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CORINNAellerIT alien

ÅTTONDE BOKEN. ■
Bimstodeena och M å l n i » & a kn &

FÖRSTA CÀPÏÎLET.

T?Jüfter den förflutna dagen. kunde Oswald 
hela 'natten ej tijsluta ögat. ■ lian hade aldrig 
Varit mera nåra at it po fira alt ät C ort ii nu. 
Han ville ej en gäng begåra veta hennes hem
lighet , eller åtmirtstofie ville han iorut ingå 
den högtidliga förbindelsen at åt henne up- 
offra sin lefnad. Under några' timmar syn
te» ovissheten helt och hållit hafvä öfvergiU 
Vit honom, ocK hart gjorde , sig et nöje af at 
i sitt hufvttd sammansatta det bref soin han 
skulle skrifva dagen derpå, • och som skulle 
äfgöra hans Öde. Men detta förtroende til 
sållheten, detta lugn i beslutet, råfckte ej långei 
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Snart gingo hans tankar tilbaka til döt fSr- 
flutna; han påminte sig at han hade älskat, 
visserligen mindre ån han ålskade Corinna, 
och föremålet af hans första til'gifvenhet kun
de ej jämföras med henne; men likvål var 
det denna kånsla som hade dragit honom til 
©eftertänksamma handlingar, til handlingar 
som sönderslitit hans fars hjerta» -— Ack! ut
ropade han, hvem vet om han ej åfven nu 
skulle frukta at Hans son kunde glömma sitt 
fädernesland och sina skyldigheter emot 
detta ? •—

O du! sade han, i det han stålide ordet 
til sin fars portrait; du, min båsta vån pä 
jorden! jag kan ej mer höra din röst; men 
såg mig med denna stumma blick, hvilken 
ån nu år så mågtig öfver min sjal, såg mig 
hvad jag bör göra for at gifva dig i himlen 
någon glad kånsla ôfver din son- Likvål, 
glöm ej bort det behof af sållhet som förtar 

'de dödliga;, var mild i din himmelska boning 
liksom du var det på jorden. Jag skulle bli 
båttre om jag vore någon tid lycklig, om jag 
fick lefva med detta ånglavåsende, oip jag 
hade den hedern at beskydda, at rådda ea 
sådan, qvinna. —- At rådda henne ? återtog ha» 
hastigt;, och hvarifrån? från en lefaatl som 
behagar henne, från en lefjaad af dyrkan, af
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"Irarhgång odi oberoende! — Denna reflexion 
soin kom fi'ân honom sjelf, förskräckte ho* 
îlotn Mksom en ingifvelse af h-ans far»

Uti kanslatts strider, h vem har ej ofta 
iront en hemlig viäskeppeise, hvilken inger oss 
at hvad vi. tanka år en aning, och at h v a ci 
vi litla år en underrättelse, från himlen? Ack 
ii vilka strider förefalla ej uti sjålar som år o 
pi. en .gång i stånd af passion och samvets- 
granhet,!

Oswald gick fram och tifbaka ïrti sitt 
rum trader en häftig rörelse-; han stadpa- 
cle ofta för at s'e på Italiens månsken som åt 
så ljuft och -så vackerfc. Naturens åskådande 
lårer undergifvenhet, men. förmår ingenting 
Öfter ovissheten. Dagen infann sig medan 
lian ånuu tar i detta tilståndj och då gref 
d’Erfeuil och herr Edgermond kommo til 
honom, oroade de sig mycket ôfver Bans Mi
sa, så synbart hade nattens ängslan förändrat 
honom» Gxef d’Erfeuil bröt' först tystna
den. — Maii måste medge, sade han -, at spec- 

, tacletigår var charmant. Corin lia var för-- 
traffelig*. Jag förstod ej hälften af hvad hon 
sade, men jag gissade alt af hennes accent 
och hennes- physionomi-. Hvilken skada ät, 
en rik flicka skall ha' en sådan talang 1 Om hon 

■ vore fattig, och fri sem hon år, kunde hen
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debutera pa théatern, och det skulle bli eïï 
åra for Italien at aga en sådan actrice. —

Oswald rönte et plågsamt intryck af det
ta ÿttrahde, men visste -likväl ej huru han 
skulle gifva sitt missnöje tilkånna; ty Gref 
d’Erfeuil var särdeles deruti, at ,man ej med 
skål kunde blifva ond öfver livad han sade, 
liven clå det gaf et obehagligt intryck. Blott 
de kånsljfulla sjåiarna förstå at skona hvar- 
andra inbördes: egenkårleken, h vilken år så 
noggran för sig sj elf, förslår knapt at gissa 
til andras noggranhet.

Herr E-dg erm on d berömde Corinna 
med de måst smickrande och passande utlatel- 
ser. Oswald syarade honom på engelska, at 
derigenom undandraga samtalet om Corinna 
från gref d’Erfeuils obehagliga anmärknin
gar. Jag trbr at jag besvarar, sade då gref 
d’Erfeuil, jag går til Corinna: hon skall , 
såkert vara road af mina anmärkningar öfver 
hennes spel i går afton; jag har några råd at gif
va henne, som angå blott detaillerna, men dessa 
betyda mycket i det hela, och hon år verkeligen 
et så ovanligt fruntimmer at man ej bör försum
ma något för at gifva henne fullkomlighet —< 
Dessutom, sade han meden li viskning til: lord 
N e Iw i G vill jag upmuntra henne at oftare spe
la tragedien: det blir et såkert medel åt fånga

W'
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i,ågon förnam främling som reser härigenom, 
oeh jag, min båsta Oswald, skulle al

drig falla pâ en sådan tanka, vi ha sett lor man
ga charmanta fruntimmer at af dem låta narra 
oss til dårskaper; men någon tysk furste,nå
gon Grand af Spanien, hvem vet? — Vid 
dessa ord steg Oswald häftigt np, och man 
kan ej veta livad som håndt’, om gref d’Er
fe uil blilvit varse hans rörelse; men denne 
var så förnöjd med sin sista anmärkning,1 at 
han straxt derefter sprang bort på tå, utan min
sta tanka at han förolämpat lord Nelvil: 
om hari förstått detta skulle han säkert blif- 
vit q-var, ehuru mycket han alskade honom, 
Gref d’Erfeiiils lysande tapperhet bidrog 
lika mycket som hans egenkårlek at forvilla 
honom om sina fel. Då han hade mycken 
noggranhet uti alt hvad som angick åran, fo 
re stall de han sig ej at den kunde fattas ho
nom uti kånslofullheten, oeh da han med s*.al 
ansåg sig älskvärd och tapper, fann han sig 
nojd med-sin lott, och det föll honom al
drig in at något båttre kunde gifvas.

Ingdn af de kånslor som uprorde Oswald 
llädo uridsluppit herr Edgermond, och då 
gref d’Erfeuil rar bortgången, sade han til 
honom: — min båsta Oswald, jag reser5 
Jag far til Neapel,— Hyarfore §å snart ; sva-
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;rade lard Nelvil? Ty det .gor raîg ejj 
gadi at vara bår, förtfor herr Ed;g-fi.rmoiidv. 
Jag år femti ar gammaloch jag år likvål osä
ker- om jag ej. skulle bli kår i Corinna. — 
Och om ni bief det, af bröt. Oswald, hvad 
bind©? En sådan qvinna år ej åmnad at 
lefva i en engelsk provins, återtog herr Ed-» 
germond: tro mig, 'bästa Oswald,, blott 
engelskor passa'for England: det anstår mig 
ej at ge er råd, och jag behofver éj. föirsåkra 
.er at jag aldrig skall nåmna et ord af livad jag 
sett; men huru älskvärd Corinna år, tån»* 
ker> jag likvål som Thomas, Walpolei hvartii 
duger detta i hemlefnaden? och m vet at hem- 
lefnaden år alt. for oss., alt åtminstone for 
«[vinnorna. ' Forestall er den .vackra italien
skan ensam då ni far ut på jagt eller reser til. 
parlamentet, och hur hon miste stiga up. vid 
desserten for. at laga tlxéet fårdigt ti i dess ni. 
jk.omm.er från bordet? hasta Oswald, våra 
fruntimmer hafva husliga dygder h,vilka ni in
genstädes. skall firma. Rarlarne uti Italien, 
hafva. intet annat, at göra ån at behaga frun
timren, derföre ju mera älskvärda dessa » åro- 
'ja båttre. Men hos oss, dår-.karlarne hafva ers,, 
verksam bana,, måste qvinnorna .-stå i skug
gan, och det vore skada at. satta. Ç or in na, 
ditj jag skulle vilja se. henne på Englands.



y. jr, t, E R IlAUEJJi

thron, men ej under mitt laga tak. Mylord, 
fag har kant er mor som er -vördnadsvärde 
ihr sä mycket saknat; hon var mycket lik min 
unga cousine, och sådan ville jag min hustru 
skulle vara om jag Innu vore nog ung for 
at välja och blifva älskad. Farväl bäste van. 
hlif ej ond på mig for hvad jag sagt er, ty 
ingen kan mer ån jag beundra Corinna, 
och kan hända at jag vid er ålder ej skulle 
tara i stånd at öfvergifva hoppet, at behaga 
benne. Vid slutet af dessa ord tog han lord 
N el vils hand, tryckte den hjertligt, och gick, 
utan at Oswald svarade honom et enda ord- 
Men herr Edgermond förstod orsaken til 
hans tystnad, och nojd med den handtryck
ning som Oswald gifvit honomtilbaka^gick 
han bort, sjelf otolig at sluta et samtalsamne
som kostade på honom.

