
de finnas dels i den efterbildning från Dante, som före
kommer i Basvilliana, dels deruti, att den versform - 
terze rime —, hvilken den Italienska skaldekonstens fa
der forst begagnat, är, enligt kännares vittnesbörd, för
ädlad (ingentilito) af Monti. I denna meter har han al
drig varit öfverträffad. Men knappt hade denna dikt 
Llifvit till fjer de sången utförd, förrän Fransmännens 
öfvervälde i Italien förändrade skaldens bana. Ett svar 
som han fick ar Påfven Pins VI, då han öfverlemnade 
sina arbeten , bidrog dertill. Hans helighet åtnöjdc sig 
nemligen, att endast upprepa ett par favorit-strofer al 
Metastasio, och tilläde: «Det skrifves numera inga såda
na versar i Italien.,, Monti bief nu folkförsamlingarnes’ 
Arméernas och de nationella måltidernas sångare. Vid 
alla tillfällen uppstämde han sina patriotiska hymner. 
Dessutom skref han mot presterna sina oder la Supersli- 
xione, il Fanatismo, la Visione, o. s. v. Men revolu
tionens vanner ansågo hans omvändelse icke fullt upprig- 
tig. Tvertom utkom en lag, som bestraffade dem, hvil- 
ka skrifvit till tyranniets försvar, och författaren till
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Basvilliana var liksom dess ögna märke. Nu begagnad 
Monti tillfället, då Påfven fördes f ängslig till Frankrike, 
att Ijunga ett anatbem efter honom. Om han dermed ej 
höjde sig i det politiska tänkesättet, fick han dock utöf- 
Va en liten sjelfhämnd. Yid Suwaroffs ankomst till Ita
lien flydde han till Frankrike , och skref der sitt poem 
In morte di Mascherani, hvilket äfven var heräknadt på 
politisk framgång. Knappt hade Napoleon hlifvit Kejsa
re , förrän Monti utgaf en dikt i sex sånger, kallad II 
Bardo della selva nera, deruti han besjöng verldseröfra- 
rens storhet. Denne, för att ej vara otacksam för en 
sådan hyllning, gaf honom tvenne ordnar, en lifstidspen- 
sion, och utnämnde honom till sin historiografi

Monti känner icke Engelska språket, men läser 
Shakspeare i öfversättning, och sätter det högsta värde 
på denna skald. Enligt hans yttrande äger verlden blott 
tre skalder, nemligen Homer, Dante och Shakspeare. 
Man har företagit en öfversättning af Iliadcn, utan att 
känna Grekiskan, uppmuntrad dertill af den gamla litte
raturens f örfäktare i Italien, hvilka f ägnade sig öfver en 
så mägtig bnndsförvandt i striden mot Cesarotti, som, 
enligt hvad vt tillförcne nämnt, icke ville inrymma rät
tigheten åt de Grekiska författarne, att vara uteslutande 
mönster. Men man kom snart öfverens, att en öfver
sättning, som ej var gjord efter originalet, ej kunde äga 
vitsord, och ehuru Montis versar äga ett stort värde, an
ses de mera för lians egna, än för Skaldefadrens. Der- 
efter lemnade denna outtröttliga skribent en öfversättning' 
af Persius, hvilken är al utmärkt förtjenst. Men de 
yttre tilldragelserna lemnade honom icke länge uteslutan
de ät sjelfvalda litterära sysselsättningar. Napoleon hade 
eröfrat Berlin, och sändt Fredrik den stores värja till
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Paris. Genast uppvaktade den Kejserliga hîstoriografen 
gin beskyddare med ett ode : La spada di Federico, oek 
icke långt derefter författade kan sin Palingenesis, der- 
uti kan utvecklar Pythagoras system genom Napoleons 
apparition i verlden. Ytterligare kar kan skrifvit oder 
öfver segrar, fredsfördrag, förmälningar, Prinsars fö
delse, m. ni. d., kvarigenom kan ansett sig böra visa 
sin tacknäinligket, ock det vittnar sannerligen om vidden 
och den ständiga spänstigbeten af lians snille, att nästan 
alla dessa stycken äro fulla af eld, poesi, ock utmärkta 
af teebnisk fulländning.

För att fullborda förteckningen af lians rik tal i ga o ek 
olikartade arbeten, böra vi slutligen nämna trenne större 
stycken, nemligen: Il Prometheo, La Musotjonia ock la 
Feroniade. Det andra i ordningen är en imitation af 
Jlesiodus. Det sista inncliäller beröm till Påfven för 
Lans företag att uttorka de Pontinska träsken, oek står 
illa tillsammans med lians senare utfall mot honom. Mon
tis fiender anförde äfven utdrag ur de äldsta upplagorna 
af dessa 5 poemer, kvarigenom de visade, att kan i sina 
senare lofoffer utbytt Påfvens namn emot sin nya be
skyddares. —« Slutligen bar lian varit sysselsatt med en 
Ordbok, för att komplettera den, som utgifvits af la 
Crus ca. I polemiken, kvaruti ban ofta tagit del, kar 
ban ej skonat sina motståndare, men visat deruti samma 
princsp-löshet, som i sitt politiska lif, ock varit ömsom 
Vän ock fiende af samma personer. Hans ovanliga lätt- 
bet att arbeta har derjemte tillåtit bonom, att und,erhålla 
brefvcxling med nästan alla märkligare personer i Italien, 
Han liknar Drijden deruti, att båda förnedrat sin litte
rära förmåga, bvilken de ägde att tacka för sitt anseen
de, till enskiloa beräkningar ock ett lågt smicker, oek
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hegge sâgo sig Yid lifvets gräns utan stöd ocli fallna i 
opinionen- Man måste beklaga, att en sä mägtig indivi
dualitet, som Montis, och cn verksam lefnad af nära 60 år, 
gått förlorade, åtminstone till en stor del, genom ett 
falskt begär att lysa och vara ett föremål för furstars 
nåd oeh dagens hyllning.

Innan den förändring i tänkesätten, hvilka Franska 
revolutionen i Italien medförde, derstädes uppenbarade 
sig, hade de flesta af dc författare, vi nu nämnt, redan 
till det mesta hunnit sin utbildning oeh stadgat sin bana- 
U<jo Foscolo, född 1772 på en af Joniska öarne,hvarom 
han sjelf förtäljer i dessa vackra versar;

Fru l'isole
Che col selvoso dorsa
Komp ono agli Furi, e al grande Jonio in corso- 
Ebbi in qual mar la culla:
Ivi erra ignudo spirilo 
Bi Faon la fanehdla $ ,
E se il nottumo Zefira 
Elando sui frutti spira 
Suonano i Uti un lamentar di lira!

Ugo Foscolo, säga vi, utbildades under demia brytning 
mellan de gamla ocli nya idéerna, och hans medfödda 
sjelfständighets-känsla, hans ädla frihets-sinne och hans 
krigiska bana bestämde honom snart oeh oåterkallelig en 
till de senares försvarare. Upptänd af barm öfver den 
glömska, bvari Alfieris stycken redan fallit, föresatte lian 
sig, att med ett sorgespel, täflandc i enkelhet oek flärd- 
loslict med dennes, åter fästa sina landsmäns uppmärk- 
samhet på dessa, som han ansåg, ej nog värderade skat
ter. Hans Tyestes, enkel till sin sammansättning oeh 
spelad af endast 4 personer, yann ett ütmärkt bifall, SjeH
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Tap lian den första, att skrifva en kritik deröfver. Han 
utgaf dereftcr sin roman Ultime lettere di Jacobo ab 
Ortis. Jüan liar deruti velat finna en cfterbUdning af 
Werther. Men om kärleken utgör Imfvudpassionen i 
Goethes arbete, är det onekligen politiken,, som råder i 
den Italienska berättelsen. Emellertid ägde den ett högt 
intéressé för författarens landsmän. Den är utmärkt för 
sin lågande patriotism, den blandade känsla af svårmod 
och kärlek, hvarmed lian omtalar sitt fädernesland, och 
äfven genom några vackra och originella målningar af 
menniskohjertat, samt ett skönt framställningssätt. Roman
litteraturen i Italien , bearbetad af Chiari, Piazza och 
några andra mindre märkliga skriftställare, fick ändfeligen 
ett arbete af förtjenst. Stylen, hvarpå Italienarne lägga 
så mycken vigt, bidrog hufvndsakligen till dess framgång. 
Foscolo förenar djcrfhet i tankar, med renhet och okonst
lad behandling i språk. Hans öfversättning af Yoricks 
Sentimental Journey bief jeinväl på ett smickrande sätt 
emottagen. Men den böjelse, de Italienska litteratörerna 
mer än måhända något annat lands äga, att deltaga i po
litiska förhandlingar och uttala sina trosläror i offentliga 
statsäuinen, kallade Foscolo snart, att visa sig på en an
nan bana, än den ensamt litterära, och der han skulle 
skörda ett större anseende bland sina landsmän, än hans 
i öfrigt förtjenstfulla skrifter troligen beredt honom. Då 
IVapoIeon sammankallade den Cisalpinska republikens no
tabler, erhöll Foscolo uppdrag, att författa talet vid 
sammankomstens öppnande. Man föresäg, att detta skulle 
hlifva en panegyrik öfver styrelsen? men motsatsen in
träffade.. Foseolo målade de styrandes klandervärda hand
lingssätt med en djcrfhet och en styrka, som satte alla i 
förvåning. PresterAdel, demokrater, främmande vålds,-
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kcäktare, egennyttiga cmbetsmän, smickrande publicister, 
— alla blefvo behandlade med lika stränghet. Han kal
lar dem dgamla slafvar , nyfödda tyranner!» ■— antic hi 
schiavi, novelli liranni. Ilan föreser ingen annan rädd
ning för sitt fädernesland, än Napoleon. Men äfvenin
för honom nedsjunker han ej till något smicker. Det är 
ieke samtidas fruktan eller hopp, säger han, som skall 
rista inskriften på Din graft det är den oförfärade efter- 
verlden! (Non le speranze o il tremore de1 cöntempora- 
nei, ma la imperierrita posteritå la tua sentenza scri- 
vera su la tua sepultura.) Man ser, då man genomlä
ser detta tal, som upptager 80 sidor, att författaren skrif- 
vit det med Tacitus i själen. Den litterära kritiken be
römde det för dess stilistiska frändskap med den gamle 
Domarens språk. För talaren medförde det ingen annan 
verkan, än att tillintetgöra hans fortkomst på den militä- 
riska hana, han valt. Deremot steg han så mycket högre 
i allmänna tänkesättet, och blef, egentligen att tala, fol
kets man. Efter Osterrikarnes besittnings-tagande aflta- 
lien, har Foscolo blifvit landsförvist och vistas för när
varande i Sehvcitz.

Vi frukta redan liafva gifvit nog utsträckning åt 
denna episod, ehuru mycket ännu kunde vara att tilläg
ga. Blott tvenne små anmärkningar vilja vi bifoga, nem- 
ligen att en strid mellan den Boinantiska och den Klas
siska vitterheten uti Italien, såsom i nästan hvarje annat 
land, börjat, och att denna bör härstädes blifva mindre 
koteri-strid, än på andra ställen, emedan Italien icke bar 
en hnfvudstad — hvars litteratörer vanligen öfva det öf- 
V ervägande inflytandet på nationen — utan ett dussin, 
hvilkas litterära opinioner alla äro oberoende af hvar
andra, till följd hvaraf det rätta och sanna lättare kan
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göra sig gällande ocli påräkna bundsförvandter i k varje 
del af riket.

JXågra ord vilja vi, enligt vår vana, slutligen egna 
åt landets särskilda mundart. Dess uttal är för frem- 
lingen så stötande, att den oupphörligt sårar ett aldrig 
sa litet musikaliskt öi'a. Skulle vi finna de ölriga af 
landets dialekter, med livilka vi ännu ej gjort bekant
skap, lika oharmoniska, som de, vi hittills förnummit, 
vore vi frestade säga, att vi ej hört det lägre folket ta
la Italienska uti Italien, med undantag dock af Venedig, 
livars folk dialek t, såsom vi anmärkt, är, om möjligt, 
behagligare än sjelfva den klassiska Italienskan.

Folket här nöjer sig icke med en, utan med två 
särskilda mundarler: den ena tillhör stadsboerna (dialet- 
to urbano) oeh den andra landtfolket (dialetio rustic»). 
Hen sednare är, som billigt, ännu hårdare oeh har me
ra egenheter d. v. s. obegripligheter för en Fremling — 
men båda äga samma grunddrag. Det är egentligen 
bokstafven k med hvilken ïoskan»me ej kunna komma 
om sams, men utesluta oeh tillägga bakfram, ungefär 
som Alandsböuderna *). Sålunda förvandlas ljuden cha, 
ehe, chi, cha, chu, till ha, he, hi, ho, hu, lrvilka ljud 
med den starkaste näs- och gom-accent uttalas, eller 
rättare utstötas, och hvarigenom Toskanarne äfven af de 
öfriga Italienarne ådragit sig spenanmet Hohoi och Ha- 
hafagiuoli. HyrSakcjcn säger t. ex., ieke Che cosa vo- 
lete? Uua carozza con due caualli? utan «Sie. husa ole- 
te? Una harozza hon due haalli?» Storhertigen kallas 
icke Duca utan Duha. — Afven hokstafven q får stry
ka af för det mäktiga h; t. ex. quindi, queslo, quale,

f) T. ex. ’Tresten eter Halm,’* i st. f. ’.’Preste» peter Alm.”
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o. Sv v. for hwintli, laves to, liivale. Andra språkför- 
■vridnirigar, såsom oilla, ailtre, i st. f. voila, aîiri, 
förekomma äfven ofta. Huruvida detta är en lemming 
af det gamla Etruskiska språket, eller en följd af bergs- 
boers allmänliga vana, att lägga vigt 1 uttalet på aspire- 
rade ord, såsom nyssnämnde h, liafva språkforskarne 
lenmat oafgjordt. Denna dialekt bar, såsom de öfriga 
uti Italien, en tryckt litteratur, livaribland märkes en stor 
folk-komçdi , kallad la Fiera (marknaden) af Stichel An
gelo Buonaroüi d. y. (brorson till den store Stichel An
gelo), b vilken pjcs spelar î fem dagar, samt en komisk 
ly el tedikt i 12 sånger, benämnd Slahnantile racqvistato, 
bvilken infödingarnc sätta framom Aassonis berömda Sec- 
chia rapita.

Men hvarför längre sysselsätta oss med döda Loki 
etäfver ock med grubbel om provins-dialekters egenhe
ter? — Vi liafva ännu föga mer än 8 dagar, att tillbrin
ga i Florens. Den lieliga veckan kallar oss till Ilom. 
Och bum värdigt tillbringa dessa arma 192 timmar , af 
livilka sömn, mat, säilskapcr, spektakler ock promena
der upptaga mer äu bälften? Hvar börja > denna laby
rinth aflockande ock fängslande ämnen, för litteratören 
och konstvännen? Här — på denna jordfläck, derifrån 
en sådan massa af nyare tidens bildning utgått? Der 
Michel Angelo, Dante, Petrarca, Boccaccio, Macchiavelli, 
Galilei, Americus*) och så många andra odödliga lefvat

*) Amerigo Vespucci, Florentinare, en anspräks-Iös styrman (tian 
var sjelf aldrig böfalhafvare under sina sjö-expeditioner) som 
ej anade, att lian en gång skulle gifva namn åt ungefär lialf- 
va jordklotet. Toskanska historien liar besynnerliga drag. Se
dan Florentinarne, i5ü7', utdrifyit det Mediceiska huset, blef 
Frelsarcn vald till konung i Florens med stor majyritet, men 
dock med ao nekande röster. Hans Officiella titel var: "Jesus.
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och vcrhat? Der Rafaels, Titians och Corregios mäster
verk dväljas; der den Mediceiska Venus, omgifven afså 
inånga Antikens konst-alster, thronar; der vid anblic
ken af Niobe med sina barn, åskådaren, såsom Rlop- 
stock säger, förgås af hänryckning; der Rafaels « Ma
donna della Sedia» och — hvarför ej ? — äfven hans 
Fornarina tillbedjas? Der — — Men hvarför längre up
pehålla inbillningen vid åtankan på dessa föremål, af 
hvilka icke hälften under denna korrta tiderymd kunna 
njutas? Doek, vi återkomma ju till Florens, efter vårt 
besök i Rom, och vi få då med mognare besinning öf- 
verskåda, hvad blicken nu endast hinner hastigt fatta. 
Se här 'bufvud-f öremålen: Domen — der Bruneies chi, 
först bland nyare architekter, frångeck den Götbi sk a sti
len i tempelbyggnader och hvälfde kupolen, i antik anda; 
— il Batisterio (döpelse-kapellet * *), en oetogon, liksom 
Vindarnas torn i Athen; dess bronz-portar, hvilka af 
Michel Angelo förklarades värdiga, att vara portar till 
paradiset; Camp anile1 n (klocktornet, 280 fot högt) af 
livit, röd och svart marmor, om hvilken praktfulla bygg
nad Kejsar Carl V yttrade, att den borde gömmas i ett 
föderal; det furstliga Graf-kapellet, med la Notte A Bü
chel Angelo; de 160 statyer, som pryda torg och gator, 
Iivaribland arbeten af den sistnämnde skulpturens åter
ställare af Giovanni da Bologna, m. fl.; Museerna, de 
enskilda tafvel-samlingarne, de gudomliga trägårdarne

Christus Rex, Florentins populi S. P. electus.” Vid denna lid 
var Michel Angelo republikens ingeniör och fbrtilïkationist, 
dömdes till döden vid stadens intagande, men erhöll nåd af 
Påfven för att. utföra några arbeten. — Galileus föddes samma 
dag som Michel Angelo. dog, och afled sjclf på Newtons fö- 

w delsedag.
*) Alla barn» som födas i Marcus, döpas i detta kapell.
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Boboli, — allt ? allt kan nu endast mcd èn flygtig blick
vidröras.

Endast åt ett föremål hafva vi uteslutande egnat nå
gra dagar, af fruktan att möjligen blifva hindrade återse 
det, — nemligen det stora galleriet af antiker och mål
ningar, grundadt genom Medicéernas frikostighet och för- 
ökadt af Leopold*). Redan i trappan finner man en 
skön Bacchus och en Genius, af obekant namn, men 
ogement söt! Man kan svårligen tänka sig något mera 
intagande, än denna lilla antik. I farstun helsas man 
af grundläggarne utaf detta Museum, hvilkas byster här 
äro uppställda. Svårligen kunde man undgå, att erfara 
ett smålöje vid betraktandet utaf denna samling karrika- 
tyrer, om en sådan känsla ej hämmades vid erinringen 
af de aktningsvärda egenskaper, Here af dem ådagalagt, 
och som rättfärdiga underskriften: Pater Patrice. Frans 
I, Leopold oeb Gaston äro i marmor, Cosmus I i brons, 
och Ferdinand, Cosmus II och Ferdinad II i por fyr, 
hvilket tager sig rätt illa ut i bildhuggeri. Vid ingån
gen stå en mästerlig Mars gradivus och en Silenus, med 
den lilla Bacchus på armarne, båda af hrons och af 
stort värde.

Vid öppnandet af dessa salar är man villrådig, åt 
hvilken afdclning man först skall egna sin uppmärksam
het, — den stora samlingen af Cesarernas byster, sta
tyerna, sarkofagerna, målnings-skolorna m. m. Vi be- 
slöto, att gå i den ordning katalogen föreskrifver, öf-

*) Under denna ädla furste, ett mönster för regenter, erhöll sam
lingen blund annat, Niobe's herrliga grupp, Venus Anadyomene,, 
den berömde Apollino, Endymion, o. s. v. Men lian gjorde 
mer: ban skänkte Galleriet, som tillförcne var regentens egen
dom, åt nationen.



( *5ß )

•vertygade, alt <le konstnärer, som ordnat galleriet, be- 
räknat föremålens fördelning på sådant sätt, att iiiteres- 
set skulle vara i jemt stigande. I denna förutsättning 
Mefvo vi ieke keller bedragne.

Samlingen af Cesarernas byster ar den fullständiga
ste , som linnes, oeh inan förvånas, att se den så full
talig, när man erinrar sig, huru — oberähnadt slumpen 
af k varje fynd under gräfningar, som ej medger upp
täckten af hvad man söker — flera kejsare regerat sä 
ganska kort tid oeh deras bilder vanligen förstördes ef
ter deras fill, af fiendtligä efterträdare. Tiberias in Ti-, 
berim! är ett bekant uttryck. Anmärkningen, att af de, 
kejsare, från hvilkas tid mynt äro sällsynta, bysterna 
äro lika sällsporda, bekräftar sig icke alltid. Åf Tibe
rius t ex. finnas få medaljer, men ett större antal by
ster (förundransvärdt nog då man erinrar sig det liât bare 
cfterlemnade) hvaremot af Agrippa ocb Caligula linnes 
en mängd mynt, men bögst få bilder.

leke utan en glad öfverraskning, blandad med stolt
het, anmärker en Svenslt vid J. Césars byst, något i 
fallet öfver munnen samt i örnblicken, som påminner 
om den bjeltc, hvilken sednast förde Sverges segrande 
bärar på den stora Gustaf Adolfs stridsfält. Bredvid 

Cesar bar Pompé fått sitt ruin, ieke i Cesarernas tide- 
längd, men i hjeltarnas. Af Augustus finnas tre byster 
från olika åldrar. Ansigtsdragen äro regelbundna ocb 
vackra, öfverénsstämmande med Suelonii beskrifniög-, 
lians dotter Julia är englaskön : arbetet ypperligt. Ti
berius (förmodligen afbildad i dc yngre åren) bar ett 
imponerande yttre. Han äger en förvånande likhet med 
Fältkommissarien * kos oss, bvars barakter oeh dygder, 
ehuru naturligtvis i mindre skala, äfven sägas befryndade
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med Imperatoras. Bysten af den hederliga Drusus skul
le jemväl kunna passera för en väl träffad bild af dusti- 
tie-Ilådet * * , äfvcnsom den dygdiga Agrippina, Ger- 
manici gemål, påminner om Friherrinnan * * *. Intet 
fäster lilligare bilden af dessa antiker i åskådarens min
ne, än oin han träffar någon bland bekanta, med Iivil- 
ken de äga likhet, oeh jag liar derför antecknat hvilka 
af härvaraude märkvärdiga byster liafva tycke af perso
ner, som jag känner. Lyckligtvis har detta sednare icke 
blifvit fallet med Caligula, — en högst egen bild, med 
insjunkna ögon, rynkade ögonbryn, kal lijessa, något 
skefvande blickar, — förfärlig! Bysten är förträffligt 
arbetad, — sällsynt, möjligen den enda, som linnes af 
detta vidunder. Britanniens är afbildad såsom barn. Al
drig hade jag trott, att Messalina varit så lik Grefvin* 
nan * * *, hvars dygd säkerligen ingen betviflar. Den
na byst är af alabaster, men lmfvudet af marmor — nå
got eget. Det är redan anmärkt i dessa blad, att iVero 
visar ett förvånande tycke med Prins Borghese-, vi kun
na här tillägga, att äfven byster af Napoleon, ehuru i 
mildrade drag, påminna om honom. I allmänhet röjer 
uttrycket i Neros anlete något mera godt, än vil dt, oeh 
cn här befintlig byst, der han är afbildad som barn, är 
ganska intagande. ISans gemål Poppea måtte hafva va
rit rätt interessant, om bon bär är life sig. I ordningen 
kommer Galba, för hyars af huggna hufvud en frigifveu 
bos cn af hans fiender betalade 100 gullstycken, för att 
sönderbulta det på sin herres graf. Måhända bar hans 
byst, ehuru sällsynt, ej kostat mer. Af Othon, som ra
kade sig hvar dag ock derlios var så skallig, att hans 
mördare Fabulas måste bära borrt lmfvudet i togan, 
emedan ban ej fiek något fäste i håret, är den här för-
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vä ra de bilden kan si; c den enda, som linnes*. Winekel* 
inan anser arbetet såsom klassiskt. Titi dotter Julia bar en 
tiipé som en svamp , på hnfvudet, ocb Vitellins ser precist 
nt, som om lian ätit opp sina nie millioner sestertier i 
supéer. Vespasianus ar alldeles lik gubben * * * *. Mans 
son Titus röjer i det yttre denna själsgodhet, som gjor
de bonom till deliciœ generis humanœ. Om Plautina 
och JMmitia är icke vidare att säga, an att den lorra 
bar en superb uppsatt hämning ocb att den senare jem» 
väl, som det tyckes, burit löshår. Sedernas, smakens 
och konstens förfall börja mer och mer röja sig. — När 
Bankiern 4 * i * * tog af mig så många procent för en 
vexel, trodde jag ej, att han skulle vara så lik den ädla 
Nerva. Deranot väntade jag lika litet, att Trajanus 
skulle röja uttrycket af ett får. Den blygsamma Plotina 
är lik Biskopinnan * * i Wcsterås. I Adriani sköna byst 
igenkänner man det lif, han återgaf konsterna. Yi öf- 
vergå några mindre märkliga namn och stanna vid An
toninus Pius, som är vacker, men har en besynnerlig 
dragning öfver ögonen, och Marcus Aurelius, om hvil- 
ken det kette, att den var gudlös, som ej ägde hans 
bild. Han bar regelmässiga, ädla anletsdrag. Bland dem 
jag känner bar ingen mera tycke af lionom, än sånga
ren Stieler, ehuru Bomarens ansigtsbildning är mera klas
sisk, än Sachsarcns. Commodus här syn för sägen: det 
dummaste uttryck man kan tänka sig. Pertinax har, 
likasom Alexander Serverus, inböjd näsa, något säll
synt hos en imperator. Didius Julianus påminner om 
Ihr, Puy. — Pescet'mius Niger har det uttryck, som 
JNcro borde hafva ägt, — grymt, nedrigt. CaracalWs 
insjunkna ögon och vilda utseende karakterisera honom

val.
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till. Denna hyst, förträffligt arbetad, benämnes i kata
logen «konstens sista suck. » Sant är, att de följande 
bilderna mer och mer vittna om skulpturens förfall. Ile- 
liofjabalus röjer, utan att vara ful, ett så dumt och obe- 
stämdt uttryck, att om man sammansatte en bild af vår 
korkade vän * och af * *, skulle porträttet vara fullkom
ligt. Här förbigå vi åter ett dussin byster, om b vil
ka , både för personernas och arbetets skull, icke är 
mer att säga, än att de finnas, oeh stanna vid Constan
tin den stores bild, undrande till en början, hvarfÖr den 
oduglige storspelaren * * i Stockholm skall vara så oer- 
kördt lik en man, som, bland andra småsaker, flyttade 
det Romerska kejsardömet till Österlandet. För konst
älskaren är arbetet af vigt, emedan det visar en af gra
derna utaf plastikens bastiga utslocknande. En allmän 
anmärkning måste vi slutligen göra, med afseeude åden 
bär förvarade stora samling antika byster. Om man 
uppmärksamt betraktar alla dessa hufvuden skall man, 
äfven utan att känna föremålen, nästan bestämdt kimna 
säga, hvilka tillhört republiken och hvilka kejsar-tiden. 
Det gifves i allmänhet en kraft, en storhet i uttryck 
hos de förstnämnde, som försvinner under tiden af 
Roms sedliga och politiska upplösning. Så går köli
sten, med få undantag, steg för steg vid sidan af den 
moraliska förstöringen, och mejseln liksom vägrar, att 
adla de föremål, som känslan af menniskovärde för
kastar.

För konstälskaren, endast såsom sådan, öppna dö 
ofri ga salarne ett äunu rikare oeh interessantare fält. Vi 
följa ej styckenas ordning efter deras konstvärde, men 
såsom de möta oss. Ulan skulle eljest förbigå alltför 

a Det. 44
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många, för att ensamt fästa sig vid vcrldsbcryktade mä
sterverk, livarigenom man gjorde andra mindre beltanta, 
men dock värde-rika arbeten, orätt. Anblicken af flera 
kolossala statyer fängsla först vårt öga. Vi märka : en 
Apollo med facklan (ändra kalla den en Prometheus) ; 
en Alls ; Trujanus i krigisk rustning ; Augustus-, tillta
lande folket. Alla dessa äro äkta antiker, i en stor ock 
klassisk stil. Vidare, i naturlig storlek: en Pan, med 
den unga Olynthus. En förträfflig grupp. l)c, som ej 
sett den beryktade Devrient i Berlin, kunna göra sig en 
föreställning om lians satyr-Iika bild, då de kasta en blick 
på denna skogsguds anlete. En, Athlet mästerligt ar
bete, förrådande en stor anatomisk kännedom bos arti
sten. En Victoria. Man anmärker, att bon är utan vin
gar. Halden förmäler, att åskan en gång slog vingarne 
af en bild utaf Segren, i Rom. Folket, blef bestört, 
men oraklet svarade: «Segren skall aldrig öfvergifva 
Rom; Hon har förlorat sina vingar.» — Ytterligare'en 
Athlet. Statyer af Urania, Pomona, Ariadne, samt en 
Preslinna. Dyrbara arbeten, särdeles livad draperierna 
beträffar, som de nyare så sällan fullkomligt väl behand
la. Ännu skönare är en Vestal, utmärkt väl bibehållen. 
Mellan flera fornforskare liar varit en strid, huruvida 
Vestalerna läto sitt hår åter vexa, sedan de en gång 
erhållit tonsuren. Lockarne under slöjan af denna bild 
tyckas afgöra frågan. Venere Vineitrice: sköna former, 
mästerligt och lätt draperi. En Hercules, en Calliope, 
en Pohjmnia, tvenne statyer af Venus, hvaraf en med 
Amor, samt tvenne statyer af Apollo. Dessa äro mer 
eller mindre restaurerade, men äga förträffliga partier. 
En Amor och en Bacchus, den sednarc stödjande sig 
på Ampelos. Dessa arbeten, hvaraf det sistnämnde grupp,
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äro från den Grekiska konstens mest blomstrande pe
riod. En skön Bacchante, bvars draperi röres af vindar- 
ne, ocli en.herrlig Mer curias, bvars formskönhet ej Jem- 
nar öfrigt att Önska. En Apollo och en alldeles tjusan
de Leda. Från dessa — man kunde säga underverk i 
konsten, om de ej snart fördunklades af andra — faller 
ögat på Venus Anadyomene, en af de herrligaste ska
pelser, någon meisel frambragt. Det tros, att motivet 
till denna staty är hemtadt från Apelles, hvilkén jem- 
väl i en tafla, såsom Vilnius berättar, framställt samma 
gudomlighet i det ögonblick, då bon, stigande ur böljan, 
saminanprässar eller utvrider de gyllne loekarne. — Un
derbart skön I Huru snillets gnista kan lefva genom se
klerna — och lefva i marmorn !

En Pallas. Hufvndet är ej antikt, men mästerligt 
utfördt. Hon stödjer sig på en funéraire urna, prydd 
med en basrelief, föreställande Mænadernas raseri. Ut
trycket af deras vildhet är utomordentligt. — En skön 
Faun, med sina små, knoppande horn. — En Gany- 
medes, af sällsynt fägring. En Venus — En torso af 
en Faun, högt värderad. Tvenne statyer af Marsyas, 
bvaraf den ena i rödagtig marmor, för att visa den stac
karen flådd. O, att våra misslyckade artister ägde den
na bild under deras ögon! — En Thetis (sällsynt i pla
stiskt arbete) — En Hyyieia; hårets anordning och dra
periet, vackra. En Discobolus. Man anser Greken 
Myron såsom fader för de flera afbildningar, som Annas 
af Discus-kastarne :

Este procul pueri: sit semel ille nocens *).

*) Mart. Nemligen då Hyacinlhue dödade».
H *
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Mästerligt arbete. En Jupiter — en Juno — en 

Minerva — en sårad Krigare — tvenne statyer af 
Apollo — och tvenne af EsJtulap — en Ohjnthns — 
cn Marcus Aurelius ’) — en Bacchus — en Leda — 
cn hvilande Apollo — en Melpomene ('medelmåttig). 
Alla dessa sednare arbeten äro mer eller mindre re
staurerade,

För att rätt uppskatta antikens värde kan man med 
dessa konst-lemningar jemföra några bär förvarade mo
derna skulptur-arbeten, ehuru dessa sednare ej äro af 
ringa mästare. Sc här t. ex. en Bacchus af Michel An
gelo. Det skall vara «glädjens gud» och han ser ut 
som ett nöt. I öfrigt — hvar är det veka och ljufva i 
den gudomliga ynglingens former? — Der åter en «Jo
hannes Döpare» af den förtjenstfulle Donatello. Ett 
ganska godt arbete, men hvilket ämnet Artisten bar 
nemligen, enligt katalogen, skolat föreställa honom ut
märglad af den fasta, han ålagt sig {exténué par le 
jeune). Också ser han ut som en utsvulten usling. Det
ta, jemte samma mästares basrelief, der åsnan faller på 
knä för sakramentet (se Padua), är bland exemplen, 
huru väl konsten är lottad, då den tvingas att vara nå
got annat, än sitt eget ändamål.

Nej, vändom våra blickar från legendernas offer till 
det rum, der den äkta konstnärn i marmorn förevigat 
det sorgliga skådespelet af en moders bäfvan för den 
dödsfara, som dels träffat, dels botar hennes barn, — 
ined ett ord till Niobe's grupp. Man står bestört och

*) Han har cn gloh i handen, snarliknaade ett äpple. Skulle 
denna staty möjligen vara en Paris?
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vantai1 att liera ångströpet från hcuncs läppar! Huru skön 
är lion likväl, midt under fasans uttryck! En modern 
konstnär kade troligen, för att göra henries ångest rätt 
åskådlig, mer eller mindre förvridit hennes anletsdrag. 
Den Grekiska mästaren åter har valt det ögonblick af 
hennes förtviflan, då all tanke upphör och hon står lik
som förstenad*), själlös, men så skön ännri i sin smär
ta, att hon säkerligen bevekt hvarje annat hjerta, än 
Eaton as oblidkeliga dotter, som ännu fortfar, att slunga 
sina pilar hland de döende barnen. Huru rörande är 
icke anblicken af den yngsta dottern, smygande sig till 
modrens knän, och hvilken den snart barnlösa söker att 
skydda med sin slöja, för den dödliga pilen ! Ingen scen 
af Sophocles eller Shakespeare är mera skakande, än 
denna grupp.

TVinckelmann angifver Scopas såsom mästaren. An
dre Praxiteles. För dem, som studera konsthistorien 
kan frågan vara af vigt; för åskådarn är den likgiltig. 
Säkerligen äro deremot statyerna — sexton till antalet — 
som bilda den cyklas, utförde af olika mästare, hvilket lätt 
förrådes af deras olika värde. Ojemnförligt skönast är 
Niobe sjclf. Af samma hand synas äfven det fjerde och 
femte barnet, till vänster från modren. En staty (den 
andra till venster, från ingången) tycks ej tillhöra hand
lingen, men uppgifves vara en Psyche, som erhållit sitt 
rum här, för att fylla antalet.

Från Nlobe’s grupp horde man icke vidare se något 
skulptur-arbete, så vida man ej beger sig till den så 
kallade Tribunen, der den Mcdiceisfca Venus förvaras.

*) Enligt Homer bief äfven Niobe,, efter hennes barns död, för« 
vändlad i sten.
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Ovidius säger på ett ställe om den Praxitcliska skön- 
hets-gudinnans bild, att hon var orörlig endast emedan 
gudomens majestät så fordrade;

{Vir(finis et ver a facies ijuam vivere er edas ,
Et. si non obstet reverentis posse movere).

Detsamma gäller om denna, hviJken FFinckehnann 
anser en efterbildning af den Praxiteliska. Det är skön
hetens kanoniska hoh, sammanfattningen af alla reglor 
för jordisk fägring. Att vilja heslmfva en sådan 
hild vore oförlåtligt, sedan så många fruktlöst försökt 
det. Byron, utan att heskrifva den, tecknar den häst 
då.han säger, att «hon fyller luften omkring sig med 
skönhet, vi andas odödlighet och himmelcns förlåt är 
för oss till hälften undandraget — För evigt kedjade 
vid konstens triumfvagn, som slafvar, stå vi der, och 
vilja ej fly» — Blickar, pulsar och hjertan bekräfta, Pn- 
tmT, ■dem, menskan äger ögonblick af gudarnas lifdåhon 
kan skapa dylika bilder» *).

■ . Odet , som gerna blandar en droppe malört äfven i
den renaste njutningspokal, ville ej , att man skulle äga 
denna oskärad. Då statyn upptäcktes**) var den skadad 
på. icke, mindre än tretton ställen. Måhända hafva de
fekterna tillkommit under sjelfva gräfningen, Emeller
tid äro skadorna), så vidt möjligt, hotade. De, som en
dast i gips-aftryck sett denna bild, hafva svårt att veta, 
hvad som är tillagdt af en sednave hand. Detta är icke 
mindre än kela högra armen, hälften af den yenstra 
(från armSiOgen nedåt , samt smärre partier i sjelfva krop
pen, mindre märkbara ***),

#) Se 49 t’l 1 oplj med 53 stansen af Childs Jlarold, IV sangen, 
**) Uti VUle Adriana.
#**) Så vidt jag känner Imfra blott trenn« resande. missnöjde
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Kimm vådligt granskap den Medicciska Venus är 

för hvarje skulptur-arbete, rymmer doclt denna Tribun 
ännti fyra antiker, som locka mer än en åskådares blic
kar från sjclfva kärlekens moder, och som, kvar i sitt slag, 
äro lika fullkomliga, d. v. s. oöfvcrträffade. Den för
sta är en ung Apollo, vanligen kallad stppoUino, väl 
bibehållen. Något ljufvare i kompositionen, form och 
uttryck kan man ej tänka sig. Likasom Venus bland 
gudinnorna, var lyrans mästare af gudarna den sköna
ste: hela begreppet af den fullkomligaste , ungdomliga 
fägring är uttryckt i denna bild. Det är en öfvergång 
från yngling till man, liksom från morgonrodrtaden till 
en skön dag. Den, som sett en engel i drömmen, kan 
tänka sig denna guda-yngling.