Af alt hvad han sagt hade et enda ord 
träffat Oswalds bjerta; det var minnet af 
hans mor och den djupa tilgifvenhet som hans 
far hyst for henne. Han hade vid fjorton 
1rs ålder förlorat henne, men han påminte sig 
ännu med djup vördnad både hennes dygder

1 och deras blyga och indragna caracter---- Jag
oförståndige, utropade han då han blef ensam,, 
jag vill veta hvilken den maka ar som mm 
far ämnat mig: och vet jag det ej. redan diå

7;



jag-kàn .påminn a taw
ken han så -mycket ålskat?. hrad vill jag ’då 
n^?.ocJi hvariore skall jag bedraga mig sjelf 

a l«i4ats® vara okunnig om-Iivachlimi nu sku^- 
. iålika jag'kunde rådfråga:honom? — 

Det rar-iikväi Wmt fôr Oswald -at åter- 
va.nda.-44iU o fi u if>ä; • efter Jivad- août föregått- 
gax’uageiiutan at såga henne någon etååfå-" 
stelae , på de känslor ' sorir W visât hinne/ 
Inans -wii ar Isa 01 ma/ rörelse bief sâ «at.dk 
atergaf honom en olägenhet från hr «ken han
trodde^sig befriad; det iialfjåkta såret i hans 
brosi opnade -sig p| nyp„ üjîder ^ ham
foiS]crack^rbétjenr%;röpadb om hjefp på a-I- 

, f. gJiD 'önskade -lian i Hemïighef af döden 
^uJ-e skria hans plågor, Om jag kunde få 
no, sade han vid, s-ig sjelf,^dan jarsétt Co
rinna, sedan hon kallat mig Sm Roméo » -, 
och råtrår -framkommo i hans'ögon; dessa vo
ro de. första sedan lians fars död som blifvif 
11 amkaliado af någon- annan smårti; - 

;®an underrättade Corinna gendm -bref 
®m lien händelse som nödgade- honom af va
ra hemma och hågrå melancholiska' ord shi- 
tede hans- bref. Corinna hade börjat den- 
»a oag. med gänska bedrägliga aningar/ hon

Sh r 1 MTk Un ^ort:Pa Ohwaîd,
11 da h0a trodrie *% toad; rar Hon Ijc^ '



1!?,, ty-for ofrigt visste hon ej sjelf rått sa- 
jçért livad' hon önskade, Tusende anlednin
gar- gjorde- at tankan'pa giftermål med lord 
If el vi 1 ' var - for,, henne'' blandad med mycken. • 
fraktan, och som hon var mera passionerad 
ån föratse-énde, behérrskad af .det närvarande 
men ganska litet sysselsatt med framtiden , hade 
denna 'dag, hvilken skulle kosta henne sa myc- 
ken smarta, upgått for henne såsom den re
naste och klaraste dag -at; hennes lefnad.

Dà hon fick Oswalds billet bief henné* 
sjal fattad:af en grym förvirring; hon trodde 
honom vafä i'stor fara; hon gick straxt ut 
til lots tvätt ôfver Corso på den timma då ne- 
Ja staden dån spatserar, och störtade ni i O s- 
Walds hus i åsyn af nåstaxi hela Roms so- 
cietét. Hon "hade ej gifvit sig tid til efter- 
tanka, ' och hon hade sprungit så fort ät da 
hon kom in i Oswalds rum kunde hon 
knapt andas- eller utsåga et enda ord- Lord 
N el v il forstod alt hvad lioii vagat iör at se 
honom, och da .han for- sig sjelt' öfvérdiét 
följderna af denna handling, hvilken i Eng
land skulle: helt och hållit förlorat et frun
timmers rygtefi synnerhet et ogift fruntim
mers, kände lian sig fattad af ädelmod, kår
lek och erkånsla; han steg up så svag han 
yar, tryckte Corinna mot' sitt hjértä, oph

eher rT:Â:iï-N. 'g

t



E û> C O R T N S A

utropade: — Älskade vån! nej jag skall e| 
Ôfverge dig då din kånsla för mig har blott
ställt dig p| detta sått! då jag bor lipråtta . ... 
Corinna förstod hans tanka, och. afbröt ho
nom i det i hon lindrigt undandrog sig hans 
omfamning: — Ni bedrar er, mylord, jag gör 
ingenting som ej, de flåsta af Roms fruntim
mer skulle .gjort i mitt stalle. Jag har vetat 
at ni var sjuk, ni år främmande hår, ni 
kånner ingen mer ån mig, det år således 
jag som bör ha omsorg om er. De gifna reg- 
lorna åro ganska vördnadsvärda då man blott 
upoffrar sig sjelf, men böra de ej gifya vi
ka för de sanna och djupa kånslor som xap- 
komma af en våns fara eller lidande? Hu~ 
rudant skulle vål en qvinnas öde vara om 
dessa samhållsreglor, då de tillåta at ål ska, 
skulle blott förbjuda den oemotståndliga, rö
relse söm vill flyga til den ålskades hjelp? 
Men jag. uprepar det lör er, mylord, frukta 
ej at jag blottställt mig med at komma hit. 
Genom min ålder oçh mina talanger har jag 
i Rom samma frihet som et gift fruntimmer. 
Jag döljer ej för mina vånner at jag kommit 
til er; jag vet ej om de skola tadla mig för 
det jag ålskar er , men såkert skola, de ej tad
la mig for ■ det jag visar er den högsta til— 
giiyenhet di jag åiskar er,
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Oswald, då'han horde dessa så natur
liga'och uprigtiga ord,., kåncie en otydlig bland-• 
ring. af sår skilda intryck- , han var rörd af 
granlagenheten i Corinnas svar, men han. 
var nästan förtretad hans första tanka ej 
var sahn; han. skulle önskat at hon begått et 
stort fel i verldens. ögon for hans skull, på det 
at sjelfva detta, fel skulle sluta hans ovisshet ge
nom en afgjord skyldighet at göra henne til sin, 
hustru. Han tånkte med förargelse på den™ 
ha italienska sedernas frihet, hvilken förlängde 
hans ångslan, då den gal honom mycken sall- 
het utan at pålågga honom några bandi Ha» 
skulle velat . at hedern befallt honom livad 
lian önskade. X)es§a. smartande tankar fot— 
orsakade å nyo farliga tilstplar for hans hål-, 
ga. Corinna förstod at under, den plågsam
maste oro skänka honom omsorger fulla af 
ljufhet och förtjusning.

Emot, aftonen var Oswald ånnu mera 
sjuk, och Ç,orinna på knå vid hans sang 
höll hans hufvud i sina armar, fas,tå» ' hon 
var sjelf . uiera uprörd ån han. Han såg på 
henne med en blick al sållhet som framlyste 
aen om lidandet. C o rinna, sade han, lås för 
inig i denna bok dår min fars tankar aro sam
lade, hans reflexioner om döden.'Tro ej, sade 
fcan då han såg Corinnas fasa,; at jag an-;

i a
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ger mig hotad clerâf; men .jag ar aldrig sjuk 
utan at på nyft låsa denna tröst som jag tyc
ker .mig hôra -frân Jians mun, och sedan vill 
jag-, hasta yåii!*at du skall kanna hvilken man 
ïninfarvar, at du ml Båttre begripa både min 
sorg, och lians-valde ofver mig, och alt hvad 
jag' en gang vill förtro dig. — Cnrinna tog 
denna bok hvilken Oswald aldrig skilj de 
ifrån sig, och ined en båfvande röst låste hon 
några sidor deraf;

“Rättrådige! ålslid af Herran, du skall 
tala om döden utan fruktan; ty den -ar för 
dig blott et ombyte af boning: och kanske 
den du ofverger år - den ringaste af alla. Orak-* 
îieli'ga verldar som upfylla for. vara ogon rym— 
åens oändlighet! samhållen okända af Guds 
skapade kreatur! samhållen spridda pâ firmä- 
meritet och strödda under dess hvalf! må vårt 
loi blandas med edert! vi veta ej ert til- 
stånd, vi veta ej er första, andra eller sista 
del uti det högsta, Väsendets ädelmod, men 
då vi tala om döden och lifvét, om det för
flutna och det (ilkommande, så nphinna vi 
alla Kånsliga och förståndiga väsendens inté
ressé.»-, hväd rum eller afstånd som an åt— 
skilja dem. Folkens slagter, nationernas slag-; 
ter, verldarnas hvimlande! I sågen med oss; 
Å ra åt himlaraes Herre ; naturens Konung,
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jordens Gud; åra och dyrkan åt den som blott 
genom sin vilja kan förbyta ofrugtbarhet til 
efverllöd, skugga til verklighet, och sjelfva
döden til et evigt lif!”

• «Ack! utan tvifvel år den rättrådiges slut 
en önskansvård död, men fa ibland oss, iå 
ibland våra gamle, liai va vant viine dertil* 
Hvar år han denne man som utan fruktan 
skulle framträda for den Eviges blickar ? hvar 
år lian denne man, moralisk i alla sina hand
lingar , utan at nånsin tanka pa opinionens 
beröm eller belöningar? hvar år han denne 
man så sällsynt bland ménniskor, denna varelse 
så vårdig at tjena oss alla til eftersyn? hvar 
år han? hvar' år han? Ack! om han gifves 
ibland oss, måtte vår vördnad omgifva ho
nom, och vi. gjorde vål om vi bégårde få va
ra med vid hans dödssång såsom vid det skö
naste skådespel. Väpna dig blott med mod 
for at upmårksamt följa honom på forfårel- 
sens hådd derifrån han ej mer skall' upsti- 
ga. Han förutser det, han år viss ' derom, 
och lugnet synes likväl i hans blick,-och hans 
panna tyckes vara omgilVen af en himmelsk 
strålkrets; han sågér med aposteln: Jag vet 
få hvem jag tror; och detta förtroende uplif- 
var ånnu hans anletsdrag då hans styrka ut
slocknar, Han betraktar redan sitt nya fa-.
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åernesknd, men utan. at glömma det nan stal! 
öfvergifva; han tilhôrer sin skapare och sin 
Gud, men utan at förskjuta de kånsiör som 
hafva förtjusat hans lefoad”

“Det år en trogen, maka som efter uat«-» 
rens lagar stall följa honom först: han tro- 
star henne, han aftorkar hennes tårar, han 
såtter möte med henne uti lycksalighetens 
boning hvilken han ej kan föreställa sig utan 
henne. Han påminner henne om de •.lyckli
ga dagar som de lefvat tilsammans, ej lör' at 
sönderslita en känslofull våns hjertå, men för 
at oka deras inbördes förtroende til den him
melska godheten. Han påminner ännu sin 
lyckas följeslagerska om den så ömma karlek 
som han altid burit for henne; ej för at Up- 

lifva en saknad den han ville försötma, men 
för at njuta den ljufva tankan at tvanne lif 
liafva våxt på en stam, och at de genom sin 
förening skola kan hända blifva et försvar, en 
förökad borgen för denna mörka framtid day 
den högsta Gudens medlidande år den sista 
tilfiygten for våra tankar. Ack! kan man vå! 
föreställa sig alla de rörelser 'som genom- 
trånga en älskande sjål i det ögonblick då en 
vidsträckt enslighet visar sig för våra blickar., 

■i det ögonblick då alla känslor och inleres- 
;$en som upfyllt våra vackraste dagar skola.
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försvinna foi* altid? O du sont maste ofver- 
îefva den varelse som liknade dig, hvilkeiï 
himlen hade gifvit dig til stöd,, denna varel
se som var alt for dig och hvilkens blick 
Sager dig et rysligt farvål, du skall ej neka at 
ligga din Itand på det slocknande hjertat, at 
dess ' sista klappande ånnu må tala til dig 
då alt armat språk uphorer. Och skola vi 
tadla er, trogna vånner, om i hafven önskat 
at eder aska skulle blandas, at edra dödliga 
lemningar skulle förenas uti samma fristad? 
godhetens Gud! npväck dem tilsamhiansji el
ler om blott den ena har förtjent denna nåd, 
om blott den ena skall biifva bland de ut
valdas antal, måtte den andra åtminstone få 
veta det! måtte den andra få se änglarnas 
ljus i det ögonblick då de sållas ode blir 
kung jord t, på det at han ånnu må få njuta 
et ögonblicks gladj e ' innan han återfaller i 
den eviga natten”.

s<Ack! vi fara kanske vilse då vi bjuda 
til at beskrifva en känslofull inans sista da- 
gar, en man som ser döden komma med 
stora steg, lårdig at skilja honom från alla 
föremålen för hans tilgifvenhet”.

“Han uplifvas och återtager et ögonblicks 
styrka på det at hans sista ord må tjena til 
undervisning för hans barn. Han såger til
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dem f frukten eder ej at vara närvarande- vid 
er iars, er gamle, våns anndkande- -slut; det 
år genom en naturens Jag soin, kan före er 
ofvergifver denna jorden, dit lian först kom
mit., Han skall visa er mod; och Hkval skil
jes lian .vid er med smarta. Han skulle utan 
tvifvel önskat at få bi tråda er långre med 
sin erfarenhet, och at ånnu med er få göra 
nigra steg genom de faror hvarmed - er ung
dom. år omgifyen, men Ufvet har intet forsvar 
dä man måste nedstiga i gr af ven. J skolen nil 
gå ensamne inidt uti en verld från hvilkea 
jag försvinner. Måtten J kunna i öfverflod 
samla det goda som försynen dår utsålt! men, 
glommen aldrig at sjelfva denna verld år et 
flygtigt fädernesland, och at et annat mera 
varagtigt kallar er. Vi skola kanske återse 
hvarandra någonstådes under vår Guds ögon, 
jag skall emedlertid offra för er mina böner 
och tårar. Ålsken religionen som har sa inån
ga löften; ålsken religionen, detta sista freds
fördrag emellan fåderna och barnen, emellan 
döden och lifvet . . . kommen nårmare! . . * 
måtte jag ån en gång iå se er! måtte en 
Guds tjenares välsignelse hvila ofver eder! . ., 
han dör .... o, himlens ånglar emottageti 
hans sjåt! och låtom oss hår på jorden be

hålla ,
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Jjâlla minuet' af hafts g.e,rnmgar, - minnet a| 
.tans tankar, aiinnet af hans hopp!” .*) . .

.Oswalds och . Cori„mia.s rörelser hade., 
ofta af brutit denna låsning. _ Til slut måste 
de uphôra. C o r i n n a' fruktade at Ö sw a 1 cl s, 
gr|t kunde skada lionoin, Hori.var förskräckt 
éfyer det tillstånd hvari"hon': sag honom ,:*öch' 
lion bief e|' voïse at hon sj elf var lika for-

*■) lag' fear tillåtit mig. at har inform■ några sidor. af: âet 
. ; • Otal -Sfeer döden, sons’-finnes'.-od' Herr -Neckers» Cours. 
^ de morale religieuse, Et annat arbete al honom 

• VImportance dés 'opinions 'leltgieuses , emedan det 
haft lien-- mast lysaa.de. framgång, har. stundom , blifyjt 
förblandat med. detta, hvilket utkom på en tid då. up~ 
nsarksämlteten var riglad pa' politiska bindels er,' m-era 
jag vågar .påstå at nim- Fars Cours de morale religieuse 
Ir hans mist. vältaliga: arbete,. Jag tror ej at någon 
statsminister fore honom har 'författat arbeten for 
christaa predikstolen; och hvad som bor caractérisera 
dessa slags arbeten,; författade af en man hvilken Haffe 
så mycket at göra med m énni skorna, ar klnriedjomen 
af mérmiskohjertåt ’ocK det1 öfverseende ■ som denna 
kännedom- ingifver î således tyckes det, uti dessa: bag-get, 
liinseervdqn, at hans Cours de morale Sr fullkomligt 
original. Vanligtvis lefva de gudagtiga ej mycket * 
verlden ; veridsrùermisfcornâ Ifb Vanligtvis ej gudagli
gan hvar skulle man dl til denna grad fipna. upmärk- 
samhet på lifvet och den iiphojmng som skiljer sig 
derifrln ? Jag påstår, utaii fruktan at man skall. tilrlk- 
tia min opinion åt nim klnsla, at ■ ibland raligiom-.-, 
skrifter år. denna bok en af de första som trösta det 
könsliga väsendet, och intéressera de sinnen som "pf- 
vervåga dessa stora frågor hviika. af själen och tm~ 
kan beständigt, vackas inom, oss.

$M, 2, . ä.
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yirrad, «—la, sade 'Oswald och räckte hen>& 
ne handen, ja mitt hjertas ålskade van! din’d 
tårar hafva blifvit blandade med mina. Du 
har begråtit honom som jag, denna skydds
ängel hvars sista omfamning jag ån ms. kånner» 
hvars adla blick jag ånnu ser; kan- hånda liar 
han utsett dig for at trösta mig; kan hån— 
da . . . — nej, nej, utropade Corinna» 
nej han har ej trott mig vårdig dertil! —~ 
Hvad sager du, af bröt Oswald?Corinna 
var rådd at hafva uptåckt hvad hon ville döl
ja, och uprepäde å nÿo hvad hon sagt med 
blott denna förändring: han skulle ej trott 
mig vårdig dertil! — Detta ord stillade dett 
oro söm upkommit uti Oswalds hjerta af 
det första, och han fortfor utan fruktan, al 
tala med Corinna om sin far.

Låkarne ankommo och upmuntrade henne 
något» men de förbjodo helt och hållit lord 
Ncivil at tala intil dess det kårl var låkt 
Som brustit i hans bröst Sex hela dagar 
gingo förbi under hvilka Corinna ej lem- 
aade Oswald, och hindrade honom at,såga 
et enda ord med et ljuft tilslutande af hans 
mun då han ville tala. Hon fann konsten 
at skifta timmarna genom låsning, musique» 
och ibland genom et samtal som hon under
höll ensam då hon uplifvade sig sjelf uti det
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aîfyàïsâînnia liksöW i det glada nied gt testai!-* 
âigt underhållit intéressé. Alt dëttft fcèliag ^ ail 
décria fôîijasniüg beslöjade den öfO sorti höii 
klodë inöitt 8igj' ööli htilkeii lord N eltil fej 
hörde iiiårkaj ttifen hon .kunde ej befifiä . Sig 
deriMa et enda ögonblick* Hon blef tarse 
litad ö s w a 1 d led flästaA förr ått han kånåö 
det sjéifj.öch .det ffl.öd hail Satte Uti ät dölja 
sin plåga bedrog nåstäri aldrig C ö f i il il a ; höii 
lipiåckte aiUd htäd sont kündë gôrà iiönoHi 
godt, och bjöd til at lindra bâtis smärtor $ jam-, 
te bemödande ai leda hans tipmårksairtbet så 
tttyéket möjligt tat från den omsorg hen skåttfe* 
te honööi* '.Liktal då ÖstaÎ d bleknadeg för
lorade C o f i ii ii a s lappar också fåfgöii * 06h 
hennes • hånder darïade di de skulle linder- 
stödja hoiiörtij iiiéii höii bjöd snärt til ät köm- 
Ma sig fôr'ëÿ Och Shiålög fastårt heniieä ogöri 
törö fulla äf taräft Ibiäiid trÿekte hon Os
walds haild hiöt: Sitt hjertä, och tycktes pa 
dettä satt tilja öfverlåtä höiiörti sitt öget lift
jLritèligeïi lyckadesheüiidsomsorger*Oswald 
bief båttre* ^

Coflüttâj sade hän til heilriö da 
höii gaf höiiöni tilståild ät täläj hvärföre här 
min yåö Édgerniöttd ej varit titné til de 
dagar' som dii tilbragt hös Mig ? han skitlle 
hafvä sett ät du åf lika-göd Söitt beüfidràSs*8
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vård ; han skulle hafVa seit at hemlefna- 
den skapar i ditt sallskap en. beständig lijuiL, 
ning, och at du blott deruti skiljer dig från 
andra qvinnor at du blandar behagets he
la förtjusning med dygdernas. Nej, det. år 
får mycket, jag waste] sluta den strid soin 
söndersliter mig, denna strid som nyss för
de mig til grafvens brådd. Corinna! du 
skall hora mig, du skail vela alla mina hem
ligheter, du som döljer mig dina, och du skall 
àjelf domina ôfver vårt ode. •— Vårt ode, 
svarade Corinna, om du känner som jag, 
ar at ej åtskiljas. Men tror du mig om jag 
såger dig at jag åtminstone hittils aldrig vå
gat önska at få blifva din maka. Hvad jag 
känner ar ganska nytt for mig: mina be
grepp om lifvet, mina förslager for framtiden, 
åro åideles i oreda genom den kånsla som 
hvar dag alt mera fôrvirx’ar och fångslar mig. 
Men jag vet ej om yi kunna eller böra för
ena oss.— Corinna, återtog Oswald, för- 
agtar du mig for det jag tvekat? skulle du 
tilråkna det åt usla anledningar? har du ej re
dan gissat at det djupa och smårtande sam
vetsagg som förföljer och söndersliter mig se
dan tvånne år tilbaka, har ensamt kunnat 
förorsaka min ovisshet? —
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— lag har forstitt det f återtog C o r i n n a» 
Om jag kunnat misstänka en driffjåder främ
mande, tor hj ert ais tilgifvenhet, så skulle da 
ej vara den jag ålskade. Men jag vet at lif- 
vet ej ensamt tilh.ör kårleken. Vanor, min
nen , ■ omständigheter, skapa omkring oss tu
sende snårjningar hvilka ej en. gång kunna slitas 
af passionen. Om de brustpMet ögonblick så 
skulle de våxa å nyo, och murgronan skulle 
ôfvermanna eken. Båsta Oswald! gifvom 
ej åt hvarje tidskifte af vår lefnad mera ån 
detta tidskifte, fordrar. Hvad som nu år nöd
vändigt lör mig år at du ej skall öfvergifva 
»dg. Denna fasa for en bortresa som kun
de bljfva hastig förföljer mig beständigt. Du 
år främling i detta land, intet band håller dig 
qvar. Om du reste så skulle alt vara sagt, 
jag hade då ej mera qvar af dig ån min smar
ta. Denna natur, dessa sköna konster, den
na poesie som jag känner med dig , och nu, 
ack! endast med dig, alt skulle blifva stumt 
for min sjål. Jag upvaknar altid darrande; 
jag vet ej då jag ser den vackra dagen om 
lian ej bedrar mig med sina lysande strålar, 
om du ånnu år qvar, du mitt lifs ljus! Os
wald, befria mig från denna fraktan, oeh 
jag vil aldrig se på andra; sidan om derma 
1 jufva säkerhet!, — D.u vet, svarade. Os-
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walâ-, at aldrig en engelsman försakat 'gitt 
fädernesland, at kriget kan' återkalla -mig, 
ut,.., — Ack, Gud l ropade Çorinna, skijU 
le du Tilja bereda ro,ig? „ , -och alla hen«
îles lemmar darrade liksom yid annalkandet af 
den grufligaste fara, •— Nå val, qm det så år, 
tag mig med dig som maka, som slaf,,, men 
då bon hunnit sansa sig sade hpni «*• Os« 
wald; dtt skall ej resa utan at såga mig det 
förut, aldrig, år det icke så? bön ùîi intet 
land brukar man fora en brottsling til döden 
titan at några timmar gifyas honom at sam« 
Ja sina tankar, Det skall ej bli genom et bref, 
du sjelf skall beråtta mig det? du skall un« 
derråtta, du skall hgra mig innan du reser 
bort, «r, Qch skulle jag vål då kunna det?,,. —* 
Pvad, du tYekar at lofya mig livad jag be« 
går? ropade Ç q rinn a, •— Nej, svarade Os« 
Wald, jag tyekay ej, du Till det, Nå vål, 
jag syåy at om denna resa blir* nqdyaodig 
skall du få veta det förut, och detta ögonblick 
skall afgöra yårt qde, — Ja, sade Corinna» 
det §kall afgöra,,, och hon gick ut»
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ANDRA CAPITLET,