Lika märklig, i annat afseende, är den verldsbékan- 
fa eSliparen» L'Arrotmo). Det är oafgjordt och kan — 
i annat än konst-historiskt hänseende -— vara likgiltigt, 
om denna slaf skall föreställa Césars barberare, hvilken 
upptäckte den af Achillas och Pothinus gjorda samman
svärjning; eller Schyten, som, på Appollos befallning,

lemnat Tribunen i Florens. Den ena är Lady Morgan, som 
funnit den Mediceiska Venus ”denuée de physiognomieDen 
andra är Smollet , som lopp förargad ifrån sltönhets-gudiunan. 
Båda representera väl den sjelfständiga Engelska konstsmaken, 
men när man är förryckt af inbilskhet, som den ena och af 
Spleen, som den andra, bör man ej dömma i skön konst. De- 
non, som förstår dessa saker något bättre, yttrar om gudin
nans fot: Ce pied est si beau que, trouvé seul, il serait à lui 
seul un monument. — Vi böra för consequensens skull tilläg
ga, att den vittra Lâdy’n "lyckönskar dem, som ej läst Pe
danten Winckelmdnns skrifter” och finner i Cimabues Madon
nor endast ”ohyggliga vidunder.” Deremot påstår hon, son» 
måtte finna ett nöje i att åka väl, att de, som anlägga god* 
vägar här i verlden, bana sig vägen till himmelriket.”



hvässer jernet til! Marsyas5 exekution*), eller den, som 
upptäckte Catilinas sammansvärjning, o. s. v. ]\og af; 
karakters-uttrycket (lyssnande och hämndfullt), figurens 
hållning oeli.behandlingen af marmorn förråda ett så
dant mästerskap, att statyn med skäl räknas hland An
tikens mest klassiska, ouppMnnliga mönster. Den är 
derjernte fullkomligt väl bibehållen.

Till samma ordning hänföra vi gruppen af de tven- 
ne brottande (la Lotta), härstammande säkerligen från 
skulpturens mest lysande tidehvarf. Man kan ej utan 
förvåning se den på en gång sä konstmässiga och dock 
så naturliga sammanflätningen af dessa figurer, och huru 
de uttrycka icke blott det närvarande, men äfven angif- 
va det kommande ögonblickets handling. Detta är rö
relse i marmorn, sådan den bör vara, icke sådan Ber~ 
nini, och de följande mästarne af la belle manière, se
dan tlllskrufvade den. Sannna omdöme gäller om den 
här befintliga Faun, af hvilken Sergel troligen hemtat 
idealet till sitt mästerverk. Den sinliga, sjelfsvåldiga 
naturglädjen kan ej fullkomligare uttryckas. I anato
misk kunskap röjer konstnärn — utan effektsökande deri, 
som Mickel Angelo tillät sig — den högsta utbildning, 
Äfven här anmärka vi den sällsamma förmåga, de gam- 
la mästarne ägde, att genom muskelspelet så till sägan
de uttrycka viljan i kela kroppen. Man ser att denna 
Faun vill roa sig åt sin skrällande och pipande musik, 
och det gör ban äfven : bvarje fiber vittnar derom. Huf- 
vudet är modernt, utfördt af Michel Angela oeh ett 
bland lians allraskönaste arbeten.

*) Gronov. Thesaur. Antiq. Græc. T. 2. Denna gissning är sau« 
I. le aolikare, ty jernet likaar ingalunda nägot rak-instrument;
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Men — apropos af hufvud, så svindlar vårt eget re
dan vid denna mängd af konstveris, som i nästan hvarje 
vinkel af detta palats ioefca, fängsla oeli förvåna ögat oeli 
tanken. Ock ännu äro vi, i afseende på mängden af 
dessa föremål, icke halfvägs. Ack, du arma Korden! 
Icke en gång ett fattigt gips-aftryck liar du af de flesta 
bland dessa snilleverk, icke en penn-ritning af de liun- 
dradctals tailor, som sitta i rummet här bredvid! Ock 
likväl kar du framkragt Sergel oek Eaider antz, Byström 
ock Fågelberg, 'Breda, FVestin ock Sandberg. Oek 

' k y cm vet, hvilka konstens söner du ännu kan uppam
ma*)? Hvarför kan jag cj kalla någon af dem, hvilka 
förtjena att keträda konstens helgedom, men som nöden 
håller fjettrade Itemma, biand fjeliar ock snö, Lit i mitt 
ställe? Ock när skola en gång- Nordens store, såsom de
ras likar i andra länder, anse det hedrande, att vårda
oek uppmuntra unga snillen, kvilket, jemförelsevis, ko
star så litet ock bär så vackra ock långvariga frukter? 
Ett koppel hundar oek en slädtrafvare stå ofta i budge
ten till mer, än hvarmed man kunde hjelpa till vägs en 
fattig artist eller poet, k vilken, i rättan tid knipen, kun
de måhända blifva sitt lands heder. Nitet För målning 
vaknar kos oss först då man skall låta måla sitt eget por
trätt, ock kärleken till skulpturen på sin höjd, då.enarf- 
tagarc skall beställa monumentet öfver en rik slägting.

Dessa tankar flögo som mörka strömoln öfver vår 
själs horisont. Vi funno oss ej värdiga den stenflisa, 
på kvilken vi stodo, under det så mången af konstens

*) DS detta skrefs voro Läureus , Södermark och Mörner ännu 
i första utvecklings-perioden. Den förstnämnde hade visser
ligen redan målat mycket, men det var först uti Italien sona 
Laureus hlef bekant med sitt eget snille och visade oss hvem 
hau var.
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souci- suckade ohörd om inträde i denna helgedom. Hvad 
för oss var ett flygtigt, öfvergående nöje, hade för ho
nom varit en Icfnadsskatt. Hvad skulle det icke hafva 
inverkat på hans bildning-,, om lian i stället för oss, fått 
genomvandra Tribunen, för att, vid sidan af Antikens 
nyssnämnde mästerverk, studera de här förvarade origi
nal-arbeten utaf de yppersta mästare af vcrldens olika 
skolor i målning? Vi blygdes att så okunniga, så overk
samma, så litet nyttiga trampa klassisk jord — och lik
väl tyckte vi oss ieke vara de aliraråaste vandringsmän, 
eller vara utresta endast för att lära oss knyta halsduken 
med mera smak. —

Med återfattadt mod fortsatte vi omsider vandringen 
genom de öfriga salarna,.föc att åtminstone bereda oss till 
den närmare bekantskap meds dessa föremål, som vi ämna 
vinna vid vårt besök; på återresan genom Florens. Man 
kan taga Vasari i lia ml oeh vara viss, att, oberäknadt 
de mästerverk, som; uteslutande tillhöra denna samling-, 
här finna något af värde af hvarje god målare , han nämnt. 
En samling, i sitt slag den fullständigaste, är den al 
berömde målares porträtter, målade af dem sjeljva. Den 
räknar icke mindre än Trehundrade fjorton original-por
trätter, och deribland sådana som de egenhändigt Icui- 
nade bilderna af Rafaël, Titian, Michel Angelo, Leo
nardo da Vinci, Rubens, Van Dyck, Holbein, A. Dü
rer *), Lucas van Leyden, Rembrandt, L. Cranach, Mie-

*) Under A. Dürers porträtt bar ban sjelf strifvit:
Das wählt ich nach meiner gestalt,
Ich war sechs und zwanzig jahr alt.

Goethe yttrar pâ etfc Ställe ”Au§ meinem Leben'* något om den 
hederliga, af Romantiska skolan förgudade Dürer, soin torde



ris, Ilonthorst, Josua Reynolds, Rafaël Mengs, Ange
lika Kauffmann, m. lï. Af Svenska målare linnes kår 
en, nemligen Roslin. Correggios kild saknas.

Samlingen af antika Brons-arketen är, näst den uti 
Porlici, den rikaste i verldcn. Den utgöres af helfigu
rer ock byster, altaren ock andra heliga attrikuter, kan-, 
delakrer, lampor, vapen, husgeråds-saker, instrumenter, 
o. s. v. Samlingarne af antika Vaser r kaméer, mynt 
m. m, äro jemväl utomordentligt dyrkara. Kabinettet 
für moderna brons-arbeten är ett af de rikaste ock in
nehåller väl lyckade aftryck af de berömdaste antika ock 
nyare arbeten i plastik. Der förvaras en vacker hyst af 
Benvenuto Cellini samt Giovanni da Ro ! o (puis h e rö m da 
Mercurius, om kvilken Londoir-skrikenten Du Paty yt
trade: «Que ceux gui veulent voir le Mercure de bronze 
par Jean de Bologne se hâtent: le voilà déjà gui 
s’envole!» Sant är, att äfven Antiken knappt lemnar en 
förebild af något så luftigt, som denna staty ock att man 
förundras offer en till denna grad sväfvande metall; — Ka
binettet för handteehiingar hyser icke mindre ärt 516 
Folio-band med ritningar af Rafaël, Titian, Coreggiö, 
Mickel Angelo, Leonardo da Vinci, Perngino, Durer, 
Masaccio, m. fl. de yppersta mästare. Af Rafaël en
sam förvaras kär 102 stycken. Samlingen af antika Sar-

( '71 )

undfallit en ocb annan läsare. Han beklagar, att den Tyska 
konstnärn ej nog inträngt uti Italien, att ban nog litet.''för
stod sitt eget bästa, för att under sin resa i Nederländerna:; 
utbyta de stycken, med hvilka ban ämnade göra sin lycka,, 
mot några papegojor, gjorde drängarnes porträtter, för att spa
ra in drickspengarna , oeli tillägger : ”Mir ist so ein armer Narr 
von Künstler unendlich rührend, weil es im Grunde auch mein 
Schicksal ist, nur dass ich mir ein klein, wenig besser zu hel
fen weiss” — livilkct äfven utgången visat,
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koja g er visar Manil a«nat, Larn de gamle behandlade 
basreliefen. Vill man îiàfva ett fullkomligt motstycke 
till deras ädia och rena stil, behöfvér man blott kasta 
ögonen på den här bcfintligc, från Christna kyrkans för
eta ålder härstammande, basrelief, föreställande profe
ten Jonas’ historia, i tvenne tailor. Voro de gamle "Led
ningar i tronc,» så visa sig de nyare ieke mindre bar
barer i konst. I sammanhang ined Sarkofagerna före
visas en mängd lapidära inskriptioner, från Greklands 
och Moms lysande tider, hvaribland åtskilliga bögst säll
synta, samt en dei Egyptiska fornleinningar. Died den
na afdelning är äfven förenad en .mängd antika byster, 
bvaribland ett hufvud af Euripides — besynnerligt nog 
— i svart marmor 5 bilder af Pythagoras, Demosthenes s 
Carneades, Sappho (intagande), Alcibiades (särdeles tyc
ke af Österrikiska Eegations-Sekreteraren, Greffe W. 

i Stockholm), Sophocles, Aristophanes, Plato (lik vår 
Chormästare * *), Seneca, Ovidius,(ser ut, skulle man tro 
det, som besten F**), Hippocrates, Socrates, in.'fi. 
Öen sistnämnde är en trubbnos, icke så alldeles olik 
vår vän Sijerustolpe, när ban är mycket ond, d. v. s. 
när. Punschen är för svag. Vare sig af sammanstäinnin- 
gen mellan tvenne kärlekens och drufvans sångare, eller 
deraf, att likheten är i ögonen fallande, —- nog af, jag 
fann mycket tycke mellan den härvarande bysten aîAna
creon och Valerius,

Bland dessa antiker finnes en inodern bild af märfe- 
ligliet —- en Brutus af Michel Angelo. Den vilda, oböj
liga karakteren passade konstnärn väl. Också bar ban 
gjort en förträfflig anläggning till arbetet, men lemnat 
det ofulländadt. Detta har gifvit anledning till följande 
inskription, af någon rätt-trogen, fredlig medborgare:



Dum Bruti effigiem sculptor e marmore ducit 
In menlem sceleris venit, et abstinuit.

En radikal Engelsman (GrelVe Sandwich) fann den
na inskrift alltför servil ock tilläde cn annan distichon ;

Jtrutum ejfecisset sculptor, sed mente recursat.
Tanta viri virtus sistil — et abstinuit.

Ännu ett kabinett antiker kallas « Hermafroditens, » 
i anledning af en sådan kär befintlig bild. Ätergifvandet 
af en dylik idé i bildande konst (vi tala kär blott som 
plastikens vänner) kör till något af det mest underbara, 
ock de flcrfalldiga reproduktionerna deraf (t. ex. kär, i 
Villa Borghese, o. s. v.) visa, att det för de Grekiska 
konstnärerne var något så när cn älsklings-nppgift. Att 
fullkomligt efterbilda cn skön man eller qvinna, trotsar 
mejselns förmåga5 men kvad skall man då säga om fö
retaget, att af det kallaste ämne skapa en lefvande bilå 
utaf något så sväfvande ock okestämdl mellan qvinliga ock 
manliga former, mellan flicka ock gosse, som detta fe
nomen? Likväl kafva de gamla mästarne nti måkända 
intet ämne visat en okärmligare trollförmåga, än i detta. 
Också kafva de ej försökt återgifva bilden i vakande 
tillstånd, troligen for att icke beköfva skänka den något 
bestämdt passions-uttryck. Den förekommer skimrande, 
men oroad af vällustiga drömmar. Kan inan, som konst
när, tänka sig något på en gång ömtåligare oeb svårare?

Bland Here i detta kabinett förvarade herrliga anti
ker, är cn grupp af Amor och Psyche, som kyssas; en 
klassisk byst af Antinous öcb en lika utmärkt af Ale
xander den store; bilder af Jupiter, IVeptumis, Cicero, 
Ganymedes,-------

Dock vi lemna aldrig Florens, om vi skola fortfa
ra att beundra, hvad denna stad äger ypperligt i skön



ltonst *). Innan vi gå vidare måste vi doek knäböja vid 
Rafaëls Madonna della Sedia ock se oss druckna på 
hans Fornarina. Sådan var hon — som förkortade hans 
dagar.

Rihliotheket i Palatset Pilti förvarar en liten ma
nuskript-bok af Tasso, inköpt för 4000 francs. Han 
skref en temligen grof stil och korrigerade mycket. ■—. 
Jag kan ej erinra mig, att Goethe varit i Florens. Be
synnerligt, att besöka Rom oeh Neapel, och fara förbi 
«blommornas stad.»

( 174 )

*) Under läsningen af en sednare utkommen skrift finner jag 
hos en resande, Mr. Stendhal, (Promenades dans Rome) — i 
öfrigt en ganska qvick oeh äfven i flera afseenden vät kunnig 
författare — följande yttrande om Parma, Milano, Bologna oeh 
Florens; ”En six heures on peut apercevoir les beautés de
ces villes............Deux matinées ont su ff i pour
Florence. (! !) Sadant behagar emellertid en Fransysk pu
blik. Den ytlige Du Patfs resa har gått till jo upplagor; 
den lärde, ojemnförligt förtjentare de Brosse’s räknar blott 
cn, och hyem vet huru många ej Mr. S—s upphinner?
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It O M.

(Civilas in qua nemo hospesj tiisi 
barbants. Cic.)

Det är svårt när man är i Rom, att skrifva om nå
got annat, men för att cj lemna en lucka i våra anteck
ningar måste vi tvinga tankarne att gå kakläuges ock 
föra läsaren det mindre interessanta, men dock ound
vikliga, stycke väg, som ligger emellan Florens oek 
Rom. Man vet, ieke eljest hur det käns, att komma till 
«de sju kullarnes stad.»

Evelyn berättar, att han på denna väg mötte en 
Kardinal, resande med kök, säng och möbler, alldeles 
som Chefen för, en Arabisk hord. Kardinalen kände sitt 
land , och hade det berott af oss, hade vi rest på sam
ma sätt. Åtminstone koinmo oss måltiderna på de flesta 
värdshus att afundas det möra kött, Araben bereder sig 
under hästsadeln. Yägen öfver Eoligno är vackrare och 
försedd med bättre stationer, men vi liafva spart den 
till återresan.

Den tröst, som bugsvalar vandraren vid alla veder
värdigheter i detta land, — anblicken af en skön natur, — 
följer honom här endast de första posterna, eller till 
Siena. Denna väg räknas för en af de vackraste i To
skana. La Chartreuse är belägen i denna trakt. I Ste
na bör man se domkyrkan, byggd, eller rättare klädd 
med hvit och svart marmor. Golfvet, af samma dyrba
ra sten-art, är försedt med väl tecknade figurer. Brun
nen Blanda y på torget del Campo, är besjungen af 
Vante, som oss syntes temligen oförljent. Det vackra 
könet i Siena kar stort vitsord om sig. Olyckan ville 
att de flesta, vi råkade, voro puckelryggiga. Staden är 
också pnckelryggig, d. v. s. ligger på en höjd, till följe
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h vara f alla gator äro starkt sluttande och ingen åker ger- 
na i vagn, i anseende till det ständiga upp* och ned
bärandet, men omgifvande trakten är skön. Språket — 
ty språket är ändå själens första uttryck — är här vida 
mildare och renare, än i Florens. Visst fins här också 
en hop «lloinj.» dock ojemnförligt mindre. Deremot 
använda Sicnesarne på flera ställen fullare vokaler, än 
Italienskan vanligen medger. T. ex. a i stället för e 
och e i stället för i. Sålunda hör man conosciare,: vin
dare, rompare i st. f. eonoseere, vine er e, romper ej oeh 
amarh , leyyiarele , saparei, i st. f. amer o, ley ger e ti, 
saprei, o. s. v. — Fönindransvärdt är att’ förnimma, 
huru äfven denna mundart hiifvit i litterärt hänseende 
utbildad. Icke mindre än 5 vittra Akademier hafva här 
*— i en stad af för närvarande 16,000 invånare — från 
18 seklet derpå aidietat, nemligen VAccademia deyV In- 
sipidi (de dummas eller smaklösas), derjF Inlronati (de 
förbluffades) och Congrega dei llozzi (de råas). Blotta 
namnen utvisa något originellt.

Mycket är att se i en liten stad, som denna, — 
men hvar taga tid? Pihturicchios målningar, som man 
förblandat med Rafaéls, fordrade ensamt ett studium, 
men förbises af resande, som blott byta hästar. Utom 
de ofvannämnda Akademierna finnas för närvarande än
nu trenne — deyF Innominali —• i Fisiocritici och deyl’ 
Ardentiÿ vidare Universitetet (grundlagdt 1521), Bifilio- 
theker, Gallerier, Naturalie- Mynt- och Gravyr-samlin
gar. Siena har sin egen målare-skola, hvilken till oeh med 
räknas äldre än den Florentinska, emedan dess stiftare 
Guidone (1221—1262) uppträdde före Cimabue. En Ita
liensk småstad är dock olik hvarje annan.

Ett



Ett besynnerligt och något Österländskt bruk, sona 
jag hört omtalas, är detta. Till den heliga Catharinas 
ära, som säges född i dennä stad, borrtgiftas några flic
kor årligen på hennes namnsdag. Be föras hvitklädda 
oeh beslöjade genom staden. De ynglingar, soin ön
ska hemföra dem såsom brudar, afvakta tåget på ga
tan och Icinna åt den ntkorade en näsduk — på Musel- 
manniskt sätt. Om flickan är nöj d med anbudet, gör hon 
en knut på näsduken ock behåller den; vill bon åter ieke 
emottaga det, kysser bon på näsduken och lemmar den 
tillbaka.

Ï Siena bad en prest att få följa med i vår vagn, 
b vilket vi för det heliga sällskapets skull naturligtvis 
emottogq. Under vägen läste han ifrån sig en hel mängd 
synder i sitt breviarium och gjorde borsstecken samt 
bugningar så snail: ban hörde en kapell-klocka ringa. I 
öfrigt förekom lian oss temligen liberal, ty ban ömkade 
sig öfver Påfven, som han sade vara en stackare, men 
hade en. synnerlig vördnad för Napoleon. Ilans betjent 
hade ett stort rosenrödt hjerta bak på kapprocken, midt 
för sätet. Till hvad ändamål fingo vi ej veta.

Andra dagen, omkring Poderina oeh längre fram, 
fingo ansigtena en bättre art oeh folkets ögon började 
taga till ; men landskapet är glest bebodt, fult och ste
rilt , bvilket fortfor ända till Dom, med undantag af trakten 
kring Bolsena. Man reser öfver nejder af Java, och 
skådar dessemellan hedar, med ett slags ljung, föga 
eller intet af menniskor, bus, åkerfält eller skog. Lan
det är nästan intet odladt. Spanmål måste köpas. Ber
gen innehålla mineralier, men inan känner ej bergshand- 
tering i kyrkostaten. »lern hernias ifrån Elba. Ova rue

12
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bära jernringar i nosen > och hästar samt åsnor släpa 
sadlar af högst oformlig beskaffenhet. Djur-afveln är 
dock temligen god. Man ser stundom hjordar af får, 
getter, åsnor, o. s. v. — Vid yiguapendenle försvann 
bruket af karlhattar hos qvinfolken, som missklädde, och 
hufvudbonaden får en antikare form, af hvita, fladdran
de kåpor. Få sina ställen skönjer inan, att folket for
dom varit krigiskt. Karlarna, ehuru ej sällan trasiga, 
drapera sig med stolthet i stora kappor, vanligen bruna.

Påfve-staten är på det hela cn usel stat, och vore 
troligen ej till 0111 — såsom Goethe säger — jorden ve- 
lat sluka upp den. Vantro och lättja bära, i prest- och 
tiggareskepuader, — himmelrikets nycklar. Presterna 
uppfostra folket för det kommande lifvet, men ingen 
uppfostrar det för det närvarande.

I St. Lorenzo (hvilken hy Reichard utan skäl kal
lar den vackraste uti italien) började qvinfolken bära ett 
slags röda dukar på liulvudet. Bondfolket bodde isand
hålor. Längre fram, (kring Madicofani, Viterbo, o. s. v. 
är vägen malmblandad, stundom fylld med stycken af 
lava (hvilken åtminstone icke dammar) och öfver allt sy
nes spår af slocknade volkaner. Svafvelblandadc källor, 
som röka, och osund luft i dälderna omgifva den resan
de. Ben sköna trakten kring Bolsena blomstrar som en 
Oas i denna öckcn. Vid sjön ligger Lucien Bonapartes 
slott. Bolsena är byggdt på ruinerna af det gamla Vol- 
sinium. Nästan alla småstäder på denna väg — såsom 
Sienna, Viterbo, m. fl. — visa genom gamla murar, 
att de af ålder varit befästade. Vid Monteßascone (fla
skornas berg) bör man smaka vinet, som kostade den 
hederlige Johan Fugger lifvet -— propter nimium Estl 
Historien är för gammal att upprepas. Vin-Martyrens
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graf visas i kyrkan J. Flaviano ocii inskriptionen är ef- 
ter lians betjents uppgift. Vinet betalas bär medSPao- 
li (56 sk. Svenskt) buteljen och man bar deraf exporte
rat till England. Om landtmannen uti Italien förstod 
att behandla sina viner och invånarne i allmänhet ägde 
skymt af verklig industri, skulle för dem, genom vin- 
bandeln, en betydlig- rikedoms-källa uppkomma till icke 
ringa skada för Vin-monopolisterna i Frankrike ocb Por
tugal, ty inom Italien finnas viner, som, vederbörligen 
skötta, ieke eftergifva andra länders både milda ocb star
ka vinsortcr, och dc skulle derj ernte kunna lemnas för 
vida billigare pris.

Ju närmare man kommer den gamla verldens buf- 
vndstad, ju mera öde, flack ocb obebodd synes nejden. 
En ofta förekommande men mindre glad anblick är den 
utaf- aflutggna hufvuden och händer, som sitta uppspika
de utåt vägen, omvexlande med här och der uppresta 
stänger, på hvilkä svinga vissnade armar och ben, af i 
lifstiden aktningsvärda röfvare. Man tycker sig ibland re
sa genom en allé af dylika prydnader. Några hufvuden, 
för dyrbara att lemnas vårdslöst åt förgängelsen, äro in
satta uti j crabe slagna trä-burar. Huru mycket skräck 
och varning efterföljare i handtverket taga till sig af 
denna fortfarande exposition, lemnas derhän, men det 
vissa är, att den under sekler icke uppfyllt ändamålet. 
Vid vår genomresa brändes en nära landsvägen belägen 
skog, emedan den var tillhåll för banditer, af hvifka 
några lära föröfvat den bos Prins Lucien sednast begång
na iilbragd.

Ett kuriöst arbete att författa vore stråtröfveriets 
historia uti Italien, ty denna ridderliga handtering- fidler
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icke kar, som annorstädes, på en eller annan äfvenfyra„- 
res lott: den tillhör verkligen Nationens historiska lit 
och visar sig olika under de skilda epokerna. Till en 
början må såsom ett betydelsefullt faktum anmärkas, att 
Horns gudomliga stiftare, Divus Romulus, sjclf var ett 
slags röfvarhöfding och hans folk ett temligcn väl orga- 
niseradt röfvarband. Roflystnaden försvann aldrig ur de 
gamle Romares karakter ehuru den adlades till inkräkt- 
ningshegär. Under medeltiden fans uti Italien mindre, 
än annorstädes, säkerhet till Iif och egendom, och her
rar Condottieri beskattade den fredliga borgaren och den 
stadkars vandraren så bra, som någonsin i våra dagar 
Fru Diavolo och hans anliang. Under en stor del a£ 
Pålvarnas styrelse var regeringen föraktad (Sixtus V 
var den enda, som sökte kraftfullt utrota stråtröfveriet) 
och en fattig yngling, full af mod, gjorde hellre sin 
lycka under det han slog de Påfliga soldaterna, än der- 
igenom, att han tog stryk i deras leder. Folket ogilla
de aldeles ieke dessa föreningar mot den godtycklig-» 
makten ; det var den tidens Opposition och man såg 
ieke sällan i spetsen för dessa band, stundom bestående 
af liera tusen beväpnade, unge män af adeliga slägter 
— t. ex. Alfonso Piccolomini och Marco Sciarra. Äfven 
saknas ej exempel, ätt dessa « frivilliga y> af politiska skäl, 
haft medhåll af högst betydande personer, ja, någon 
gång af sjelfva Pafvc-regeringeti. Till wtkräfvande af 
enskild hämnd kunde inga pålitligare liandtäangare fin
nas. Be nästan oafbrutna inbördes krigen uti Italien 
voro äfven gynnande för denna handtering. Sålunda 
har det fortgått under sekler, och man må icke undra, 
om hos ett laglöst och eldigt folk, der äfven det äfven- 
tyrliga i ett slikt lefnadssätt är lockande, stråt-röfveriet,
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adladt af historiska anor, är svårare att utrota, än an
norstädes. Massan kan också ej få någon riktig före
ställning derotn, att det egentligen är något omit hos 
en röfvare, oeh när händelsevis en af de mest glupska 
föres till döden ropar folket : «J’overetto ! » Napoleons 
stränga anstalter, till bandithoparnes utrotande, ansågos 
af mängden såsom ett verkligt tyranni och knappt var 
lian borrta förrän med «den gamla regimen» älven de 
gamla goda plägsederna återkommit.

Under dessa betraktelser hunno vi la Stortå, sista 
stationen närmast Rom. Nu kunde vi ej längre tygla 
vår längtan att se denna stad, «der murarne veta mer 
än våra lärda,» och under det vetturinen hvilade mulor
na (vacker sammanställning) tågade vi af till fots det 
återstående af vägen, 9 italienska mil. Tramför oss så- 
go vi tvenne Gensdarmer till häst (alla stationer voro 
fulla af sådana), livilka drefvo framför sig- en röfvare, 
som de nyss tagit. Karlen var bakbunden och hade ett 
infernaliskt utseende. Vi gingo om detta sällskap, utan 
att göra vidare reflexioner. — Vid vägen, till höger står 
en klumpig sarkofag, som allmänt benämnes «Neros graf* 
vård,» himlen vet hvarföre*). Afven visas den sten, 
på livilken St. Loyola satt, då den heliga Jungfrun up
penbarade sig för honom ; men då man ilar till Titi och 
Gatos hem, till Horatii och Ciceros fordna boningar,

*) Pä stenen läses: C. Vibius Marianus. Presidenten Da Paty, 
cn fransysk lärd, livarom, vi nyss talt, Mef så förtjust öftrer 
upptäckten af Neros graf, att lian vid annalkandet till Rom 
Utropade : "C’est le tombeau de Néron qui l’annonce.” Hob- 
house, den griindlige fornforskaren och Byrons van, blef vid 
läsningen bäraf så vred, att han kastade 4o:de upplagan af Pre
sidentens resa pä elden.
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liai' man ej lid aU fråga efter en Jcsuiter-munks dröm- 
merier.

Vid första anblicken af Rom — vi ägde den redan 
innan vi hunnit Stortå, nemligen från bergen nära Bac- 
cano, — bief jag betagen, oeh det föreföll mig, sedan 
jag sett St. Peters Borne genom den blåa dimman, så
som jag genast borde hafva vändt om. Jag har sedan 
sökt förklara denna underbara känsla, men jag har ej 
Imnnat finna dess grund. Det föreföll mig, som hade 
jag nu intet mer att se i verlden. Sannt är, att ingen 
granskning af märkvärdigheterna i verklens hufvudstad 
mäktar skänka den liksom i ett ögonkast samman
trängda ljusning, som blott en blick på densamma väck
te. Dess intryck var likt det första af en ungdomlig 
kärlek, då man ser, känner ocb fattar allt, utan att un
dersöka. Glömdt var det, att en prest sitter på Césars 
thron ocb att verldsherrskarinnan knäböjer för slafvar- 
nas slaf (servus servorum)-, bland brutna tempel oeh thro- 
ner beherrsfcar ännu Minnet, liksom fordom Segren, en 
verld; det är inspirationens land, religionens vagga, 
konsternas helgedom, hvaij c bildad mans fädernehem, 
det är «själens stad»*),

^ åra fotter voro bevingade. Vi gin g'o nu på den 
ganjla Via Cassia. Snart hunno vi Ponte Molle (Mil- 
vio ursprungligen), der Constantin den store besegrade 
Maxenlim, Inträdet i Rom sker genom la Porta del 
Popolo (fordom Flaminia, efter vägens dåvarande namn). 
Första anblicken af torget del Popolo, strax innanför 
tullporten, är värdig den stad man beträder. lüidt på 
torget böjer sig Augusti obelisk , som fordom prydt Be-

*) The city of the. mul. Byron.
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liopolis, i fonden synas de Mula iikbfggda kyrkorna S. 
Maria dei Miracoli ock S. Maria di monte Sacro, och 
cinellan, samt å ömse sidor om dem, öppna sig de tren
ne sköna hufvudgatorna il Corso*), la Babuina och Stra
da di Ripetta, Jivilka sträcka sig så långt ögat hinner. 
Ingen stad angifver sig herrligare, och om än anblicken 
från Brandenburger-Thor och under den Linden (i Ber
lin) kan i modern stil kallas vackrare, väcker den dock 
cj denna känsla af otaliga fornminnen och grandios bygg- 
nads-prakt, som inträdet på Piazza del Popolo. Oak- 
tadt solen skridit långt ned på hiinmelen fullföljde vi 
vår väg, rakt genom staden, öfver den herrliga Piazza 
Navona (fordom Alexander Sever! Circus) förbi Teatro 
di Pompeo, öfver Ponte S. Angelo, förbi fcastellet at 
samma namn (i fordomtid Adriani ryktbara mausolé) till 
S. Feters-kyritan **). Vi trädde in på torget, omgifvet 
af den kolossala peristilen och prydt af de tvenne herr
liga fontänerna, mellan hvilka höjer: sig den verldsbé- 
kaiita obelisken, af en Sesostris efterträdare. Det vär i 
solgången och klockorna ringde till aftonbön. De käns
lor, minnen och föreställningar, som bestormade var in
billning, gjorde oss stumma. Omdömes-förmågan stod 
stilla, allt syntes en dröm, ur h vilken vi fruktade att ett 
ord skulle väcka oss. Vi trädde in i templet. Skaror 
knäböjde vid de oräkneliga altaren. Natten sänkte sig

Il Corso är, fördomsfritt ock artistiskt taladt, måhända den 
skönaste gata i verlden. 2Wedogatan i Neapel, Strada Balbi uti 
Genua och Regent-Street i London äro med allt skäl beröm
de; men huru torftig är icke t. ex. den sednares architektur 
di man jemnför den med de Romerska palatsen? —

**) Vår vän Lady Morgan gör den sinrika anmärkning, att 
första gången man begifver sig till Sf. Peters-kyrkan bör man 
icke gä utan åka. Vi voro nog olycklige, att göra det förra.



pa stilla ringar, bilderna försvnnno och vi vaknade med 
en djup suck, liksom efter en försvunnen sällhet. Un- 
der en fortsatt tystnad började vi mekaniskt vår återväg, 
OCÎÏ vi hade vandrat ungefär en timma, då det föll oss 
in, att vi ej borde tillbringa första natten i Rom under 
öppen himmel, liksom Rousseau tilibragte sin första natt 
i Paris på gatan. Yi erinrade oss, att fremlingar plä
gade få rum i något hus kring Piazza di Spatjna. Vi 
begåfvo oss dit och funno ett godt hotel, men, ehuru 
lekamligen uttröttade, kände ingen af oss något behof 
af hvila. Vi öppnade fönstret, beskådade det stjernströd- 
da kimlahvalfvet, lyssnade till sorlet af den svalkande 
kaskaden på torget, mätte med ögonen deu i flera af- 
satser stigande, majestätiska trappan till Trinità de Mon
ti*), och hvilade slutligen våra blickar på den af mån
skenet belysta, praktfulla kyrkan af samma namn, I.vars 
■dömer, jemte spetsen af den framför stående stora obe
lisken, tycktes hinna till himmelen. Några guifarr-ljiid 
och aßägsna sånger, samt de ljumma flägtarna af en 
Momsterfylld vårluft vaggade oss slutligen i en slummer, 
«om doek mindre var sömn, än en balfvaken dvala.

( *84 )

V} Der bodde Dr. Christina, som a fs v nr den religion, för Kvit
ten hennes fader stupade, Sednare bebodde hon palatset Car-. 
sini, der hon dotf.
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Gårdagen den 22 Mars, en Onsdag, går aldrig ur 
mitt minne. Man kommer blott cn gång i sin lifsiid 
för första gången till Rom. Känslan af att hafva upp- 
lefvat ett ögonblick, som varit bland min barndoms kä
raste önskningar, oek att vara omgifven af föremål, som 
den späda gossen drömt, ynglingen älskar ock mannen 
skall vörda, uppfyller min själ, drömmande eller va
ken. Hvarje bildad man lodes medborgare af Horn, om 
han än icke, såsom Alfieri, kan förvärfva sig diplom 
derpå *).

Guder mina ludda intervalla bar jag omsorgsfullt 
öfvertänkt, barn jag bäst skulle kunna använda oek in
dela de fyra månader, som j'ag"hoppas härstädes kunna till
bringa, — cn kort tid för allt hvad jag har ville se 
ock lära, men dock något, om bvarje ögonblick tages 
i akt. Ütan bestämd anordning af stunderna, arbetar 
mar», med föga sammanhang oek nytta. T venue kunskaps* 
verldar öppna sig på denna jord för vetlgirigheten, båda 
lika inbjudande; Minnena, af det gamla ock bilderna af 
det nya Rom. Skall jag gå till Coliosén, eller till St. 
Peter? till Pantheon eller Yatieanen? till Appollo di Bel
vedere eller Rafa'éls Transfiguration? — Låter man 
ögonblicket afgöra ock blandas intrycken om hvarandra, 
erhåller man blott en oredig j ytlig föreställning af före
målen. Man må då lägga band på sin nyfikenhet i vissa 
fall, för att få den tillfredsställd ined dubbel nytta. 
Mest af allt lockar mig i närvarande ögonblick åskådan«

( »85 )

*) Alfieri ägde ett sådant, soi».begynner ?Senalins Popuiusquc 
Romanos &c., och hvarpå han satte c*l högt vävde.
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det af det gamla Roms minnesmärken, men jag nödgas 
erkänna, att jag ännu saknar tillräcklig bildning ock un
derbyggnad, för att uppskatta dem annorlunda, än så
som en fägmad för ögat ock inbillningen, utan varakti
gare känsla af deras evärdeliga betydelse. Jag må då 
söka vinna den. I den nyare tidens käfder, af konst 
oeh bildning, är jag något mera hemmastadd. Jag vill 
således begynna, att bygga på detta fält, der jag äger 
någon grund, och under alla lediga timmar, genom läs
ning, söka fylla luckorna i mitt lilla kunskaps-förråd af 
antiken. Min reskamrat Kantzow, som äger — lika med 
alla dem, bvilka njutit en Engelsk uppfostran — grundliga 
studier i de gamla Romares fornhäfdcr ock språk, skall 
dervid blifva för mig ett ypperligt stöd. Yi liafva derför 
äfven öfverenskommit, att tillsammans, ock så vidt vt 
möjligen liinna, dels läsa, dels omläsa utom de Romer
ska skalderna, kvilka man alltid bör liafva i själen —. 
jPlutark, Living, Tacitus, Suetonius, Gibbon, Montes
quieu, Winckelmann, Lessing, Benvenuto Cellini, samt 
Mad. Staels «Corinne,» ock att meddela kvarann öm
sesidiga anmärkningar. Tiden indelas i‘ öfrigt sålunda. 
Klockan ö börja vi våra vandringar, dels tillsammans, 
dels allena och fortsätta dem till hl. 1, — således 8 
timmar Itvarje förmiddag använda, till åskådande af kon
stens föremål. Från kl. 1 till 4 göra vi anteckningar 
af livad vi sett. Dercfter middag ock hvila till kl. <*, 
livarefler vi ännu äga 4 eller 3 timmar till läsning eller 
brefskrifning. En timma ont dagen läsa vi med Anti
quarien JSibby *) kvilken i sin egenskap af fornlorskarc

M. Stendhal (en nyare Fransysk resande, om tivilken redan 
är nämnt) säger om vår vän Nibhy följande, om cn mängd



och Italiens!; språklärare är oss dubbelt nyttig-. De för
sta 2 månaderna — under det -vi förbereda studierna af 
Antiken —• egnas företrädesvis åt den moderna konsten. 
Vi kunna doek ej lofva, att ieke någon gång träda öf- 
ver gränsen af det nya Mom, till det gamlas minnen, 
ty hvarthän man vänder sig i denna stad påminnes man 
om dess stora tidskiften och finner hågkomsterna af dem 
alla icke sällan förenade. Och hvilket under, att vandra 
på denna jord, soin på samma gång förvarar dragen 
af Konungarncs, republikens, Cesarernas, Medeltidens 
och Påfvarncs liufvudstad!

Den plan vi uppgjort, skyndade vi genast att sätta 
i verket. Men allt här i lifvet har åtminstone två — 
någon gång flera — sidor, nemligen den andliga och den 
fysiska. Den ena är lifvets krona, den andra dess låga, 
föraktade rot, men om denna ej tillses, vissnar snart 
den förra. Altså måste vi begynna, att tänka på de 
kroppsliga tarfvorna. Läget af våra rum är ypperligt; 
men 10 K:dr B:co om dagen för två små rirai 5 trap
por opp — d. v. s. omkring 500 R:dr B:co i månaden 
— är dock gräsligt, ©et är sannt, att under «den he
liga veckan i> jhafva hyresmannen i Rom samma privile
gium , som deras likar i Stockholm under en riksdag, nem
ligen att begära hvad de behaga, för hvad som stundom 
ej kan fås för penningar, och 10,000 engelsmän, hvifka 
Vanligen störta kit till Ceremonierna, väga tungt i hy-

( *87 )

Antiquarier i allmänhet, tänkvärda ord: M. Nibby-, Vun des 
Antiquaires les plus raisonnables de Rome, a déjà donné 4 
noms differens aux 3 colonnes de Jupiter Stator & à chaque 
nom nouveau ce savant n’a pas manqué dire qu’il fallait être fou 
on imbécille pour ne pas reconnoitre à la premiere vue, dans 
ces colonnes, la dénomination nouvelle.
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resvägen, men vi viiJja ej täfla med dem i äran att ho 
pä den mest fashionabla plats, hrilket är förhållandet 
med la piazza di Spagna. Vi heslöto alltså, att sö
ka en stilla, beqväm och billig boning annorstädes. ]Nya 
rum — sakerna från tullen — bref från och till posten 
—- pengar af JBankicrn — hurp^plika voro iclse dessa 
ämnen, med dem, som nyss brydt vårbjerna.

Men ödet leker med de dödliges föresatser. Knappt 
hade våra tankar förflyttat sig till tullen, efter sakerna, 
förrän fotterna gingo till Colossén, till Forum och dess 
orngifningar, till Pantheon — och tankarne följde med. 
Så åtgick första dagen och ett stycke af den andra, 
men då grep o vi oss an och sade som den bekante tan 
laren: «Ödet är alltid vår lott?» och gingo derefter att 
söka våra förtappade får.

Det gifves blott en fornlepming i Ilom, vid hvars 
anblick fremlingen börjar att förarga sig och svärja öf- 
yerljudt; och likväl är dejina ruin ett stycke af den ädle 
Antonini Pii tempel. Men denna byggnad är nu för
vandlad till tullhus, och de elfva Grekiska kolonnerna 
kunna ej försona oss med femti tullsnokar. La Doga- 
nas obehagliga tjenste-andar beröfvade oss dock intet af 
vårt ringa bohag, elniru dc mönstrade allt — i synner
het böckerna — noga. En af mina vänner måste qvar- 
lemma Rousseau's Heloise, Iivilken behölls af Censuren. 
Om Voltaire är iche värdt att tala; hvarje hår af ho
nom séquestreras. Äfven liant är nyligen förbjuden, — 
ett tecken, att Stan nyss blifvit känd -härstädes.

Från tullen gingo vi till posten, der jag för min 
del erhöll icke mindre än sexton bref på en gång, nein- 
ligen 14 från Sverge och 2 från Venedig. Det är en så 
ljuf känsla alt veta sig ikågkommen af frånvarande vän-
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ner, att nian skulle kunna resa endast fur den skull. 
Henna längtan efter några rader från en älskad hand, 
de» Ijnfva oro under k vilken man, darrande, bryter, 
brefvet, med blixtens snabbhet genomögnar del:, och 
sedan läser och omläser det hundrade gånger, tilldess 
b varje bofestaf står pre glad i hjertat — denna himmelska 
njutning kan ingen föreställa sig, som ej sjclf erfarit 
den. Öm de hemmavarande visste, huru stort nöje de 
skänka en fjerran värt, genom meddelandet af äfven de 
obetydligaste saker från hemmet, bvarigenom kan dröm
mer sig tillbaka i deras omkrets, skulle de ej vara så 
njugga i sina meddelanden, under Ioregifvamle, att «det 
ej kan intéressera den, som är i Mom eller Paris»'). 
Just delta intéresserai?, bvarigenom man jollrar förtro
ligt med dem, ock sannerligen mindre de för oss Stock* 
bolms-hor i öfrigt interessanta saker, att t. ex. det kom
mit en ny sångerska eller equilibrist till staden, att N. 
J\. blifvit kommendör, o. s. v. B er för äro fruntimmer 
evigt våra mästare i brefsbrifning j att de anspråkslöst 
oeh lijertligt fora oss inom den krets, de måla, och 
livarje bref från ett fruntimmer — särdeles om bon äl
skar — är ett stycke af hennes egen själ.

Vårt lörsta besök i Rom innan vi aflemnade de re- 
kommendations-bref vi erhållit från Venedig — till kardi- 
naln Cacciapiatti, Hertiginnan af Dewonshire, Ärkebi
skopen Xenfi, Canon a, Påfvens Architekt S:r Antonini, 
Baron Arnstein, m. fl. — var till vår vän Byström,

*) DS en af mina bekanta, sona vistades i Paris, forgafves upp
manat sina vlinner, att skrifva honom Ull, vände lian sig slut
ligen till yaktmästaren i Expedition med anhållan, att få nå
gra bihang till Dagl. Allehanda. Han tyckte sig alldeles vara 
i Stockholm, då han läste hlüdständs-annonseiTia.



som emottog oss med sitt vanliga öppna, gästvänliga, 
redligt Svenska väsende. Han var på sitt cmbctsrum, 
Ätelicrn, klädd i en Mouse, ock högg, så att marmor
styckena fiögo omkring honom. Vi funno hos honom 
Here och deribland ganska intercssanta landsmän, ncm- 
ligen Laureus, Grefve Hjalmar Mörner, Artisten lloas, 
Ryttmästar Ehrenborgh, Byströms reskamrat Jaques 
Arfvedson, Löjtnant Söderberg och Baron Carl af Wet- 
terstedt. Då icke mindre än fyra af dessa — Byström 
sjelf oberaknad — äro artister, äga vi mycken ledning 
att förvänta, vid våra utflygter i könstverlden, hvarjern
te de lofvat, att göra oss bekanta med de förnämste 
härvarande Artister af olika skolor, bland hvilka den 
nya Tyska målare-sekten (Neudeutsch- religiös-patrioti
sche Künstler i motsatts med Altdeutsch-gotllos-cosmo- 
politische Künstler) spelar en stor roll ock gör många 
proselyter hland Tyska och, som det säges, j cm väl till 
en del hland unga Danska artister.

Byström är för närvarande sysselsatt med en grupp, 
förcställaudc Venus, som kysser Amor. Den blir ofel
bart hland hans allraskönastc arbeten. Jag kar försökt 
afteckna den, hvilken penn-ritning jag vid tillfälle skall 
meddela *). Bland lians öfriga här uppställda arheten 
hafva vi aldrig utan tjusning kunnat betrakta hans lig
gande Bacchante, vid hvars anblick Sergel utropade : 
«B. kar varit min lärjunge, men Lan blir min mästare !» 

Ehuru en resande har hundradctals oundvikliga utgifter, 
som heröfva honom njutningen, att lägga sig till större 
konst-stychen, och en Nordisk vandrares res-kassa van
ligen icke är någon «Enkans oljekruka,» hvilken alltid

( 190 )

*} Se bilagan till denna dd.
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Ii a mi till, künde jag: dock ej emotstâ frestelsen, att äga 
detta herrliga konststycke, och har derför köpt det af 
Byström. Pengarnc äro väl använda. Sämre använder 
konstnärn sjelf sin tid, då han nu tagit sig före, att af- 
hilda mitt prosaiska anlete. Bysten blir, såsom våra vän
ner säga, «otäckt lik.» Jag ämnar med gåfvan devaf 
ölverraska min lar, som älskar mig mer än jag fört) enar.

Byström tillhöll oss rum i sin egendom Villa Malta. 
hvilket anbud vi med nöje mottagit. Han har inredt sin 
boning icke allenast som en Seigneur, men, hvad som 
är nier, som en artist, hvilken vet att förädla lyxen. 
Ett par ruin äro prydda med förträffligt ritade friser, af 
Mtimer. Läget är skönt och sundi (ingen småsak i Rom 
under den varma årstiden, som är den längsta) och från 
terassen har man en hland de vackraste utsigter öfver 
staden, ined St. Pcters-fcyrkan i fonden. När vi äga en 
ledig stund gå vi ned i Byströms atelier, der alltid myc
ket är att henita för ögat och tanken. Grannskapet är 
interessant och trefligt : det hestår af Byström och Biör
ner, Österrikiska landskapsmålaren Rebell samt Ilanov- 
ranska Ministern * * med dess familj, som är ganska 
musikalisk, och Legations-Rådet K * *, en grundligt bil
dad oeh vitter man, af hvilken jag lärt oeh får lära 
mycket. En sak, i afseende på honom, har förundrat 
mig: hans osläeldiga hat till Goethe. En bekant har 
upplyst mig om grunden der till. lian säges nemligen vara 
son till det älskvärda fruntimmer, som Goethe infört såsom 
Charlotte uti sin Werther, och som under namn af 
« Werthers Lotta » erhållit eh Europeisk ryktbarhet. 
For en ärbar, dygdig Tysk familj var måhända ett så
dant inblandande i en allmänt läst, mycket berömd men 
äfven ofta tadlad Roman, något som sårade känslan af
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sedligt värde, ocli sonen kunde ej undgå nära agg till 
den, ltvilken lian ansåg Imfva Lastat en skymt af skugga 
pa Lans aktningsvärda moders rykte.

Ben boning, Byström lenmat oss, består af ett litet grönt 
Lus, stilla ocli trefligt, Bet ser icke mycket ut för v ev Iden, 
men bar dock sina po i; tiska anor. I de ram, der j»g skrifver 
detta, bar — såsom traditionen förmäler— Goethe författat 
sin Iphigenia. Det lilla rummet, med ett fönster, som fin
nes afritadt i titcl-vignetten till den del af lians Aus mei
nem .Lehen, hvilken afhandlar bans vistande i Rom, oeb 
ocb (1er han föreställes liggande i sin säng, med en bok 
framför sig, skal! måbända vara denna kammare. Ilvar- 
för vill icke äfven någon gång cn flägt af bans ande om- 
sväfva mig, då jag tecknar samma föremål med honom? 
En outsläcklig kärlek till konsten oeb till honom kunde 
ett ögonblick förljeua denna belöning. Men. — säger 
ett gammalt ocb sannt ordspråk —■ «Den, som är slagen 
till en slant, blir aldrig en Riksdaler.»

Arbeta måste man i alla fall, om äfven det bär rin
ga eller ingen frukt. Bet tjenar åtminstone att fördrif- 
va tiden, till deäs den fördrifver oss. Förstlingarna af 
våra studier i den här befintliga, snart sagdt gränslösa 
konstverld, bafva varit hufvudsafcligen egnade åt Rafaël 
och Michel Angelo. De betraktelser, bvartill dessa stu
dier föranledt, bafva vi sammanställt med åtskilliga an
dra, i afseende pä den nyare tidens tecken, ocli medde
la dem i ett sammanhang. Den läsare, som icke byser 
något intéressé för skön konst, kan förbigå dessa sidor; 
nien skulle åter närvarande blad falla i händerna på någon 
ung artist, som sjelf icke ägt tilliälle att se de här om
nämnde konstverk oeb följaktligen ej om dem kunnat

stad-
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stadga något eget omdöme, tro vr, aft han ej titån all 
nytta shall genomögna efterföljande rader.

När inan betraktar en del unga målares, från all ut
bildning af konsten retrograderande, slräfvan, i Rom, 
blir man ferkeligen sorgsen till mods. Man kallar dessa 
målare Isar, med ett spenamn, vanligen Nazarener, för
modligen med afseende på deras oklippta kår och skägg 
och deras dyrkan af Jungfru Mana ock alla helgon. Med 
afseende på den fromma enfald, soin är ett reguisitum i 
deras tailor, benämnes en artist af denna skola äfven 
stundom Einfalts-Pinsel. Utan afseende på den bana, 
konsten lillryggalagt under Rafaëls, Michel Angelos,. 
Titians, Correggios ock andras tid, tro de sig återföra 
kenne från den öfverdrift &<m inanierering, kvartili hon 
sedan förföll, genom målandet af idel madonnor ock 
helgon, med gull-talriekar på hufvudet, kors oek rosen
kransar Äc. De skatta stundom ieke heller Rafaël läng
re, än kan målade i sitt första maner, oek anse hans 
Madonna di S. Sisto, hans Transfiguration ock hans 
Madonna della Sedia såsom verldsliga förvillelser. TIvad 
skall man väl tänka om sådant? — Ock livad skall man. 
väl tänka om konstnärer , som, då de köra att äfven kon
sten är en Guda-dyrkau, tro, att en målare derför huf- 
vudsakligast kör måla legender, utan afseende på om 
deras innehåll kan klifva föremål för konstens framställ
ning? som tro, att den kildande konstens ändamål icke 
är, att försinliga det gudomliga i skön form, utan i en 
vämjelig tafia af martyrernas qtial, af sönderstyckudö 
kroppar, darrande under ködels-jernen, o. s. f,?

Man har sagt dem, att det äkta, rena konstnärs* 
sinnet är ett karndoms-siiinc s derför gå de, i aln enfald, 

Del. «
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tillbaka till konstens barndom , efterapa dess brister 
(hvilket är lättare, än att efterbilda dess fullkomligheter), 
låtsa såsom Unie- och luft-perspektiver ännu ieke funnos, 
låna till och med det materiell ofullkomliga af fyrahun
dra års gamla taflor. Allt fins der, af de älsta christna 
mästares arbeten, blött icke geniet. Vi kafva ofta hört, 
till dessa artisters ursäkt, att de skola vara goda och 
fromma menniskor. Vi vilja gerna tro det, men man 
kan vara den bästa menniska och den sämsta konstnär 
på samma gång. Oeb är då icke konsten nog kelig i 
sig sjelf, för att ej beköfva blifva en färgad omklädnad 
åt pietistiska fraser och mystiska drömmerier?

Vare fjerran från oss, att genom detta ogillande af 
de så kallade Nazar enemas sätt, att behandla konsten, 
gifva hyllning åt den stela och andelösa efterapning al 
antiken, eller Pariser-skolans till en del theatraliska ma- 
nér, som tvenne andra nationers Unga artister stundom 
vinnlägga sig om. Det förundrar oss blott, att i en stad, 
som förvarar Mafaëls gudomliga verk bredvid den klas
siska antiken, konstnärer kunna helt ock hållet blunda 
för den väg, som ledt dessa oeh skall leda alla, som 
beträda den, till det mål, de söka; men det är derifrån 
som tillförene pedanterna oeh nu mystikerna vilja föra:
dem.

Skulle man väl tro det? — en tid har gifvifs, då 
Rafaël nästan var glömd bland målare, då Vatikanen stod 
öfvergifven och gräset veste öfver ingången till Farne- 
sinska palatset? —• Richardson sjelf förmäler, att lian 
ofta besökt Vatikanen, utan att der någonsin se en enda 
konstälskare, och att då han skulle hesöka Farnesina, 
kunde icke ens nycklarna tillrättafås. Detta hände lik
väl under det så kallade upplysningens århundrade, dä
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Berninis 'jtnhangåre begabbade latte öeb de sto«« Car* 
racciernas efterföljare öfversvätnniade Europa med mål
ningar fulla af öfverdrift och on at or, från bvilket barbari 
Mengs, Winckelmanri, Vien och Canova först återfört 
oss. .liven Annibale Carracci säger i ett bref till Lo- 
dovico, angående en tafla, föreställande S:t Geronimo 
af Correggio: «jag försäkrar, att jag ej ville byta bort 
dc» minsta af figurerna på denna tafla mot Rafaels heb« 
arbete Santa Cecilia!» *) Man finner bäraf, att redan t 
Carrachernas tid var Rafaels värde misskänd t; och detta 
ökades under (leras efterträdares tid, Men om man nu 
återkommit från deras villfarelse, som ansågo Rafaël va
ra stel, katt, utan effekt; så har deremot, under de se
nare 20 åren, en pietistisk sekt uppstått , den der, efter 
sin egen fattigdoms-lag eller lex agraria i skön konst, 
anser honom vara alldeles för luxuriös, sin! ig och snart 
sagdt första upphofvet till den «christliga# målningskou- 
stens förderf.

Man talar om « Konst och Religion;» man utvecklar 
den förra ur den sednare (måleriet särdeles ur den Christ- 
lrfy men man besinnar ej, att Konsten har sin egen re
ligion. Ben genom skönhetens eviga idé lifvade kärle
ken till det ideala; denna ständiga, sig sjelf aldrig till
fredsställande och sig sjelf dock belönande sträfvan, att 
Uppnå det odödliga ; denna saliga känsla vid återspeglan
det af det skönas eviga Urbild; denna sjelfuppöffring, med

*) Felsindy Bitte. P, 3. p< 3ÖS, — Ëhrèftsvàrd saget (artikeln 
Bologna') "Här säg bait Cabiiietterna fulla af Cavracher 
hvarvid bait bifogar sjö &c., utan vidare omdBme, Man törde 
föga misstaga sig, då man deraf sluter till hans underordnad« 
aktning föf denna skola, eburu relatift Värde deH af ven må äg?-

15*
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Îjvilken den sanna konstnärn hellre försakar lyckans yn
nest, Iifvets njutningar och mängdens bifall, än han vi
ker en hårsmån från målet, eller förråder det eviga i 
sitt bröst, — hellre med Correggio dör i armod än för
nekar hans AncKio son piitore, detta är Konstens reli
gion, icke uteslutande någon annan, men omöjlig att 
förblanda med det tillgjorda pietisteri, som tror sig ge
nom efterapning af konstens barndom kunna inbillä den 
enfaldiga hopen, att helgona-glorier, legender, krueifixer 
och martyr-scener äro oundvikliga attributer i konsternas 
helgedom. Intet underverk, af livad helgon som helst, 
framstäldt i målning, hänför oss, om det icke är konst- 
närns eget, utfördt med penseln. Den eviga konsten, 
sjelf bestämd genom oföränderliga natur-lagar, behöfver 
icke låna sin helgd af yttre föremål och tids-omständig- 
heter. Dess mål är idealet — något bland alla skiften 
och trosläror oföränderligt beståndande.

Och huru behandla nu dessa fromma målare sina 
ämnen? — De måla martyrer oeb underverk3 men äro 
dessa af beskaffenhet, att röra skönhets-sinnet ? — Der- 
om synes ej vara fråga; det är i synnerhet tron på det 
underbara, som de vilja underhålla. Men tron på det 
oförklarliga i legenderna är subjektif. Bland protestan
ter t. e. — som väl äfven kunna äga sinne och talang 
för skön konst — är den ej så helt oeh hållet att på
räkna.

Det hjelper icke, att måla den helige Ande, i skep
nad af en dufva, öfverst på taflan, till tecken, att under
verket verkligen försiggått. Vidare : äro alla miraklcr af 
den beskaffenhet, att i bildande konst höra framställas? 
— Visserligen ieke. En mängd ämnen, långt ifrån att 
vara inbjudande för skönbets-sinnet, äro rent af vidriga,
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målningen må i öfrigt vara så väl utförd som iielst. T. e. 
livad gamla mästare skänkt oss : Dionysius med sitt eget 
g ii [Vud i hand; S:t Agatha med sina ögon utrifna, på 
en tallrik 5 S:t Margaretha söndersliten af bödelsjernen; 
Sd Sebastian genombårad af pilar oeh S:t Stefan sön- 
derbultad af stenar; S:t Andreas hudflängniug; S. Lo
renzo med halstret, på hvilket han blef stekt; S:t Catha
rina med hjulet, på hvilket hon steglades, oeh S. Eras
mus , ur hvilken man lefvande plockar inelfvorna; ett 
Manna-regn 50 fot hredt oeh 20 fot högt ; de fem brö
den , som skola stilla hungern på 8000 utsvultna menni- 
skor, 8Cc. Det borde säga sig sjelf, att dessa ämnen ej 
äro föremål för målarens behandling, men så förhaller 
det sig icke. Allt hvad man deroin kan yttra är, att 
icke blott martyrerna, men äfven konstnärn och åskådarn, 
äro på sträckbänken.

Dland all denna förvirring och förbistring, som äf
ven i vår profana oeh allt profan eran de tid fyller konst- 
verlden, jemväl i Rom, står Rafaël hög, ljus oeh ren, 
som hans egen «Förklaring,» och han visar sig mer och 
mer, enligt Ehrensvärds yttrande, icke den förste, men 
den siste store målare. For att rätt kunna bedömma 
honom, bör man äga tillfälle, att icke allenast länge se, 
men äfven studera hans arbeten, under alla perioderna 
af hans konstnärsbana, och åra-tal af denna konst-njut
ning skola snarare öka än minska beundran för de skön- 
heter, man, vid hvarje förnyadt betraktande af hans tai
lor, upptäcker. Må konst-domarne sönderbråka sina bjer- 
nor, för att afgöra om en komposition bör vara pvrami- 
dal-cirkel- eller kägel-formig, konkav eller grupperad, 
symmetriskt eller equilibristiskt afmätt, om målningen 
bör vara behandlad efter reglorna af kontra-post, eller
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repoussoirs, mf w. f på dessa frågor tänker inan ieke, 
då man ser Rafaël $ men han löser dem likväl alla, ty 
han visar, att oro man äfven, med iakttagande af samt
liga dessa principer, han föga tillfredsställa honstsinhet, 
gå kan man äfven, såsom han, med iakttagande af hvil» 
ken af dessa reglor som helst, fullkomligen lyckas, tv 
man finner dem öm.som hos honom använda, ehuru, så
som det synes, utan methodisk beräkning, men endast 
såsom föranledda af ämnets beskaffenhet.

Af lärdom eller mysticism förrådés hos Rafaël intet 
spår- Han är den mest populära af alla målare (då 
detta epithet tages i samma bemärkelse, som t, e, om 
Homer) 5 hans bilder skådas med samma förtjusning af 
konstdomaren och af den olärde.£ Man glömmer, att 
inan ser ett konst-stycke 5 man tycker sig hafva en skön 
natur, eller en verklig tilldragelse for ögonen, Under 
den anspråkslösa klarheten ligger dock det största djup 
och en gudomlig höghet under d .1 barnsliga enfalden, 
Det är tillika något så vanligt, så intagande, så godt 1 
alla hans verk, att man omotståndligen fängslas vid sjelf- 
va mästarn, Men hans bilder äro icke bjott lefvande ; 
de äro äfven lefvande på det vackraste sätt, i naturens 
egen mening, men sådan den ieke visar sig för våra 
ögon , om icke återspeglad af strålarna från snillets prisma, 
Äfven de största moderna artister hafva ieke försmått, 
att skryta med lärdom, en förvånande tcchnisk förmåga, 
en bländande kolorit, o. s. v, Rafaël gör det aldrig, 
flau upphöjer ingen af de särslildta delarne i sina konst
verk på bekostnad af de öfriga ; allt är hos honom ända
målsenligt, enkelt, flärdlöst, harmoniskt, änd^ ifrån den 
klara, till h varje sinne tålande uppfattningen af idén, 
def jcinnt erforderliga antal i yalet af handlande personer,
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deras behöriga gruppering, den rena, efter ämnet läm
pade, stilen i teckning, koloritens sanning ocli natur, 
o. s. t. ända till de minsta detaljernas anordning, dra- 
periernas oinvexling eller beskaffenhetj lokal-dagrarnes 
ocli demi-teinterrias användande, m. m. Deraf händer, 
att om man än skulle kunna säga, att han i vissa delar 
öfverträffas af en eller annan mästare, t. e. att han ieke 
äger Mickel Angelos djcrfva snilieftygt och teckning, 
Titians genomskinliga kolorit, eller Correggios tjusande 
färgspel, så är han dock på det hela, — i komposition, 
harmoni, uttryck och stil — den förste.

Ville man med ett ord karakterisera Rafaéls öfver- 
lägsenhet, så kunde man säga, att den bestod i stilen. )

>) Ehren svärd yttrar pä ett ställe, att 'Rafaël har »tycke af 
sti-1på ett annat säger han (med sitt VairKgä , paradoxa språk), 
att han har något, ”for mycket godt,” och åter på ett annat, 
*Yn artist, som Rafaël > med antik stil,, är Apelles. Ehuru 
svår Ehrensvärd, med sina lakoniska yttranden, stundom synes 
att förklara, ser man dock här, af hans fran spridda ställen 
sammanförda omdömen, nr hvilken synpunkt han bedömt Ra
faël Uttrycket, alt R. blott ägde tycke af stil och något, 
'for mycket gådt, skulle vara oförklarligt från hvarje annan» 
än E. Så vi dt vt känna Europas konstdomare, hafva egentli
gen tre af dem varit genomträngda af en verkligen Grekisk, 
anda, ncmligen Winckelmann, Ehrensvärd och Fernow. Allt 
som endast är menskligt skönt (dock så tjusande för loss an
dra I) synes dessa efterborna Hellener såsom snart sagdt ett, af- 
fall från den antika högheten. Efter detta yttrande finner 
läsaren äfyen, hvad E. menar med sitt ”för mycket godt” och 
"tycke af stil,” hvarmed han naturligtvis åsyftar den subjek
tivitet och möjligen framskymtande sentimentalism , hans strängt 
antika konstsinne funnit hos Rafaël, hos hvilken han dock 
skönjer ”tycket” af antikens stil (den enda han anser klas
sisk). Det pä ett annat ställe förekommande uttrycket, att 
*’cn artist, som Rafaël„ med antik stil, är Apelles"" (skulle 
vara en Apelles) bevisar både det nu anförda och hvilket högt 
rum framför alla andra moderna konstnärer, som E. inrymde
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Härvid bör anmärkas, att vi icke. taga denna benämning 
i dess inskränktare, vanliga bemärkelse 5 men såsom om- 
fettande de trenne, hufvudpunkterna : komposition, iechiing 
och uttryck, «Le stile, c’est T,homme» — säger Euffou 
i frågan om författare, ocb ban har i mer än ett afseen- 
de rätt. Hos en konstnär är stilen, i dess högsta bety
delse tagen, ursprungligen oberoende af hans vetenskap
liga oeh tccbniska utbildning; den ligger i del skönas idé, 
gom artisten söker återspegla i sina verk ocb liyilkcn, 
som en skapande, Kfvande ocb ordnande ande, måste 
genomtränga dem. Studium ocb teebnisk förmåga äro 
grund och medel för stilen, men icke dess sjelfva väsen. 
Het ligger djupare; i känslan, inbillniugskraften ocb i 
det aestbetiska omdömet; med ett ord, i sjelfva arten af 
bans snille. Visserligen kan, genom studium af naturen, 
antiken oeh stora mästare, stilens tccbniska sida i hög 
grad utbildas, renas och mångfaldigas; men dess grund- 
väsen ocb skapande förmåga förändras icke. Eljest skulle 
en konstnär med mera studier än Rafaël, i förening med 
samma techniska färdighet samt med samma tillfälle att 
Studera naturen och antiken, blifva en Rafaël ; men så
dant bar man icke sett. Den både som konstdomare ocb 
artist ypperligt bildade Mencjs t. c., skulle hunnit sin 
förebild Rafaël, om snille, kunskaper ocb öfning dertill 
varit tillräckligt. * *)

ât Rafaël. Anmärkningsvärdt. ma synas,, att den skarpsinni
ge och snillrike Fernow (sam visserligen icke ägde begrepp om 
Ehrensvärds yttranden) dermed nära nog sammanträffar, då 
hati säger, att den fullkomligaste stil i målning vore den, 
som träffade midt emellan Rafaël och antiken.

*) Förf. till Matgs -lefverne, Chevalier Azara , har, icke tvekat, 
att ställa Mentis framom Rafaël och anser honom förena, Ün- 

'sl fails, Titians och :Cor:>-eggi0s egenskaper.
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Vi nämnde, att stilen i sin högsta bemärkelse om
fattar komposition, teckning ock uttryck; oeh detta är 
nödvändigt att anmärka, ty man löper eljest fara, att 
förblanda stil med manér, hvilket låter lämpa sig till ef- 
terbildniug af olika mästares mönster i dessa särskilda 
delar, men icke att derigenom frambringa en samman
hängande, naturlig oeli lefvande total-effekt. Sålunda 
kan äfven en konstnärs stil i kompositionen vara för
träfflig, men deremot underordnad i teckning, eller ut
tryck; och tvertom. Bied stil i komposition förstås den 
konslenligt sköna framställningen af idén; med stil i teck
ning den likaledes konstenligt sköna framställningen af 
delarne, och ined stil i uttryck, sammansmältningen af 
båda till ett lefvande, harmoniskt licit. Äf dessa egen
skaper bestämmes konstverkets æ'stlietiska karakter, och 
der de alla äro till möjligaste fullkomning förenade, 
sages konstnärn äga en klassisk stil. Detta är fallet med 
Rafaël, hvars utmärkande drag äro : ett ädelt val af äm
nen, hvarigenorn hans pensel aldrig kommer i strid med 
skönhets-känsla», och till följe hvaraf natur och sanning 
hos Rafaël äro så olika dem hos flera Nederländska må
lare, som naturen äf en skön himmel är olik den af en 
ramande boskap; en klar framställning af föremålet, hvars 
träffande uttryck genast anger taflans innehåll, under det 
att de spridda delarne inbördes bidraga att upplysa det 
hela, (t. e. Battaglia di Costantino, 1’Incendio del Borgo 
m. fl. taflor i Stanzerna;) en enkel och vist beräknad 
sparsamhet, hvarigenom ett inskränkt antal bilder åstad, 
komma den rikaste effekt (såsom La Madonna di San 
Sisto, la Madonna della Sedia, flera af hans Bladonijnor 
och heliga familjer); en förvånande rikedom af ideal- 
natuv- och individualitets-bilder, med snillets säkra hand
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konstinässigt och dock naturligt grupperade, och en al- 
drig svikande styrka i uttrycket, hvarigenom affekten 
stegras till den högsta grad, utan att dock någonsin öf- 
verskrida skönhets-linien (Transfigurationen, Barnamor
det, m. fl.); samt ändtligen hans grandiosa sätt I dra
peringen, hvars omvexlande och rika val dock alltid en
dast visar det erforderliga för det helas verkan. Denna 
sednare detalj är af vigt hos alla, men kanske mest hos 
Rafaël, h vilken framställde mängden af sina figurer be
slöjade, eller klädda, och detta visserligen icke — såsom 
hans vedersakare påstått — emedan hans mindre anato
miska kännedom (hvaruti Michel Angelo tvifvelsutan är 
vida större) skulle väckt hans farhåga för de nakna par
tiernas e ft erbildning, men af den orsak, att hans flesta 
verk hafva till föremål ämnen ur våra heliga urkunder, 
der figurernas blottade former skulle vara mindre pas
sande. Man liar förebrått lians teckning i åtskilliga äl
dre stveken att vara, på sina ställen, något stel * stun
dom mindre korrekt och ren, äfvensom hans kolorit (un
der den första perioden) att ha någon torrhet; men des
sa brister vid hans första uppträdande på konstens bana 
hafva under hans mognad försvunnit, och om han än, 
såsom nälndt är, i dessa delar Isan styckevis öfverträffas, 
står lian doek högst i de förenade egenskaperna af en 
hög, ädel och sann stil.

Vill man se, huru olika stora mästare behandla 
episoderna i deraS taflor, så kan man anställa en jem- 
förelsc emellan Rafaël och t. e. Domenicchino oeh iV. 
Poussin, hvilka båda jemväl äro berömda för deras kom- 
positions-stil. Hos Rafaël äro episoderna af den beskaf
fenhet, att de icke allenast ej störa bufvndefiekten, men 
jemväl förhöja och förklara den. Ffär man t. e. betrak-
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tar det vilda tumultet i « Constantins strid,» oeh ögat 
faller på den rörande scen, der fadren igenkänner sin 
dödade son, huru ökas icke der igenom känslan af stri
dens fasa ock baril naturligt är icke denna sidogropp 
motiverad? Eller då man i PIncendio di Borgo ser so
nen kära sin far ur lågorna ock modren lära sitt kam 
kedja, för att anropa Allmakten om farans afvändande, 
luira ökas icke kufvudkandlihgcnS intryck genom dylika 
episoder? — Deremot, då man i Domenicchinos iftej sar 
Ottos besök» ser de väderstinna trumpetarne, söm,' ge
nom den teckniskå’ framställningens förträfflighet, afieda 
Uppmärksamheten från hnfviidföremälct ock stämma åskå
daren snarare till löje,' än till allvar; eller då man be
traktar episoderna i lians S:t Andreas, eller Sanda Ce
cilia (Kyrkan S:t Luigo de’ Frahcesi i Kom) o. s. v.,—- 
lnirirmera störande, än gagnande för total-effekten fö
rekomma de ieke? Oek när man î Poussins berömda 
falla, Pesten Jios Philistéerna, ser en man, sem kaller 
sig för näsan, för att ytterligare antyda den för hand 
varande faran; väcker icke cn sådan anblick snarare ett 
intrvck af äckel och löje, än af deltagande? Ännu to era 
stötande är en sådan episodisk behandling1 uti en tafla af 
Pordenone, föreställande Christi grafläggning, der jem- 
väl en af de närvarande kaller sig för näsan. Richard
son tadlar detta, emedan Frälsaren ännu icke varit så 
länge död, att någon putrefaktion kunnat äga rum; men 
månne ieke ett sådant tilltag af målaren är änmi ta- 
delvärdare nr pkönketsdärans, än kr natur-lagens Syn
punkt? — v"

ïîct äp bekant , att Rafaels föregångare (den ypper- 
lige Leonardo da Vind ') nästan inheräknad), arttogo

+) Leonardo da Vind lan, i fråga om sliten, anses säsoin öfver-
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naturfaärmuingeii såsom konstens yttersta uppgift, under 
förutsättning, att man valde den sköna naturen3 och att 
Rafaël och Michel Angela, hvilkas snille sträfvade utom 
eftcrbiklningens gränsor, betraktade naturens studium en
dast såsom medel, att uttrycka idealet. Men huru olika 
uppenbarar sig ej häri deras skapande ande? Om deu 
sednare (för att låna bilden från en annan konst) är mål
ningens Bach, väckande djup besinning, öfverväldigande 
med sin kraft, stor i sin enkelhet, är Rafaël deremot en 
färgornas tjusande Mozart, ej mindre djup och helig, 
men mera behaglig, rörande, intagande. Âfven Dante 
och Tasso hafva båda sjungit religionens majestät; vi 
förfäras med den ena och röras af den andra. Så äfven 
med Michel Angelo och Rafaël. Att strida om deras 
företräden, är alt bcröfva menniskosjälen sin rättighet till 
njutning af allt skönt, och likväl gifves det så mången 
konstens tempelvårdare, som förnöter sin liela lifstid med 
att bevisa, hvarför vi böra mera värdera den ena, äu 
den andra! *)

Det vill synas, som skulle begäret, att återgifva 
själens uttryck oeh bandlingens åskådlighet, mera hafva 
eldat Rafaël, hvaremot formens uttryck mera lifvat Mi
chel Anqelo. Italienarnes grandioso är ett epithet lämp
ligt för honom. Han är kolossal; icke, som några tro, 
i afseende på figurernas och taflans storlek, eller grup
pernas mångfald (hvaraf han t. e, i sin «yttersta Dom»

gångs-länken mellan den äldre och nyare moderna skolan, 
och stående midt emellan natur-härmningen och idealet.
En märkbar stridighet i denna fråga uppstod mellan den ut

märkte Mengs och hans talrika lärjungar och efterföljare, som 
antogo Rafaël 'och antiken till mönster, samt den berömde En
gelske målaren Josua Reynolds, hyxlkeh uppställde Michel 
Jngelo såsom ideal och vann många medhållare.
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lemnat prof)? mcn med hänseende till storheten i tanke, 
i förmåga att göra det minsta betydelsefullt. Det kan 
finnas mera storhet i en antik kamé, än i en modem 
koloss, som är en pygmé till tanken. Michel Angelo 
var Rafaëls både föregångare ock efterträdare, samt ut
bildade den stora stilen hos de moderna, hvars skapare 
han äfven kallas, ehuru han verkade på Rafaël mera ge
nom sin eld och kraft, än medelst det föredöme han gaf 
i ämnenas behandling. Om teckningens fullkomlighet be
står i en sann efterbildning af kroppens former, i hvil- 
ken ställning de ock må visa sig, äfven den allrasvåraste, 
och med iakttagande af anatomiens , förkortningarnas 
oeh ljus-effekternas regel, så bar Michel Angelo företrä
det bland alla moderna artister, hvadan äfven hans ar
beten kunna utgöra en tecknings-skola för alla artister. 
Deremot lägger man honom till last, att han liksom ve
lat skryta af sin anatomiska kännedom och stundom visat 
kroppens muskler ansträngda, der de med mera sanning 
kunnat och bort vara i hvila. Svårligen skulle väl 
någon mer, än han, med tanken på en gång omfattat 
oeh framhragt en sådan sammansättning af till det inre 
stridiga, och till det yttre mångfaldiga och karaktcristi- 
lta massor, som lian i sin nyssnämnda «yttersta dom» i 
Sixtiuska kapellet. De bleka skuggorna, som uppstiga 
ur sina grafvar, — lielfvetcsandarna, i deras flammande 
sken, — de saliga himlaskarorna, bland kvilka den Evige 
sitter till doms, — allt detta, på samma ram och fram- 
trolladt af samma pensel, utgör snarare en bel konstverld, 
än en talk, och vittnar om den förmåga af det kolossa
la, det förfärande ock förvånande, bvarmed konstnärn 
snarare tyckes vilja öfverväldiga, än intaga åskådaren. 
Han felar genom ett öfvermått af kraft, genom ett trott-
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sande med sin förmåga. Hade han varit född i antikens 
dagar, så skulle möjligen dess stränga konstsystem tyg
lat denna vilda natur oeli hragt den till en lugn storhet. 
Men i en tid af efterbildning, peh då ännu ett mimlre: 
antal af antikens mönster voro bragta i dagen, följde 
lian blott sin egen drift för det gigantiska; bans stîl Lief 
stor., men ieke ren och stundom är hans storhet (t. e. i 
haris Moses) blott ett öfvcrdrifvande af den vanliga men- 
nisko-fonnen. De I hans arheten städse förekommande 
starkt kontrasterande ställningarna, häftiga rörelserna, 
figurernas dystra och trotsiga anblick, allt ger en stäm
pel af omisskänlig originalitet åt hans arbeten, hvarvid 
endast lugnet och den mildare skönheten saknas. Detv 
einot är han så stor kännare af m e n nis k o -k r o | > p e 11 s ana
tomi (af så mycken väserultlighet för skulptören), att frå
ga torde vara , om ens någon af antikens mästare deruti 
öfverträffat honom. Han är emellertid det största bevis, 
att ehuru mycket snille oeh konstbildning man än må 
äga, så blir man aldrig klassisk då man allägsnar sig från 
antikens stil.