nus Itaî-xes,

Under de dagar som fôljde på Oswalds spik
dom undvek Corinna med omsorg alt hvaå 
som kunde gifva anledning til en förklaring 
dem emellan. Hon ville göra sin vans lefnad 
så ljuf som, möjligt, men hon ville ej årmu 
förtro ho nom sin historia. Alt hvad hon markt 
uti deras samtal hade redan för mycket oiver- 
tygat henne om det intryck han skulle erfara 
da han fick veta både hvem, hon var, och 
hvad hon hade npoffratj och hon fruktade 
ingenting högre ån detta intryck som kunde 
åtskilja dem.

Hon hade då på nytt utvag til den alsk- 
vårda fintlighet hvarigenom hon hittils hin
drat Oswald at öfverlemna sig at sin, häf
tiga oro; hon ville på nytt intéressera hans 
sinnen och inbillning genom de underverk 
af de sköna konsterna som han ånnu ej sett, 
för at derigenom upskjuta det ögonblick då 
ödet skulle uplysas och afgöras. En så
dan ställning skulle? vara, olidelig uti all an
nan känsla ån karlekens j men den ger så ljuf-
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va timmar; deni .utsprider enj;:s,|dan. tjusning 
.ofver h var je minut, at oagtadt den h«*r behof 
af .en obestämd, i-ranjtid, förras; den af det 
närvarande, och mottager eri åag som et sekel 
.ai saîlhet «lier sœartasa "Upfylld ar denna dag 
af en mycfcenjiej: uprprelser och idéer! Ack! 
»tan tvifvel ' ar det genom kårleken som evig-r 
.heten, kan fattas ; den- förblandar alt begrepp 
om tid; den utplånar alla idéer om början och 
sliit; man tror sig allid hafva älskat ået före
mål, man aiskar, så svårt år det at begripa 
ät man .kunnat lefva det förutan. Ju. grym— 
mare skilsrnassan ar, ju mindre synes den sam* 
nolik; den. blir som döden, .en fruktan! orå 
Ijvilken. man. talar' mer ån ' inan trdr derpä, 
«n framtid som synes omöjlig äfven1 da man 
.Vet den- vara onndvikelig. 5 .t-

Ibjand de oskyldiga konster som C orinna 
nyttjade at ombyta Oswalds nöjen, hade 
hon ånrni förvarat bildstoderna di* hnåininJ- 
game. Hon föreslog då en dag, sedan lord 
^ el vil blifvit fullkomligt frisk, at de skulle 
se -täsammans alt livad Rom' åger skönast af 
bUaliuggeri och målning. — Ni borde blygas, 
sade hon leende til|honom,at ej känna hvarken 
vai a statuer eller tableaueç, och i morgon vilja 
vi begynna resan til mtiséerna och galeri.erna.-~ 
Ni vill det, svarade lord N el v il, och jag
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samtycker dertil. : Men.i sanning, ,Ç;or.I.n;,- 
na, ni behöfver ej dessa främmande utvågjap 
at fasta mig hos er ; det. år tvärtom en . üp~ 
oflring jag gör er;'då' jag.vånder mina blickar 
frän er på hvilket föremål som hålst.

De foro först til. Yaticanska museum, det
ta bildstodernas palats dår man finner .men- 
niskofiguren gudomligad af v hedendomen, lik- 
soéi själens kånslor nu åro det af christen- 
ddmen. Corinna amnårkte lör lord Nel- 
.vilidessa. tysta salar dår gudars och hjeltars 
bilder åro församlade, dår den fullkomligaste 
skönhet uti en evig hvila ..tyckes njuta sig 
sjeli Då. man betragtar dessa undransvårda 
drag och former, uppenbaras någon slags 
gudomlighetens aisigt med menniskan, ut
tryckt genom den adla skapnad-. som den vår- 
digais gifva lierrae. . Sjålen uphojer sig ge
nom de;ssa betraktelser til hopp fulla -ef dyg
der och enthousiasm ; ty skönheten år ena
handa i verlden, och under hvad skapnad den 
visar sig upvåcker den altid en andågdg rö
relse uti menniskans hjerta. If vilken poesie 
år ej uti dessa ansigten, dår det sublimaste ut
tryck år for altid fåstadt, dår de högsta tan
kar åro iklådda en bild som år dem så vårdigl

Ibland förfärdigade en bildhuggare blott
ea enda statue i sin idkad, denna var hela
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hans historia, Han fullkomnade den hvai* 
dag: om han ålskatbyora han var ålskad,om 
lian af naturen eller de skona konsterna rön
te et nytt intryck, så- förskonade han sin h jet
tes anletsdrag med sina minnen, eller sin 
karlek. Han förstod således at ofversåtta for 
blicken alla sin sjåls, känslor. Uti våra mo» 
derna tider, uti vårt kalla och förtryckande 
samhållstilstånd j år sorgen det ådlaste hos 
snenniskau; och den som i våra dagar ej lidit» 
har ej eller kånt eller tånit. Bien uti antiken 
fans något mera adelt uti s mår tan, det var 
et heroiskt lugn, det var känslan at sin styr
ka som kunde utvecklas under fria och öpen- 
hjertiga stiftelser. Grekernas skönaste bild«* 
stöder hafva nåstatt aldrig utmärkt annat ån 
hvila, Laocoon och Niobe åro de enda som 
måla håltiga smarter; men det år himlens 
hanind som de bagge påminna, och ej passio
ner födda uti ’ menniskans h jer ta. Det mora
liska väsendet hade hos de gamle en så sund 
■organisation, luften genomlopp så fritt deras 
breda bröst, och den politiska ordningen var 
så vål i sammanståmning med forraÖgenhe- 
lerna, at det nåstan aldrig fans såsom i våra 
tider någon otrefnad i sjålen: et sådant til«- 
stånd kan uptåcka många fina Idéer, men ger 
ingenting åt konsterna, i synnerhet ej åt sculp?



ItAJi'issr*. i?

tfiyen dessa enkla tilgifvenlietër, dessa pri
mitiva grundämnen, hvilka endast kunna ut~ 
tryckas genomjVden eviga - marmorn,

Knappast finner man has deras ' Bildstoder 
det'minsta gpår' af melattoholi, Et Apollos 
hnfvud uti palatset Justiniani, et annat af den 
döende Alexander, år o de enda hos hvilka 
själens drömmande och lidande egenskaper 
måvkas ; men 4© tilhöra hågge, efter all an
ledning, de tider då Grekéland var försatt 
i tråldom, Redan från den tiden fans ej me
ra denna stolthet eller detta själs- lugn som 
hos de gamle hade frambringat scnlpturens 
eçh poesiens mästerstycken efter samma sinne» 

Den tanka som ej har någon utvårtes nl- 
ying vänder om til sig sjelf, analyserar , arbe
tar , nndergrifver de inre kånslorna ; men den 
har ej mera1 denna skapande styrka som för
utsätter både saüheten och den kraftfullhet; 
som blott' kap gifvas af henne, Sjelfva sar- 
çaphagerna hos de gamle återkalla blott kri
giska och glada idéer; bland den myckenhet 
som finnes på Vaticarjska museum, ser man 
batailler qch spel fåreståldta uti basreliefer 
på grafvarna. Minnet af lifvets verksamhet 
Var det skönaste offer som man trodde sig kun- 
na tilbjuda de döda, Ingenting försvagad® 
filer förminskade krafterna» Upmuntran och
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nksoin lör pohtiquen mm, fettades, ej hvarken 
äor dygderna ^lier talangerna. ' Hopen gjorde 
sig. en åi*a?af at kupnä.fceimdra,, o.cli snillets 
oHerijenst förrättades -älven af dem soin ej 
kunde göra anspråk, Pä dess kronor.

Den grekiska 1'eligionen var ej såsom cjiri- 
ftendö.men en,tröst, uti .olycka», en rikedom 
i,-.eländet, en framtid för. den .döende j lion 
kräfué blott åra och seger- hon, utgjorde nä
stan menniskans fqrgudmng. .Uti denna för- 
gang;.ga dyrkan par ykonheien. en religions- 
iara... . Om artisterna nödgades afbilda .några 
laga och vilda pas^ipner, .sä forstödo de at 
skona menmskofigumi för blygsel» '.der af,. ge
nom förening af några djurens, drag, såsom 

; hos Faunerna och Centaurernap qch for at gif- 
■va skönheten sin rnåst sublima caracter, .för-, 
enade de skiftevis uti bildstoder ,af män och 
qvinnor, uti den krigiska Minerva och den 
tankande Apollo, de bägge könens behag 
ljufheten med styrkan och styrkan med Ijnf- 
heten ; lycklig blandning af tvåan e motstri-- 
rliga egenskaper utom hvilken ingendera skul
le vara fullkomlig.