Vi liafva, i motsatts med denna, sökt ■— så vidt 
detta låter sig göra med ord — gifva ett begrepp om 
Rafaels konstnärs-karakter. Men vi kunna gå en genväg. 
Betraktom blott lians egen bild. Dessa mild t regelmäs
siga, ädla, himmelska anletsdrag, genomstrålade af den 
renaste anda, denna blandning af Iiöghet oeh blygsamhet, 
af mildhet och kraft, — hvilken ser endast denna yttre 
omklädnad af hans själ oeh igenkänner ej deri stämpeln 
af hans snille?, — Afven hans stil är, såsom vi nämnt, 
egen, men den är en förklarad natur,- sådan som eng- 
larna måtte se den från ett högre ljus. Han liknar in
gen af de andra stora målarne, oeh han liknar alla. Af
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sin mästare Perugino liar lian behållit det ädla, enkla 
och rena, af den store Leonardo kompositionens klarhet 
oeh teckningens hchag, af Fr a Bartolomeo styrkan, 
storheten i stilen oeh harmonien, af BLasaccio naivctén 
oeh oskulden ; men inspirationen, som ger lif åt allt, 
och behagens slöja, som är kastad deröfver, har han af 
sig’ sjelf. Vi hafva redan nämnt, att han i koloriten är 
mindre stor, än Titian, Correggio och äfven Rabéns $ 
men — utom det, att han äger den kolorit, som sannast 
uttrycker hans tanka — måste vi tillägga, att dessa mä
stare göra koloriten mera till hufvudsak oeh lägga deri 
en Ivx och cn tjuskraft, som vänder ögat från nästan allt 
annat i ladan. Man tycker sig se pulsarna klappa under 
den genomskinliga huden ; f ärgornas finhet oeh klarhet 
är sådan, att den kan förliknas vid blommornas hy. i 
denna mening är Rafaël icke kolorist. Färgläggningen 
är hos honom icke så mycket känsla, som icke mera 
tanke, — det vill med andra ord säga: lian,är icke till 
den grad hänförd af begäret till den effekt, som vinncs 
genom färgornas förtrollande makt , att han derför glöm
mer det mera väsendtliga af komposition, teckning, ut
tryck och harmoni i det hela; men han betraktar kolori
ten såsom underordnad och endast som medel för uttryc
kandet af idén, och lian vill icke nedsänka sig till den 
sinnliga tjusningen, för att ensamt behaga. Att Rafaël 
dock var mästare af färgblandningens effekter, deronx 
vittna reliefen af hans figurer, den sanna fördelningen 
af dagrarne, lokalfärgernas behöriga användande och den 
Ijufva sammansmältningen af teinterua i de flesta af hans 
stycken. Hvem åter mäktar med honom täfla i idealisk 
lyftning, i rikedom och mångfald af idéer, genuin upp
fattning af ämnet, ändamålsenlig sammanställning af defc
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hela, gruppering, uttrych, sanning och behag, — med 
ett ord hvad vi här ofvan sammanfattat under heftämmn-1 
gen ädel, sann och slsön' stil? — Och detta var han, in
nan han ännu hunnit mannaåldrens mognad (han dog 
på sin 57:de födelsedag)! *)

Den rika honstverld, uti livilken man befinner sig, 
då man omgifven af llhfaè'ls förnainsta verk talar om 
honom sjelf, förleder lätt till någon vidlyftighet, och äf- 
ven med fara, att trötta, han man ej förmå sig att af- 
bryta. Måhända skall aldrig någon ung konstnär se dessa 
blad; troligen skall han akta dem föga förtjenla af något 
afseende; men om så skulle hända, må han blott besinna, 
huru Rafaël, utrustad med de yppersta nätdrsgafvör, lik
väl till sin sista stund rastlöst arbetade på sin utbildning, 
hvilket bemödande väl af den store Michel Ängélo ådrog 
honom det hårda omdöme, att han vore konstnär endast
______ _ sc-

*) Man skulle kunna göra den anmärkning, att dä den störste 
bland målare dött ung, hafva tvertom de flesta uppnått en 
särdeles hög ålder. Sålunda blef Tittan §3 är, Trevisani 92, 
Michel Angelo 90, Solimene 90, Cignani 90, Carlo Maratti 
8S, Cimenti 86, Teniers 84 » Barozzi 84, Bernini 82, Claude 
Lorrain 82, Albani 82, Garofalo 81, Lucas Cranach (som Ita- 
lienarne kalla il. vostro Craccanacha) 81 , Perugino 78, /Vo- ,, 
caccini 78, Tischbein 77, Leonardo da Vinci 76, Guercina 
rj6, Ferrala 76, Ostade 75, Mantegna j5, Poelenburg 75, 
Grimaldi 74, L. Carracci 74, Tibaldi 74* Pietro da Cortona 
^3, Luca Giordano 72, Morillo 72, Giotto 71, N. Poussin 
7i, Carlo Dolce 70, P. Brill 70, Schwanevetdt 70, Rem
brandt 63, Honthorst 68, Guido Reni 67, G Dow 67, Lanfran- ; 
co 66, Maderno 65, Rubens 63, Spagnoletlo 65, Gaspare Pous
sin 62, Cimabue 60, Domenichino 60, Albrecht Dürer 5 —, 
Scidone 56, Giulio Romano 54, Rafaël Mengs 5x, o. s. V. — 
Bland stora målare, utom Rafael„ som ej uppnatt 5o ar, tor
de man ej kunna nämna fler än Van Dyck (42 år gammal) , 
Correggio (4° år), Salvator Rosa (38 år), och Paul Potter 
(29 år).



genom studium ocli icke genom natur, men hvilken sträf- 
van dock lyftade honom till det högsta mästerskap, som 
någon modern målare innehaft.

Vanligen antaga konstdomare trenne olika perioder 
af Rafaëls konstnärs-utbildning ; nemligen den första, då 
han ännu målade i sin mästares, Beruginos, stil; den 
andra, då han, under sitt vistande i Florens, icke alle
nast ägde tillfälle se och studera Michel Angelos och Leo
nardo da Finds kartoner, samt den Florentinska skolans 
mästare (på kvilka han satte så högt värde, att han af 
Masaccio till och med kopierade tvenne figurer, Adam 
och Eva, i Logerna) *}; men älven genom personlig be
kantskap med flera af dem, särdeles med den ypperlige 
Fr a Bartolomeo, antog en sjelfständigare, högre och 
friare stil; samt ändteligen den tredje perioden, då han 
uppnådde mognaden af sin æsthetiska kultur. IVär man 
likväl tager i betraktande, att under hans vistande i Flo
rens — ehuru stort äfven inflytandet deraf var på hans 
bildning, och oaktadt hans ovanliga produktivitet, — han 
på flera år lemnade högst få arbeten och nästan uteslu
tande studerade, synes väl denna period snarare böra 
anses såsom en öfvergång, än en sj elfständig konstpe
riod , och håns styjckcn i allmänhet kunna indelas i såda
na, som tillhöra den äldre, och dem, som tillhöra den sed- 
marc tids-åldern; eller i dem, som härröra från Perugi- 
nos lärjunge oeh dem, som härröra från Rafaël. Tycket 
emellan Rafaëls yngre arbeten och» de sednaste af Peru- 
gino är så träffande, att ett mindre vant öga skulle

*) Det påstås, att den förträfflige S:t Paulus uti taflan la 
predicosa di S. Paolo net Areopago di Atene (Wand Rafaels 
Arazzi) äfyen skall vara en kopia efter Masaecio.

' a Del.
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kunna taga dén ena för den andra, livilket man äger 
tillfälle erfara, då man i Perugia betralstar den gande 
lärarens förträffliga stycken. Särdeles gäller detta om 
Madonna-bilderna, af hvilka de från Rafaëls första pe
riod äga ett afgjordt syskontycke med hans mästares. 
Det förekommer derför något oVäntadt, då man hos en 
så fin och skarpsinnig konstkännare, som Ehrensvärd 
finner följande yttrande om hans besök i Florens: «Han 
bief förundrad se tailor med Rafaëls stil målade före 
Rafaël. » Denna stora konstnär, outtröttlig att utforska 
det fullkomliga i konsten, tillegnade sig nemligen allt 
det ypperliga, som han fann hos andra mästare, — och 
det är onekligen på detta bemödande, som äfven Michel 
Angelos ofväniiämnde yttrande bäusyftarj men det snille, 
Inarmed Rafaël valde, ordnade, sammansmälte och gaf 
lif åt do intryck, tian hemtat af andra, var hans eget. 
Till och med af Albrecht Dürers anda finnes spår bos 
Rafaël (i kärtonen till «de vises tillbedjclse»), och ehu
ru K. ej af denne kunde låna något af det techniska, 
litar i lian var Durer så öfverlägsen, undföll lionom dock 
icke den religiösa innerlighet, hvarmed den Tyska måla
ren uppfattat sina ämnen. På samma sätt, och om än 
Rafaël är oupplumnen i förmågan att behandla drape

rien ser man dock den stil deraf, som han bragte till 
fullkomning, stegvis utbildad af hans föregångare, ända 
från Giotto, Mantegna, Perugino, ända till Leonardo 
da Vinci, Fra Bartolomeo och Michel Angela, då Ra
faël vidtag. Man ser således, att man snarare «före 
Rafaël» kan finna föremål, målade i hans stil (eller i 
den, som han tillegnade sig och utbildade), än efter ho
nom , då — såsom Ehrensuärd äfven riktigt anmärkt, — 
han snarare var den sista än den första målaren. Men



troligen liar Ehrensvärds yttrande sin grund deri, att 
han, då det fälldes (vid början af hans Italienska resa), 
ännu icke ägt tillfälle jemföra alla dessa mästare. Ett 
ytterligare bevis för det påståendet, att man hellre före, 
än efter den stora konstnären bör söka hans stil, lemnar 
Ehrensvärd sjelf, då han på återresan genom Milano 
säger: «Leonardo da Vincis stora tafla Nattvarden är 
lika med en Rafael,)) hvarvid man bör erinra sig, att 
denna tafla målades kort efter den sistnämndes födelse. 
— Vi skulle ieke uppehållit oss härvid, om ieke den 
snillrike Ehrensvärds yttranden af våra landsmän i all
mänhet antagas såsom axiomer.

Vid en öfversigt af livad Rafaël Iemnat under den 
förra och den sednare perioden af sin hana, förvånas 
man lika myeket af den öfvervägande skönheten, som af 
talrikheten utaf de arbeten, hvilka utmärka den sednare 
tiden, och vittna, hvad man ännu kunnat ägt att af ho
nom vänta, om han ieke hlifvit bortryckt i sina halfva 
dagar *). Denna sednare period, hvilken man kan anse 
hörjas med la Disputa del Sagramento, hvarpå följde 
la Scuola d' Atene (och hvars förnämsta skatter för
varas i Vatikanen), torde ej utgöra en tidsrymd aföfver 
12 år, och man räknar dock inom denna tidpunkt, — 
utom hvad han af sitt snille egnat till Peters-kyrkanS 
utförande, — de odödliga arbetena i Stanzerna (bland 
hvilken mängd stora stycken man finner sådana mäster
verk, som de båda nyssnämnda, VIncendia del Borgo,
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*) Man skulle om Rafaels förtidiga död kunna säga, livad en 
medlem af kapellet i Stockholm yttrade om Mozart: ”Det 
hade blifyit något af, om han fått lefva.”

14*
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Konstantins strid, H Miracolo in Bolsena, Eliodoro, m. 
ft.) 5 vidare Logerna i Vatikanen (om jag mins rätt f»2 
kompositioner) 5 Fre si; o-mai ii in game i Fttrnesina ; la Ma
donna di Foligno, la Madonna del Pesce, la Madonna 
dell’ Impannato , la Madonna di San Sisto, la S ; ta Ce
cilia, PEzecehielle, la Madonna della Seggiola, lo Spa- 
simo di Sicilia, le Cincjue Santi, lians stora S:t Michael, 
Johannes i ölsnen 5 planritningen och dekorationerna al 1 
kapellet Marki del Fopolo, ritningar till liera palats i 
Rom ocli annorstädes ; en mängd porträtter, hvaribland 
hans eget, la Fornarina, Leo X, Beatrice di Ferrara, 
Grefven af Castiglione, Johanna af Aragonien, m. fl,*, 
de lika gigantiskt stora, som beundransvärda kartonerna 
till tapetmålningarnc för Leo X, omkring 50 till antalet, 
samt slutligen Transßgurationen, som ensam är tillräck
lig att förvissa hans odödlighet. När man öfverscr he
la denna konstverid, frambragt af en yngling, knappt 
hunnen mamia-åltlrcns gräns, vet man ej, om man mer 
skall beundra den outtömliga rikedomen af bans smile, 
eller den outtröttliga ihärdighet, ined bvilken han ...arbe
tade på sin sjcif-fullkomning, och hvilken sednarc egen
skap ej är mindre sällspord, än snillets gåfva. Det sä
ger sig dock sjelf, att icke hvarje crayon- eller pensel
drag i dessa arbeten kan vara af Rafaels egen hand. 
Tvertom är en icke obetydlig del deraf utförd, under 
lians inseende, af hans lärjungar, Mand hvilka Gmho 
Romano äfven sedan förvärfvat sig ett stort och sjelfstän- 
digt namn. Af honom och de öfriga lärjongarne är t. c. 
den förträffliga taflan «Konstantins strid» i fjerde Stan
zen utförd, efter Bafatls ritning. Likaledes är af ho- 
hom, samt Francesco' Penni, Perin del Vaga, Poli doro, 
m. fl- (jemväl efter Mästarens teckning och ledning),
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arbetet i Logerna anbragt, hvarvid arabeskerna besörj
des af en annan utmärkt lärjunge, Giovanni da Udine. 
Endast 4 af målningarne i Logerna uppgdVas vara al 
Rafaëls egen hand. Såsom bevis, burn hans lärjungar 
tillegnat sig hans stil och målade i hans anda, hunna 
bland annat nämnas de båda kopiorna af den ofvanbe- 
mälta Johanna af Aragonien, hvilfea svårligen hunna 
skiljas från originalet, — andra exempel att förtiga. 
Många ta (1 or utgifvas sålunda vara af Rafaël, h vil ha en
dast härröra från hans skola. I allmänhet bör man icke 
bedömma denne mästare, eller ens tro.sig känna honom, 
förrän man sett Vatikanen (der äfven «Förklaringen»
1 örvaras) ; ty der först visar lian sig i hela sin storhet.

När man, under uppmärksam granskning’, jemför 
Rafaels äldre arbeten med de sednare, skall man lînna 
på livad olika sätt han begagnat sig af Naturens efter-, 
bildning under den förra och den sednare konstperioden. 
Man tror sig stundom finna en viss magerhet och stelhet 
i formerna, samt en torrhet i koloriten, som beberrshar 
bans äldsta stycken, ehuru han då visserligen äfven ef
terbildade naturen; till och med i de första arbeten, som 
han utfört i Stanzerna, efter inträdet på sin sjelfständiga 
konstnärsbana (t. e. la Disputa och la Scuola), jfinner 
man — helst ban nödgades framställa ett större antal 
figurer utan egentlig handling — en mängd bilder, liyil- 
ha förråda deras ursprung såsom tydliga porträtter *).

*) Frågan är naturligtvis icke om de bilder, der Lonstnärn ägde 
gifna föremål att följa, såsom (i la Scuola) SokratesPlato, 
ArlstotcleSj Diogenes, o. s. v., hvilka ovilkorligen måste vara 
efterbildningar af antika mönster; men äfven de öfriga figurer
na på ladan förråda, mer eller mindre, individuell natur- 
hårmning och uppgifvas äfven till en del såsom porträtter. 
Sålunda tror man Archimedes vara ett porträtt af Bramante,
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Alt äfveu detta är natur, Isan icke bestridas; , men ut
trycket är mera fysiogrnomiskt än pathognomiskt j konst
nären lånade ur naturen sina karaktcrer. Icke så, då 
han stod på höjden af sin konstnärsf örmåga, t. e. i 
Transfigurationen, der visserligen alla figurerna äro natur
liga och sanna, men säkerligen intet ansigte anger sig 
som porträtt. Det är något tillfälligt, något individuellt, 
något bristande äfven i den skönaste mennisko-natur, som 
icke får finnas hos idealet, och som äfven icke finnes i 
Rafaels sjelfskapade bilder* *). Hans studium af den yttre 
naturen hade således följande gång; att han först troget 
efterbildade de yttre föremålen, för att vinna makt öfver 
formen; sedan inträngde han i naturens anda, och gaf 
åt de bilder, han lånat, det ändamålsenligastc uttryck; 
och sluteligen, då han ur naturens rikedom hemtat ett 
erforderligt förråd individuella bildningar, använde han 
dem fritt, sjelfständigt och idealiseradt, i sina egna ska
pelser, och på detta sätt skulle man kunna säga, att 
Rafaël beherrskade både Naturen och Konsten.

Ilade Rafaël efterbildat naturen i vanlig mening

och den ynglingen', som betraktar honom, ägt Hertigen af Man- 
iua Fredrik II till modell; gossen hredvid Plato sages vara 
den unge Hertigen Francesco af Urhino ; en af âskâdarne Ur 
konstnärens lärare Perugino (hvilken han äfven afmålat Mand 
folket i sin stora tafia Attila) och gossen bredvid honom är 
Rafaël sjelf, hvars drag man äfven tror sig igenkänna i den 
lagerkronta figur, som står hredvid Virgilius i taflan Monte 
parnasso, dcr.sjelfva Apollo är idealiseradt porträtt af nâgotï 
musikus Mand Rafaëls vänner.

*) “Uti hans Attila och il Miracolo in Bolsëna m. fl. stora taflor, 
finnas visserligen, Mand de såsom åskådare anbragta folkho- 
parne, figurer, som rätt väl kunde vara kopior efter några 
för tillfället, valda modeller; men det ligger något idealiskt i 
sjelfva uttrycket at dessa bilder, som ovillkorligen karakteri
serar dem såsom original-kompositioner.
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(mao påstår aniiti, enfaldigt nog, att la l1'ur nar ma rar 
modell åt hans Madonnor, ehuru ursprungliga typen för 
dem redan, som sagdt, finnes hos Perugino), så hade 
han aldrig kunnat gifva sina bilder det pathognoiniska oeh 
mimiska uttryek, de ntt äga. Konstnären kan visserligen, 
i en rik natur, som den Italienska, göra ett lyckligt Yal 
af modell till nästan hvilken karakter som helst 5 men 
han kan ieke anbefalla detta ansigte, att få det för hand
lingen i taflan erforderliga själs-ultrycket. Han måste 
således dikta dit denna egenskap ; ty hvem vet ieke, att 
enligt uttrycket förändras de finare ansigts-musklernas 
ställning och att en modell, som skulle inrättas att i 
hela timmar uttrycka t. e. fruktan, fasa, öfverraskning 
o. s. v., bief en kari-katur, följaktligen oanvändbar1? Yi 
nämnde, att Rafaël uti la Disputa och la Scuola arïbragt 
en mängd bilder, som angifva sig såsom porträtter; men 
vi tilläde, att i nämnde tailor ieke,, framställes någon 
handling. Rafaels stora konstnärsförstånd sade honom, 
att han endast under detta vilkor kunde uteslutande be
gagna den yttre naturens efterbildning, men att så snart 
han öfvergick till sin sista och svåraste uppgift : det dra
matiska måleriet (i hvilket lian ännu är oupphunnen), 
kunde han väl använda de mångfaldiga, individuella bil
der, drag oeh karaktcrs-uttryck, som hans konst-sinne 
under ett vidsträckt studium af naturen uppfattat och be
varat, och som bans inbillning ordnade till ett lefvande, 
uttrycksfullt helt, innan han fattade penseln; men att 
han vid utförandet af ett sådant konstverk måste ensamt 
öfverlemna sig åt sin rika och genom sällsynta studier 
närda ocli utbildade förmåga, och att, om lian under in- 
gifvelsens ögonblick kunnat ens tänka på valet oeh upp
ställningen af ett dussin modeller, hade han varit en



handtverkare, men ieke Rafaël. Om bilden, ell er hand
lingen j icke först lefvat i konstnärns inbillning, så blir 
den ieke keller någonsin lefvande på duken.

Man talar om, att «lära sig komponera.« Huru är 
detta tänkbart ? All konstregel är negativ ; den säger livad 
man icke bör göra, ej hvad man bör göra. I all fråga 
om konst kan man erinra sig vår ofvannämnde lands
mans yttrande om artisten: Han skall sotn en ungdom 
känner kärlek, «känna del sköna! Det är första regeln; 
de andra komma sedan af sig sjelfva.

Vi kunna ej leinna Rafaël, «tau att nämna några ord 
om hans sätt att använda draperierna. Det säger sig 
sjell, att det, soin på en talla undangömmer det sköna
ste en artist kan framställa : menniskoformen, är af vä- 
sendtlighct, och måste med snille, eller åtminstone med 
talang behandlas, om åskådaren ej skall finna taflan fattig 
dier otillfredsställande. Att gifva det liflösa lif, är den 
uppgift målaren här har gemensamt med skulptören. Vi 
hafva här ofvan antydt, att Rafaël af de gamla mästarne 
ärft och utbildat sin stil i drapering, hvilken han hragte 
till den största fullkomlighet. Ilos de gamle (att börja 
med Giotto) var den enkel oeb naturlig, men torftig, 
nagot stel och ofta utan skönhet; hos de nyare deremol 
såsom bos Pietro di Cortona, Bernini och deras talrika 
bärmare, är den vidunderlig, pösande, fladdrande, öfr 
verdrifven oeb meningslös. Rafaël utgjorde bär, som i 
nästan allt annat, vändnings-punkten, — skönbets-linien, 
hvaröfver eller hvarunder ingen får gå. I bans drape
rier finnes rikedom, utan förvirring; enkelhet, utan fat
tigdom ; skönhet, utan effektsökandc ; h var je veck är mo
il verad t, oeb dock naturligt. Hvarjc troget eftenbiidadt 
draperi lan Sfven vara naturligt; men det är derför icke
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skönt; tlct Isan lifvcii, vara skönt; men utan mcniag, ulan 
Snflamåisériligäbt. Hos Rafaël är (let naturligt, skönt, 
ändamålsenligt. Dessutom, h vilken rikedom i uppfin
ning och anordning ,'då man bland det oräkneliga antal 
figurer, som lians'tailor framställa, säkerligen icke skall 
finna ett draperi,' söm liknar det andra, — liksom ieke 
heller ett ansigte likt det andra ! Der ämnet så fordra
de, men äfven endast der, liar Rafaël stundom begagnat 
måhgfärgadc, skiftande ocb stickade draperier. Sålunda 
kan den Österländska prägten i kostym med fördel använ
das, utan uppoffring af stilens enkelbet oeli natur-sannin
gen. För. utarbetandet af de fma broderierna i drägterna 
ägde Rafaël Mand sina lärjungar utmärkt skickliga män, 
såsom Giovanni da Udine och Perin del Vaga.

1 De ofta förekommande benämningarne af Rafaëls 
Stanzer och Loger äro visserligen bekanta för många 
läsare, dock ieke För alla. Några ords förklaring i den
na dèl torde derföre vara för eu eller annan välkommen. 
Påfven Julius ÏI hade låtit dekorera några rum i Vati
kanen af åtskilliga då berömda målare, såsom Permjino, 
Bramantino da Milano, Luca da Cortona, ni. fl.; men 
sedan Rafaël anländt till Horn, lät samma Påfve åter 
borttaga målniagarne I dessa 4 rum (Stanze), samt upp
drog åt Rafaël, att pryda dem ånyo. Om icke den hlott 
artistiska, men äfven materiella storheten af dessa arbe
ten, kan man göra sig ett begrepp deraf, att t. e. en tafla 
(Constantin! slag vid Ponte 31 olle) är 54 fot lång ock ii> 
fot hög. De förnämsta stycken i dessa rum äro*. nyss
nämnde tafla; Constantins slrid med Maxentius; Kor
gets ncdsäudande (in hoc vince); EKodori straff; Mi
raklet i ihtlsenaj Attilas tillämnadc förstöring af Rom; 
Pelri befrielse ur fängelset (i hvilken tafla Rafaël an-
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bragt fyra olika belysningar, nemligen från Engeln — ett 
starhåre ocb ett svagare sken, — frän Facklorna hos vak
ten oeh frän Månskenet) $ La Disputa del Sagramento} la 
Scuola d’Alene} il Monte Parnasso $ VLncendio di Borgo ; 
la Fit t or ia di S. Leone IP} la Coronazione di Carlo 
Magno} m. fl. — Det är i kompositionen ock stilen af 
dessa taflor, man först lär, att rätt känna Rafaëls stor- 
ket och öfverlägsenhct.

Såsom inledning till dessa Stanzer (eller rum) må
lade konstnärn, på anmodan af Påfven Leo X, de sä 
kallade Logerna. De utgöras af tretton arkader, prydda 
med de skönaste arabesker, af sammansatta figur- djur- 
oeh frukt-målningar, stuecher, basreliefer, o. s. v. *) 
De hafva lidit mycket under de tre århundraden, de va
rit blottställda för luftens åverkan, regn, fukt och «ti
dens gnagande tand. » **)

Det påstås, att Rafaël hemtat idéen till denna deko- 
rations-stü af målningarne i Titi Termer 5 och detta är 
äfven troligt; ty de gamle hafva varit och blifva våra 
mästare i allt, hvad skön konst heter. Desto orimligare 
är deremot den uppgift, att Rafaël skulle upptäckt dessa 
fornlemningar i mälningsväg och sedan åter låtit öfver- 
hölja dem med jord (såsom dc ungefärligen nu befin
nas), för att dölja sitt rof. Redan år 1806 (det vill sä
ga innan Rafaël kom till Rom) upptäcktes i Titi Termer 
Laocoons grupp, och af dc i omgifvande rummen befint
liga målningar togos ritningar af andra målare. Till

*) 1 dessa Fresker finnas, Wand iimncii ur den Heliga Skrift, 
jemväl temligen profana stycken, t. e. ”Leda med svanen,” 
m. fl.—Leo X måtte hafva varit, på sitt sätt, en liberal man.

**) Då Connetabcln Bourbon tog Rom, år i5a7 , lära hans solda
ter hafva bivuakcrat i Logerna.
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Rafaels heder, såsom beundrare af antiken ocb befordra- 
re af dess kännedom, må deremot nämnas, att ban för 
Påfven Leo X uppgaf en plan, att bemta i ljuset alla 
fornlemningar, b vilken, tyvärr! efter trehundrade år än
nu icke blifvlt verkställd.

Målningarne i dessa Loyer utgöras af icke mindre 
än femtio-två tailor, oberäknadt de omgifvande dekora- 
tions-ornamenterna, alltsammans dels komponeradt oeb 
dels anordnadt af Rafaël. Det torde intéressera någon 
af våra läsare, att veta af hvilka artister, bland denne 
store Mästares lärjungar, la main d?oeuvre, eller utföran
det med penseln, blifvlt besörjdt. Man anser, att den!:sta, 
2:dra , 5:djc, 7:de ocb 15:de af dessa arkader äro utförda 
al Ra fuels störste lärjunge, Giulio Romano3 den 4:de oeb 
o:te af Francesco Penni; den 8:de, iö:dc oeb H:te 
af Perin del Vaya$ den 9:dc af Rafaëlino del Colle, 
samt den 6:te ocb 12:te af Pellegrino da Modena.

De minst kända af de mångtaliga skapelser i bildan
de konst, som Rafaël alstrat, — men säkerligen ieke 
minst förtjente, att vara det, — äro lians kompositioner 
till de af Leo X för Vatikanen beställda stora tapet- 
väfnader. De kallas bär vanligen Ar.azzi, liviiken be
nämning, äfven för den mest bekante med Italienska 
språket, är ofattlig. Den äger sin grund deri, att sjclf- 
va väfnaderna varit utförda uti Arras i Flandern, oeb 
derför kalla Italienarne dem belt kort: Arazzi di Raf. 
faële. Ännu besynnerligare är kustodernas indelning af 
dessa stycken, då de kalla den första serien af dessa ar
beten (bestående af 12 stycken), föreställande ämnen ur 
Frälsarens lefnad, la scuola nuova (den nya skolan), 
oeb de öfriga 11 styckena (som äga till föremål Apost- 
lagcrningarne), la scuola vccchia (den gamla skolan),



dä likväl tie sediiarc, som bekant, äro en följd af dc 
förra. Orsaken till denna anakronism, sotn sättermyror 
i linfvndet på mången af de 10,000 Engelsmän, soin van
ligen vistas i Rom ock besöka gallerierna, är licit en
kelt den, att dc sednare styckena äro värre inedfarna 
©cli mera utslitna, än de förra, ock således erhållit namn 
af den gamla skolan.

Richardson, som i England sett .åtskilliga af Ra
faels original-kartoncr till dessa arbeten, påstår, att de 
lémna ett högre begrepp öm konstnärns snille, än >;cli
va målningarne i Stanzerna. Sannt är, att de, oansedt 
det bristfälliga i utförandet (af obildade tapet-väfvare), 
hvarigenom stundom teckningen blifvit förfelad, kolori
ten fö'rlorat sanning ocli harmoni, ock uttrycket någon 
gäng (i de patlietiska föremålen) gränsar till kai-ikatur 
(bvartill kommer det bleka och förslitna i färgorna), i 
alla fall vittna om en snillrikliet ock rikedom i kompo
sition, en storhet i stil, en förmåga af det ädla, enkla 
ock sanna i uttrycket, att man måste förvånas öfver den 
skapande ande, som alstrat oeli ordnat ideerna, om än 
— såsotn sagdt — utförandet råkat i liandtverksmässiga 
bänder. Om Rafaël ej gjort mer än kartonerna till des
sa väfnader, så vore han likväl Clmstenhctens största 
artist i dramatisk komposition, eller i historiemålning, 
eller burn man vill kalla denna art af bildande konst, 
der artisten framställer cn större handling ur de heliga 
eller verhisliga urkunderna, — ty ett verkligt hestäm- 
mande namn för denna genre är oss ieke bekant *). Ilär 
finner man ingen tillkonstlad, tbeatralisk gruppering 5

*) Don kallas vanligen dramatisk komposition, men denna be
nämning synes livarken für ämnen nr den beliga skrift, eller 
nr historien, fullt klar och ändamålsenlig.'
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îngen otydlighet 1 ämnets angifvandc, ingen trängsel bland 
lîgur-massorna, intet effektsökande i blott retande former, 
yppig kolorit ocli bländande färgspel: men en klar, lik
som ur naturen sjelf uppfattad, till hvarje sinne talande 
framställning af liufvudämnet; en rik, ny och omvexlan- 
dc, men alltid ändamålsenlig gruppering; en ständig tyd
lighet i massornas anordning; en stor oeb ädel stil i 
teckning ; en sann, flärdlös oek lefvande färgläggning, —■ 
med ett ord, alla de egenskaper, som utmärka den store, 
af ingen uppkunnc mästaren. Också Tar Itafëal, då kan 
gjorde ritningarne till dessa tailor, kvilket skedde under 
de tre sista åren af lians lefnad, på höjden at sin konst- 
närs-förmåga. Det är i synnerhet i livad vi bär ofvan 
sammanfattade under namnet af klassisk stil, uti både 
komposition, teckning och uttryck, som han ofverträffar 
«alla andra, och detta vid behandlingen af de mest olik
artade föicmål. Viil man t. e. se, huru han förmår 
uttrycka effekten och själs-lidandet till den högsta grad, 
plan att dock öfverskrida skönhets-liniens gräns, så he- 
trakte man blott bland dessa arbeten hans Stragi degli 
Jnnocenli *) (Barna-mordet, tre taflor), la Lapidazione 
di S. Stefano (der kontrasten mellan martyrens resig
nation ocli Jndarne? raseri är så ypperlig), eller la SU- 
'surre&lone del Signore (der de förskräckta väktarne ver- 
keligcn äro, såsom Italicuarne säga, sorpresi del terrore). 
1511er önskar man ett exempel af det mest stilla och rö
rande uttryck, så har man blott att vända sig till konst- 
närns V Adorazione de’ Magi (de Vises til Ibedj else),

*) N. Poussin kar af samma ämne lemnat en ypperlig t.alla. Men 
för att bédomma skillnaden i komposifions-stil, behöfver man 
blott se huru Poussin sökt väcka ett fasansfullt intryck, Un
fa ël deremot ett djupt rörande.

1
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dier il Redentore che constiiuisce S. Pietro mo vicario 
(S:t Peters invigning till kyrkans öfverluifvud), eller den 
sköna Noli me tangere (Frälsaren, som förbjuder den 
beliga Magdalena, att kyssa lians fotter),- eller la mira- 
colosa Pesce (Fisket vid sjön Genesaret). Yill inan åter 
beundra, huru konstnärn ordnar massorna och de mest 
olika karakters-nttryck, — de förre utan trängsel och 
förvirring och de sednare utan öfverdrift, som så sällan 
fullt lyckas äfven de största målare, — så behöfver han 
blott beskåda den ofvannämnde VAdorazione de5 Magi 
(der i den tillströmmande mängden, som deltar i tillbed- 
jandet, grupperingen dock är så redig och hvarje uttryck, 
ehiu-u olika, dock så sannt); eller la Morte di Anania, 
uti hvilken komposition figurernas fördelning och uttryc
kens omvexling är lika rik, som naturlig.

Vi befinna oss här på samma punkt, från hvilken 
vi, vid uppskattandet af Rafaels konstnärs-värde, utgin- 
go, nemligen frågan om legendernas behandling i skön 
konst; och då vi nu sett, huru olika denne mästare liär- 
•* d förfarit emot dem, hvilka anse formens skönhet och 
rikedom böra bannlysas nr den christna kyrko-målningen, 
såsom en onödig lyx, samt dess rum fyllas af helgona- 
gloricr, krucifixer, madonnor med gulltaUrikar på huf- 
vudet, o. s. v., kunna vi här äfven lämpligen sluta med 
den anmärkning, att ehuru ojemförligt Rafaël är öfver 
andra i kompositionens förträfflighet, gifves det likväl 
uppgifter, i behandlingen af legenderna, der äfven hans 
förmåga strandar mot ämnet. Vi välja såsom exempel 
Ren helige Andes utgjidelse (la Riscesa dello Spirito 
Santo, hland de sistnämnde arbetena). Det är icke tro
ligt, att Rafaël sjclf valt detta ämne: han har förmod
ligen fått sig detsamma förelagdt af någon from kyrko-



att framställa en fältlig handling af detta theina. Man 
ser väl ett dussin personer i den största hänryckning, 
ined förvridna ställningar och ansigts-uttryck ; men man

på taflan, och man måste väl således tro, att densamma 
gjort ett sådant intryck på de församlade personerna;

"beskaffenhet, att aldrig kunna blifva föremål för yttre 
cfterbildning. Såsom karakteristikt hör äfven nämnas 
det klander, Rafael fått uppbära af de rätt-trogne där
för, att han anbragt dtifvan öfver Apostlarnes hufvuden,

skriften ej säger, att den helige Ande under synlig skep
nad vid ifrågavarande tillfälle sig uppenbarat. Det hade 
blott felats, att den enda vägledande symbolen för uri-

*) Man talar ofta om orimliga kompositioner af gamla mästare 
och de nya (som icke skulle antagas att rifva färgen åt dem) 
draga på axlarne öfver de heders-gubbarnes anakronismer och 
kompositions-fel. Men huru ofta fingo , under den orthodoxa 
tid, då de stora mästarne lefde, artisterna sjelfva välja ämne 
och anordna det efter eget godtfinnande? En anekdot om Cor- 
reggio ger begrepp härom. En rik man beställde af honom 
cn stor tatla, som hade till föremål Madonnan med barnet, 
omgifven af S:t Johannes, S:t Franciscus och Ludvit den he
lige i Frankrike. Correggio föreställde honom, att, oberäk- 
nadt det ej vore något motif tili handling i detta stycke, be- 
funnos äfven anakronismerna alltför starka. Dertill svarade 
hans Maecenas, att han beslämdt ville hafva dessa helgon kring 
Madonnan, och inga andra, emedan dessa buro hans egna 
namn. (han hette Johannes Frans Ludvik), och att om konst- 
närn ej behagade utföra taflan efter denna föreskrift , hlef intet 
arbete af. — Ofelbart har Rafaël ofta varit i samma predika
ment. Om han, — i stället att af Munkar och Påfvar er- 
halla beställningar, att mala legender endast inålat efter 
egen ingifvelse, på hvad punkt stod han då i’ —
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( 224 )
dcrverkets förklarande äfven varit borta, för att göi?$ 
framställningen ännu obegripliga re. Huru förträffligt 
derempt bar icke Rafaël begagnat sig af de öfriga äm
nena oeb så till sägande omskapat dem till föremål för 
konst-effekt, äfven der någon sådan icke tycktes ligga i 
sjelfva ämnet. Sålunda t. e. bar ban i taflan, der Fräl
saren lernnar Petrus nycklarne (hyilken handling synes 
vara temligen enkel), åstadkommit den rikaste och mång- 
läldigaste effekt derigenom, att han omgifvit de mäster
liga hufvudbildcrna med en grupp af de öfriga Apostlar- 
nc, i hvilkas ansigten återspeglas det mest sanna och 
iifliga uttryck af de känslor, med hvilka dç åskåda band- 
liiigen, såsom tillfredsställelse, undergifvenhet, a fund 
öfverraskning o. s. v. Medelst denna förmåga, att be
gagna episodiska elementer till förklarande och förhöj
ande af luifvudintrycket, lyckas Rafaël ofta, att gifva 
rikedom, mångfald oeb intresse ät den mest enkla hand-
Ifflflk . , ni....... .. «rm -Oil ;t

En anmärkning mot kompositionen i Cn af Rafaëls 
mest berömda arbeten förekommer annu så ofta, och 
dagligen, äfven af verkliga kännare:, att några : ord i 
anledning deraf må utgöra slutmeningen af våra betrak
telser öfver denne konstnär. Man. har . wendigen ,yid lians 
Transfiguration tadlaty att den skulle innebära tvennc 
olika handlingar , af hvilka den ena tilldrog ’ sig ‘ ofvånpå 
oeb den andra nedanför berget. Fastmer syo.es oss JR«- 
fuels snille aldrig mera djupt oeb betydelsefullt Iiafva 
uppfattat sitt ämne, än just i denna tafla. Att föreställa 
den «förklarade» med ett strålande anlete oeb kläder 
ljusa som snö, såsom Skriften ger vid handen, hade 
visserligen varit det enklaste. Men Rafaël ville sam- 

’ • man-



n.anlunda sjelfva synen med en handling, som antydde 
skillnaden mellan det Gudomliga ocli det Menskliga. Han 
I»ar derföre, under del han framställt Transßgurationen 
pa en luftig- höjd, i det himmelska ljus hans pensel mäk
tade framtrolla, för åskådaren jemväl öppnat den jordi
ska verfd, der den förklarade snart skulle bevittna sin 
guda förmåga; och derför faller åskådarens öga på den 
grupp, der Apostlarnc fåfängt söka förjaga den onde 
anden ur den besatte, till hvilket underverk nu väntas 
den mellan Gudomen oeh mensklighcten förmedlande 
Anden t rälsaren. För att ytterligare antyda detta
samband emellan båda scenerna, har konstnärn låtit 
tvenne af Apostlarnc peka uppåt höjden, der den för
väntade befinnes, och äfven i afsigt att vid denna hän
visning fästa uppmärksamhet, har han glfvit dessa båda 
figurers draperi den mest i ögonen fallande färg, nem- 
ligen röd. — lin annan lika ofta förekommande anmärk
ning, licmligen om anachronismcn af de två Munkarne 
som synas på öfre planen af tallan, lärer väl för Rafaël 
som konstnär, icke behöfva något försvar, då deras 
inblandning i denna föreställning egentligen ej är annat 
än den oinnämuing, som klassiska skalder i deras poëmer 
ofta gjort af deras lefvande vänner (ehuru de ej hört till 
ämnet); men gerna må å andra sidan medgifvas, att de, 
för sammanhanget, kunnat vara borta.