Under det C o r i nn a fortfor med sina an
märkningar, qvarhöll hon Oswald en stund 
framför sofvande bildstoder som ligga på graf~
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varneyûch som visa bildlniggéri-konsfên;un
der dess vackraste synpunkt. Hon ■ änmårfeté 
för honom at - da • bildstodërnâ fåfesfålä' ut- 
öfning! af någon handling,, ■framställer den 
qvarstående rörelsen altid en slågs förvåning 
som ofta år plågsam; men då de åro i-sbf- 
Vande eller i en st&llning af fullkomlig hvt- 
ia, gifva de en afbild af det eviga lugnet som 
noga förenar sig med det södra climatets all
männa verkan på menniskam Dår tyckas de 
sköna konsterna vara stilla åskådare af natu
ren , och at sjelfva geniet, hvilket uti norden 
så mycket uprörer sjålen, år under en skon 
himmel blott, en tilökt harmoni.

Oswald och Corinna kormmo til den sal 
dår huggna bilder af djur och reptiler åro- sam
lade; och TIberii bildstod finnes händelsevis 
deribland. Denna förblandning år skedd utan 
afsigt. Dessa marmorpiecer hafva sjelfvilligt 
samlat sig omkring sitt öfverhufvud. Eh an
nan sal innesluter egyptiernas bedröfliga och 
strånga monumenter, detta folk, hvars bild
stoder liknade mera mumier ån menniskor, och 
som med sina tysta, stråfva och trålagtiga 
institutioner, tyckes efter högsta möjlighet 
hafva nalkat lifvet til döden. Egyptierna öf- 
v er trallade mera i konsten at af bilda djur ån

'f'.y
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meanisfcor;- själens verkningar synas lor.åäöt 
hafva varit otilgångeliga»

Bereiter komma mnséens portiqnef -hvite 
ka vid, hvar je steg visa nya masters tyckdtt, 
Vaser,-altaren, prnamenter af alla slag, om-? 
g-ifva Apollo, Laocoort och Muserna» Da? 
kan- maniåra sig ät. fatta Homerüs öch Scm 
phonies :... dår uppenbaras m kunskap .af antte 
ken som aldrig kan förvårfvas på något ati» 
»åt ställe, Fåfångt förtror man sig It histo- 
riens, låsning for &t få.-.kunskap örn folkslagens 
esprit:*' hvad man ser upvicker flere idéer ån 
fevad man låser, Och de yttre föremålen Ver¥ 

* ka en håltig rörelse, hvilken ger samma inté
resse och lif åt forntidens studium Söm det 
man .finner uti anmärkningar öfver meunte 
skor och samtida händelser»

Midt uti de prågtiga portiqueraa, tilfiyg-f 
1er för så många underverk, år o föntamer 
gom beståndigt flyta, och påminna ljuft om 
de timmar hvilka på samma sått framskredo för 
två tusen ar' sedan, då artisterna til dessa 
mästerstycken annti lefde» Men det måst me— 
lancholiska intryck man rönef uti Vatican s ka 
museum, ar asynen af de stympade bildsto
der som dår åro samlade; hütenden skilda 
från kroppen, en fot af Jupiter som förutsät
ter en större och mera fullkomlig statue åfl



alla dem vi kårma. Man tror sig se det strids- 
falt dar tiden kampat med snillet plock dessa 
stympade lemmar bara vitne öm dess seger 
och tåra lorluster.

Sedan de ofvergifVit Vaticanen, förde Co
rinna Oswald til Monte-Cavalios colosserf 
dessa bägge bildstoder sågas skola föreställa 
Castor och Pollux. Hvar och en af dessa hjel
itär kufvar med ena handen en häst som ste
grar sig. Dessa colossaliska former, detta 
menniskans brottande med djuren, gifter, lik
som alla de gamles arbeten, et undransvårdt 
begrepp om den menskliga naturens physi™
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tiääe’ sàtôhela menniskahs kraft I själen, Meit--? 
»iskanS -sfcapnad-, hvilka. åfveji yar, gudarçfgi 
skaptiad, tycktes-Tara, symbolisk;,,, och Her
cules nerffulla coloss, och alla delta slags fr» 
gurer äf antiken,: framställa ej de allm-tmia 
•idéer af det yanligai lifrét, men den alsniågtigt 
gudomliga- viljan- som visar sig, under. sinne-» 
Bilden af en ôfvernaturîig physisk .styrka.

Corinna och’lord N.elvil .-slutade sin 
dag med at se Canovas attelier, den storsta-af 
dënna tidens bildhuggare. Emedan det var sent, 
lato de visa sig den vid facklor,- och bild
stoderna • vinna mycket pä detta sått ...at, -bli 
sedda.. De gamle domde pä samma sått,.,dä 
de .ofta 'placerade dem i deras the.rmer dit 

■dagen aldrig, inträngde. Vid fackelsken mil
drar. den mera djupa -skuggan m af morns ly
sande enformighet, och. statuera* likna bleka 

.skapnader som hafva en mera rörande cara-r 
cter-bådeaf behag och lifagtighet. Hos Ca- 
nova fans», då;' en beundransvärd statue son»' 
var årnnad til en grafvård : den förest aidé sor
gens genie, stödt på et lejon, styrkans sin
nebild. Då Corinna betraktade detta-genie 
trodde lion sig dem t i finna någon likhet med 
Os wald, och artisten sjelf blef tråffad af 'sam
ma ■ anmärkning. Lord Nie 1 vi i j yånde sig

■ bort
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bort for at ej leda up m ârks a ni h ete n til della 
Smne, men han sade tjst til sin van: — Co
rinna, jäg var domd ti! denna eviga smarta 
da jag träffade .dig; men du har ombytt mitt 
bi: ibiand kommer hoppet, och altid upfyller 
en oredig förtjusning detta hjerta som var 
dömt at aldrig kårina annat ån saknad. —

TREDJE CAPITLET.

Målningens mästerstycken voro på den ti

den förenade uti Eöm, bch dess rikedom öf- 
Verli aH'ade i detta afseendé hela den öfriga 
Verldeits» Et enda tvistlmne kunde gifyas 
Olver den verkan sorti dessa mästerstycken 
gjorde. Lånar sig de ämnens natur som de 
Stora Italiens artister liai Va valt, åt de pas
sioners och caracterers hela ombyte och ori
ginalitet som kunna uttryckas af målningen? 
Oswald och Corinna voro af olika tan
kar i detta åmne; men denna olikhet, liksom 
all annatt dem emellan, hade sit ursprung 
frun nationernas, climatets och religionens 
skiljagtighet. Corinna påstod at de måst 

JDil, g, ' %
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fördelagliga årnnen for målarekonsten voro cîe 
gudeliga. lion sade at bildhuggeriet Tar he- 
dendoinens konst, likasom målningen chri- 
stendomens, och at man hos dessa konster 
liksom uti poesien igenfinner de egenskaper 
som urskilja den åldre och nyare litteraturen. 
Michael Angelos, denna evangelii-målares taf» 
lor, förutsatta lika mycken djuphet och kån- 
sla som kunna finnas hos Shakespeare eller 
Racine. Sculpluren kan ej tilbjuda blicken 
annat ån et enkelt kraftfullt rasende, då der- 
emot målarekonsten utmärker tankans och un- 
dergifvenhetens myslèrer och låter den odöd
liga själen tala genom de flygtiga fårgorna. 
Corinna påstod åfven at historiska händel
ser, sådane som voro tagne utur skaldestyc
ken, voré sållan pittoreska. Ofta behöfdess 
om man skulle begripa sådana tailor, at man 
bibehållit de gamla målares bruk at skrifva 
orden som personerna skulle tala på et band 
som utgick af deras mun. Men religionsäm
nen begripas straxt af alla menniskor, och 
upmarksamheten vandes ej ifrån konsten för 
at gissa bvad den betecknar.

Corinna tyckte at de moderna målares 
uttryck var i allmänhet theatraliskt, at det 
bar stämpeln af deras tid, och at man ej mer , 
Hrid.e3 »honi hos André Mantcgne,, Peru«
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gin ocîi Leonard da Vinci, denna enighet 
i väsendet, denna natur uti saltet at vara, 
iiviiken ånnu har någon likhet med antikens 
hvila. Men til denna hvila åro förenade 
de kånslors djup som caractérisera christen- 
domen. Hon beundrade den konstlösa com- 
positionen af Raphaels tailor, i synnerhet ef
ter hans första manér. Alla figurerna åro 
styrda til et hufvudföremål, utan at artisten 
tånkt på at grouppera dem i ställningar, eller 
at utarbeta den effect som de kunde fram
bringa. Corinna sade at denna årlighet uti 
inbillningskraftetis konster liksom uti alt an~ 
Hat, år geniets caracter, och at uträkningen 
at lyckas förstör nåstan altid enthousiasmen. 
Hon påstod at det fans talekonst uti målning 
liksom uti poesie, och at alla de som ej för- 
stodo at caractérisera, sökte bihangs-ornameit- 
ter, förenade hela blindverket af rika costu
mer och sköna ställningar med et lysande 
åmne; då likväl en enkel Maria med barnet 
på armen, en gubbe upmårksam uti Bolsén- 
ska massan, en man stödd* på en kåpp uti 
Athens skola, St. Cecilia med ögonen uplyfta 
mot himlen, frambringade genom blotta ögats 
eller physionomiens uttryck, långt mera djupa 
känslor. Dessa naturliga skönheter uptåckas 
Îîvarje dag alt mera y men deremot uti tailor



for effecten år aifcid första ögonkastet det måst 
tråffande. ■*)

Corinna okade dessa reflexioner med en 
anmärkning spm ånnu mera styrkte dem; det 
var, at grekernas och romarnes religion skans] or 
eller deras sjålsstållning kunde ej blifva vår; 
det år omöjligt för oss at skapa efter deras 
sinne, at upfinna inom deras krets. Man kan 
efterapa dem genom studier , men huru skulle 
geniet finna ntflygt under et arbete dår minne 
och lårdom åro så nödvändiga? Det år ej så 
med åmnen som tilhöra vår historia eller vår 
egen gudalåra. Målarne kunna i dessa åmnen, 
hafva en personlig ingilvelse, de kanna hvad de 
måla, de måla hvad de hafva sett. De nyttja iif 
at föreställa sig lif; men då de ölvergå til an** 
tiken, måste de upfinna efter böcker eller sta
tuer. Ånteligen påstod Corinna at de gu- 
deliga taflorna gjorde sjålen et godt som af 
ingenting annat kunde upfyllas, och at de 
förutsatte hos artisten en helig enthousiasm 
hvilken blandar sig med geniet, förnyar och up-

*) Uti en journal, med namnet Europa, kan man finna 
anmärkningar fulla af djuphet och skarpsinnighet ofver 
de Imnen som passa for målarekonsten ; jag har dar 
hlmtat åtskilliga af de reflexioner man hår last, Fre*.
dric Schlegel âr dess författare ; denne scribent ar fen 
outtommelig grufy*, åfreasom allo tyske tlakare i att* 
Bwidwt.



lifvar det, och h vilken ensam kan bevara det 
emot afsmak for lifvet och emot menniskornas 
orättvisa.

Oswald rönte uti vissa afseenden et oli
ka intryck. Först tyckte han det nästan va
ra anstötligt at föreställa uti målning gudom
lighetens figur klådd uti dödliga anletsdrag» 
såsom Michael Angelo har gjort. Han trod
de at tankan ej borde våga at gifva den for
mer, och at man knapt i djupet af sin sjal 
kunde finna et nog etheriskt begrepp för at 
uphoja det til Gud; och hvad angår de åm™ 
nen som åro tagne utur den heliga skrifty 
tyckte han at uttrycket och bilderna hos detta 
slags tailor lemnade mycket at önska. Han 
trodde med Corinna at et andågtigt besin
nande ar den måst förtroliga kånsla som men- 
niskan kan rona; och uti detta afseende gif~ 
Ver det målaren de största mystèrer för phy- 
sionomien och blicken, men då religionen 
bestraffar alla de hjertats rörelser som ej ome
delbart upkomma af henne, kunna ej figu
rerna af helgon och martyrer vara mycket 
ombytta. Kanslan af ödmjukhet, sa ådel in
för himlen , försvagar kraften af de jordiska 
passionerna, och gifver nödvändigt en slags 
enformighet åt de flåsta gudeliga åmnen. Då 
Michael Angelo med sin förfärliga talang har
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velat måla dessa ämnen/har han nästan 'för
ändrat deras esprit da han gifvit sina prophfr
ier någonting fruktansvårdt och trotsigt som 
göra hvar och en utaf dem til en Jupiter i stal
let lör et helgon. Ofta betjenar han sig af- 
ven, liksom Dante, af hedendomenä bilder, 
och blandar mythologiçn med christendomen. 
En af de måst umiransvårda omständigheter 
af christendomens up rattande, år apostlarnas 
ringa tilstånd som hafya predikat den, samt 
judiska folkets tråldom och elände,- hvilfca 
långe voro vårdare af det löfte som anmålte 
Christus. Denna contrast emellan medlens 
ringhet och utgångens höghet, liar en ganska 
stor moralisk skönhet; men uti målning, dår' 
endast medlen kunna synas, låra de christna 
åmnen bl if va mindre lysande ån de som årö 
tagne utur de heroiska fabeltiderna, Bland 
konster år det musikep. ensam som kan vara 
fullkomligt andågtig. Mälarekonsten kan ej 
nöja sig med et så obeståmdf och tomt uttryck 
som ljudets år. Det år/sant at en lycklig 
förbindelse emellan fårgorna och halfdageii 
frambringar, om man så Ivan uttrycka sig, en 
musikalisk effect åfven uti målningen; men 
då den föreställer lifvet, fordrar man uttryck 
af passionerna uti all deras kraft och mång- 
faldighet. Utan tyifvel måste man bland hi-
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storîska händelser vâlja de som aro nog äll
mänt kånda at ej behôfva studeras for at igen
kännas ; ty den effect som frambringas ai taflor 
bor vara hastig och omedelbar, liksom alla 
nöjen gifna af de sköna konsterna; men da 
de historiska händelserna aro lika sa allmant 
kånda som religions - åmnen, hafva de för
delen öiver dessa genom de ställningars och 
känslors ombyten som de frambringa.

Lord N e 1 v i 1 trodde också at man i syn
nerhet borde föreställa tragiska scener uti 
målningar, eller de måst rörande poetiska 
digter, på det at alla inbillningens och sjä
lens nöjen skulle blifva förenade. Corinna 
motsade likvål denna tanka ehuru förledande 
den var. Hon var ofvertygad at den ena 
konstens ingrepp uti den andra var skadeligt 
för dem bagge. Sculpturen förlorar sina egna 
fördelar då hon efterstråfvar målningens group- 
per; målningen, då hon vill uphinna dramatiska 
uttrycket. Konsterna åro inskränkta uti med
len fastån gränslösa uti verkningårne. Geniet 
bjuder ej til at strida emot sakernas natur; 
dess (jfverlågsenhet består blott uti at gissa 
til denna. —* Ni, min-basta Oswald, sade 
Corinna, ålskar ej konsterna för deras egen 
skull, utan blott för deras förbindelser med 
känslan och snillet. 1 Ni uprores_ blott af det



4o ÇOBIHH*

Ii#'.

*om påminner om h/ertats lidande. Musi
ken och poesien passa for denna sinnesståll- 
«ing; da deremot de konster som tala til ögo
nen , oagtadt deras beteknande år idéalt,, ej 
kunna behaga och intéressera andra åp lug
na sjålar och en aldeles fri mbiliningskraft. 
-Bj heller fordras for at njuta dem, den glät
tighet som sallkapsfonen ingifver; men blott 
det själslugn som upkommer af en vacker dag, 
af et skönt climat. Man måste kanna uti 
dessa konster som föreställa de yttre föremå
len, naturens allmånna harmoni; oeh då vår 
sjal år oroad aga vi ej mera denna harmoni 5 
olyckan har förstört den. — Jag vet ej, sva
rade Oswald, om jag blott söker hos de 
sköna, konsterna hvad som kan återkalla sjä
lens lidanden, men åtminstone vet jag at defe 
förefaller mig obehagligt at deruti finna före
ställningar af physiska smärtor. Mitt största, 
inkast, fortfor han, emot religions-årnnen i, 
målning, ar den plågsamma kånsla som man 
nödvändigt röner vid föreställningar af blod, 
sår och qval, fastån den ådlaste enthousiasm
har uplifvat offret. Philoctète år kan hånda 
det enda tragiska åmne som kan tillåta före
ställningen af physiskt lidande. Men af huru 
«långa poetiska omständigheter åro ej dessa 
grymma plågor omgifna! Heroulis pilar har
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orsakat dein. Esculapii son skall bota dem. 
Detta sår bortblandas nåstan allid med den 
moraliska kåtisla det upyåcker hos den som 
ar angripen deraf, och det kan aldrig ingifva 
någon vämjelse. Men den besattes figur uti 
Raphaels präg i i ga tafla öfver Christi förkla
ring , år en obehaglig bild, hvilken for ingen del 
har de skona konsternas värdighet. De böra 
uptacka för oss lika så val smårtans ljufhet 
som sållhetens melancholi; det år idealet: af 
menniskans ode som bör föreställas1 vid hvai-je 
enskild omständighet. ; Ingenting plågar inbill
ningen mera ån blodiga sår eller nerffulla con- 
Vulsioner. Det år omöjligt at, man uti sådana 
tafior ej skulle pâj en gång både söka och fruk
ta efterapningens noggranhet. Den konst som 
blott skulle bestå uti denna efterapning, livad 
nöje skulle den gifva oss? Den år mera bisk- 
fig eller mindre vacker ån sjelfva naturen, 
ifrån det samma ögonblick då den efterstråf- 
Var at likna henne.

Ni har rått, mylord, sade Corinna, då 
n,i önskar at man uti religionsämnen skall 
undvika föreställningar om plågor; de åro ej 
nödvändiga. Men tilstå likval at geniet, och 
själens genie i synnerhet förstår at besegra 
alt. Se denna St. Jeromes communion af 
Bominkjuin. Den vördnadsvärde döendes kropp
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år guîblëk och utmagrad: det år doden som 
reser sig up. Men uti denna blick år det evi
ga lifvet, och alt verldsligt elände år dår blott 
for at forsvinna viel det rena ljuset af reli
gionens kånsla. Likväl kåraste Oswaldj 
fortfor Corinna, fastan jag ej uti alt år af 
er tanka, vil jag ån då visa er at Våra kän
slor hafva en viss öfverensståmmelse åfven då 
de skilja sig åt. Jag har försökt hvad ni ön
skar uti det galerie af tailor som artister af 
mina vånner hafva utfört, och livaraf jag sjelf 
åfven utkastat några teckningar. Ni skal] 
dår få se både fordelarne och felen af de årå
nen för målarekonsten som ni ålskar. Detta ' 
galerie år; på min Villa vid Tivoli. Vä
dret år vackert at se den, vill ni at vi i mor
gon skola fara dit? och då hon väntade på 
Os av al ds samtycke, sade han til henne: — 
Min van, kan du vara oviss om mitt svar? 
har jag vål någon annan sållhet i denna veri
tlen , någon annan idée ån dig ? och min let- 
had, hvilken jag kan hånda för mycket be
friat från all sysselsättning och alt intéresse, 
år den ej helt och hållit upfyild af sållhetea 
st se och höra dig? —
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FJERDE CAPITLEÏ.

D e reste da*dagen derpå til Tivoli. Oswald 
körde sjelf de: fyra hästarna som drogo dem; 
han fann behag i deras basliga lopp; denna 
hastighet iyckes oka den lifliga kånslan af vår 
Varelse; och detta intryck år ljuft vid sidan 
af den man ålskar. Han styrde vagnen med 
den nogaste up marks amhet af fruktan at den 
minsta olågenhet skulle hånda Corinna. 
Han hade dessa beskyddande omsorger som 
utgöra den ljufvaste förbindelsen emellan man
nen och qvinnan. Corinna var ej som de 
Hasta fruntimmer så lått rådd för de möjliga 
farorna på en resa; men det var henne så 
ljuft at se Oswalds sorgfållighet, at hon 
nästan önskade vara rådd för at fa hlifva up- 
muntrad af honom.