( 223 )

Ven z8 Mars.
I går var den olyekligaste dag i min lcfuad ! 
Bystrom kom bittida på morgonen och sprakade en 

stund med oss. Dereftcr gick lian med K “ i„ „(i
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hans mm och tillstängde dörren. Jag satte mig att skrif- 
va. Efter några minuters förlopp gick Ii. åter, och 
tryckte med ovanligt deltagande min hand, under det 
han bortvände sina, som jag tyckte, tårade ögon. Jag- 
förstod intet af allt detta, och hans hastiga bortgående 
tillkännagaf, att han ej ville låta märka sin rörelse. Jag 
bl ef tankfull och nedslagen , men fortsatte, dock mitt ar
bete. Efter ungefär en timme inträdde K., blek och 
förstäld. Han började tala om hemmet — om tidningar 
deriirån. Jag- ägde ieke annat än goda. Omsider sade 
han sig af B. halva fått höra, alt min far var sjuk — 
illa sjuk. Ett rysligt ljus gick opp i min oroliga själ. 
«Säg ieke mer!» ropade jag, och sjönk på en 'stol. 
Byströms hemlighetsfulla besök — hans rörelse — 
K**s med möda återhållna tårar och afbrntna ord — 
allt lät mig ana det förskräckligaste. Tusen stridiga 
tankar oeli föreställningar arbetade i mitt hjerta — jag 
vågade icke göra någon fråga — min väns tystnad åter 
tycktes redan vara ett svar. Jag brast i en ströiu af 
gråt.

Aek, dessa timmar .... huru förfärliga voro de 
icke! Icke åt min dödsfiende, om jag ägde någon, ville 
jag önska en deraf. «Död!» tänkte jag, «Död!l» — 
J)et är ett förfärligt ord, bredvid ett älskadt namn. Jag: 
har ännu aldrig förlorat någon, som jag älskat, och den 
förste skulle vara min far—jag skulle vara skild genom 
en verldsdel från honom, under hans sista stunder—jag 
skulle ej få emottaga haus sista välsignelse—ieke trö
sta min mor ■— icke tröstas sjelf af deltagande bröder 
och vänner------

En enda återstod mig bär, som fattade djupet af 
min lorlust, och han öfvergaf mig ej. Vi talades ieke



vid, men lians tårar, som blandades med mina, bevitt
nade lians deltagande. Utan den stundliga närvaron af 
denne barndoms-vän vet jag- ej, om och huru jag burit 
detta slag.

Huru är icke allt förändradt, sedan för några tim
mar sedan! Namnet Horn ljuder som en hemsk förebrå
else i mina öron. Min resa synes mig ett brott, som 
beröfvat mig iiji[*bemtandet af en döende lärs välsignelse. 
Mitt bém är förstörd t, ty ban var allt för oss. Här kan 
jag ej längre vara, och vänder jag tankarne till mitt fä- 
derne-hus, finner jag den ädla själ, som lifvade ock 
gladde allt omkring sig, för evigt flydd! Huru litet ana
de jag, att hans omfamning, då jag reste, skulle vara 
bans sista farväl på jorden!

Om aftonen var jag lugnare ocb kunde, stycklals, 
höra berättelsen om den förevigades sista stunder. Ilans 
bortgång bade icke varit förebådad af någon sjukdom 
och han rönte inga plågor. Betta är en tröst. Han 
slocknade, som en förtärd låga, vid full sinnets klarhet 
ocb bjertats frid, omgifven af maka ocb barn, till hvill.a 
han ännu i sista pulsslaget talade tröstande, upplyftande 
ord. Äfven om mig hade han talt, och det är i närva
rande stuud min ljufvastc tröst, att jag, mig vetterligen, 
icke förorsakat honom ett ögonblicks bekymmer. Visste 
hvarje son, huru framför all jordisk glädje dyrbar deu- 
na känsla är vid cn faders graf, skulle inan aldrig se 
olyckliga föräldrar.

lo*



Förklarade ande, som klickar ned till mig från sljer- 
norna ock som kor, der framtiden är: led din son, så
som du på jorden ledde honom, det ädlas ock rättas väg, 
tills vi återses, — ja

/ Viedersehn (holder Gedanke) entschwundener Edler ,
Geliebter ,

Wiedersehn werd ich Dich, und Dich nie zum letzen
Mahl sehen ln *)

( 238 )

Om deltagandet är en tröst, kar jag ägt den i rikare 
mått, än jag på en fremmande ort kunnat vänta. Alla 
härvarande landsmän kafva dagligen kesökt mig, ock talat 
vänskapens oek tröstens ord till mitt lidande hjerta. 
De kafva afstyrkt mig från min första föresats, att ge
nast återvända till fäderneslandet. Ock kvartill skulle 
detta ock tjena? Hvad kar jag der att söka? En graf, i 
stället för ett kjerta. De kafva sagt, att man efter cn 
smärtande förlust snarare borde resa, för att skingra sin
nets dysterhet, än återvända till ett ställe, der allt blott 
förnyar minnet af bvad man förlorat — ock deri kafva 
de väl ock rätt.

‘ "

Mina vandringar i «den eviga staden,» hittills för
anledda endast af begäret att lära, skola nu ledas af be
gäret att tjlomma. En svartklädd vandringsman är liar 
intet sällsynt. Bland ruinerna ser man dem dagligen, 
lika andra sorgens pilgrimer, söka ett förloradt lugn. 
Bilden af det jordiskas förgänglighet står ingenstädes 
tecknad i större drag, än här. Inom denna omkrets, der

*) Lava ter.
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släglen, religioner och välden störtat, finner nian sitt 
eget jag, med dess sorger, mindre, än annorstädes. 
Själsstyrkan spänner sina vingar starkare i den luft, der 
Cato och Bruterna andats, och religionen bjuder en var
mare tröst, der martyrerna hlödt och lidit. Smärtan 
svigtar vid betraktandet af «Rafaëls Transfiguration,» och 
en dag, tillhragt bland hans heliga verk, har spridt ett 
lugn i mitt väsende, som jag eljest förgäfves skulle ha 
sökt.

Äfycn arbetet är en lindring. Han gaf mig eflterdö- 
mc deraf, den oförgätlige hädangängne, som, under för- 
llutna åratal af plågor och bekymmer, . deri sökte sin enda 
tillflykt, ©en vördar de döde, som lefver så som de ön
ska. Yerksambct var hans lif och en af hans dagliga 
läror. Utan att klenmodigt förtvifla vid den oväntade 
förlusten af ett faderligt stöd, må jag derföre söka ver
ka och gagna, så godt jag förmår, äfven om det ej med
förde annan tillfredsställelse , än att kunna säga med den 
Tyske forskaren: Seines Fleisses darf sich Jedermann 
rühmen,

En omständighet befarar jag : att den märkbara sin
nesstämning, som endast Tiden kan fullkomligt skingra, 
lemnar några skuggor vid bedömmandet af föremålen, 
som eljest utebiifvit. «Sag nämner detta på förhand. Jag 
har sjelf aldrig kunnat fördraga hypokondrister, Iivarken 
såsom konstdomare eller författare, och lifvet är ieke 
så gladt, att man beltöfvcr söka spleen i böckerna. Jag 
hoppas dock mycket af Italiens himmel. Under dess blåa 
hvalf och eviga vår kan bjertat icke länge vara sjukt. Yi 
återtaga således våra afbrutna vandringar, och lofva lä- 
iaren, att hädanefter, som hittills, så litet som möjligt
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ßüra honom, fernste mot sin vilja, till förtrogen i våra 
enskilda förhållanden.

Det sa kallade åttonde underverket, S:t Peters kyr
ka, fortfar — oaktadt en oeh annan konstdomare satt 
dess skönhet i fråga —- att af de fléste beundras såsoni 
ma!»anda det herrligaste i Mom, oeh uppgifves af alla 
Ciceroner, i alla Guides des Voyageurs oeh Konversations- 
Lexiea, såsom «den skönaste byggnad i verlden.» Ett 
icke ringa loford ! *) Den första, som hos oss satte denna

Se-Kär, hunt åtskilliga utmärktåre rese-beskrifvare . derom 
cl o mm a. Dupaty säger det vara omöjligt, att i detta tempel 
aga vanliga tankar.” — IVackenroder helsar denna kyrka pä 
följande sätt: »Erhabenes Wunder der Welt! Mein Geist er
hebt sich in heiliger Trunkenheit, wenn ich deine unermess
liche Pracht anstaune! Du erweckest mit deiner stummen 
Unendlichkeit Gedanken auf Gedankenund lassest das be
wundernde Gemüth nimmer in Ruhe kommen!» — Äfven vår 
landsman Kerneil instämmer ungefär i samma omdöme öfver 
detta enda tempel,” som ”man aldrig kan upphöra att beun- 

^la* Kernell anmärker här emot Ehrensvärd (som vill 
hafva allt i skön konst afpassadt efter ”behofvet”), att ”detta 
möjligtvis kan gälla om byggnader ämnade att för timliga be- 
qvämligheter begagnas af menniskor,” men ej om en kyrka. 
Ehrensvärds mening med att motsvara fbfehofvet” i skön konst, 
ar dock pätagligcn densamma, som att motsvara idéen.

En sédharc rese-beski'ifvarè M:r Stendhal (psevdonym för 
Beyle) yttrar i sina Promenades dans Rome — som i öfrigt 
innehålla många ganska träffande och i synnerhet q vicka an
märkningar : On ne peut qu’adorer une religion, qui produit 
de telles choses, — soin nemligen S:t Peter. Jag nödgas er
känna, att jag ej kan första hvar Herrar Dupdty, Wackenro- 
dei j Kernellj Stendhal, m. fl. hemta sin religiösa bänryck— 
ning, då de inträda i denna byggnad; ty vid'beskådande af 
dess brokiga grannlåt och nästan sanslösa prakt, tycker man. 
sig här snarare vistas i ett lysande hof, än i ett cbristet tem
pel, och det förefaller mig alltid, såsom om man i S;t Peter’ 
endast kunde göra vår Herre en ceremoni-visit.
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byggnads ofelbarhet strängt i fråga, var Ehrensvärd, 
hvilket man i allmänhet tillshref hans böjelse, att gå emot 
opinions-strömmen för dagen. Omöjligt är det, att rätt 
förstå honom, om man icke har det föremål, han be- 
skrifver, för ögonen 5 och hans på en gång parodoxa och 
lakoniska sätt, att uttrycka sig, gör det ändå svårt, att 
till alla delar fatta hans mening och se grunden för hans 
omdömen. Han anger i allmänhet mindre saken än syn
punkten. Lyckas man åter, att förflytta sig in i denna, 
så väckas deraf en mängd reflexioner, som förklara hans 
åsigt, hvilken han liksom försmått att vidare utveckla. 
Han yttrar sig om 8:1 Peters kyrka ord för ord på föl
jande vis :

«Bramant lofvade ställa Rotunda i luften, men oak- 
tadt all harnslighet var hans planritning den hästa. Den 
planritningen af Michel Ange var också en vaeker plan
ritning; men en evighet af efterkommander skämde hort 
så många förslag, oeli den i trehundrade år under arbete 
stående kyrkan hlef ful, grann, häcklad och berömd. 
När man frånvarande hunnit befästa sig i den tro att 
kyrkan är ett konstens mästerstycke, oeli då man träder 
midt för laeaden, är det icke underligt, att man tyckes 
se det man så ofta hört. Bien då man utan fördom för 
prål ser dess orediga grundval, colonnaden ha förhropp- 
ning, kyrkan likna ett boningshus, dess Dôme stå naken 
i vädret, finner man att om byggnaden haft utseende af 
ett Tempel, om dess Dôme hade tillhört byggnaden, om 
ej borggården ägt quiebbets-fund i perspectiven, men 
låtit ögat skönja en naturlig perspectiv, om colonnaden 
stått ren, kade denna kyrka i alla tidebvarf varit en vac
ker kyrka,, fast ieke classique.»

Så långt Ehrensvärd. Låtom oss nu på denna grund-
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Val söka uppbygga en motiverad och utförligare gransk, 
»ing, så få vi se, till hvad resultat vi komma, i afseon- 
de på byggnadens konstvärde.

Vi förbigå kyrkans byggnads-bistoria från äldre tider, 
Imruledes den först grundlädes af St. /W fjerdc efter, 
trädare i Påfve-stolen, den helige Anacletus (den var 
då blott ett kapell) 5 och huru Konstantin den store låt 
på samma ställe bygga en praktfull Basilica, som stod 
mära i,100 år. För oss är nog: att veta, det grundstenen 
till den nuvarande S:t Peters kyrka (hvartill planen var 
af Bramante) lades år 1806 af Påfven Julius II. En
ligt planritningen skulle kyrkans grand äga formen af 
ett Latinskt kors (•]-) och kupolen höja sig på en tredub
bel kolonnad («Bramante lofvade ställa Rotunda i luf-, 
ten» säger E.). «Barnslig» kunna vi väl äfven, med E., 
■kalla Bramantes bekanta utrop, då han beskådade Pan- 
theon: «Jag skall ställa den i luften!» Ty att en kias, 
fusk, helgjuten byggnad af antiken endast skulle utgöra 
en bi-idé i en modern konstnärs verk, är nog förmätet 
tänkt; ehuru byggnaden efter denna plan i alla .fall bii(V 
vit vackrare, än den nu är. Efter Julii II och Braman
tes död uppdrogs arbetet af Leo X åt Ginliano da S. 
Gallo, samt vidare åt Fr a Giocondo oeh åt Rafaël, hvib 
ka fortsatte det; men af hvilka Fra Giocondo snart lem. 
nade Rom oeh dc båda andra inom kort tid dopo. Bet 
«fverlemnades nu åt Baldassar Peruzzi da Siena, som i 
»å måtto ändrade Bramantes plan, att han utbytte grund, 
ritningen af det Latinska korset til! ett Grekiskt (4-), 
Seston år derefter, eller vid Peruzzis död, öfvertog An- 
tomo da S. Gallo (den ofvannämndes sonson) ledningen 
och återställde Bramantes plan, af ett Latinskt kors. Nu 
kom Michel Anc/elo oeh förkastade alla tillföpcne gjorda
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ritningar, återtog det Grekiska korset till grundplan, och 
valde till façade Pantheon såsom mönster. ( »Den plan
ritningen af Michel Ange var också en vaeker planrit
ning.» Ë.) Han fortsatte arbetet i 28 år, och . erhöll till 
efterträdare Giacomo Barrocei da Vignola ock Pirro Lu 
gorio, liviika undfingo befallning, att icke afvika frän 
Michel Angelos plan. Efter dem kom Giacomo della 
Porta, som fulländade kupolen och la Laterna, men ef
terträddes af Carlo Maderno, hvilken (då Påfven Paul 
V ville inrymma uti kyrkan allt hvad den gamla inne
hållit) åter förändrade Michel Angelos plan, bygg'de till 
ena armen af korset, hvarigenom det från Grekiskt för
vandlades till Latinskt (såsom Bramante först föresla
git) , och, hvad som värre var, utbytte Michel Angelos 
grandiosa idé till façaden, emot en af honom sjclf upp- 
gifven, i småaktig och osammanliängande stil ( «Kyrkan 
liknar ett boningsbus.» E.). Han efterträddes af Bernini, 
Bom utförde Baldalcinen; byggde ett klocktorn på faca- 
den (hvilket dock åter snart började ramla och hlef ned- 
rifvet)5 förfärdigade de 4 kolossala kyrkofäderna, som 
hära Petri stol, anlade den stora kolonnaden, i clliptisk 
form, som omger Petcrs-platscn, samt lät dem sluta sig 
till perspektiviskt byggda gallerier. (Eltrensvärd säger: 
«Om ej borggården ägt (juickhets-fand i perspectiven). » 
Slutligen kom Carlo Marchioni, och byggde den granna 
sakristian bredvid kyrkan (17711). Nu ansågs byggnaden 
färdig.

När man sålunda besinnar, att man under 270 år , 
nitton påfvar och fjorton byggmästare, med nästan stän
diga förändringar af planen, arbetat på denna byggnad, 
så ma man snarare förundra sig, att den är så pass sam
manhängande , som den är; ehuru etthundrade millioner



Isan Isosta) troligen på ett för Isonsten mera ändamåls
enligt sätt kunnat användas *).

Dessa äro nu grunddragen till konsthistorien af detta 
det största tempel i den moderna tiden, de christnas Co
liseum, den största, grannaste oeh dyrbaraste kyrka i 
verlden. Enligt livad vi känna af antiken, dels genom 
historien, dels genom ruiner, har intet tempel hos dem varit 
sa stort; men deremot hafva många af dem gjort ett vi
da större intryck på åskådaren. Vi skola försöka en lös
ning af frågan, huru ett verk, på hviiket, hland andra, 
verldens största snillen hos de moderna (Rafaël oeh 
Michel Angelo) arbetat, vid hvars utförande inga medel 
biifvit sparda, oeh som uppstått midt ibland antikens om- 
gifningar, samt varit beräknadt att frambringa den mest 
förvånande konst-effekt, i mer Un ett fall förfelar sitt 
ändamål.

Till cn början några ord om byggnadens jättelika 
proportioner. I längd oeh bredd öfverträffar denna kyrka 
betydligen både S:t Paul i London och Domkyrkan i 
Milano, oeh i höjd ö'Vergär den sjelfva Strasburgcr-iJ/iiii- 
Ister **). Då man står under kupolen, midt i kyrkan,

ro ännu icke de dyrbaraste arbetena utförda.
**) S:t Paul {den största kyrkan näst S:t Peter) är 710 Romerska 

fot lång och St. Peter 83o; den förra bar en bredd af (Joo fot 
och den senare 600. Då man besinnar boni kolossal S:t Paul
;ir, kan man föreställa sig, hvad icke mindre än-200 fot ytter
ligare bredd skall åstadkomma. S;t Peters tornspets är 636

Strasburger-tornet, hvars form dock gör, att detta ser vida
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B F o ii - B a 1 (1 a 1; ï ri c n vid högaltaret sei- väl ej så stor ut, 
inen den är likväl sä hög, som det gigantiska palatset 
jFarnese, ibland de högsta i Bom. Kupolen har lika vidd 
med Pantheon (hvilket Bramante äfven, såsom sagdt, lof- 
vade att ställa i luften), och hvar och en af pelarn e, som 
uppbära den, håller i omfång kyrkan di S. Carlino alle 
(ju a t tro Jo n lane (på Qnirinalen): det vill säga en periferi 
af 500 Romerska fot. Be fyra kyrkofäderna, som upp
bära S:t Petri stol, äro 27-| fot höga, och de öfriga sta
tyerna och monumenterna äro efter samma proportion. 
Genierna, som uppehålla flinten med vigvatten vid pe
laren nära ingången, förekomma som små barn ; men 
då man träder dem närmare, äro de stora som jättar. 
Sålunda har allt, under ett vanligt utseende, de mest 
gigantiska former. Sjelfva kyrkan torde aldrig, äfven 
under den största kyrkofest, hafva varit alldeles uppfyld 
af folk. Förf. till dessa rader har, under den heliga 
veckan, icke ens sett den lialffiill. Templet prydes i öf- 
rigt af en mängd sido-kapell; 18 Påfliga grafvar; 100 
pelare af marmor, granit och porfyr5 28 altar-taflor, 
hvaraf 20 i mosaik; förgyllningar, stuecatur, målningar 
oeh konst-arbeten förutan all ända *).

En till det yttre oeh inre så beskaffad tempel-bygg
nad borde väl, föreställer man sig, göra ett stort intryck 
på betraktaren, äfven om han, vid en närmare gransk-

*) Vid hög-altaret i S:t Peter (det är en liten resa att liinna 
dit) brinna omkring 100 lampor natt och dag, året om. Der 
hvilar helgonets stoft, — säga Katholikerna. Protestanter gif- 
vas, som tro, at.t S:t Peter icke ens någonsin varit i Rom. 
Om det behöfdés något mer för att bannlysa Berninis Balda
kin (eller PauUm-ställning, — Se här nedanföre), vore det, 
att den är, förfärdigad af den bronz, som blifyit röfyad från 
Pantheon, — emedan den der var ”ogudlig.”
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ning, ej finner ilen regelmässigt skön ; men det är just 
detta, som icke inträffar, såvida åskådaren nemligen kar 
mera konst- än grannlåts-sinne ; oek se kär ungefärligen 
_orsaken.

En architekts, liksom kvarje annan konstnärs upp
gift måste vara, att ined lilet åstadkomma en stor effekt, 
ock ej tvertom. Byggnadskonsten kar dock i denna del 
en fördel framför de andra bildande konsterna, nemligen 
att kunna använda massor, närmande sig snart sagdt till 
det gränslösa, såsom S:t Peters kyrka bevisar. Den kan 
således för effektens frambringande använda både inre 
ocb yttre storket. Men det är kär man finner, att massa 
ock storhet (i aestketisk mening) ingalunda äro liktydiga 
begrepp. För den sednare storheten äger Italienarn sitt 
väl betecknade uttryck yrantliositä, hvilket skiljer den 
aestketisk a slorlieten från den materiella grandezza. Man 
skulle knnna kalla den förra själen af den sednare, hvar- 
förutan denna blott är tom ock bctyilclsedös, Vill man 
göra sig begrepp om livad den intensiva storheten af ett 
arbete vill säga, så behöfver man, blott betrakta en mi- 
niatur-bild af den Farncsiska Herkules, ock inan skall 
finna, att den uttrycker ock innebär oändligt mera stor
het, Un t. e. de några tjuge fot höga kolossal-figurerna, 
gom understödja S:t Peters stol uti ifrågavarande kyrka, 
hvilka, i förbigående sagdt, snarare sç ut som 4 påkläd
da figuranter, än som Helgon. — Utan tanka oek rätt 
begränsning är en massa betydelselös.

Men om en architektonish massa i utsträckning skall 
väcka tanke om något stort, kör den vara så litet som 
möjligt afbruten, ock framstå såsom ett helt; ty ögat 
får eljest för många hvllopunkter, för många olika in
tryck, och kan icke behålla det enda af storheten. Af
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denna orsak ger äfven façaden tili Pantheon ett större 
begrepp, än den af S:t Peter, ehuru denna sednare är 
i materiellt hänseende, eller i areal, 2 eller 3 gånger 
större *). Hade man utfört Michel yimjelos ofvannämn- 
de idé, att taga Pantheons façade till mönster för Sx t 
Peters, så hade intrycket blifvit helt annorlunda. IV är 
vi nu åter finna osammanhang, af brott och förvirring i 
Jjyggnads-stüen ; att i architekturen det ena liksoin för
krossar och upphäfver det andra; att de yttre pelarne 
sitta fastvexta i muren och de inre förhindra oss se; att 
Baldakinen (hvar man må ställa sig) tillsluter utsigtem för 
en stor del af kyrkan **); att mosaiker, guld och mar
in or-arbeten förtaga hvalfvet dess öfriga anblick af stor
het; att blandningen af hvit, blå, grön, svart och röd 
marmor, — pelarnes öfverlastande med medaljonger, 
porträtter, dufvor och oljequistar, — heklädningcn här 
och der af rödt sammet,— S:t Peters bild af bronz, på 
en stol af marmor, under en baldakin af sammet, med 
en cjlas-lyckta framför sig, —den Helge Ande, i Choret, 
af äggc-gula midt i den gyllne solen, — alltsammans ut
tryckande förvirring och prakt, osammanhang och gran-

_ när, säga vi, man betraktar allt detta, så torde
det lätt förklara sig, huru denna verldsberömda bygg-

*) Façaden af Pantheon har en hredd af i5o fot och den af S:t 
Peter 5/jo ; den förras höjd ar iiij. fot och den sednares 216.

**) Förf. af dessa rader frågade en gång en Italiensk konstnär, 
huru man kunnat fallä pa en sudan ide, att ställa denna ko
lossala Paulun (ty så ser den ut) midt i en kyrka, och erhöll 
till svar, att den vore ett monument öfver S;t Peters stoft, 
som hvilade derunder och ej kunde flyttas. Men hade ickc 
Helgonet (hvars minnesvård i alla fall hela kyrkan är) kun
nat nöja sig med en liggande sten, som angifvit stället, der 
han hvilade, hvarlill man nu mindre kan gissa sig af denna 
gigantiska saugstäilnihg ?
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pail, i'äie'cl aîï sin storhet och rikedom, på hopstsinnet 
icke ens g.ör det-behagliga intryck, som det lilla, för 
fallna templet åt Festa vid Tivoli, — för att icke ens 
nämna Pantheon, eller t. e. de vackra kyrkorna di S. 
Pietro in Fincoli (der Michel Angelos. «Moses» förva
ras), ock della Madonna degli Angeli (byggd af Michel 
Angelo), andra utom Mom att förtiga.

Afscr man åter prahlen af en byggnad, så gifves in
gen, ock kar måhända aldrig funnits någon, som kan 
jemloras med S:t Peter. Mängden af målningar, mo, 
saiker ock marmor-arbeten — kvariblaud Here af erkändt 
värde — lemna åskådaren det mest omvexlande tillfälle 
till en rik konst-njutning; ock ehuru länge man ma vi
stas i Rom, skall man svårligen tröttna att gå till Sst 
Peter , för att — liksom i ett annat galleri — beskåda 
än det ena konstverket, än det andra, ock mången En

gelsman är förtjust, då kan ser marmorn öfyerallt i golf- 
vet så blank, att kan deri kan spegla sina fotter. Men 
det är idéen af ett cbristet tempel och af en klassiskt skön 
byggnad 1 allmänhet, som vi icke finna motsvarad. Or
sakerna äro till en del redan angifna oek skola kär nedan 
ytterligare utvecklas.

Hvad man i allmänhet väntar är, att man af sjelfva 
storheten slås med förvåning; dock af ven detta inträffar 
icke. Vi läsa om Phidias, att kan, för att göra en .Ju
piters -kild rätt kolossal, placerade honom uti ett så litet 
tempel, att allt syntes dverglikt omkring honom ock att, 
om man föreställde sig honom upprest, skulle kan med 
iijessan hafva krossat tcinpcl-hvalfvet. Ehuru ieke så 
stor i sig sjelf, erhöll nu denna gudabild ett alldeles 
kolossalt utseende. Mästarne af Sit Peters-kyrkan hafva 
gjort alldeles motsatsen af hvad den antika konstnär«
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gjorde. Be hafva for de inest gigantiska figurer och 
gyp-gnads-pro porli°ncr utmätt rummet sa stort, ait (je li
kafullt förekomma nästan i Lüliputs-fornial. D erfor sä
ger Ehrensyärd äfven ganska riktigt på ett annat ställe: 
«Om nian på detta sätt byggt kyrkan som hälften af Mom, 
hade man dod: önskat henne stor. » Man måste nemli- 
gen, for att erhålla en föreställning om dess storlek, 
träda detalj-föremålen så nära, alt de för ögat bortträn
ga den öfriga omgifningen, eller, som man nttryeker sig 
i hvardagsspråk, att man kan taga dem med händerna. 
Ett to tal-intryck (det enda sannt verkande, i fråga om en 
byggnadj är således omöjligt att erhålla. Ulan kan ge
nom begreppet göra sig cn föreställning af Pefers-kyrkans 
storhet, men ieke genom åskådningens intryck, den för
sta pröfve-stenen i skön konst.

Ännu en sak är att anmärka, nemligen f örhållanderna 
mellan längd, hredd och höjd i en byggnad, hvilka hun
na åstadkomma alldeles motstridiga resultat, om de än- 
dainåls-vidrigt användas. Bet som mest imponerar på 
ögnamåttet, Ur vidden (omfånget, bredden), mindre läng
den, minst höjden. Förhållandet mellan dessa propor
tioner i St. Peter är sålunda, att längden är störst till
tagen, dernäst höjden och slutligen vidden. För den 
minst aktgifvande skall det dock visa sig-, att om en 
byggnad betydligt öfverväger i längd och höjd, skail den 
visa sig smal och trång, ehuru vidden, jemförelsevis 
till andra byggnader, må vara kolossal.

Fråga torde slutligen vara, huruvida formen af ett 
kors, vare sig Romerskt eller Grekiskt, är den äuda- 
inålsenligaste för en byggnad, och om deraf någonsin ett 
stort intryck kan uppkomma. Man kan gerna medge, 
att formen af ett kors äger, ur den christliga synpunkten
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taget, något ganska betydelsefullt för en kyrka, oeh det 
ar förmodligen för den slttdl den blifvlt vald; äfvcnsorn 
vi last mycket vackra saker om de «uppåt himlen sträf- 
vändé tornspirorna!) i den Göthiska arebitckturen, som 
påståtts vara den enda sanna för «cllristlig konst.» (I 
förbigående bör dock nämnas, att Göthernä aldrig ägt 
någon egen byggnadskonst, men lånat sina förebilder 
från den Grekiska, som ännu synes snålad på murarna 
af Pompeji). Bien den Christliga åsiglen ock Konst-a.sig- 
ten böra ej förblandas. Talar man, som konstvän, så 
måste inan väl i främsta rummet fordra af en byggnad, 
"sådan som ett tetnpel, att man vid första inträdet deri 
skall öfver detsamma äga en anblick, en öfverskåduing, 
erfara ett total'-härgeh. Huru låter dock detta vänta sig 
af en kors-byggd kyrka, der, livarhellst man äfven må 
ställa sig, åtminstone hälften af byggnaden ej kan öfver- 
skådas? Ännu mindre bidraga sido-kapcllen till intrycket 
af det kela, hvilka man ej upptäcker, förrän man kom
mer dem nära. Htiru olika är det ej i de gamles bygg
nader, der man (säkerligen med få Undantag) från livad 
Ståndpunkt som helst får en öfversigt af det kela? Här, 
i sjclfva detta Cbristenhetens yppersta tempel, livar skall 
mall befinna sig, för att lierai' fâ en fullkomlig- öfver- 
sigt? Be åt fyra väderstreck gående delärnö af byggna
den (kors-formens natur) skymma hvarannan oupphör
ligt, och då man ser ena hälften af Basilican, är den an
dra undangömd. Man måste, så till sägande, sammau- 
leta, stycke för Stycke, de stora detaljerna, för att deraf 
i sin inbillning uppgöra eh sammanställning, burn bygg
naden skulle se ut, i fall man finge skåda den i ett ög- 
nakasti

Vi
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Vi sîtulle bär I; unna falla in i o il äinnc, icke frem- 
*nandc för vår tid, men för vidlyftigt att nu behandlas, 
n cm lige o om konsternas universalitet, eller sammansmält- 
ning odi själa-frändskap, livarom mycket är skrifvet af 
den æsthetiska idealismens psevdo-bekännare och af kling- 
klangs-poiiter, malande tonkonstnärer och mysticerande 
målare5 men vi afhryta hellre med Goethes kraft-ord uti 
die Propyläen: <i kännetecknet af konstens förfall är sam
manblandningen af dess olika arter.»

Delta inträffade i förra århundradet, under Bernini, 
Pietro da Corlona, Banfranco, in. fl. samt deras tallö- 
sa härmare; oeh konsten hotas äfven nu af en samman- 
blandning utaf dc olika arterna, men af motsatta skäl. 
Om det tillf orene var effektsökandet och begäret att 
styra de sinliga intrycken, som vållade skulpturens och 
målningens intrång pl hvarandras område, så är det åter 
nu deremot ett barnsligt pietistcri, försmående det sin- 
ligt sköna och formens behag, som vill inlägga mystik, 
Christendom, musik, m. m. i både målning oeli skulptur, 
ser Treenigheten i de tre grundfärgorna, finner den ena 
målaren musikalisk, den andra episk, den tredje lyrisk j 
men likasom dessa konstens nya apostlar äro Bernini och 
de öfriga nyssnämnde underlägsna i snille och konstnärs- 
förmåga, så blir deras inflytande äfven af inindre omfång 
och varaktighet.

Älgar di *) började val egentligen att flytta måleriet

*) Vi förbise cj denne könstmirs värde. Han hade studerat anti
ken, var ciev af Carracci, och höns stora basrelief i S:t Peter 
in. fl. stycken bevittna hans(förmåga, äfven sont god och stark 
tecknare. Men i anordningen af det helå ville han dock gehnä 
frambringa effekter, som egentligen tillhöra målningen.

s. Del. ne



;n J, skulpturen, men denna sammanblandning af dc Låda 
konstarterna erhöll sin Lögsta utveckling under den namn
kunnige Bernini. Han var under sin tid (liksom Le Brun 
i Frankrike) konstens sj elf herrskare, ock gaf deråt sin 
stämpel för nästan ett sekel. Ingen kan neka honom 
eld, tjuskraft *), stor talang, till och med snille; men 
någon mer utsväfvande smak lärer väl svårligen uppen
bara sig. Öfverdrifna Len- knot- och muskel-redningar i 
karl-figurerna, svällande former i quinnohilderna; för
vridna, snart sagdt vansinniga ansigts-uttryck; flygande 
draperier; vildt storm-uppblåsta lockar oeh skägg; tvung
na, omotiverade ställningar; men en polerad, nästan slic
kad marmor, — se der hnfvuddragen af de skulptur-ar
beten, som ifrån denna skola öfversvämmade konstverl- 
den. I ögonen fallande svårigheter fingo företrädet fram
för* det djupa, sanna och sköna i konsten. Så t. e. vann 
Queirola en stor ryktbarhet genom en marmor-staty, fö
reställande en man invecklad i ett nät-, och en annan 
artist, Corradini, föreställde «Blygsamheten» alldeles 
täckt med en slöja, genom hvilken man endast kunde 
skönja anletsdragen. Konstnära föredrog således svårig
heten, att uttrycka en ansigtsform under vecken af en 
duk, framför den ädlare uppgiften, att genom uttryck af 
själens oskuld måla den naturliga blygsamheten. Afven 
architekturen undgick ej ett sjukdoms-anfall af samma 
öfverspända och förvirrade begrepp, hvari smakens för
fall å ena sidan, och begäret att vara ny å den andra, 
bklrogo. Obestämda och hizarra planer, brutna fronto- 
ncr, runda oeh fyrkantiga kolonner om hvarandra, bland
ning af cirkel och triangel-form, draperier, festoner,

( 242 )

*) T. e. i hans Santa Theresia.



nesluta alla tiders olika smak ocli kännetecken.
Konstens oblida stjerna ville, att alla, som den tiden 

önskade göra någon lycka, voro nödsakade att sluta sig 
till Berninis skola oek beundrare. Han var sin tids ton-

i allt likna Michel Angelo, var kan äfven poet. Solon

der denna tid, huru långt man kan komma genom 
favoritskap, ock kuru vådligt detta är både för den be
skyddade ock för konsten, ingen kan frånkänna honom 
en stor talang. Han kade blifvit en aktningsvärd artist, 
om kan icke varit bortskämd och förfjäsad. Hans rykte 
började, likasom Popes, redan vid tolf års ålder. Ett 
kufvud, som kan skulpterat, och hvilfcct exponerades i 
en af Roms kyrkor, ådrog honom Påfvcn Paul V:s upp
märksamhet. Då gossen blef den helige Fadren före
ställd, had denne honom genast, att med pennan rita ett 
kufvud. «Hvilket?» frågade gossen. Kan dit genast 
utföra hvilket som helst, fortfor Påfvcn, så rita en S:t 
Paulus. Gossen gjorde i ögonblicket en förträfflig- esquisse 
af detta Helgons kufvud, och Påfvcn yttrade förtjust till 
de kringstående : Han skall klifva vår tids Michel Angelo. 
Ifrån denna stund vaggades kan snart sagdt på knä af 
Kardinaler, testamenterades ifrån den ena Påfven till 
den andra, ock ansågs för det yppersta konst-snille i 
alla tider. Utförandet af den ofvannämnde Baldakinen 
i S:t Peter bragte hans anseende (Gnd vet dock hvarför)
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till dess kulmina lions -punk t. Dertill kommo kans Apollo 
och Dafne (en sannerligen intagande grupp), kolonnaden 
pâ Stt jPeters-pIafsen, fontänen viå Piazza Navona *) 
och monumentet iifvcr Alexander VII, som han full
bordade vid 70 års ålder. Ett drag af hans uppriktighet 
är, att då hau vid målet af sin konstnärsbana återsåg ett 
af sina första arbeten, sade han: «jag har ieke vunnit 
mycket sedan den tiden.» Berninis ofta upprepade regel 
var: Qui non esce talvolta della r égala non lap assumai^ 
och detta har han till den grad i allmänhet efterföljt, att 
han gerna gått utom hade regelns och naturens gränsor **).