Hvad som gaf et så stort valde åt iord 
Nelvil öfver sin våns hjerta, hvilket man 
åfven får se af det följande, var den ovän
tade cönstrast som gaf et särdeles behag åt 
hans sått at vara. Hela verlden beundra
de hans snille och hans vackra utseende; men
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han skulle ï synnerhet intéressera en per
son som sjeîf med besynnerlig sammanståm- 
ning förenade beständighet med -flygtighet, och 
fann behag uti intryck som pa en gang voro 
trogna och skiftade. Aldrig var han syssel
satt med något annat ån Co rinn a; och sjelf- 
va denna sysselsättning antog ofta sårskilta 
caracterer; ibland styrdes den af forbehåll- 
samhet, .ibland af öfvcrlåtning ; ibland en full
komlig godhet, ibland en dyster smarta, hvil- 
ken bevisade känslornas djuphet, men blan
dade åfven oro til förtroendet och upvåckte 
ståndigt en ny slags rörelse. Oswald, fast
ån han inom sig var uprqrd, bjöd til at bi
behålla et utvårtes lugn, och hans älskarinna, 
sysselsatt med at gissa hans tankar, fann uti 
denna mystèr et oafbrutit Interesse. Man 
skulle sagt at sjeïfva Oswalds fei voro blott 
för at uphôja hans angenåma egenskaper. En 
man, om an aldrig så utmärkt, men hvars 
caracter ej framställt några strider eller mot
sägelser, skulle ej hafva fastat Corinnas in~ 
billningski aft. Hon hade en slags råddhoga 
för Oswald som gjorde henne undergifyen; 
han herrskade öfver hennes sjål genom en bå
de ond och god ande, genom sina egenska
per och genom den oro som dessa besynner
ligt förbundna egenskaper kunde ingifvajmed
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et ord, det var ingen säkerhet uti den sail— 
het lord Nelvi 1 gaf, och kan hånda at 
taan just derigenom måste begripa höjden af 
Corinnas passion; kan hånda at hon ej til 
denna grad kunnat ålska någon annan ån den 
hon fruktade at förlora. Et öfverlågset snille, 
en lika så håftig som noggran känslighet, kun
de tröttas af alt, utom af den verkligt under
bare mannen, hvars beständigt skakade sjal, 
lik himlen, syntes stundom ren, stundom öf- 
Verdragen med skyar. Oswald, altid sann, 
altid djup och passionerad, var likvål ofta 
^årdig at försaka sin ömhets föremål, emedan 
en lång vana al lidande kom honom at tro ^ 
at det ej kunde finnas annat ån samvetsagg 
och smarter uti hjertats för mycket lifliga in
tryck.

Lord Nelvil och Corinna, på deras 
resa til Tivoli, foro förbi ruinerna efter 
Adrians palats och de vidsträckta trägårdar 
som omgifva dem» Han hade upfyllt denna 
jjågård med de sällsammaste product!oner, 
med de måst beundransvärda mästerstycken 
från Roms inkräktade lånder. Man ser dår 
ånnu i dag några strödda stenar som båra namn 
af JEgypien, Indien, Asien. Långre bort var 
den tilflygt dår Palmyras drottning Zenobie 
har slutat sina dagar. Hon har ej i motgån-
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gen underhållit sitt ödes höghet ; hon har Ii var
ken förstått at såsom man', do for åran, eilet 
aom qvinna, håldre dô ån förråda sin van.

Ändteligen blefyo de varse Tivoli som 
har tjenat til boning åt så många rygtbara 
mån, Brutus, Augustus, Mecenas, Catullus, 
i synnerhet Horatius, ty hans versar hafva 
gifyit anseende at detta stålle. Corinnas 
Villa var byggd olVanfor den brusande casca- 
den af Teveronen; ofverst på berget, midt 
emot hennes trägård, var Siby Uns tempel. 
De gamle hade en skön idée då de byggch? 
templen på spetsen af uphöjda stallen.'; Dessa 
herrskade då öfver fåltet, likasom religions- 
begreppen öfver alla andra tankar. De ingåf- 
vo mera enthousiasm för naturen, då de an- 
rnålte den gudomlighet hyarifrån den har sitt 
ursprung, och de följande slågters eviga tack
samhet emot den. Från hvilken synpunkt man 
betragtade landskapet utgjorde det en tafia 
med templet, hvilket var dår såsom medel
punkt eller ornament för det hela. Ruinerna 
sprida en sårdeles förtjusning öfver Italiens falt. 
De återkalla ej såsom de moderna byggnader^ 
menniskans arbete och nårvaro, de blanda sig 
med tråden och naturen; de tyckas vara i liar«, 
moni med de ensliga strömmarna, bilder a£ 
tiden som har gjort dem til hvad de åro, .Tor-
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dens skönaste landskaper, då de ej återkalla 
något minne, då de ej båra spår af någon 
markvård ig b ändelse, åro utan alt Interesse 
då de jämföras med historiska lånder. Hvil- 
ket rum uti Italien kunde båttre passa til C o- 
rinnas boning, ån den ort som var helgad 
ät Sibylln, åt minnet af en qvinna som var 
fattad af gudomliga ingifvelser! Corinnas 
Villa var prydd med den moderna smakens 
elegans, och likvål blef man dår varse den 
förtjusta inbillningskraft som finner behag uti 
antikens skönheter. Man anmårkte dår det 
måst ovanliga begrepp om sållhet uti det
ta ordets högsta mening, det vill,såga, då 
man låter den bestå uti alt hvad som för
ädlar sjålen, åggar tankan, och uplifvar ta
langen.

Då Oswald spatserade med Corinna, 
bief han varse at vådrets blåst hade et harmo
niskt ljud, och spridde accorder i luften hvilka 
tycktes komma från blommornas vaggning eller 
trådens svigt, och låna en röst åt naturen. Co
rinna sade honom at det var eoliska harpor 
som fingo ljud af vinden, och som voro utståida 
liti några grottor af trägården, på det at luf
ten skulle fyllas af välljud liksom af vallukt» 
Uti denna förtjusande boning blef Oswald 
ingüven af den renaste känsla. « Hor, sad©
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han til Comma, Inda -hittils har jag kauf 
samvetsagg ôfver min- sållhet hos dig; men 
nu föreställer jag mig at det år min far sorti 
skickat dig til mig' at befria mig från li
dande på jorden, , Det var honom jag för
olämpat,’ och det år Jikvål hans boner som 
vunnit nåd for mig i himlen, Corinna! 
utropade han och kastade sig på knå, jag 
liar fått tilgift; jag kånnér det på detta oskyl
diga och Ijufva lugn som råder i min sjåL 
Du kan utan fruktan förena dig med mitt 
öde, det skall ej mera bli olyckligt. , Ku 
v ål, sade C or in n a, låtom oss njuta ånnit en 
tid detta hjertats lugn som år oss gifv.it !• La- 
tom oss ej röra vid odet! man blir så rådd 
då man vill utransaka det, då man vill erhål
la mer ån det ger! Ack, min vån! efter vi 
nu åro lyckliga, låtom ossi ingenting för
ändra ! —

Lord Nelvil blef sårad af detta Corin
nas svar. Han tyckte at hon borde begripa at 
han var färdig at såga henne alt, at lofva henne 
alt, om hon i detta ögonblick gifvit honom för
troende af sin historia; och detta sått at ånnit 
undvika en förklaring förolämpade och smårtade 
honom på en gång; han sig ej at en kånsla 
af noggranhet hindrade Corinna at begagna

Oswalds
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Osw'àîdè uprôreisa For. at binda hbnondi inëd 
'et lôftéi Kanske år det livte« i naluren af eii 
ïtjup och Salua kårlek at .frukta for ,et hög
tidligt ögonblick, huru efterlångiadt -det år, 
och at blott båiVande förbyta hoppet emot 
sjelfva sållheteft. Oswald* långt ifrån at så 
domina, trodde at Corinna, faståil lion ål- 

■Skade honom, 'önskade at bibehålla sitt obe
roende, och. at hen ined flit aflågsnade alf 
hvad som'kunde gifya anledning til en öup- 
loslig förbindelse. Denna tanka gaf honörn 
én smårtsam retning; han antog straxt én kall 
och tyår upsyn, öch följde Corinna uti hen
nes m ål ni n gs-g al er i e Utan at såga.et enda ord- 
Hott gissade snart det iltryck hon gifvit hoitom;' 
ftien då hon kånde hans stolthet vågade boA 
ej låta honom första, sin anmärkning; likväl 
liade hön under det höft visade hönöm sina 
fafior, under det hon1 framstålte för fionöfft 
allmänna idéer, et svåivande hopp aî blidfcà 
honom, hvilket gåjf åt hennes rost eft ifierå 
■ljuf förtjusning, IfVeft då' Ifott ej talade fcn-
-ftai ån likgiltiga orcL

Hennes galerie var 'sàmùlânsàlt -af histon* 
ska tafior, af tailor uti poetiska och addeliga 
åmneft’, och af laridskaper. ' Ingeft fans söm 
tar sammansatt af många figurer. iQenha 

Del, & ■ ?|
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genre år visst mycket svår, men gifver lik- 
vål ' mindre nöje. De skönheter man der i 
finner åro for mycket orediga eller lör vid- 
löftigt utförda. Enhet* af Interesse, denna 
lifsprincip uti konsterna som uti alt annat, år 
dir nödvändigt störd. Den första af de hi
storiska taflorna foreitållde Brutus uti djup 
tankfullhet sittande vid foten af Roms bild
stod. I fonden bur o slafvar hans hågge sö
ner lifiosa, hvilka haii sjelf dömt til döden, 
och på andra sidan om taflan syntes modren, 
och systrarna öfvergifha åt förtviflan. Qvin- 
norna åro lyckligt irikallade från det mod 
som gör up oil ring af hjertats tilgifvenlieter. 
Roms bildstod bredvid Brutus år en skön tan
ka: det år den som såger alt* Likväl, huru 
skulle man kunna Veta utan uttydning at det 
år Brutus den åidre som skickat sina söner 
ti! döden? och likvål år det omöjligt at båt
tre caractérisera denna händelse årt den år 
det i denna tafia. Man ser på afslånd det 
ånnu enkla Rom, ulan palatser och prydna
der, men ganska stort som fädernesland då 
det kunde ingilva en sådan up o fifing. — Utan 
tvifvel, sade Corinna til lord N el vil, har 
hela er sjal, då jag nåmnt Brutus fås lat sig 
vid denna talla, men ni skulle hafva kurmat 
se den utan at gissa dess årane. Och denna
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o-visshet, hyilken nåsiatt altid finnes nti M+ 
störiska t aflor, blandar den ej plågan af en 
gåta med njutningen af de skona konsterna> 
hvil ka likvål borde vara så låftä crch tydliga?