Ulan kan säga, ' att skulpturen nära ett århundrade 
efter hans död (1680) legat i fullkomlig dvata, liksom 
uttömd af den öfver-ansträngning han gaf den 3 ty såsom 
något utmärkt inom denna konst kunna vi ej räkna lians 
härmarc, som blott öfverdrefvo öfverdriften. När Qua- 
tremere de Quinci *’*) i början af 80-talet besökte Rom, 
och frågade efter de mest berömda, lefvandc skulptörers 
atelier, visade man honom till Cavaeeppi, som restau
rerade söndriga antiker, efter VVinckelmanns och Mengs 
anvisning. Sjelf hade den hedersmannen väl äfven, hland 
annat, åstadkommit en Flora, men (såsom Q. de Q. på
står) lika löjlig till uppfinning, som utförande. Först år

*) Vid utförandet af denna fontän har Bernini haft ett roligt 
infall. Han var oense med Borromini , som hyggt den invid 
stående kyrkan (JS:ta Agncse); och för alt antyda, huru vack
lande tornet på densamma var, har Bernini placerat en flod
gud vid sin fontän, i förskräckt ställning, med händerna upp
sträckta, liksom för att hälla emot det med sitt fall hotande 
tornet.

SW) Leonardo da Binds valspråk, ädelt och djupt, var: Bogli 
sempre quel che tu debhi, (Vill, hvad dti hör), 

v**) Archives Littéraires VII.
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1785 bief Canova bekant i Horn, genom singrupp «The
seus, sittande på Minotaurcn *» men det var endast i 
början ai detta århundrade, som han, genom sin Perseus, 
intog en konstnärs-rang, i allmänna omdömet vid denna 
tid närmande honom antikens mästare.

Intresset för den bildande konsten var afslocknadt ; 
intet snille i skulpturen hade visat sig under ca tiderymd 
af hundrade år; lloms konstverkstäder stodo tomma Wengs 
och fVinckehnann hade åtcrlifvat sinnet för den antika 
konstens skönhet och de gamles oöfverträffliga monster; 
men den allmänt nyvaknade känslan derför ägde intet 
1 öremål, vid hvilkets den kunde fästa sig. Hvem var den 
förste, som uppträdde i deras fotspår, öfvergaf en för
villad konst-theori, i sina arbeten återspeglade den sanna 
plastiska smaken? — Det var — Sergell.

Om Sergells inflytelse vid konstens återställande 
varit af mindre verkan, än Canovas, så är han dock så
som ett fenomen i konsthistorien lika märkelig, till snil
let lika stor, och — då man betraktar arbetenas värde, 
ieke deras mängd — som konstnär måhända lika utmärkt, 
som hans lyckligare medtäflare i Italien. Gustaf den 
tredje tycktes, i mångas ögon, göra mycket för Sergell, 
då han fastade honom vid sitt hof och sin person, rike- 
ligcn pensionerade honom oeh lät honom göra byster af 
vackra grefvinnor och sin Välgörares staty, samt gaf ho
nom äretecken oeh värdigheter ; men huru mycket mer 
bade ban icke gjort för Sergell oeh Konsten, om han 
leinnat artisten quar i Italien med hälften af den pension, 
som han, under ett lör det högsta af konsten förlora dt 
lif, halft vegeterande förtärde i fäderneslandet. Troligen 
var det äfven den hemliga känslan af att sålunda blott 
till hälften ha fått njuta sitt koustnärs-Iif, oeh saknaden



af Italiens himmel och klassisha rikedom, som spridde en 
så mörk skugga öfver många af hans eljest, i andra af- 
seenden, lyckliga dagar, och i hans af naturen glada, 
friska och eldiga lynne tidtals födde en melankoli, under 
hvars utbrott han trodde sig förlorad för konsten och 
sig sjelf, och dolde sin stumma smärta, undan vcrldens 
blickar, i den djupaste enslighet.

Ty, i sanning, konstnärn lefver icke norr om Al
perna. Må han tillköra sitt fädernesland genom sitt namn, 
sin ära och sina verk; men hans hemvist, så länge han 
förmår känna, sc ock verka, vare Italien; och det land, 
som varit nog lyckligt att föda en sadan Apollo-son, vi
sar sig värdigast sin ägande rätt till honom, da det in
ser, att den består i besittningen af hans konstnärsära 
och icke af hans person. Det gifves blott ett naturligt 
hem för den sanna artisten, oeli det är söder om Alper
na och Apenninerna, der konstsinnets ständiga tillfreds
ställande är, likasom luft ock ljus, ett lifsclement; der 
det konst-skönas dyrkan icke är en mode-sak, men en 
religion; der en evigt blå och molnfri himmel*), en stän
dig vår, en stor natur, antikens minnen och förebilder, 
Il afm'h madonnor oeh dc fysiska formernas sköna blom- 
string väcka, underhålla och bilda honst-sinnet, och der 
en konstnärs-republik från alla länder — den friaste, sjelf-

*) En artist bland förf. vänner återkom, efter fjprton firs utrikes 
vistande, för det mesta i Rom, till Svergc mot vintren år 
1828. Hvarjc gäng förf, besökte honom, fann han sin vän stå
ende i fönstret, för att betrakta dc skockade snö-molnen, 
hvarunder of»a «trop undföllo honom: ”Hvilka besynnerliga
former! Hvilka tunga, kalla, döda massor!” — Slutligen tyck
te förf., att artisten kunde använda sin tid till något bättre, 
än att blott beskåda snömolnen, och frågade honom derförc: 
”Skall Pu intet, också måla en gång?” — hvartill denne sva
rade; "Hur skall jag kunna måla? Här blir jn aldrig dager?"
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ständigaste och mest bildade på jorden — lemnar öinsom 
utvcxling af idéer, upplysningar, råd och biträden, öm
som en tillrättavisande granskning eller en förtjent hyll
ning. Lägger inan härtill, att det enskilda lifvet i Rom 
är det mest fria, Härdlösa oeh oberoende, att värdighe
ten af konstnär, sedan urminnes-tider, är i allmänna om
dömet den högst uppburna, och att Romaren med ett 
slags slägtkärlek och af en naturlig själafrändskap närmar 
sig hvarje konstens son, så kan man lätt sluta, huru 
mycket denna sednare i förmåga, lycka oeh trcfnad skall 
vinna i Rom och förlora på hvarjc annat ställe.

Detta hafva Canova och Tharwaldsen vunnit och 
Sergell förlorat, under den vigtigaste delen af dessa tre 
konstnärers bana, och man lärer deraf kunna antaga, att 
den sednare, ehuru stor artist han äfven visar sig, icke 
blifvit allt, livad han för konsten och sig sjelf kutmat 
blifva under andra förhållanden. Det må dcrför icke 
tillskrifvas en fosterländsk förkärlek, om vi i alla fall 
ställa hans namn vid sidan af dessa tvenne den moderna 
tidens största skulptörer, sedan Michel Angelo. Vi glöm
ma ieke heller Sweitzaren Trippel, hvilken, under en 
miudre hård kamp med ödet och vid en längre bana, väl 
torde hafva uppträdt som mcdtällarc 5 och vi höra cj hel
ler förgäta Pigalie och Houdon, Sergells samtida. Men 
ingen gjorde sig doch tidigare, och med en mera sjelf- 
ständig kraft, än Sergell, fri ifrån den falska och ma
niererade konstsmak, som sedan Berninis tid, det vill säga 
öfver ett århundrade, heherrskat hela Europa. Betrakta 
vi sjcîfva Canovas arheten från samma tid, som Sergells, 
så måste en kunnig och fördomsfri granskning deri med- 
gifva en mindre mogen och mera vacklande stil, än i 
den Nordiska konstnärens, soin synes alldeles genomträngd
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af antikens anda '). Thorwaldsen uppträdde tjugu fu. 
sednare. Ödet ville icke, att Sergell, genom ett fortsatt- 
vistande i Mom, skulle få pröfva sina krafter på samma 
kana ock under jemngoda förhållanden med Cnnowa ock 
Thorwaldsen, oek derigenom utvidga sitt inflytande pä 
konsten ock sitt rykte i Europa; men hans Pann, Amor 
och Psyche, Ajax m, fl. arheten, som föregått deras, 
sedan med så mycket skäl beundrade, konstverk, torde 
dock anvisa hans plats vid deras sida. Man ser icke förr, 
än i Rom, huru stor Sergell är, ock huru stor kan kun- 
liât lilifva,

Canova, utrustad med ett ypperligt snille ock en 
otrolig arbef samhet, uppträdde äfven under de mest gyn- 
6 a min a yttre förhållanden. Intresset för en renare smak 
t den bildande konsten var, såsom nam'd t är, redan 
väckt, oek alster af denna, efter antikens mönster bilda
de, skola väntades med kegärlighet ,• Sergell, efter få 
men lyckliga prof, hade lemnat Mom; Trippel var död; 
då framstod Canova i kela kraften al sin ungdoms-för- 
måga, fyllde konstsalarne med sina arbeten, eröfrade 
kännares bifall ocli konstvänners beundran, samt Lief en
sam i herrskande besittning af skulpturens rika fält, un
der tjoge år, eller intillcless Thorzvaldsen uppträdde.

K kura mycket än redan är skrifvet och kändt om

*) Då förf. ägde den lyckan, alt i Weimar besöka Goethe, föll 
tatet äfven en ging'på Sergell. Den store konstdomaren bade 

« endast sett ett af den Svenske artistens arbeten, nemligen hans 
Faun, men sade sig af detta stycke äga grund för det omdö
me , att få eller måhända ingen bland moderna skulptörer 
mera närmat sig de gamles st.il, iin Sergell. Detta öfverens- 
stämmer jemväl med bans yttrande om denne artist, i det be
römda arbetet JVinckelmann und sein Jahrhundert, att nemli
gen "Dieser Künstler hat sich als ein glücklicher Nachahmer 
des Slyls der Antiken gezeigt."
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Canova, torde dock några drag al Itans konstnärs-karak- 
teristik Iiär kunna finna eil rum. Om än berömmet, sär
deles under lians första tidsålder, möjligen förhastat sig 
(då man t. e. ieke allenast satte honom vid sidan, men 
jctimil framom antiken, och då han erhöll ett Påfveligt 
patent såsom Phidias’ oeh Praxiteles’ like); oeh chvad 
iin åter den strängare kritiken, särdeles mot slutet af 
hans hana, synes vilja anföra till förringande af hans 
förfjenst; så är han dock en af de största konstnärer, 
som den moderna verldcn frambragt, oeh har (liksom äf- 
ven på sitt sätt David i den nyare tidens målning) uti 
skulpturen spridt en större och renare anda och ett san
nare konstsinnc *).

Canovas verkstad äger, utom det reelt sköna den 
innehåller, äfven det rclatift interessanta, att man der 
— dels' i marmor, dels i fullkomliga gipsaftrycfe — fin
ner allt hvad han frambragt, ifrån cbanchen af hans för
sta arbete, till och med kopian af det sista, som gått ur 
lians händer. Man kan således lättare öfverskåda hela 
utvecklingen och gången af hans konstnärs-bildmng, än 
någon annan artists, hvars arbeten man i allmänhet fiu-

*) Ehuru det fur mången redan torde vara bekant, må här i 
förbigående nämnas, att Canova — född af fattiga föräldrar i 
Venctianska Terra ferma — från första åletren icke erhållit 
någon artistisk bildning. Hvad som först fastade uppmärksam
het vid hans anlag' för bildande konst, var ett af honom, i 
hans tolfte år, i köket hos en Nobile Falieri, formadt lejon 
af smör, till bordprydnad för hans dåvarande herrskap. Fa
miljen Falievi åtog sig hans uppfostran. Han sändes till fin 
medelmåttig bildhuggare i Bassano, af hvilkeu han endast 
kunde lära det handverksmässiga i sin konst. Från sitt sjut
tonde år var han sin egen lärare, och vid tjugulre års ålder 
fastade han den kon si älskande verldcns uppmärksamhet, såsom 
det mest lofyande snille sedan Berninis tid i bildande konst 
uti Italien.
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ner spridda, än i det ena riket och än i det andra. lians 
arbeten kunna, i anseende till föremålens beskaffenhet, 
indelas i 5 klasser, ncmligen i de — oin man så må 
säga — andliga, eller dem, som tillhöra kyrkostilen; i de 
nr större mythologiska ämnen behandlade, der han synes 
vilja täfla med antiken 5 och i de af egen individualitet 
ingifna, hänförande smärre kompositioner, der han, en
ligt vår åsigt, hufvudsakligast uppenbarar sin stora konst- 
närsförmåga, och stundom ställer sig vid sidan af det skö
naste , som någonsin i denna väg blifvit frambragt.

I sitt konstnärs-lif tyckes Canova framställa den — 
af mången såsom ännu oupplöst ansedda fraga, Jiuiu- 
vida det är möjligt, att öfverträffa de gamle i skulpturen, 
eller icke. Att ban burit tanken af en sådan täflan inom 
sig, skönj es på llerelianda vis. lian var (då ban, 
år gammal, slutat sin «Theseus på Minotaurcns lik») 
vid skiljovägen, att antingen fortfara såsom cn lärjunge 
af antiken, eller att bryta sig en ny bana i sin konst, 
under livilken han hoppades kunna utveckla skönheter 
deri, dem han trodde sig ännu sakna i de gamles mä
sterverk. Alla hans sednare och under hans bästa ålder 
utförda arbeten tyckas vittna, att ban valt den sednare 
vägen. Till och med blotta expositionen i Vatikanen af 
lians berömdaste verk antyder cn liemlig sträfvan, att 
bli bestämdt jemförd med de gamle, ocli att — hvad 
man vid en sådan täflan bör kunna taga för afgjordt — 
gå segrande nr striden. Fa steg atskdja lians Å ei$eus 
från den Belvedcriske Apollo, ocli i sin verkstad har 
Canova till och med ställt en Apollo i gips bredvid sin 
Perseus, liksom för att inbjuda åskådaren till en jemlö- 
relse emellan begge, livilken älven i många enthusiasters 
omdöme utfallit till den sednares fördel.
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Man liai* ansett cn sådan syftning1 hos Canova, om 
icke oförklarlig, dock ytterst förmäten. Den må vara 
det sednare, men är visserligen icke det förra, då man 
erinrar sig, att vid den tid då han uppträdde, hade Eu
ropa ett århundrade genljudat af ropet, att redan Ber
nini öfverträffat de gamle; och Canova kände sig säker
ligen ämnad till dennes öfverinan, hvartill kom, att den 
på cn gång1 otroliga hastighet och enstämmighet, hvarmed 
allmänna omdömet, redan i hans ungdom, tillerkände ho
nom en konstnärs-rang vid sidan, cm icke framom anti
ken, väl kunde, oaktadt hans naturliga blygsamhet, före
spegla honom detta mål, såsom hans bestämmelse.

I ett fall har hans konstnärs-utveekling en likhet med 
Rafaëls, — hvars företräde framför alla medtäflare efter- 
vcrlden dock troligen ej lärer tillerkänna Canova i hans 
konst — nemligen, att han först efterbildade naturen, 
derefter genom ett ifrigt studium sökte den klassiska sma
ken, och slutligen öfverlemnade sig åt individualiteten af
sitt eget snille.

Till den första perioden (eller modell-kopieringen 
och den blinda naturhärmningen) höra hans Euridice; 
Apollo och Vafne (grupp) j Eskulap ; Orfé-, en kolossal 
figur (utan angifven karakter); cn ung Herkules, som 
qväfver ormarne; en byst af Dogen Paolo Renieri, och 
en porträtt-staty af Markisen Poleni-, samt Dœdalus och 
Ikarus (grupp). Dessa ungdoms-arheten, i hvilka man 
ej får söka någon sannt plastisk anda eller stil, hade 
konstnärn fulländat vid 25 års ålder, innan han ännu 
besökt Mom.

Hans vistande i denna konstens bufvudstad gaf en 
]lClt annan rigtning åt bans utbildning. Han öfvergat 
nemligen den vanliga, blinda natur-bärmningen, studerade
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de garnie ocli började idealisera. Såsom prof deraf 1cm- 
nade han en Apollo (hvilken lagerkronor sig sjelf) och 
don ofvannämnda «Theseus, sittande pä den dödade Mi- 
notanren.» Man har anmärkt, såsom icke ädel, konst
närens tanke, att lata hjelten sitta pä det slagna vidun
drets buk; men ingen lärer neka, alt icke något djerft, 
nytt, karakteristik!^ och liksom cn flägt af antikens anda, 
genomgår hela arbetet. Det var vid denna tid, som den 
criante konstkännaren Çuaù-emère de Quinci lärer till
styrkt artisten, att fortgå såsom lärjunge af antiken och 
pä denna väg Mifva den sanna plastiska smakens åter
ställare; men vare sig, att Canovn fruktade i sådant fall 
endast Mifva de gamles iiärmare, under uppoffring af sin 
egen individualitet, eller att antikens stränga sinne ocli 
det fasta, bestämda, betydande oeb djupa bos dess mä
stare mindre öfverensstämde med lians böjelse för det 
retande, mjuka, veka oeb smältande, Jivari hans öfver- 
vägande och af ingen hland de moderna upplumna förljenst 
består, — nog af, han kände sig äga sjelfständighet nog, 
att icke tillhöra någon skola och han valde, att bryta sin 
egen hana.

Det första tillfälle, som erbjöd sig för hans sträf- 
Van efter ryktbarhet i denna väg, var ilock ickc det lämp
ligaste för utvecklingen af det individuella i hans. snille. 
Han erhöll uppdrag, att förfärdiga Påfven Gcimjanellis 
monument; efter hvilket han, lid efter annan, äfvcu utfört 
minnesvårdarne öfver Clemens XIII *) (båda i ilom);

*) Då Canova utförde delta monument, befann lian sig i ganska 
knappa omständigheter. Nödsakad att sjelf utföra allt det 
grofva arbetet deraf, led bans i öfrigt svaga helsa afansträng- 
ningariie till en grad, som grundlagt den sjuklighet, Jivaröf- 
ver han nu beklagar sig.
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Erkellertiginnan Christinas af Österrike (i Wien) ; Gra
vören Po ip at os ; Riddaren Emos (i Venedig-); och Was
hingtons (för Philadelphia). Ehuru dessa arbeten äro af 
olika tider, sammanföra vi dem dock på ett ställe, för 
att äfven i denna del af skulpturen, eller den sä kallade 
kyrkostilen, skärskåda konstnärens utvecklings-grader , 
om än det djupa, allvarliga och stränga i denna stil, 
lämpar sig mindre till naturen af hans egen, som ärljnf, 
sinligt skön och retande. Att Canova, ännu ung och a-f 
icke fullt stadgad ryktbarhet, skulle, vid första inträdet 
på denna nya hana, hryta alla sedan århundraden häfd- 
vunna reglor för dessa religiösa honsthildniugar, kunde 
så mycket mindre begäras, som skulpturen i det christna 
Ilom nästan alltid stått i kyrkans tjenst. Denna sednare 
omständighet anmärkes här, såsom måhända icke tillräck- 
ligcn afsedd vid bedömmandet af skön konst, hvilken 
visserligen varit mycket skadad af Barbarerna, men — 
vi höra ej undertrycka detta omdöme — ännu mer af 
Fanatismen. Doek — detta ämne vore för vidlyftigt, att 
i förbigående afhandlas. Vi torde en annan gång der- 
till återkomma. Det kan göra tillfyllest, att kär endast 
erinra, hum sjelfva Pantheon måst förvandlas till en 
christen kyrka, alla antika byggnader förses med kors 
och kelgonahilder, och tillika med de likaledes omdöpta, 
för att ieke säga omstöpta kolonnerna oeh triumfbågarnc, 
renade från deras hedniska gudaursprung genom inskrif
ten (som läses på nästan hvarje sådant antikt, genom 
katlioliejsmens attributer helgadi, mästerverk), «Ab omni 
impietale expurgata!»

Man har således måhända ägt mindre fog, att — 
såsom flera konstdomare gjort — af den unga artisten 
fordra en med ens utförd revolution i kyrkostilen, om
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än man â andra sidan ej kan neka, att icke de mot sjelf- 
va arbetet gjorda detalj-anmärkningar i allmänhet äro 
grundade ; såsom t. c. i afseende på bristande originali
tet i hufvud-idéen , det mindre ädla oeh naturliga i figu- 
rernas ställning, saknaden af väl valda ock utförda dra
perier, o. s. v. Men jemfördt med den näst föregåen
de tidens andliga nionumenter, visar dock detta ett fram
skridande till en renare oek naturligare stil. Riktad med 
större erfarenhet oeh sjelfständigare konstbildning utför
de Canova, några år derefter, sitt andra stora arbete i 
kvrko-stilen, monument öfver Påfven Clemens XIII, 
uppstäldt i Peters-kyrkan. Afven mot detta kar cn sträng 
granskning, från flera håll, icke uteblifvit *); men då man 
skärskådar de öfriga minnesvårdarne i samma tempel ock 
finner dem öfverlastadc med opassande arckitektur ock 
smaklösa sirater, utmärker sig doek Canovas arbete ge
nast fördelaktigt genom sin enkelhet ock renare stil. På 
alstånd är intrycket särdeles behagligt ; vid närmare gransk
ning förlorar både det hela och delarne. Monumentet 
utgöres af en sarkofag, vid kvavs liögra sida Religionen 
står, och vid den venstra synes en sörjande, Genius, med 
nedvänd fackla. På kvardera sidan om den, i en mcdal-

*) Goethe yttrar sig derom (Winckelmann und sein Jahrhundert) .• 
"Spridda delar och enskilda partier af figurerna hafya sköna 
former, och äro sannolikt efterbildade antiken; men ställnin- 
garne hade kunnat vara bättre valda; delarnes harmoni och 
öfverensstämmelsen af det hela saknas. Detta är i synnerhet 
fallet med den här anbragta Genius, hvars ställning är allde
les misslyckad,------------ ehuru hufyudet är uttrycksfullt och
Torsen ganska skön.” •—■ Utrymmet nekar oss, att intaga den
na granskning i dess helhet (hvilken i öfrigt för hvarje konst- 
väu lärer vara känd), och vi inskränka oss derför till slut
omdömet. ”Det helas anordning förtjenar sålunda fögaloford; 
den är spridd, utan inre och yttre sammanhang.”
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jon ff på sarkofagen anhragta, inskriften, sitter en af huf- 
vud-dygderna, Hoppet och 1Kärleken (Ja Carith). Bakom 
sarkofagen, på en upphöjning (hvarigenom (let pyrami- 
dala i gruppen åstadkommes), synes JPåfven, i knäböjd 
och bedjande ställning, och vid foten af monumentet 
livila två lejon. Anmärkningar och stridiga omdömen öf- 
ver detta arbete hafvä, som sagdt, ej uteblifvit, oeh stun
dom hafva de, som i öfrigt bedömt det ur samma syn
punkt, dock motsagt livarann i del ar ne, så att hvad den 
ena berömt, blifvit tadladt af den andra, och tvertom. 
Sålunda har Goethe t. e. funnit I'af v ens bild äga «en 
bedröllig fysionomi, hängande ansigts-muskler» o. s. v., 
hvaremot Fernow (som i öfrigt alltid bedömmer Catiova 
strängt) finner «denna figur förtjena lof; ställningen är 
sann ; det bedjande uttrycket innerligt, marmorns behand
ling i klädedrägten mästerlig,» o. s. v. Deremot anser 
den förstnämnde konstdomaren draperiet, som omger 
Religionens bild «väl anlagdt;» den sednare Ästhetikern 
åter kan dervid «mancherlei aussetzen.» Yi våga ej 
tantas componere Utes; men anföra blott dessa små de
talj-anmärkningar såsom ett litet supplement-bevis för 
omöjligheten, att äfven hos de mest upplysta, kunniga 
och ur samma synpunkt utgående konstkännare, finna 
rent sammanstämmande omdömen. Huru skall då pro
fanant valgus dömma? — Ett domslut, hvari dock alla, 
både lärda och olärda, förena sig, är, att något mera 
fulländadt i djur-naturens efterbildning och idealisering, 
hos de moderna, icke gifves, än livad man finner i de 
båda lejon, som pryda detta monument.

Vid en omständligare granskning af Canovas ypper
sta minnesvård i denna stil, eller det uti Wien befint-
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lig’â monumentet öfver Arkchertiginnan Christina *), haf. 
va vi sökt antyda, bum beklagansvärd en modern konsts 
när är, då lian skall symbolisera med ledning af vår 
kyrkas myther, oelt samma anmärkning erbjuder sig äfven 
bär. Al de 5 qvinliga figurerna kan man väl se, alt 
den ena skall föreställa Religionen, emedan hon bär ett 
sex alnar långt kors af träd på axeln, livilket i æstbetiskt 
hänseende ieke är vackrare, än de tolf, fots-långa, strå
lar, som utgå från bufvudet, för att Liida strål-kronan5 
men burn skall man deremot béstämdt veta, att den fi
guren, med korsvis lagda händerna på bröstet, skali va
ra den christliga kärleken? Om en plastisk figur, eller 
grupp, skall åstadkomma behörigt intryck, måste doek 
väl den bildade åshådaren, utan att behöfva fråga sig 
före, kunna se, hvad föremål han har för ögonen. Vis
serligen kan man, för att individualisera andra christliga 
hufvod-dygder, såsom Återhållsamheten (Temperantia), 
Saktmodet (Clementia) 0. s. v., anbringa attributer, 
t. e. den förstnämnda bär en tygel i banden och bred
vid den andra ställer man ett får (såsom Canova äfven 
symboliserat dem i monumentet öfver Påfven GanganelK); 
men om dessa allegorier äfven hunna vara sanna, äro de 
derför icke ändamålsenliga för den shöna konstens effekt. 
Missförstånd och otydlighet kau dock icke alltid undvi
kas, såsom t. c. då Canova, vid det ofvannämnda mo
numentet öfver Arkehertiginnan Christina nödgats i sam
ma handling anbringa särskilda bilder af Dygden och Väl- 
görandet-, hvarvid man ieke kan undgå anmärka, att Val
görandet sjelf är en dygd, och att den förra således ieke

egent-

*) i Delen, png’, au.
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skärskådande af delta, 'verkligen kolossala och î modern 
skulptör högt framstående arhete här befinnas öfvérflö- 
digt, och vi inskränka oss således , att blött ännu om
nämna tveone andra af Canova utförda minnesvårdar, 
ncmligcn Riddaren Brno’s i Venedig oeh ashing tons.
Den förra ' (äfveii ömfönnäld i brefvet frän Venedig) ökar 
i intet hänseende hans konstnärs-ryfcte, oeh den "sednare 
är väl cgebtligcn ingen minnesvård i- ordets vanliga be
märkelse , utan en kolossal staty i sittande ställningi 
Ehuru detta är det sednaste arbete, Canova hittills ut
fört, vittnar det ingalunda om bans nuvarande 65 'är, 
men är x tankens djuphet, styrka i behandlingen och 
makt öfvév formen, jcmförligt med det bästa af bans 
konstnärsförmSgå, och har verkligen något antikt i anda, 
hållning och artistisk anordning. Den store statsmannen 
är föreställd (såsom vanligen lagstiftarne hos de garnie) 
i ' sittande ställning, antik dragt, och antages vara syssel
satt med nedskrifvandet, på en talla, åf sitt sista tal till 
Amerikas National-församling. Anssgtcts uttryck är djup
sinnigt tänkande, nästan talande ; ställningen ädel och 
naturlig, draperiet i en vacker, väl vald Stil. Man kan 
ej se denna bild utan rörelse, deltagande och beundran, 
Ii vartill JVåsbingtons egen, lyckligt uttryckta, person
lighet icke Sitet bidrager.

Vi öfvergå härifrån — utan iakttagande af kronolo
gisk ordning till den hufvudafdclning af Canovas ar
beten, der han, vid behandlingen af rent antika ämnen, 
i kompositions-stii, kraft, betydelse, form, och med ett 
ord i plastisk anda, synes vilja täfla med de gamle. Så
dana förekomma oss (hans ungdomsstudier i antiken hal
va vi redan omnämnt) hans Herkules och Lichus (ko
lossal grupp i marmor) ; Kreugas och Jiamoxenos, tvenne
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athicter (îdcal-stoïicfe) ; Palamedes ; Mars, Perseus (alia 
trc iiti ideal-storiek) ; Theseus dödande Centauren (ko
lossal grupp); och vidare, såsom jemväl efter antikens 
mönster bildade, Napoleons kolossala staty *) och kolossala 
byst; Konungens af Neapel kolossala staty, samt Prin
sessan Borgheses porträtt-staty, lians Bassorilievi höra 
afven till denna konst-afdelning, och böra i sammanhang 
denned tagas i betraktande.

Gruppen Herkules och Lichas (för närvarande lios 
Bankieren Torlonia, Hertig af Bracciano, i hvars snpe- 
salong vi ofta funnit densamma utgöra samtliga Bandies 
oeh Ladies förtjusning) äger beståndsdelarne af en tra
gisk komposition, alldenstnnd nian i sjelfva handlingen 
finner det «fasa väck ande» i Lejontämjarens anblick, ods 
«medlidandets» föremål hös den olycklige budbäraren. 
Men intrycket af en sådan handling bör dock icke öfver- 
gå till verklig «afsky,» om konstsinnet ej skall stötas, 
Huruvida sådant ej här ««träffar, hvilket af konstkännare 
blifvit ifrågasatt, torde förtjena öfvervägande. En sådan, 
så till sägande, ohygglig kraftansträngning, som Guda- 
sonen här uppenbarar, för att krossa en värnlös yngling, 
då han fattar honom med den ena handen om benet och 
med den andra i håret, för att krossa honom i döds- 
Svalget; oeh den enas till vildhet förvridna anletsdrag, 
samt den andras Ï anlets-minerna skälfvande döds-ångst , 
leinna ingalunda det för skönhets-sinnet på en gång in- 
trycksfulla och intagande, som man är van att finna hos

*) Skeppet, som skulle förs Napoleons staty till Frankrike;, var 
försed t med en lucka, h varigenom statyn inom ett ögonblick 
luudc sänkas i kafvet, i händelse'ett Engelskt krigsskepp ha
de nalkats.

17"
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antiken *). Att en gigantisk grobian krossar cn skydd- 
lös gosse, kan väl väcka en gräslig, men ingalunda cn 
æsthetiskt skön anblick. De techniska bristerna bafva 
äfven af konstdomare biifvit angifna, oeb vi böra dervid 
ej uppehålla oss, då sjelfva bufvud-idéen synes förfelad. 
— Näst denna grupp förekomma statyerna af de båda 
athleterna Kreugas och Damoxenos. Motivet för dessa 
konststycken är följande händelse, som en gammal skrift
ställare berättar. Sedan begge nämnde pugilatorer käm
pat en dag-, under oalgjord seger, öfverenskommo de, 
att gifva hvarannan blott ännu ett slag. Kreugas gaf det 
första, mot Damoxenos’ hufyud, utan svårare påföljd; 
livarpå denne bad sin motståndare upplyfta venstra armen, 
då han derefter försatte honom en sådan stöt i underlif- 
vet, att denne deraf dog **). Detta är nu den — såsom 
oss synes — mindre ädelt valda handlingen. I)et bör, 
vid sådant förhållande, förekomma ovänladt, att konst- 
närn icke sammanbundit — det vill säga på en sockel 
förenat — de båda stridande till en handling, men ställt 
dein frånskilda på kvar sin piedestal, helst bådas olika 
rörelse ieke gerna kan förklaras, utan en sammanbunden 
öfversigt af båda figurerna. Vid skärskådande åter af 
hvarje bild för Sig, lärer man ej ond gå anmärka, huru- 
ledes artisten snarare sökt uttrycka det materiellt öfver- 
drifna, för att ej säga det fläskiga ock grofva i former-

*) När man påminner sig den intensiva styrka, som är uttryckt i 
den uti Vatikanen befintliga Belvederiska Torsen (troligbn af 
en Herkules i hvilä), och jemför den med kraft-ansträngningen 
i denna koloss, har man en jemförelsc mellan karakteren i de 
äldres och nyares konst.

**) Historien förmäler, att folket likväl af denna rysliga händelse 
biifvit sä upprördt, att segraren förvistes, hvaremot den fall
nes lik segerkröntes.



na, än det konstmässigt starka, spänstiga och ideala af 
manna-styrkan, — särdeles hvad Damoxenos angår. Vis
serligen finnes förebilden af dylika skepnader i’ naturen , 
men ieke i den æsthetiskt vackra; och det är ingalunda i 
de troget efterbildade formerna af en lastdragare, som 
konstnärn hör söka det karakteristiska uttrycket af dc 
gamles athleter.

Palamedes’ i marmor utförda staty hade den olyckan, 
att då Tiber-strömmen, år 1803, steg öfver sina bräddar, 
lössade vattnet de bräder i konstnärns atelier, på livilka 
arbetet hviladc, hvarigenom detsamma nedstörtade och 
krossades. Att domina efter den ännu befintliga model
len, har dock artistens konstnärs-ära genom detta miss
öde icke blifvit till någon del förspilld. — Nästan ena
handa omdöme kunde man fälla om hans Mars pacifer. 
Idéen är ny, och i visst fall intagande (om eljest detta 
sednare är någon förtjenst, då föremålet är sjelfva Rrigs- 
Gnden). Han framstår, frid-bringande, med oliven i 
sin hand; vid en trädstam hänger svärdet, och dufvor 
smekas i den bredvid hängande hj ebnen. Men bilden 
är, jçmfô'rd med antika mönster, utan egentlig betydel
se, karakterslös, något tung, utan att derför synas kraft
full, och har derjernte bristerna af ett slags misstcckniug, 
som icke sällan träffar Cänova i de manliga figurerna, 
nemligcn bröst och axlars oproportionerliga vidd (för
modligen för att beteckna styrka), samt ett något lång
sträckt hål och nog smala höfter. Dessa techniska orik
tigheter visa sig älven i den kolossala porträtt-staty, som 
konstnärn gjort af Napoleon, hvars höjd är femton fot. 
Hjclten föreställes i naken figur (hvartill auktoritet fin
nes i en staty af Septimius Severus), stödjande venstra 
handen på ett spjut och hållanclc i den högra verlds-glohcn,
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på hvilken Segrens Gudinna står — såsom man sett Ce- 
sarer lios de gamle afbiidade. Likasom lios konstnärns 
Perseus, framskjuter här äfven hela venstra sidan af fi- 
gurcn, livarigcnom "kontrasten mellan liufvudpartiema är 
förfelad. Bet karakteristika (i iifrigt svårt att angifva 
kos moderna lijcltar, i jemförelsc till dc gamles) saknas 
äfven j denna staty. Marmorn är förträfflig och liar gif- 
vit anledning till en rolig anekdot. En hög person, som 
j Canovas atelier såg ett aflmgget stycke af denna mar
mor, fragade bonstnärn, livad kan ämnade göra af denna 
hit. «Kejsar * * s hyst,» svarade Canova. Då bögst- 
densamme fick erfara, att lians bild skulle förfärdigas af 
en hit, som. tillhört blocket af Napoleons staty, bief han 
utom sig af glädje.

Om Canova icke lyckats i den moderna lijcltc-statyn, 
så liar lian så mycket mer tillfredsställt konstens fordrin
gar i den kolossala hyst, han lemnat af samme man 5 oeli 
fråga torde vara, huruvida något skönare arbete i denna 
genre finnes inom hela den moderna konsten. Han har 
idealiserat sitt föremål, men i Naturens egen mening, 
såsom antikens största mästare idealiserade, och det be
tydelsefulla, kraftfulla, skönt manliga i denna hyst till
kännager vid första anblicken en lieros. Ensamt denna 
bild är tillräcklig, att göra Napoleon odödlig, om han 
icke gjort sig det sjelf.

Het vill emellertid sålunda synas, som skulle, med 
Sa undantag, den kraftfulla eller heroiska stilen mindre 
vara Canovas element, än något annat. Het mest lyc
kade af hans komponerade arbeten ! denna väg torde va
ra hans, i ordningen äfven sednast utförda, verk, The* 
sens, dödande Centauren. Men äfven kär ofverväger ut
trycket af det gräsliga, framför det sannt tragiska, ‘/tl
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W. Schlegel, som utförligen granskat denna grupp *), 
gör dervid, bland annat, den anmärkning, att om en 
Grekisk konstnär ägt att framställa denna fasa-väckande 
kamp, kade kan troligen, så mycket kan kunnat, undan
dragit åskådaren anblicken af Céntaurens grymt behand
lade menskliga del, ock låtit segervinnarens anfall riktas 
mot den djuriska **).

Vi vända oss nu till ett konstverk, som ådrager Ca- 
nova mängden af beundrare oek utgör den vanliga jem- 
förclsc-punktcn emellan honom oel» antiken, memligen 
bans vidtberyktade Perseus, uppställd i Vatikanen, lik
som för att inbjuda åskådaren till en jemförelse mellan 
honom ock den Belvederiske Apollo. 0cm anmärkning, 
som tillf orene blifvit gjord, att den nya statyn endast 
vore ett slags travestering af den gamla , saknar på sitt 
sätt icke grund. Öfra delens ställning, ock äfven ders 
nedras, med den skillnad, att Perseus framträder med 
venstra benet ocb Apollo med det högra, befinnas liuf- 
vodsakligen lika. Äfven bnfvudets vändning ocb den 
venstra armens framsträckande visa sig i båda statyerna. 
JJfen den behagliga ocb lefvande kontrast emellan linf- 
vud partierna kos Jpollo, som förekommer derigenom, att 
kan stödjer sig på högra benet ocb framräcker venstra 
armen, är bos Perseus förlorad, da ban skjuter fram

*) Intelligenz-Blätter der Jenaischen Litt. Zeitung.
**) Anmärkom t. e. — de bekanta plastiska mönstren att. forti- 

jra j — att tlâ en berömd antik målare (Timomächus) ville 
framställa Medea] var det ej i det ögonblick då bön mördade 
barnen, men i det ögonblick då moders-kärleken kämpade med 
svartsjukan; ocb då samme konstnär ville lemna en bild af 
den rasande Ajax, valde han ej det moment då hjelten rusade 
i' fårahjorden, men lian visade honom då han rasat ut ocb fat
tade beslutet af sitt sjelfmord (jemför Lessings Laokoon).



jtela vc ii a Ira sidan, hvilket i det liela hvarken är rätt na
turligt , eller vackert; livartill kommer, att vändningen 
af Apollos hufvud åt venster är motiverad, då kan anses 
med ögonen följa den afskjutna pilen *), hvaremot den 
starka vändning, Perseus gör med liufvudet åt motsatt 
sida, är alldeles omotiverad; ty man kör väl ej föreställa 

■ sig, att kan af fruktan för fiedusa-kufvudcts beskådande 
vrider kort ansigtet. Hulvudets uttryck är obeskrifligt 
skönt, ock verkligen (jusande, men måhända nog vek-, 
ligt, för alt tillköra en kjclte. Den innovation konst- 
närn gjort, att, i stället för de gamles stödjande Tronc, 
ïâta från bildens ena axel nedfalla ett draperi såsom stöd, 
kan väl äga för sig nyketen ock bemödandet, att från 
arbetet ailägsna allt livad som dit icke ovillkorligen kö
rer; men det säger sig sjelf, att ett draperi, sålunda be- 
kandladt, icke kan blifva ledigt, mjukt oek utmärkt af 
rika ock omvexlande veck, men styft, rakt ock nedslå
ende i marken. Vid första anblicken synes dock bilden 
onekligen mera luftig och lätt derigenom, att intet på
minner om något stöd för massan.

Om således denna staty, i tankens klarhet oek egent- 
ligkct, i uttryckets sanning ock i valet af ställningen, icke, 
är alldeles tadelfri oek ännu mindre kan täfla med anti
ken; så erbjuder den dock i det tcekuiska ock i detalj-

Do tärde hafva mycket tvistat, huruvida Guden är framställd 
i det ögonblick, dä ban skjuter Niobc’s döttrar, eller dödar 
Python. Frågan om föremålet kan vara likgiltig, endast man 
är öfverens om sjelfva handlingen. Dein utåf den lärde Feaj uti 
hans af Bonelli nyligen utgifna verk, anförda hypothes, att 
Guden endast skulle föreställa en Apollo Alexicaco, eller en 
"f>ropulsatore dci mall” i allmänhet, upphäfver deremot det 
heslämdt karakteristiska i bilden, oeli synes derför mindre an
taglig.
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utförandet sa ovanliga skönheter, att den förtjusning, 
h varmed den utaf den konstälskandc verlden betraktas, 
icke allenast ar förklarlig, men äfven rättvis. Former
nas yppighet och idealiska fägring; de finare delarnes 
mjukhet och veka, elastiska rundning; mannoms för
träffliga behandling, hvarigenom den synes varm och Ief- 
vandc, och det smältande i ytan, som gör öfvergångarne 
emellan muskel-partierna alldeles omärkhara,;—allt detta 
har något så retande, fängslande, snart sagdt berusande 
för ögat, att man svårligen kan se sig mätt derpå.

De, jemväl i allmänna omdömet erkändt, minst lyc
kade af Canovas plastiska arbeten äro bans Basreliefs, 
hvilka icke ens behöfva jemf öreisen med TImr tv alds ens , 
antiken sig minnande, verk i denna väg, för att nppgif- 
va anspråket på konstens lager. Ainnena äro till största 
delen hemtade från Homer, gamla Mythologien oeh Hi
storien, samt ur Sokrates’ iefvemc, hvarnr konstnära 
vall föremålet till 3 af dessa behandlingar i lialfuppliöjdt 
arbete. Då man erinrar sig, att Canova äfven är lycklig 
målare, oeh att närvarande slag af bildande konst på sitt 
sätt kan sägas vara en mellao-länk eller öfvergång emel
lan måleri och plastik, måste man så mycket mer för
undra sig, att han icke till kögre grad deri lyckats. Må
hända ar dock grunden derfill icke allenast saknaden af 
antikens djupa, rena, flärdlösa sinne; men äfven bristen 
på den del utaf en bildande konstnärs förmåga, som kal
las dramatisk uppfattning af äinmet, hvarförutan en af 
flera personer verkställd handling (bassorilievens vanliga 
föremål) hvarken blir klart och sannt tänkt, eller ända
målsenligt utförd. Att den enda egentligen lyckade af 
Canovas basreliefs (som föreställer Staden Padua, un
der formen af cu sittande qvinna) blott nigöres af en
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ensam figur, utan angifven handling, ger ytterligare stöd 
åt denna iörmodan.

Enligt en gammal vana hafva vi, som talesättet ly
der, «sparat det häst a till sist;» det vill säga, för den 
sista lionstnjutningen i denna rika och intressanta atelier 
bevarat skärskådandet af de konststycken, uti hvilka Ca- 
nova är mest utmärkt och, i vissa fall, så stor, att han 
icke allenast ej har någon af de moderna framom sig, 
men äfvcn någon gång kan ställa sig vid sidan af sjelfvå 
antike». Det är egentligen dessa arheten, mindre till 
anspråk och omfång, som han Siar att tacka ieke allenast 
för den förtjusning, med hvilken dilettantisms nämna hans 
namn, men äfven det upphöjda ruin, som hvarje sann 
konstkännare snäste anvisa honom hland alla den nyare 
tidens artister.

©en na mindre stora, men behagliga omkrets af kon
sten , uti hviikenr Canova herrskar såsom uti cn egen 
verld, är den, då han för inbillningen får framställa 
täcka, angenäma oek Jjnfva föremål; späda gestalter, än
nu i deras första knoppning; en öm, oskuldsfull och in
nerlig rörelse, ett smältande behag i uttrycket och cn 
retande täckhet i de knappt utspruckna formerna. Till 
denna afdelning af hans arbeten höra : hans Amor och 
Psychs ; hans Venus och Adonis; lians Psyche, med 
fjäriln:; lians Hebe; sannt hans sednare Amor ock Psyche, 
ni. .fl. ; hit kunna äfven, på sitt sätt, räknas hans (tra
cer ; hans Säljande Magdalena; Isans Genius vid monu
mentet i Wien. o. s. v. Det är — så vidt vi förmå
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naan sagt, att Correggio vore le peintre des graces,'skulle 
man Kfven lemma säga, att Behagen fört Canovas mejsel *).

Det första arbete inom denna sfer af konsten, hvar- 
med Canova ådrog sig den allmänna uppmärksamheten, 
var lians Amor och Psyche (i liggande ställning). Blå 
äfven ilen ursprungliga idéen vara hemtad från en mål
ning i Slerculanum (en Faun, som kysser en liggande 
Nymf)5 må den stränga kritiken, i afseende på vingarncs 
liksom vädcrqvarns-mässiga ställning och det nog mycket 
smäktandc i formerna, icke vara alldeles ogrundad5 så 
återstår dock tillräckligt smycket nyhet, naivetet, behag' 
och — åtminstone sinlig — tjuskraft i denna kärleks« 
grupp, för att förklara den hänryckning, med hvilken 
ilen, vid dess första framträdande nr konstnärns atelier, 
mottogs af mängden, och det angenämt öfverraskande in
tryck den gör på k varje åskådare. Man lägger Canova 
till last, att vara sinligt retande och sentimental. Bien 
for hvilken tid arbetar han då? Är det för antikens, 
hvars stränga, lugna, ideala skönhets-begrepp visserligen 
icke fordrade, eller ens gillade sådantj eller är det ieke 
snarare för ett tidehvarf, hvars domnade, förslöade, af 
njutning öfvermättade nerver fordra en starkare retning, 
för att erfara något intryck, jemval af det konstsköna?' 
Och hvilken konstnär har val mäktat skilja sig alldeles 
från sin tids sätt alt se, känna och dömma?

*) Goethe här jemiort Canova med Mengs, hvilken sammanställ
ning Fernoiv m. fl, sedan upptagit. Utan att ifrågasätta ett 
omdöme af t,venue sådana auktoritetor i konstkritik , vore man 
dock frestad hemställa, huruvida icke Canova — 0111 man nöd
vändigt. vill göra en ietnförelse — snarare vore Skulpturens 
Correggio?1 Likasom denne, utmärkes han mindre af kraft, 
idée-rikdom, komposition, teckning och anordning; men der- 
chiot af det, yppiga, smällande, retande och tjusfulla i den 
techniski» behandlingen, ,



( 268 )

Idéen är för naiv, for att ieke med ett par ord om
nämnas. Psyche, utmattad af de syåra arbeten den vred
gade Venus ålagt benne, bar neddignal. Hennes älska
re smyger sig bakom benne ocb kysser benne oppifrån, 
under det bennes uppräckta bänder omfatta bans bufvud, 
med ett uttryck sväfvande mellan det, att sakta skjuta 
bonom bort, eller draga honom smekande till sig. — 
Arbetet köptes af dåvarande Generalen, sedermera Ko
nung Murat. En replik deraf, med några smärre för
ändringar, är gjord för Furst tfusopoiv i Ryssland. — 
En vaeker gravyr deraf är äfven utförd, hvilken förf. af 
dessa rader ofta med nöje betraktar.

Den ungdomliga, menlösa, intagande Psyche är ett 
älsklingsföremål, som konstuärn med lika mycken för
kärlek , sosn individuellt-sympatbisk känsla synes behand
la. Det förekommer, utom i denna grupp, Ufvén i tven- 
»e andra af bans beryktade arbeten, samt i några repli
ker, ocb bär alltid stämpeln af att vara utfördi con amo
ve. \ i finna saiunda åter snart den i lifvets vår upp
blomstrande Psyche, med knoppande bröst, små barn- 
vingar ocb ett menlöst leende anlete, betrakta en fjäril, 
som hon håller i banden. Sannolikt bar konstnärns me
ning varit, att bon i denna luftigt sköna sinnebild såg en 
symbol af sin älskares både fägring ocb fiyktigbet, ocb 
fägnade sig, att bennes band åtminstone en gång kunnat 
fängsla bonom *). Så förefaller oss uttrycket af liufvud-

*) Fernow anser den allegoriska betydelsen af denna , bild vara: 
Fsj-chej oder die Seele, die über ihr eigenes geheimnisvolles 
Wesen tiftchsinnt.”. Men månno icke: denna förklaring är nå
got longe petition? Ty icke symboliserar man gern« själens 
odödlighet genom en fjäril. Fernow tillägger vidare, att den
na idée dock är angenämare, än den gamla munkuppfimiingen 
i samma ändamål, der en gammal filosof föreställes, botraktan-
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figuren. Tanken är innerligt täck och utförandet i of- 
Verensstänimelse dermed, ehuru en strängare granskning 
önskat något mer bestämda former åt armarne och ett 
mera skon-veekadt draperi.

För tredje gången framställde konstnären sin älsk- 
littgs-myth, då han i en grupp förenade tanken af de 
häda föregående kompositionerna, oeh sammanställde 
Psyche med Amor oeh med Fjariln. Delta tjusande 
konst-stycke liar, äfven af en obeveklig domare öfver de 
ringaste brister hos Canova, tilitvuhgit konstnär« det vits
ord, att han deruti kunde ställas vid sidan af antiken,— 
det högsta lof en modern artist någonsin kan eftersträfva. 
Amor, under bilden af en tolfårig gosse , smyger sig till 
den i fägringens första ungdomsvår uppldomstraisde Psy
che, lutar sitt Iiufvud förtroligt mot hennes axel oeh 
lägger, smekande, sin arm kring hennes hals, noder det 
hon fattar hans andra hand, på hvilken hon sätter, en 
liten fjäril. De små englabildernäs tjusande fägring, 
uttryckets innerlighet och behag; det varma, oskuldsfulla 
lif, som andas genom det hela; de späda, täcka, ljuft 
retande formerna; den sköna, på en gång naturliga oeh 
konstmässiga anordning-en, och detaljernas mästerliga full
ändning, — allt förenar sig, att bereda detta konstverk 
ett rum hredvid de mönster i samma stil, som de gamle 
mästarne lemnal oss. Man har derför ofta jemfört det 
med den antika gruppen Amor och Psyche (der de kys
sas), och den stränga kritiken har dervid icke haft annat

de en fjäril pâ en dödskalle. Förf. har. äfven sett denna tafla 
(af en Holländsk mästare, hvars namn han nu icke påminner 
sig); men dess föremål är icke att symbolisera odödligheten, 
utan lifvets fäfänglighet, och tallan bär äfven (om förf. ej 
missminncr sig) namn af; Memento mori.
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att anmärka , än att motivet af handlingen är naturligare 
och lättfattligare i den antika gruppen, än i den moder
na (der, såsom en filosofisk konstdomare yttrat sig, 
«subjektet framstår som objekt,» eller, med andra ord, 
tvenne Psycher äro tillstädes, nemligen hon sjelf och 
fjäriln); att det nya konstverket vore mera sentimentalt, 
det gamla deremot naivt (hvilket vål också, i allmänhet, 
gäller mer eller mindre om skillnaden mellan all modern 
och antik konst)5 samt att Aniors hår borde vara friare, 
naturligare anordnadt, och Psyches draperi utfördt i en 
renare stil. Vi tilltro oss ej afgöra , huruvida dessa sed- 
nare anmärkningar (de om idéen och tonen synas vara 
grundade) äga full tillämplighet, men åberopa hellre det 
gamla: Uhi plurima nitentl .... Ty hvar skulle man 
eljest stanna? — Har man icke äfvem funnit, att den 
Belvcdcriske Apollo har för stora fötter?

Till denna æsthetiska afdelning, som faller inom 
gränsorna a! det behagliga och täcka, räknar man äfven 
Canovas Venus och Adonis, der den sednare i synner
het, mera efterbildad antiken, är lyckad; samt hans tju
sande, öfver en sky lätt hänsväfvande liebe, kvars halft 
utspruckna skönhets-former och varma, friska lifs-uttryck 
i hvarje drag röja ungdomens Gudinna. Vore det om- 
gifvande draperiet till alla delar så mästerligt, som figu
ren, så skulle denna staty närma sig klassiken.

Vi hafva varit villrådiga, under lrnlken rubrik man 
borde hänföra denne konstnärs sörjande Magdalena , då 
den, genom blandningen af något både sinligt skönt och 
andeligt, tillhör konsten och kyrkan gemensamt. Men 
enär det karakteristiska af detta konststycke, äfvem efter 
målares sätt att behandla denna förebild, mera lämpar 
sig till det behagliga, hafva vi här upptagit denna staty
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under samma synpunkt. Den heliga Magdalena, denna 
älskvärd t ångrande synderska, är den af sköna konsten 
måhända lyckligast bestämda af christnå kyrkans myther. 
Då nu ett sådant förhållande inträffar tillika med den 
omständighet , att ämnet behandlas af en utaf den nyare 
tidens allra yppersta artister, är resultatet deraf så myc
ket mer intressant att Öfverväga. Vi stanna här genast 
vid en anmärkning, ncmligen den, lnlru stridande de mo
raliska och fysiska egenskaperna äro i denna bild, ijem- 
förelse till antiken, der ett heligt föremål, t. c. Styrkan, 
symboliserades såsom sådan, Skönheten såsom skönhet 
o" s. v. Låtoin oss nu deremot betrakta denna, vår 
kyrkas för bildande konst måhända användbaraste, myth. 
Magdalena är skön, har felat genom sin skönhet. Hon 
måste således till det yttre karakteriseras genom en sin- 
lig, retande yppighet i formerna. Sien hon är till sitt 
inre ångerfull; bör således äfven uttrycka smärta, sorg, 
verldsförakt, och i allmänhet de känslor, som cj allenast 
ieke äga något lockande för det simliga ögat, men äfven, 
då de utgöra en fortfarande sinnesstämning, heröfva de 
vttre formerna deras behag. Huru skall nu konstnärn, 
af dessa' stridiga pSychiska och fysiska elementer, bilda 
ett sammanstämmande helt? — I målning: kan det, ge- 
nom ett uttryck af smärta och Jideise — som plastiken 
bar svårt att medge —, vara möjligt; i skulpturen åter 
anse vi det föga verkställbart. Konstnärn måste der 
antingen, såsom hos antiken, söka det ideala af for
merna, och han blir då hednisk; eller skall han uppoff
ra det sinligt sköna för själs-uttrycket, och han går då 
utom gränserna af si» konst.

En blick på Canovas arbete skall gifva bekräftelse 
åt $cssa anmärkningar. Idéen är originell och skönt
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tänkt. Ben vackra bcdjerskan, krossad af ånger , ligger 
böjd på sina hnän; men liksom af smärtan tillbakasjun- 
ken, under det hennes tröttade armar nedfalla mot hen
nes knän. I händerna håller hon ett af enkla rö sam
mansatt kors; hennes lif är omgjordadl: af en grof hår
duk;' framför henne ligger en dödskalle. Hennes behag 
synas förtärda, hennes ögon fyllda af tårar, och utåt ax
larna falla hennes vanvårdade lockar. Ingen lärer neka, 
att ieke konstnärn sålunda både vackert och sannt upp
fattat mythen, och de, som ägt tillfälle se sjclfva konst
stycket, skola tyifvelsntan mcdgifva, att enheten mellan 
det inre och yttre uttrycket är fullkomligt, och sjclfva 
det techniska så väl ntfördt, som man af en sådan mä
stare äger rätt att vänta. Ilvadan kommer då, att nå
gra i denna staty endast finna en illa dold sinlighet, an
dra åter en afmagrad svärmerska, o. s. v.? Tvifvelsntan 
af de oförenliga stridigheter emellan ämne och form, som 
artisten skolat förlika. Konsten säger : gör en skön, för
förande (jvinnogestall; men Mythen bjuder: gör en ån
gerfull, förtärd qvinna; Konsten fordrar ett yppigt, be
hagen halft-genomshinligt täckande draperi ; Legenden 
åter en hårsäck; Konsten säger: låt de rika lockarna i 
ringlar hölja sig utåt de sköna axlarna; men synderskans 
förtviflan förutsätter ett ovårdadt, testigt hår, som hänger 
rakt utåt ryggen. Ehuru stor konstnär Canova är, kan 
han dock, så litet, som någon annan, förlika det, som 
ieke låter förlika sig.

För att bedömma Canovas totalitet såsom konstnär, 
höra vi äfven slutligen betrakta honom såsom målare *). 
_____  Ca-

*) SS vielt förf. af dessa anteckningar äger sig tekant, har ingen 
af denna konstnärs taflor (om icke såsom vänskapsskänk) kom-



Cariova är Vcnetianare, och har af bade Lörd oeh böjel
se slutit sig till den Venetians!;» skolans maner i färger
nas behandling. Den anmärkning man vanligen gjort, 
då bildthuggare idka målning, att de nemligen förflytta 
sitt plastiska mäiiér öfver till målningen, — såsom fallet 
till en del äfven var med Michel Ancjelo — äger ingen 
tillämplighet i afseende på Canova. Tvcrtom är hans 
teckning så lös, nästan obestämd och ovanligt vek, att 
formerna snarare äro för litet, än för skarpt angifna. 
Måhända har han af fruktan, att falla i den för artister 
af hans konst vanliga förseelsen, närmat sig en annan. 
Koloriten är yppig, Ijuf, retande oeh med särdeles konst- 
närs-vana behandlad. I öfrigt utmärker sig hans pensel 
af samma egenskaper, som hans mejsel; ett val af ange
näma, nästan smekande ämnen; ungdomliga, täcka, re
tande former; ett ljuft, känslosamt uttryck, och i all
mänhet större makt öfver materien, än formen. liland 
hans vackraste stycken Kr en liggande Venus (hvarafjag 
tillfitrene sett en gravyr hos Brinkman i Stockholm), för 
hvilken han ägt till modell en vacker Transteverinska, 
hvarför taflan äfven behållit namnet af Venere Transte- 
verina. Tvifvclsutan hade Canova, om han icke hufviut- 
sakligast egnat sitt snille åt plastiken, äfven blifvit en 
ganska förljenstfnll målare.
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att lian uti den så kallade kyrkostilen lemnat stycktals 
ypperliga arbeten, bland livilka monumentet 1 Wien in
nebar företrädet framför hvad någon modern konstnär i 
denna väg utfört, livarjemte han i detta slag af kompo
sition infört en renare, naturligare, enklare och skönare 
smak, ehuru ofta bunden af våra kyrko-bilders mindre 
lämplighet för plastisk behandling $ att han i framställnin
gen af Ijufva och behagliga föremål, uttryckta genom em 
täck och intagande idé, en menlöst innerlig känsla, spä
da, liai fältspruckna former, en smältande mjukhet och 
grace, öfverträffat alla nyare tiders artister och någon 
gång täflar med antiken 5 samt sluteligen, att hans in
flytande på den bildande konsten, under en 40-årig verk
sam och oafbruten bana såsom tongifvande mästare, va
rit af en synnerlig förtjenst, i det han märkligen bidra
git, att lifva och underhålla sinnet för plastikens sanna 
skönhet, oeh att återföra smaken från de förvillelser och 
utsväfningar i denna konst, hvari den varit förfallen allt
sedan Berninis tid.

Det har blifvit mycket talaåfc om Canovas arbets- 
method oeh sätt, att «förföriskt» (som det kallas) be
handla marmorn. Det är bekant, att kan, under utar
betningen af sina stycken, låter för sig läsa de gamla.
auktorerna. Några hafva ansett detta såsom ett koket
teri 5 andra förmena, att han derunder plagierar, och icke 
vore mäktig en stor, ädel oeh skön tanke, utan att lana 
den. Men hvarför icke förklara saken på det enklaste 
säHt En konstnärs tid tillåter honom icke alltid att stu
dera ; deremot kan han, under en stor del af sitt arbete, 
dels genom samtal, dels genom afhörandet af ett upp
läst stycke, inhcinta mycket både direkt oeh indirekt nyt
tigt för sin konst, livarjemte det säger sig sjelf, att man



för mejseln med en licit annan känsla , linder det man 
liar Plutark, Tacitus eller f lrgilius i själen , än da tan* 
Larne, af Lrist på något üpplifvande, antingen falla på 
livardagllga ämnen, eller alldeles livila. Han Lan lika 
fullt vara intagen af det föremål, Lan sjelf bearbetar $ 
men den spänstighet, som intrycket af en stor handling, 
en upphöjd karakter, en poetisk skönhet ger åt åhörarens 
sinnesstämning, skapar sjelf oeh underhåller högre idéer 
och ädlare känslor. Då man ägt tillfälle, att höra det 
betydelselösa sladder, hvarmed i allmänhet konstnärerna 
i Horn, i deras Studier, Underhålla sig med in- och ut
gående freinlingar eller ined sina qvinno-modcller, 
tycker man sig hos Canova finna något stort och antikt, 
då man ser honom, under inspirationen af sitt konstnärs- 
snille, låga högre opp vid en handling af Homers 
Ljeltar, eller vid en tanke af Tacitus. Genom denna ar- 
Letsmcthod, fortsatt under en längd af år, har han äfven 
förvarfvat sig en klassisk bildning, och ieke allenast sam
lat en rikedom af idéer och motiver till sina arbeten, 
men afven i afseende på den antika tidens lynne, stora 
karakter er och utmärkande drag, samt seder, bruk oeSi 
kostymer, inhcmtat en sä fullständig och lefvande hanne* 
dom, att han, utan biträde af antiquariska rådgtfväre och 
bläddriugar för tillfället i hönst-lexika och Traitait, kaö 
sjelfstandigt bedönnma och utföra sina ämnen *)»

*) iJNous avions beau chercher à être pi q Uti ns„ Cdnövä ne 
nous écoutait guère.säger en ny berömd Fransysk resande 
(Mr. Stendhal)3 då hatt omtalar, huru hätt oeh en flock andra 
fransmän ville tala konsternas filosofi för Canova , under det 
denne arbetade i sin atelier. Troligen var samme Canova min
dre rädd For denna JJcontagion de ta Poétique (?) de Mr. 
tVinckelmann”> hvilken de Unga Pärisärne ansågo honom ge-

48*
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Den fördom, under hvars inflytelse mången sålunda 
uppskattat Canovas arbets-method, har gjort sig ännu 
strängare gällande i klandret af hans sätt att behandla 
marmorn, ehuru här icke utan all grund. De Grekiska 
konstnärerna formade modellen till sina arbeten för det 
mesta af vax ; våra arbeta den af lera. Tvifvelsntan är 
den sednare materien lättare att behandla. Deremot äger 
den en ofördelaktig egenskap; nemiigen den, att sam
mandraga sig då den torkar, och att derigenom förän
dra proportionerna. Betraktar man nu luirulcdes de gam
la, alldeles på en hårsmån, följde skönliets-linienilivarje 
kontur, så måste en modell i vax äga företrädet. De 
gamle bade äfven ett annat sätt att arbeta marmorn, hvil- 
ket af oss ieke är fullkomligt kändt. Michel Angelo sjelf 
—- denna antikens medtäflare i formens behandling — ut
förde sina modeller i marmor efter en method, som 
alldeles skiljer sig från den nu brukliga. Vasari om
nämner den, men på ett så dunkelt sätt, att inan ej 
med tull visshet kan gissa till hans mening. Det är 
äfven troligt, att de gamle arbetade sin marmor mera 
sjelfva, än de nyare göra, hvilka i allmänhet nödsakade, 
att göra konsten till brödstudium, och mera angelägna 
att producera de flesta, än de Lästa stycken, lemna i 
händerna på sina arbetare utförandet i sten af modellen, 
ända till sista rctoucheringen, som vanligen göres af 
kpnstnärn sjelf. Då emellertid, äfven i början af arbetet, 
en lineas fördjupning, på ett ställe der den ej hort 
vara, kan skada ett eljest mästerligt parti, och då mejselns

nom ”l’heureuse ignorance de sa jeunesse” halVa tmdsluppit. 
Kanske tänkte den gamle kpnstnärn till och med pä något 
problem af denna ”Poétique”, midt under det de funno honom 
”faire peu de cas des discussions philosophiques sur les arts."
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Sakra gång snart sagdt beror af pulsslaget, kan man fö
reställa sig, huru mycket af de moderna mästarnes repu
tation ligger i deras underarbetares eller elevers bänder. 
Detta verkstads-mässiga arbete gör äfven, att uuder en 
tid af ar cn mängd accessoirer, såsom draperier, löfverk, 
tillfälliga attributer o. s. v., kunna lyckas förträffligt hos 
eu mästare, bos hvilken de sedermera, genom en elevs 
dier underarbetares bortgång ocli hans efterträdares oför- 
maga, att sa väl utföra enahanda saker, blifva medelmåt
tiga. Mängden af beställningar och kopior af dels egna 
stycken dels antiker, hos en berömd konstnär i Rom, 
gör, att lian omöjligen kan lägga hand vid allt. Thor- 
VJ aids en lärer, efter hvad tillförlitliga personer försäkrat 
mig, alldeles icke lägga hand vid marmorn, utan öfver- 
Jcmna- dess bearbetning- åt andra och endast sysselsätta 
sig med modellen. Att utförandet sker under hans led
ning, förstås dock af sig sjelf. Den förnämsta af hans 
elever, Tenerani -r-~ af hvilken jag- nyligen sett tvenne 
ypperliga original-arbeten, en Psyche och en liggande 
Venm — är dessutom mästare på egen hand, och torde 
möjligen snart uppträda snarare som medtäflare, än som 
lärjunge.

Efter denna blick på de äldres och ny arcs olika sätt 
att behandla marmorn, öfvcrgä vi till ett särskildt skär
skådande af Canovas maner i denna del. Han bildar 
första utkastet till sin tanke i vax, såsom vi sett, att de 
gande utförde sina modeller; men den egentliga model
len, af samma storlek, som arbetet är ämnadt äga, for
mar han sedan i lera. Derefter öfverlemnar han, som 
vanligt, ål:'underarbetare, att utföra den gröfre och mera 
mekaniska tillhuggningen af marmor-blocket, intilldess 
arbetet hunnit den grad af utbildning-, att dc ilnarc par-
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tierna skola utföras, samt uttrycket, känslan, -lift et öeh 
fulländningen skänkas åt konstverket. Få artister hear. 
Leta marmorn så mycket sjclfva, som Canova ock By* 
ström. Den utomordentliga vigt, som den förstnämnde 
lägger på den techniska fullkomligketcn i denna del, kar 
Idifvil tadlad såsom kevis af småaktigket, affektation ock 
effektsökeri. Särdeles kar man klandrat det af konom 
begagnade sätt, att sedan marmorn, på öfligt vis, erliål- 
lit sin politur med fil ock pimpsten, ytterligare gifva den 
en lätt anstrykning (eller ett slags betsning) med något 
gulaktigt ämne, hvarigenom den bländande hvitketen kry
tes ock marmorn erkåller en mjuk, vaxartad färgton. Att 
konstnärn derigenom åsyftat en «tjusnings-villa» *) kos 
åskådaren, och att genom denna varma, smältande oek 
förföriska ton i materien gifva ett ännu mer lockande 
ock retande behag för det lystna ögat, vid beskådandet 
af hans yppiga qymnokllder, är troligt. Men kör han 
Väl i detta fall så strängt fördömmas, som ofta skett? 
llafva icke antikens verk, genom årtusendens tillvaro, 
erhållit en dylik eller dermed beslägtad färgton, hvilken 
äfven i sin mån bidrar, att gifva dem uttryck af lif och 
Värma framför de arbeten, som nyss uppstått under konst- 
närns mejsel, ock hvilka genom deras bländande hvithet 
äfven röja något kallt vid första påseendet, hvaremot 
denna varma färg liksom lockar ögat till sig? —■» Canova 
kar genom konst velat gifva sina bilder den varma yta, 
som antikens erhållit af tiden, Huruvida kan deri full
komligt lyckats, blir en annan fråga; men sjelfva bemö
dandet förtj enar väl ej den förkastclsedom, som deröfver 
ofta klifyit utsagd, Emellertid kar ingen modern konst-

*) Elt af Eiivensvärds uttryck,
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när förmått gif va marmorn det uttryck af värma och 
mjukhet, som Canova, eller lyckats skänka åt de retan
de formerna åen (för att nyttja ett målande ord) läcker- 
het, som han, hvllket tillräckligt både förklarar och ur
säktar lians fortfarande med denna nya hetsningsmethod.

Mindre hifallsvärd, måhända, förekommer oss hans 
brak af metall-attributcr vid några af lians statyer, elmru 
de stundom utgöra ett lysande al brott oeb af älskare ut- 
af den falska natur-sanningen äga sitt försvar deruti, att 
de uttrycka sitt egentliga bildnlngsämne ; såsom t. c. då 
den tjusande Hebe, af denne konstnär, bär en gvll-vas 
oeb en gull-pokal, samt bar en gyllne bindel kring karet, 
hvilket synes dessa konstvänner riktigare, än om samma 
föremål voro af marmor, såsom hela arbetet. Visserligen 
finnes af detta brak, eller missbruk, exempel kos anti
ken j men härvid bör man märka, att dylika bdder med 
förgyllningar — oeb äfven med målning — icke tillhöra 
den klassiska skulpturens tid, oeb att, till följd af de 
gamles heliga plägseder, ett sådant utsirande var antaget 
endast lör de bilder, som uppställdes i templen, men in
galunda för konstverk i vanlig mening.

Om, såsom vi sett, omdömena om Canova, som 
konstnär, stundom varit delade, så gifves det deremot 
blott ett enda om honom, såsom menniska. — Genom 
ett introduktions-bref från Fru Brun i Köpenhamn hade 
vi fått tillfälle, att göra hans bekantskap, oeb funno den 
beskrifning af hans älskvärda personlighet, som från fle
ra håll blifvit oss meddelad, i hög grad öfverträffad. Att 
ett snille skördar ära, lycka, anseende, sitt tidekvarfs 
beundran, de högas nåd och mängdens hyllning, utan 
att deraf förlora sin medfödda blygsamhet, eller ens sy-
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nas äga något medvetande af sin egen förtjenst, är säll- 
synt; men att med denna egenskap tïllïlîa förena den, 
att aldrig, under en manna-ålders Europeisk ryktbarhet 
bland artisternas och konstdomrarnes retliga slägte, hafva 
ådragit sig en enda ovän, synes ännu sällsyntare. Detta 
ar förhållandet med Canova, som väl kunnat vara före
mål för någon hemlig afund — ty den följer förtjen- 
sten, hksom skuggan följer Jjnset —, men som dock 
aldrig, i vida verlden, ägt någon fiende. Öppenhjerfig, 
okonstlad, intagande, älskvärd, god ock förekommande, 
i sin Icfnad och i sitt sätt att bemöta alla, har han, så
som enskild man, tillvunnit sig kärlek, aktning och ke
nn dr an af hvar och en, som känt honom. Man kan om 
hans själs-renhet yttra, hvad en historieskrifvare säger 
om Prins Eugene: Pour trouver une tache dans son 
caractère, il faudrait l’inventer. Canova har gjort lyc
ka, men har aldrig sö'kt den. Napoleon bjöd honom att 
fiytta till Paris, der han skulle erhålla ett lysande hotel, 
80,000 Francs i årlig pension, 24,000 Francs för hvarje 
staty han förfärdigade åt Kejsaren, samt hederslcgions- 
Forset. Canova — visare än Sergell, som af Gustaf film 
anhud lat loeka sig ifrån konsternas hufvudstad till Lap- 
parnes — af böjde förslaget, och föredrog en då för tiden 
högst tarflig utkomst i Rom. Han har offrat allt ät kon
sten, hvilken åter i sin ordning lönat honom mer än 
Kejserligt. Otillgänglig för den småaktiga afund — än
nu mera för den låga egennytta —, som, ty värr! så 
ofta befläckar män af upphöjda sniJIegåfvor, är han den 
förste, att erkänna hvarje medtäflares förtjenst* stipen
dier och belöningar äro af honom sj elf stiftade, till unga 
artisters uppmuntran, oeh för ingen behöfvande sluter 
han sitt bjerta eller sina tillgångar; »not nybörjare är
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lian uppmuntrande, rådgifvande, mild oeh hjelpsam, och 
skänker, såsom skalden säger

«Ät vänskapen sin tro, åt olyckan sin liand,
Ät visheten sin håg', åt friden sina dagar,

Och lifvct åt sitt fosterland!»

De lätta Fransmännen påstå, att man i Rom får le 
dégoût de Vadmiration. Visserligen, kunde man säga- 
men detta gäller dock endast dem cjui «’admirent que 
par devoir. Eljest skulle vi, tycka, att hvar och en uti 
Italien finner något för sig, att evigt beundra, t. e. den?' 
ena naturens skönhet, en annan antiquiteterna, en tredje 
tonkonstens mästerskap, en fjerde målning och skulptur, 
o. s. v. Är man bankrutt på sinne för allt detta, så åter
står studium af lblk-lynnets originella bildning, och af 
landets traditioner, seder och bruk. Ulan måste vara be
kajad med en klassisk spleen, eller blott fara efter socie- 
tets-joller oeb mode-fladder, för att ledas uti Italien, hviS- 
l;et dock är fallet med många *).

Första anblicken al alla yttre föremål, som omgifva 
OSS i detta land, väcker nya, underbara känslor. Allt 
har en annan färg. Icke blott himlen (den äger hos oss 
endast ett blekt tycke, icke fullt uttryck) oeb grönskan 
och blommorna, men bergens form, landskaperna, hu
sen, folket, språket, lefnadssättet, — allt skiljer sip- 
frail det öfriga Europa. Den evigt azurblå himlen _,

*) Hvarför finner så mången fremling sig icke i Bom? Se har 
upplysningen, i frågor och svar. ”Har han nytta af hVad han 
ser?” — Nej. — ”Kan han förtjena något derpå ?” — Hej, — 
”Har han nöje deraf?” — Nej. — ”Hvad är det då han ser?” 
— Blott vackert — intressant — idealiskt — antikt — och 
hvad vill det säga i våra upplysta, reella tider?
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om natten öfverströdd med guHstjernor — den setlicr- 
rena, balsamfylda luften, fogdarnas jubelskri (det är icke 
ett quitter, som lios oss), templens majestät, de heliga 
sångerna ? bildernas prakt, folkets lifligliet och yppiga 
former, språkets välljud, ja de — om man så vill 
barnsliga processionerna och upplag af alla slag : 
allt väcker nyfikenhet, deltagande eller förvåning, oeb 
Ehrensvard bar rätt, då ban licit odi ballet skiljer Ita
lien från det öfriga Europa, ehuru ban endast paradost 
utvecklar sin åsigt. Naturen, sjclfva invånarnes an
letsdrag, synas i Norden uti hvila : bär lefver allt. VI 
bära våra fornminnen i kjertat, eller kisa dem i häfder- 
na: till Italienarn tala de i praktfulla minnesvårdar, i 
konstens verk. Ilasta vi en blick utom stadstnurarnc pa 
åkermannens lefnad, b vilken olikhet! Bonden i Norden 
är, likasom den jord kan plöjer, dömd till sex raanaders 
oaf brutet sia (Ver i ocb sex månaders viriterhvila. Här ar
betar landtinannen måttligt året om, ty jorden är alltid 
färdig till nya skördar. Betänklig, förutseende, beräk
nande, tyst ocb sluten, går den Nordiske arbetaren oeb 
eltersinnar, luiru lian skall aftvinga sina steniga tegar en 
knapp äring ; glad, liksom till en folkfest, tagar skaran 
här, att så eller skörda. Aret igenom måste i Norden 
timmarne bestämmas för hvarje göromäl, inom eller ut
om buset; alla tider äro lika goda under en himmel, som 
skänker <<en eyig vår ocb de öfriga månaderna sommar» 
(ver asiduum et aliis mensihus testas). Bcraf den ord- 
ning, b var af Nordbon så mycket skryter; men burn föga 
afundsvärd är den, då inan eftersinnar dess orsak? Träd 
in uti en Nordisk koja: man finner der trefnad ocb bc- 
qvämligbet; men också utgör den lilla omkrets, som 
glutes af dessa fyra väggar — under mer än balfva årets
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dimmor, frost ocli snö — ägarens hela liimmel på jorden. 
Hvad frågar Italienarn efter, huru hans hydda ser ut, 
eller om han ens äger någon? Ben är i alla fall ieke 
hans hem , på sin böjd tillbringar han der hvilans timfalar, 
men äfven dessa ofta under har himmel. Ilvad under 
då, om Nordbon är huslig, och Italienarn icke? Om Na
turen lär den ena tänka och arbeta, den andra lefva och 
njuta? Om hos den ena hjertat vexer fast vid hustru och 
barn, som förljufva hans enslighet, och hos den andra 
delas mellan de tusende njutningar och glada föremål, 
som omge honom?

Deraf sedernas olikhet, af sedernas lagärnes , och af 
häda nalional-karakterens. Mången undrar, hvarför icke 
religion, statsförfattning, och i följd deraf nästan allt 
annat, ändras nti Italien5 och likväl är det naturligt, att 
så icke sker, eller att om det, genom en våldsam'Bryt
ning åstadkommes, medelst en lika våldsam reaktion åter
går, mer eller mindre, till det gamla. Kasta blott en 
blick på denna himmel, andas några månader denna luft, 
och det skall snart röja sig, hvarför katholicismcn, en
väldet, lättjan, tanklösheten och oordningen sannolikt 
blifva lika gamla med den jord, som födt dem.

Under en sol, der inbillningen öfvar ett sådant in
flytande, der hänslan och passionen i nästan livarje ögon
blick nedtysta förnuftets röst och förståndets kalla beräk
ningar, blir man icke protestant. Allt är dyrkan af det 
synliga och njutbara5 drömmande och själens eviga läng
tan och sträfvan till andra rymder, än den tomma verk
lighetens armod, få vi hchålla för oss i Norden. Man 
säger, att endast presterna underhålla Katholicismen uti 
Italien:; de äga dock cn mäktig bundsförvamdt nti klima
tet. Allt, hy ad som kan verka på sinnena — inre och
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yttre — är Iiär ett natur-behof, och dessa ändlösa kyrko- 
ceremonier, hvaråt vi Protestanter le eller ömka oss, lå
ter folket icke beröfva sig, äfven om man i utbyte g af 
dem representant-kamrar oeh tidningar. Vi gå ännu 
längre och påstå, att Italienarne icke allenast ej blifva 
Protestanter, men de blifva, i massa, svårligen ens Christ- 
na. Det skulle blifva för vidlyftigt, att här utveckla alla 
grunderna för denna åsigt, men vi torde vid ett annat 
tillfälle återkomma till detta ämne. Det ligger icke blott 
i sederna, men i sjejfva religiops-bruken, i tänkesätten 
och i traditionerna, ännu så mycket hedendom, att man 
må förundra sig öfver dem, som vilja forma detta folk 
efter Engelsk eller Fransysk tillskärning. Är icke sjelf- 
va den S;t Peter, kring livilken Ckristenhetens rikaste 
tempel är hvälfdt, en antik staty, och tror man att otn- 
döpningen äfven döper om känslorna hos alla de Domare, 
som gå att kyssa den gamla gudabildens fot? Tror man, 
att S:t Pauls bild på Colonna Trajana kommer Britter
nas ock Catonernas ättlingar att glömma Imperatorn för 
Helgonet, och att Domaren, som ser korset på Vespa- 
siani Golisé, al underskriften « ex omni impietate ex- 
purgata» förmås att tro, det Tjtus, som helgat byggnaden 
åt sin fader, verkligen var så mycket sämre , än den 
Påfve, som låtit ditrista inskriften? — En stor del af 
detta folk (särdeles bland de så kallade upplysta) äro all
deles utan religion, följaktligen icke Katholiker. Af de 
återstående anropar en del Jungfru Maria och en otalig 
skara stads- eller landskaps-helgon, på samma sätt som 
deras förfäder dyrkade Minerva oeh hnsgudarue. JNam- 
nen äro blott ombytta, likasom presterna omdöpt cn sta
ty af Juno till en Madonna-bild. Återstår således endast 
c ju del verkliga Katholiker, hvilka orthodoxt tro på hel-
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gonen, underverken, legenderna och aflat. Detta sed- 
nare vilja de ej utbyta mot Protestanternas sjelfpröfning 
oeli sjellFörsoning. Ett folk, som sa ogerna bär någon 
börda, vill minst bära tyngden af ett evigt ansvar för 
sina gerningar. Detta Jemnar inan åt prestcrna, och des
sa taga det gerna på sig. Att dyrkan af bilder i allmän
het tillhör ett brännande klimat, visar äfven Österlandets 
gamla och nyare folk, och, som bekant,, är bildstorme- 
rict ett blad af Protestantismens historia *).

Italienarn begär blott en frihet : det är passionens — 
och med den är all annan försvunnen.

Man talar om det gamla Iloms frihet; men lemnade 
den egentligen någonsin något annat, än en tummelplats 
ät passionerna? Ordnad, lugn och hefästad var den, med 
ringa ■ undantag, aldrig. Dcladt i en mängd småstater 
och stäldt under inflytandet af mäktigare nationer, iem- 
nar Italien numera mindre fält för dem, som vilja spela 
nn politisk roll. Visserligen finnas ännu, här och der, 
eldiga själar för frihet och national-sjelfständighet; men 
tie draga ej, oeh säkerligen ieke i längden, massan med 
sig. Passionerna ha fått en annan riktning, och icke vill det 
nuvarande slägtet, kanske ieke ens det kommande, utby
ta den lugna, oafbrutna sinliga njutningen, mot hvad man,
till större delen, anser som tomma tankebilder. I öfrigt 
har godtycket bos de styrande vanligen med sig laglöshet

*) En Italienare, för li.vifk.en jag prisade Lutheranismen och det 
förståndiga af vår G-udstjenst, yttrade: ”Allt det der iir sannt 
och ganska bra; men tror ni, raed allt detta, att någon enda 
Soderländning skulle vilja utbyta våra tempel, våra helgona- 
bilder, våra sånger, våra ceremonier och den heliga offer-rö- 
ken, mot att sitta i en tom, hritlimmad kyrka, backa tän
derna af kyla och hora ett par timmars ännu kallare predi
kan?”



hos folket, och detta behagar cn eldig nation. Rcgerin» 
gcn vördar icke personliga rätten, oeli wndersåtarne re
spektera den lika litet mot k varandra, när de knmna un
dandraga sig ett sådant tvång. Denna kamp för egna 
fördelar är för dem mera loekande, än den mekaniska 
ordningen i ett ia g b und c t samliälle. Nöjet, att ostraffadt 
bedraga fremlingar ock hvarandra, muta domare, muta 
prester, muta embetsmän o. s. v., utbyta de ej medför
kärlek mot konstitutionella former och tryckfrihet. Dagar 
(enligt vår mening) iinnas egentligen ieke, ocb då dc 
finnas, tillämpar man dem efter behag. Detta är också 
en sjelfständighet, icke politisk, men personlig, och Ita
lienarn är för stor egoist, för att icke vara mera enskild, 
än offentlig man.

Tilläggom ett drag. Om icke allt är fritt uti Italien 
(och dertill felas mycket), äger åtminstone allt utseende 
af frihet. Snarare skulle inan taga de trumpna Engels
männen för slafvar, än dessa glada, sjelfsvåldiga, half- 
vilda mcnnislior. Det är en gammal anmärkning, att un
der enväldiga styrelser ser folket, åtminstone i massa, 
gladast ut, oeh glädjen meddelar sig, liksomsorgen. De 
flesta äro nöjda, att lemna omtanken oeh bekymren, för 
hvad man kallar det allmänna bästa, åt Regeringen, Som 
är betald för att bråka med sådant, samt att sj elf få roa 
sig ock se sig till godo, livar man kommer åt.

Italienarn har ingen framtid: ban lefver för dagen. 
Den Omtanka, Nordbon måste använda, att från den ena 
delen af året insamla, hvaraf man kan påräkna säkert up
pehälle lör den återstående — alldeles som man provi- 
anterar på skepp —, och fruktan för äganderättens min
sta kränkning, föranleder till omtanke och begär efter 
säkerhet i något hvarje, För massan af Italienare är
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ii äganderätten» ett betydelselöst ord, ty de flesta äga 
ielîc mer, än de förtära på dagen. Solen vill, att de 
skola vara bekymmerslösa och glada. Ar Lazaronen der- 
för fattig? Nej, med sitt klimat är han rik. Ï Norden 
vore han den olyckligaste hland memnisfcor. Hvad skulle 
vi vara utan förutseende, omtanke, arbete, lagar, rege
ring? — Intet. — Här är solen lagstiftare oeh regent, 
gifvare och vårdare. Hus oeh kläder behöfvas icke, skör- 
darnc komma nästan sjelfmant, blommorna vissna icke, 
det närvarande är allt, framtiden är intet, oeh på döden 
tänker man lika litet, som på vintern. Detta är under
verkens land, ty det är sjeli ett underverk.

Inbillning, känsla, shönhetssinne — se der Italienarns 
behof och rikedom. livad hafva dessa himmelens gåfvor 
att göra med borgerliga lagar, national-ekonomi, repre
sentativa former, konstitutionella kontroller och Gud vet 
allt livad kuggarne i det moderna stats-macliincriet heta? 
Den, som ej kan njuta natur-lifvet, må skaffa sig ett 
drifhus-lif; men ieke må hlonnnan i fönstret, för det 
lion kostat mera omsorg, tro sig skönare, än blornman 
på fältet; icke må ett väljande eller valhart så kalladt 
folks-ombud, derför att han vet till några författningar 
och grälar om tullmål och bränvinspannor, tro sig vara 
bättre, än ett af dessa naturbarn, som väl icke känner 
något till döda och skrilna former, men som af naturen 
är begåfvadt med det herriigaste en dödlig kan önska sig : 
snille, känsla, skönhet, glädje, friskhet och lif? Spörj 
blott en sådan, som man vanligen kallar honom, fattig 
och okunnig stackare på gatan i Rom. Fädrcns minnen 
känner oeh vördar han; ofta förråder en halfqväfd suck, 
att han ej är som de. Han fattar oeh beundrar sina sto
ra mästares verk, fast han ej har lärt några konstglossr,
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och är stolt, att för frem lingen hunna upprepa sina odöd
liga landsmäns namn. För den herrliga naturen har han 
ett öppet sinne och tjuses af dess ständigt omvexlande 
tailor. Han talar det shönaste språh och äger naturlig 
bildning, städning och lätthet att uttrycka sig, utan att 
halva lärt läsa. Tonkonstens ädla gåfva, eller åtminstone 
känslan derför och omdömet deröfver, har han insupit 
med modersmjölken. Han är quick, fintlig, eldig och 
behaglig, oeh man kan tala hela timmarnc med honom, 
icke allenast utan att ledsna, men sällan nian att lära 
något, ehuru hoksynt man må vara; ty han är alltid en 
original-upplaga af naturens stora verk, som vi endast 
läsa i öfversättning. Han är fattig, men han känner det 
ej; olärd, men man märker det ej; förtryckt, men här 
alltid en stolt oeh glad uppsyn. Så arm har är, vet han 
sig räkna slägt med Horas Gudar , som styrde veilden. 
Bör man ömka och förakta en sådan Naturens gynnade 
son, eller hör man ej snarare afundas honom?

Om jag ej på en tid föresatt mig, att aldrig mer 
tala illa om Napoleon, skulle jag klandra honom, att han 
ej, med åsidosättande af flera andra planer, af detta folk 
gjort det första i verlden, ty han kunde det, oeh han 
ensam.

Ställ vid sidan af en sådan, utaf andra Nationer van
ligen så mycket ömkad, Italienare af lägsta folk-ldassen, 
t. e. cn Engelsman — representant af det bäst ordnade 
samhälle i verlden, bildad, aktad, ined sjelfständighet i 
karakteren och i förmögenhet —, oeh fråga honom, hvarför 
han ser så dyster ut. Det skulle kunna hända, att han 
svarade: «Jag är redan, ehuru icke 50 år gammal, plä
gad af en sådan ledsnad, och lifvet förekommer mig en

sa-
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sådan börda, att jag allt j cm t umgås med tanken, att skjn- 
ta mig för pannan.» — Men äfven utan att vara hemsökt 
af spleen, skulle man i mangel fall kunna vilja byta med 
den glade Italienarn, om man erinrar sig andra folk oeh 
klimat, ock jag kunde ej återhålla det yttrande till en 
Hyss, som ömkade sig öfver italienarne, att jag för min 
del hellre skulle vilja Yara en Lazaron, än Guvernör i 
Sibérien.

Tiggeriet tillhör detta land oeh torde svårligen kun
na utrotas. Bonstellen säger derom på ett ställe något 
så träffande, att jag vill afskrifva det: «Känslan af väl
vilja och deltagande är under denna himmel så omotstånd- 
lig, att den är lika mycket grund till tiggeriet, som lätt
jan. Det är ett skådespel, att om helgdagarne se rika 
och fattiga prydda med deras präktigaste garderob, det 
vill för de sednare säga de utsöktaste trasor, hvarïgenom 
de i sin uselbet kunna göra största uppseende. En reli
gion , uppfylld af martyrernas lidanden, underhåller stän
digt känslan af deltagande oeh barmhertighet, oeh under 
de otaliga helgdagarne, af hviika livar och en bär det 
helgons namn, i hvars skydd man för tillfället vill inne
sluta sig, är det för de förmögnare ett lika stort behof 
att gifva, som för de fattige att begära. I Norden kan 
tiggeriet liämmas genom polis och författningar, hvilket 
i Södern är omöjligt.»

Tiggeriet i Södern af föraktligt} mèù ai* fylleriet 1 
Norden det mindre? Hvilken af deäsa laster är mera för
nedrande, oeh vållar mera moraliskt ondt? Månne ej 
Nordens luifviid-odygd? Emellertid ärö huda lasterna na
tionella, oeh hvarken lagar eller polis hafvä hos öss kun
nat utrota dry ekenskapen bland de lägre klasserna. «Que 

a Det. 19



( 29o )

voulez virus'/ C’est un plaisir solitaire (jui convient a 
votre climat SC à vos habitudes, » sade en gång en Frans
man, med hvilken ja g talade om vår riks-olycka. Mån
gen kan äfven ej förtänka en fattig, af arbete och be
kymmer nedtryckt dagsverkarc, om han medelst en sup 
söker gifva ett gladare utseende åt den torftiga naturen 
ock sin egen lika torftiga belägenhet. Bränvinet är nä
stan den enda njutning, som det lägre folket äger i 
jorden.

Italienarn är obildad — i boklig mening —; men 
tned åttondedelen af det arbete, vi nedlägga på studier, 
skulle han vara långt framom oss. Afvcn här gör kli
matet och det derur danade folklynnet skilnaden. Mö
da, stillhet, enslighet, tankarncs afvändande från den 
yttre verlden, allt hvad som förutsattes hos en så kallad 
läs-karl, ligger emot Italienarns natur. Han ledes helst 
af de yttre intrycken, och är för eldig och rörlig för bok- 
kammaren. Der trifves Nordbon, kall och reflekterande, 
icke allenast bättre; men läsning är i Norden ett omot- 
ståndligt behof för alla väldanade själar, som i den kalla, 
tomma och fattiga yttre verld, hvaraf vi omgifvas, ieke 
Unna någon näring.

Motsatt är naturligtvis förhållandet mellan de båda 
folken, om vi tala om skön konst; eller rättare, det är 
ej värdt att tala om den i ett land, der det blåser Nor
danvind, och der man läser Adam Smith och «den klo
ka fårgubben.» Uti sin atelier ar en Italienare icke 
overksam; tvertom, han Öfvergår alla. Endast det konst
skönas dyrkan kan göra honom till ensling, och bannly
sa honom ur den yttre Verlden, för att endast umgås 
med sina idealer.

Man bör se en hop Italienska barn leka, för att
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göra sig ett begrepp om detta folk. Skönhet, dd, qviek-- 
bet, kärlek, vrede, skälmaktighet, — alla dessa natur- 
gåfvor utveckla sig så öppet ock hastigt omvexlandc, att 
man deri ser cn miniatur-bild af den blifvande menni- 
skan. De äga den största frihet, a flaggandet af kläder
nas tvång stundom inberäknad *). Det första man mär
ker är formernas yppiga utbildning, genom stundlig rö
relse oeh lek i fria luften, nästan året om. Oekså kun
na de flesta vara modeller i Målar-Akademicr, då der- 
cinot barnen uti IVorden, genom sex eller åtta månaders 
vistande inom fyra väggar, och spända, onaturligt till- 
snörpta kläder, alltid, i mer eller mindre mån, blifva 
fysiska van bör din gar ; för att ieke omtala den oformlighet 
i proportionerna, som uppkommer af barnens tidiga in
flyttning i handtverkerier, hvaremot dessa infödingar, 
med ordet «jag är Romare» icke anse sig kunna blifva 
kandtverkare, d. v. s. slaf **).

Barnen uppvexa utan minsta tvång. Antingen lem- 
nar man dem åt sig sjelfva, då de få fara fram, såsom 
dem godt synes, eller följa de, vid framskridande ålder, 
föräldrarne till landtmanna-arbeten (dessa äro, liksom 
hos de gamle Romare, der Cincinnatus Ömsom styrde 
plogen och staten, icke ansedda förkastliga); och dervid

#) I Neapel sägo vi sedan detta fruit, nästan allmänt bland bar
nen, som ömsom till lands och vatten öfväde sina lekar.

**) Såsom eget må anmärkas, att Romarne i allmänhet, kanské 
lika mycket af national-stolthet som af lättja, icke befatta sig 
med de handarbeten, som ej äro förenade med konstfärdighet, 
i hvilket sednare fall de räknas till fri konst. Alla grofrö 
handtverk förrättas vanligen af Tyskar och till en del Frans
man, ni. fl.; sällan eller aldrig af infödda Romare. Sä litet 
har Nationalekonomien trängt hit, och af y en häri ligger en 
Bd ra af hedendomens arf.

19*
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lära de gemenligen ■ intet annat, an livad till jordbruket 
börer, d. v. s. bvarken läsa, skrifva, räkna, eller någon 
boklig undervisning. De, som vistas i städerna, tagas 
af munkarne i skola. Det mesta, dessa barn la böra, 
är Helgonens underverk, bvilka för dem blifva på en 
gång saga och tro. Att lära barnen tro, utan att tänka, 
kau ej leda till annat än vidskepelse. Vi böra i öfrigt 
anmärka, att tiggar-munkarne, som leda de fattiga klas
sernas undervisning, äro för dem detsamma, som Jesui
terna för de förnäma.

Föräldrarne straffa barnen vanligen endast i vredes
mod, eller, som är detsamma, utan förstånd. Då be
handla de äfven de arma kräken så obarmliertigt, att man 
fruktar för deras lif. Att detta föder kat mot allt öfver- 
välde, ock ett slags halfvildket, är naturligt.

Hvad — anmärka vi ännu cn gång —. shullö Nord
bon vara utan uppfostran; och huru må icke den för
domsfrie förundra sig, att Italienarn, utan ej allenast 
den, men jemväl nästan utan lagar ock religion, röjer 
en sådan känsla af ordning, skicklighet ock bildning?

Vi kunna ej tala om den Italienska karakteren, utan 
att tala om kärleken, denna underbara känsla, som intet 
kan förklara, under det den vise likväl mäter planeter
nas lopp ock jordens innandöme. Det är själens mor- 
gonrodnad, ock den förvandlar, likasom solen, till ]jna 
ock guld, allt liYad den vidrör.

Intet förklarar mera nationernas olikhet, än det sätt, 
hvarpå de uppfatta kärleken. I Norden är den oftast en 
dröm, alstrad af förutfattade idéer. Man läser i böcker 
en mängd saker om kärlekens trollmakt. Den sättes or
dentligen x system; man grubblar deröfver, känner sig i 
vcnslra sidan, tror att den sitter der, ock gör deraf cn
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roman, som slutar met! att man skal i blifva lycklig, eller 
att man hör hänga sig. Det är vanligen genom förstånd 
ocli öfverläggning, om livad som talas för eller emot sa
ken, som man kommer till kärlek oeh griper sig au der- 
mcd. Afvcn i Worden äro karaktersclragen åtskilda, mel
lan de känslofulla, svärmande Tyskorna, som undra, om 
utgången förut är besluten i himmelen, och de stolta 
Engelskorna, hvilkas sjelfkänsla trotsar både himmel och 
jord, när strålen en gång smält deras ispansar. Hos 
Fransyskan är kärleken merendels ett lustfyrverkeri, gjordt 
att glädja oeh förvåna; hos Italienskan är den en Afri
kansk sol, livilken lifvar eller förtär allt hvad som ligger 
inom dess verkningskrets. En Italienska , som älskar, är 
en verld, der allt är blommor, frukt, harmonier och 
stjernläll. Hon dominer ej, som Tyskan, efter förut
fattade systemer; icke som Fransyskan, efter hvad upp
seende hennes älskling skall göra i salongerna; för hen
ne är kärleken i sig sjelf mer, än jorden kan bjuda oeh 
ryktet bedömma. Och hon har rätt. Visste tjuinnan — 
det enda gudomliga, som återstår oss, sedan cnglarne 
lemnat jorden — huru skön hon är, när hon verkligen 
älskar, skulle man ej så ofta se behagsjukan, som här 
ett lömskt tycke af kärlek, men som i sig sjelf icke är 
annat, än ett falskt mynt. Det linnes hos dem, som äl
ska, en tjusning, som är omotståndlig, äfven för den, 
som ieke är föremålet.

Man räknar vanligen Frankrike och Italien gemen
samt till den Söderländska karakteren. Kärleken, bland 
annat, åtskiljer dem. Italienarn tror sig kunna älskas af 
den, som han lyckas röra; Fransmannen är förvånad, 
om han ej behagar den, som han roar, eller kan få att 
skratta.

1 - : » ,
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Vi bafva vid ett annat tillfälle (i teckningen af Ve
nedig) talat om Cicisbeatet, och vilja här blott tillägga 
några ord. Hos oss uppvexa barnen under föräldrarncs 
ögon, läsa förståndiga böcker, öfvas i nyttig sysselsätt
ning, höra far och mor tala förnuft, hushållning, dygd 
oeh lydnad hela dagen igenom, och detta kan räcka till 
dess dottren går i brudstol, då hennes herre oeh man 
får vidtaga prediko- och väktare-kallet. Men man före
ställe sig en flicka af Söderländskt blod, skild från 
föräldrar ocb anhörige, instängd i ett kloster *), der 
läsningen ocb samtalen gå ut på att exaltera känslan 
ocb inbillningen, under det förståndet ieke allenast lein- 
nas vanyårdadt, men dödas — ty så vill Catholicismcn — ; 
peb man tänke sig denna flicka vid sexton år, efter för
äldrarnes beslut, förenad ined en man, som bon aldrig 
sett, som bon aldrig kan älska, med hvilken bon måhän
da icke äger den ringaste öfverensstäminelsc i känslor 
Och tänkesätt, under det kon — danad för glädjen och 
njutningen, och med ingen annan vårdare än en raed- 
görlig biktfader, för hvilken hon behöfver göra redo — 
träder ut i en vcrld, den rikaste på förförelser af alla. 
Ilvem kan undra, om hennes böjelse fäster sig vid något 
föremal, mera talande till hennes lijorta? Hetta är hen
nes första val — make väljer bon icke , ocb man sak
nar ieke exempel, att en sålunda sluten förening endast 
af döden blifvit upplöst, Bör bon tadlas, eller ursäktas? 
Visserligen är det vid första påseendet kögst stötande, 
alt finna cn krets gifta fruntimmer, der nästan hvar ocb 
cn lefver på förtrolig fot med en annan, än sin man;

*) Jag frågade en gång ett fruntimmer, som enligt hruket varit 
uppfostrad i kloster, b varmed dc arma, för Jifstiden inneslut-, 
P» Nunnorna tröstade sig, "Med Gud och snus," svarade hon.
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men tager man alla yttre oeli inre omständigheter i öf- 
vervägande, så bevittnar ett sådant förhållande icke nå
got djupare sedeförderf, än det vi iiitna i de flesta öfri- 
ga hufvudstäder nti Europa. Äktenskapets oupplösligliet 
är älven ett skäl för Cicisbealet $ ty kunde giftermålet 
brytas, skulle ofelbart de flesta olyckligt gifta fruntimmer 
skilj as och gifta om sig, hvarigenom Cieisbén förvand
lades till man, och allt vore i sin lagliga ordning.

Ett väsendtligt omit medför detta samhällsförhållan
de, som inverkar olyckligt på folket i allmänhet. En 
Italiensk husfader, af det slag vi här antydt, äger egent
ligen icfee något hem, och han kan icke älska sina så 
ltallade barn. Dessa lemnas äfven ofta utan tillsyn af 
modren, som sjelf varit behandlad på samma sätt, och 
main kan föreställa sig, hvilka frukter en sådan uppfostran 
skall medföra.

Vi bafva här talt om det husliga lifvets förhållanden 
i allmänhet. Undantag gifvas visserligen, oeh man träf
far äfven här, som annorstädes, lyckliga giftermål. Aloen 
blommar ju också. De Romerska männerna — ty man 
hör äfven tala om dem — äro stundom icke sa medgör- 
liga, som man i theater-pjeser, romaner och resebeskrif- 
ningar föreställer dem. Om de icke låtsa se någon per
sons besök i deras bus, så är det derför, att de icke 
vilja se, och detta hindrar ej, att ieke Prins N. N., 
som visar sig artig mot en haudtverkares fru, kan er
hålla ett dolkstygn af skomakarn. I andra länder, der 
man talar med djupt förakt om Italienarns karakter, är 
mannen oheskrifligt glad att se en prins såsom daglig 
gäst. Att en man af medelklassen skulle göra sura miner 
åt en krachanerad herre, vore oliöfligt, oeh att visa den 
förnäma gästen på dörren, vore rent af oerhördt. Roma-
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ren deremot stiger om den förnäma lierrns besök: Non 
mi place; låter denne deraf ej varna sig-, så kan lätt bän
da honom den surpris, att han en vacher afton ligger 
död på gatan, och folket säger «det var rätt.» icke län
gesedan hände, att en lärling gaf ett dödligt stilett-stygn 
åt en herre, som, fastän varnad, gick i huset der yng
lingens älskarinna bodde. Era giuslo! sade folket. Po
lisen låtsar vanligen icke veta om sådant, och om den ar
resterar någon för dylik sjelf-upprättelse, händer icke säl
lan, att folket befriar «den olycklige» — il poverelto, 
som han kallas *).

En dag sågo vi invigningen af en nunna uti kyrkan 
S. Giuseppe a Capo le Case. Aldrig förgäter jag det
ta skådespel. 1? illus tris sima Donna Maria * * * * Do
mana utbytte verldcns glädje mot doket, oeh sitt eget 
namn mot det frommare Snor Gertrude del Cuor di 
Gesu. Hon var sjutton år. »c bleka, Grekiskt bildade 
anletsdragen och dödens uttryck i hela hennes väsende 
påminte om en af Niohe’s döttrar. Hon rycktes — så 
hviskade man — från den hon älskade, oek spärrades in
om kloster-mm-arne, på det familj-förmögenheten skulle 
hlifva större för namnets representant. Vidskepelsen, 
räckande sin hand åt egeimyttån, för att mörda oskulden 
och kärleken! Hvilken syn!

«Den hlinda vantron med förfärlig hand 
vigt in dess vår åt himmelen oeh döden.
Ilvad äro mot ett radband, bjertats band, 
mot himlens ära, b vad är menskonöden !

*) Vanligen flyr en sådan först uti en kyrka, då det behöfves 
presterhs autorisation, för att der j?ripa honom; och innan 
denna och vakten hinner ankomma, är förbrytaren undanskaf
fad och i säkerhet.
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Hur (paid den sjuttonåra himlabrud!
Af vårens kyssar i dess själ livad minnen!
Dess tankar sträfva darrande till Gud, 
men ack! till jorden sträfva än dess sinnen.

“Vid krucifixet kallna skall dess mund, 
ock kinden blekna af den beta smärta, 
från sjunkna ögat flyktar livilans blund, 
ty jord ock himmel kämpa i dess hjerta» *).

Dagen före hennes invigning till Christi brud för
des hon, klädd med den yttersta prägt oeh åtföljd af 
Hertiginnan * * *, kring Roms gator. Detta kallas taga 
afsked af verlden. Med hvilka känslor hon måtte Iiafva 
sett de ställen, der hennes lyckliga barndom förflutit — 
hvarje jordfläck, som bar minnet af någon stund, dyr
bar för hjertat, —kanske sett honoin sjelf, från hvilken 
hon för evigt rycktes, och veta, att denna afskedsblick 
var den sista på jorden! Huru kan man öfvcricfva ett 
sådant ögonblick!

Kyrkan var öfverfull af folk, församladt såsom 
till ett vanligt skådespel. En kardinal förrättade vignin
gen. Det skar oss som en dolk i hjertat, då vi hörde 
yttras öfverallt omkring oss, af den otåliga folkskaran: 
«kommer hon inte snart!« —■ «O, att hon aldrig kom,» 
tänkte jag. Sedan de vanliga ceremonier, som tillhöra 
Katholska gudstjensten, blifvit firade, infördes hon af 
den ofvannämnde damen. Ilon var hvitklädd, bar en 
krans af blommor kring det rika håret, och öfverst blix
trade en krona af demanter. Hon knäföll vid det när
mast ingången stående sido-altaret, tryckte pannan mot 
dess rand och gjorde en tyst bön. Måtte den ba blifvit
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hörd! Hon fördes der eft er till Choret, der en prelat 
höll ett tal till henne, om hennes visa och dygdiga be
slut, att öfvergifva vcrlden, oeli om hennes nya, heliga 
pligter, såsom Frelsarens trolofvade. Sångerna började. 
Jag hunde ej undgå minnas Lidners nunna :

«Ren orgors sorgsna ljud med häpen lofsång höres, 
Och, oiferlammet lik, till korsets fot hon föres.
Vid facklans dunkla sken, den hon i handen här,
Ach se, som döden hlek, hur sänkt i qual hon är. 
Omkring en tårstänkt harm dess mörka lockar hvälfva,
I det hon stapplar fram de hleka helgon skälfva.
Och nn hon dignar ner! •— I mer än hårda öden!
Ar kärlek då ett brott, som straffas bör med döden? 
Och detta hjertats mord — livad? —• detta gör en far? 
Nej dröj, så heligt namn ej tillhör dig, barbar! 
Förtigrade tyrann! Hvad ömma hand du lossar!
Och tornen ramla ej, och livalfvet dig ej krossar!» —

Nu tystnade sången. Hon afkläddes verldens få
fänga prydnader — hennes vackra hår alskars —. slöjan 
fästades på hennes hufvud — hon gjorde sin cd och fielt 
systerkyssen af Abbedissan.

«Jag Svär, att glömma allt livad förr jag- älskat har, '
Och denna slöja nu till heligt tecken lar.
Du tempel, vittne hilf! Uti ditt sköt jag lemnas;
Och himmel, hör min cd, och om jag bryter, hämnas!»

Vi trodde, vi skulle förlora förståndet, och voro 
nära att nödgas lemna kyrkan. Lyckligtvis voro de 
kringstående så sysselsatta med ceremoniernas beskådan
de, att de ej gåfvo akt på ett par fremlingar, hvilka ej 
kunde dölja de skakande känslor, med hvilka vi, Luthe-
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rancr, ej kunna undgå att se en sådan handling af van
tro och fade rügt barbari.

Sedan hon sålunda var vigd till himlens brud, fa
stade man en silfverkrona på hennes hufvud, och hon 
sattes på en thron, der hon emottog sina slägtingars och 
leksystrars sista farväl. Denna anblick, som varade län
ge, var hland de mest licmska. Hennes mor gret bit- 
terligen, men brödren oflicicrade deremot, såsom ett 
slags värd, ined en glädtighet, som om det varit hans 
systers bröllopsdag. Fadren syntes icke.

Dland den åskådande mängden i Choret stod ett 
barn, som med from oskuld betraktade den religiösa 
handlingen, icke anande, att den, som kallades «himlens 
brud», icke äfven var det. I dess rena, för allt begrepp 
om jordisk smärta och förvillelse fridlysta sinne, ägde 
ingen annan tanke rum, än att den heliga systern, sedan 
det sorgliga afskedet från slägt och vänner var förbi, 
skulle blifva outsägligen lycklig; oeh ett vördnadsvärdt 
äldre fruntimmer, som åtföljde barnet, besvarade äfven 
i denna mening dess frågor, förmodligen i den afsigt, 
att ieke uti ett ungt sinne väcka en skymt af tvifvel om 
himlens löften oeh religionens föreskrifter. Anblicken af 
detta barn och den innerliga oskuld, som, jemte mycket 
förstånd, röjde sig nti allt livad det sade, försonade oss 
åter med menniskorna. Denna känsla är, som när en 
skeppsbruten fattar en planka, och på nytt kan andas 
oeh återse lifvel. Guido — som helst målade englar — 
plägade säga, att det gafs tusende sätt, att låta himlen 
spegla sig i ett par vackra ögon; men ehuru beundrans
värda hans serafs-ansigten äro, hade vi dock aldrig af 
hans pensel sett ett engla-lmfvud, såsom detta. Det var 
en flicka — eller rättare en vandrande lilja — af omkring
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nie år. Under de skönaste blonda lockar hvälfde sig en 
öppen ock ren panna. I det stora blåa ögat låg en bland
ning af eld och mildhet, en glans, sådan som älsklings- 
sljcrnans från en Italiensk aftonhimmel. Den fint hvälf- 
da Romerska näsan uttryckte stolthet, och på hennes 
läppar hade en purpursnäcka fövblödt sig. Vi frågade 
hennes namn; «Milda,» svarade hon. Ett besynnerligt 
namn, i detta land; möjligen en förkortning af Udegert. 
Kanske var hon icke Romerska.

Vi behöfdc andas frisk luft , efter alla de upprörande 
känslor, vi erfarit. En vårafton i detta land kan icke 
beskrifvas. Man tycker sig icke äga nog djupt hröst för 
att insupa de balsamfyllda ångorna, blandade med vattu- 
sp rångens svalka. Vi gingo uti Mi t la Borghese: Millio
ner lysmaskar svärmade omkring, och spridde sig öfver 
blommorna oeb öfver myrten- eller lagerträden, alldeles 
som en lefvande stjernhimmel varit Utbredd kring fältet. 
Upplyfter man ögat, ser man öfver sig det 'dunkelblåa 
safir-livalfvet, gnistrande af gull-bloss; så olika de mjölk- 
hvita stjernorna på Nordens bleka himmel, hvilandc öf
ver de mörka, kalla, tysta barrskogarnc.

Sent pä natten ämnade vi söka hvilan, men dagens 
föremål hade så uppskakat min inbillning, att ingen 
slummer ville nalkas mina ögonlock. Den bleka, olyck
liga nunnan stod oupphörligt framför mig. Jag tänkte 
på hennes hlödande hjerta, på den lefvande graf, som 
inneslöt henne, på denna de dödes dröm, då man är 
skild från livad man älskar, då lefnadsglädjen är en fal
len engel och alla lifvets bilder stå klädda i svepning. 
Utmattad af dessa föreställningar föll min tanke åter på 
cnglaharnet, på den framtids himmel al sällhet, som tyck
tes slumra i hennes sköte, och jag drömde henne vara
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cn g-äst från en bättre verld, sänd alt trösta och försona 
oss med lidandet. Det underbara väsendet förekom mig, 
som Goethes Mignon, hvilken man älskar utan att veta, 
ma bon tillhör menniskorna, eller blott är cn fantasi-bild. 
Tankarne logo en mera bunden form ock följande rader 
föllo på papperet:

Luftens dotter.

Sammanväfd af himlens strålar, 
lifvad af en blommas anda 
och så lätt, som dikten målar 
sylfens dans i månans sken, 
sväfvar bon utöfver jorden 
och från hennes läppar orden 
klinga, som när harpor blanda 
tonerna i Elyscn.
Fåfängt söka blickar många,

'att en luftens dotter fånga, 
fjettra denna andesyn 5 
ibland stoftets söner ingen 
fängslar henne, silfvervingen 
darrar jemt till flygt mot skyn.
Knappt du bilden fatta hinner, 
förrän åter den försvinner, 
som cn dröm mot vesterns bryn, 
och din saknads tårar falla 
ibland »jvällens dagg, den kalla, 
när bon undansväfvar alla, 
stjernan lik, på aftonskyn.

På en gång föll det mig in, att jag borde söka poe
tiskt behandla denna episod af min vandring, och göra 
en liten talla, der, under bilderna af Nunnan och Luf-
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tens dotter, den himmelska och den jordiska kärleken 
skulle symboliseras. Få se, om den någonsin blir utförd. 
De första raderna lydde sålunda:

Det var en sommarafton i det land, 
der menskan andas sång, i bilder tänker, 
der jorden jeint är grön och himlen stänker 
från molnfri aznr dagg med gull ibland ; 
der solen badar sig i drufvans droppar 
och månsken sofver på Cypressens toppar; 
der floden slumrar lugnt på ängens barm, 
som barnet vaggas på sin moders arm; 
der dikten öfver rosen-läppar flyter, 
som bäcken af kristall bland rosor bryter, 
orangen lyfter sig ur svartblå mull 
med silfverblommor och med fragt af gull, 
och på en gång som mor och dotter blommar, 
cn tvilling-syster utaf var och sommar; 
der lifvet genom evigt trolleri 
är sanning på en gång och poësi — —



Rättelser.-

Sid. 3 r. a neäif. står: flcre, läs: j ernte flere.
— 53 „ 8 — — Tetil, — Petit...............

- 58 „ ii uppif. är comma efter ord et ”yäntan” uteglomut.
_ g„ 71 — står: för nästan intet,\.som fås for nästan intet.
__,23 ” II nedif. — oskiljaktiga, 1. skiljaktiga.
—- i65 ’’ 12 — — bilda den, f. bilda denna,
— 17,5 « 4 — är comma efter ordet ”syntes” uteglömdt.
— i S3 „ 7 uppif. står: under !. unter.
— 2:7 „ 3 nedif. — vince 1. vinces.
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