Jag har valt detta årnne efter det påmin
ner om den grymmaste gjerning som blifv.it 
ingifven af kårleken til fäderneslandet. Den. 
motsvarande taflart år MaiitiS skonad af Ci in
born som ej kan besluta at döda denne store 
man: Marii figur år vördnaclsvåckande; Citn~ 
berns costran, uttrycket af hans physionomie 
år ganska pittoreskt ■ Det år Roms andra ti- 
dehvarf då lagarna ej mera ftinnos, men da 
geniet ånnu öfvade stort yålde öfter omstän
digheterna. Sedan kommer den tid då talan
ger och åra blott störtade i olycka öch för— 
smådel se. ■ Denna tredje* taflatt föreställer Be- 
lisaire som bår sin tinge ledare dod på sina 
axlar, och begår allmosa för honora. Bell- 
Saire blind och tiggande år på detta sått be
lönad af sin kejsare; och titi den verld han 
inkräktat har han ingen annan sysselsättning 
ån.at båra til gràfveii de sorgliga qvarlelvor
na af det stackars barn som ensamt ej hade 
ofyergifvit honom. Denna figur af Belisaire 
ar beundransvärd, och sedan de gamle måla
res tid. har man nästan aldrig tecknat någon 
skonare. Målarens inbillning har likt en skalå



förenat alla slags olyckor, och kanske för män
ga for medlidandet; men hvem sager oss at 
det år Belisaire? måste man ej vara historien 
trogen då man vill återkalla henne, och om 
man blir henne trogen, år hon då nog pit
toresk? .Efter dessa taflor som förestålla hos 
Brutus de dygder som likna brott; hos Ma
rius åran såsom orsak til olyckor; hos Beli
saire tjenster belönta med de svartaste för
följelser, med et ord alt det el ån de uti men- 
niskans öde som historiens händelser berätta 
hvar på sitt sått, har jag satt tvånne taflor 
af den gamla skolan hvilka något lindra den 
förtryckta sjålen då de påminna om religio
nen som tröstat den kufvade och sönderslitna 
jorden, om religionen sonx gaf et lif i hjer- 
tats inre då alt det yttre var blott förtryck 
och itystnad. Den första år af Albano; han 
har målaf Christus som barn insomnad på' 
korset. Se hvilken Ijufhet, hvilket'lugn i 
detta ansigte! hvilka rena idéer det upyåeker, 
och huru det ofvertygar at den himmelska 
karleken har intet at frukta af , sm år tan eller 
döden. Titian år författare til den. andra 
taflau ; det år Jesus Christus som dignar under 
korsets tyngd. Hans mor kommer emot ho
nom. Hon kastar sig på kria då hon blir ho
nom varse. Undrans vård vördnad af en mor



for' sin sons olyckor och gudomliga dygder? 
Hvilken blick har icke Christus! hvilken 
gudomlig sjelffprsakelse, och likväl hvilket li
dande och hvilken sympathi genom detta li
dande med menskliga h jer t at i Säkert år den
na den skönaste af mina taflor. Mina blic
kar komma altid hit tilbaka utan at jag nån
sin kan uttömma den rörelse- som den föror
sakar mig. Derefter komma, fortfor Co
rinna, dramatiska taflor tagne utur fyra de 
största skalder. Döm sjelf, myiord, öfyer den 
effect de frambringa. Den första föreställer 
Eneas uti Eiyseiska fållen, då han vill nalkas 
Dido. Den missnöjda skuggan aflågsnar sig 
och år glad at ej mera båra det hjerta i sitt 
brost som fordom' Innu slog vid åsynen af 
den brottslige. Skuggornas lufiiarg och den 
feleka natur som omgifver dem gör contrast 
emot Eneas och hans ledsagerskas, éfibyllns, 
liflighet. Men denna slags effect år en lek af 
artisten, och skaldens beskrifning har såkert 
et oändligt företräde för alt hvad man deraf 
kan måla. Jag kan såga detsamma om denna 
tafia, den döende Clorinda och Tancrede. 
Den största uorelse som den kan förorsaka ? 
ar at påminna om Tassos' sköna versar, dår 
Clorinda förlåter sin fiende, som tilber hen
ne och som nyss genombårat hennes bröst
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Det ar at nödvändigt gôra inâlarekonsten un* 
dergifven for poesien, da inan helgar hemme 
åt åmnen som biifVit beskrifna af stora skal* 
der; -ty af deras ord blir qvar et intryck som 
utplånar alt, och nåsta» altid draga de ställ
ningar som de valt, sin måsta styrka från pas
sionernas och vältalighetens uiyeckimg, då 
deremot de flås ta pittoreska verkningar >>p~ 
komma af en lugn ■ skonhet, af et enkelt ut
tryck, af en ådel ställning, med et ord af et 
livilande ögonblick värdigt at oandligt förlån
gas utan at ögat nånsin ledsnar dervitl

Er förfåriSige Shakespeare, mylord, fort
for Corinna, har' gifvit åmnet til den tre
dje dramatiska tallan. Del år Macbeth, de» 
«?ôf Vervinnerlige Macbeth,* sot» färdig at stri
da mot Macduff hvars hustru och barn ha» 
mördat, far veta at trollkvinnornas orakel |r 
Upfyllt, at Birnams skog synes framskrida 
inot Dunsinane, och at han strider mot en 
span som år född efter sin mors dod. Mac* 
beth år. öfvervunnen af odet, men ej af sin 
motståndare, Han håller svårdet med for* 
iviflad hand; han vet at lian skall do, men 
han vill försöka om ej mensidiga styrkan kan 
öfyervinna odet Visserligen år i detta huf* 
vud et vackert uttryck af oordning och ra
seri, af förvirring och kraftfullhet; men huru
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inånga af skaidens skönheter måste man likväl 
ej försaka? Kan man måla Macbeth störtad 
i brottet genom ärelystnadens blåndverk, som 
visa sig for honom under skapnad af troll
dom? Kan man uttrycka den fasa han röner, 
hvilkeri likväl förenas med en behjertad tap
perhet? Kan man caractérisera den slags vid- 
skeppelse som kulvar honom, denna tro utan 
värdighet, detta h elf vetets öde som tynger 
honom, hans föragt för lilvet, och lians .fruk
tan för döden, Utan tvifvel år menniskans 
physionomi den största af mystèrer, men den
na physionomi fastad på en tafla kan högst 
Uttrycka djupet af en enda känsla. Contra
steras, striderna, händelserna med et ord, til— 
höra dramatiska konsten. Målarekonsten kan 
svårligen föreställa hvad som år successivt: 
tiden och rörelsen finnas ej för henne.

Racines Pliedre har gifyit ånmet til den 
fjerde tallan, sade Corinna, i det hon vi
sade den åt lord N el vik Hippolyte, uti all 
ungdomens och oskuldens skönhet, motstår sin 
styfmors trolösa anklagelse. Hjelten Theseus 
beskyddar ånnu sin brottsliga gemål och om- 
gilver henne med sin segrande arm. Phedras 
ansigte visar en uprörelse som gör stel af fa
sa, och hennes amma, utan samvetsagg, up~ 
muntrar henne til brottet Hippolyt® år kan-
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sîp i denn?, tafia skönare In J10S sjelfva Ra^ 
cine; îign liknar hår mera den antika Melea« 
pr3 emedan ingen kårlek for Aricie rubbar 
intrycket af hans, adla och vilda, dygd; njeij 
kan man möjligtvis föreställa sig at Pherlre 
lan underhålla sin qs armingi Hippo] y tes naiv 
vaiG, at hon, kunde se honom oskyldig och 
förföljd j och ej falla til lians ' fôtter? En för
olämpad qvinna kan skymfa don hon Estar 
Rti dess frånvaro, men då hon ser honbu* j 
frmies. ej; i hennes hjerta annat ån kårlek, pçe* ! 
ten har aldrig satt Hippolyte tilsammans mecl 
Phedre -på sçenen sedan Phedre baktalat ho
nom; målaren borde stalla dem tilhopa, föy 
at ^ samla, som han gjort, alla contrastens 
skönheter- men år ej detta et bevis at detf 
■rftid ar en så stor sJdSad emellan poetiska och 
pittoreska åmnen,. at poeterna liåldre borde: 
författa. efter fållorna ån målare efter poeterg 
Biïdningskraften bor altid föregå tankan; map 
skeliga snillets, 'historia bevisar det

Lhrder det at Çorippa på detf a sått b<?~ 
skref sina taflor fÖr lord Nel vil ,, hade hop 
ofta stadnat, under hopp at han skulle tiJta- 
!a henne; men hans sårade sjal förrådde sig 
ej med et. enda ord, endast, hvarje gång då 
hon uttryckte en känslofull tanka, suckaffe 

'och bortvände hufyudet på det hoii ej
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skulle märka hur» lått han uti sin narra-«' 
rande simiesslallning kunde biifva uprörd. Co
rinna, nedtryckt- af denna tystnad, satte sig 
och beiackte sitt ansigte med händerna. Lord 
Nelv.il gick häftigt några slag omkring rum-’ 
met, han gick sedan intil Corinna, och var 
»åra at beklaga sig och at ôfvergifva sig at 
sin rörelse, •' mon - en aldeles oôfvervinnerlig 
känsla af e iolthet uti bans caracter kufvade 
den snart, och han vände sig åter til mäl- 
ïiiïigarne liksom han väntat fortsättning af de
ras beskrifning. Corinna hoppades mycket 
af den sistas verkan, och med bemödande på 
sin sida at synas lugn, steg hon up och fort
for: —-« Mylord, jag har ännu tre landska
per q var at visa er ; tvånne haiVa allusion til 
interessanta idéer; jag älskar ej mycket landt- 
scener hvilka likna idyller1 i målning, då de 
ej hafva allusion til digten eller historien. Det 
bästa i denna genre tycker jag Vara Salvator 
Rosas manér, hvilket föreställer, som ni ser 
på denna tafia, en klippa, strömmar och tråd, 
utan at en encla lefvantje. varelse, utan at en 
gång en fogels llygt återkallar begreppet om 
li£ Menniskans. frånvarelse mirlt. uti naturen 
Upvåcker 'djupa tankar. Hvad skulle denna 
jord vara således ôfyergiiVen? et yerk utan ån- 
darnål, och likväl et så skönt verk,! Iryarsj



C O K IH W 4

mystiska uttryck blott skulle stållas til gudom
ligheten.

Se hår ånteligen tvånne taflor dar efter 
min tanka historien och poesien åro lyckligt 
förenade med landskapet *). Den ena före
ställer det ögonblick dâ Çincinnatus anmodas 
af consul erna at öfvergifva sin plog för at ta
ga befåi öfver Roms krigshärar, Ni ser hela 
söderns yppighet uti detta landskap, dess gö
dande växtkraft, dess brinnande hininiel, den
na naturens leende upsyn som jgenkånnes uti 
sjelfva vaxternas physionomi ; och denna an
dra falla som utgör conirasten ^ af denna, år 
Cairbars son insomnad på sin fars graf. Hart 
liar i tre dagar och tre natter våntat den bard 
som bör gifVa ärans sång ât de dödas minne. 
Denne bard synes på afstånd, nedstigande 
från berget; fadrens skugga svåfvar på skyar- 
ne; fallet ar beiåckt med rimfrost; de kala 
tråden röras af vinden, och deras döda qyi-,

*) historiska taflor som utgöra Corinnas galeri No 
copior oller originaler af Davids Brutus, Drouets Ma
rius, Gerards Bélisaire. Bland de ofrige anförda taf
lor, ar Dido målad af Rehberg, tysk målare; Çlo- 
finds ar uti florentinska galeriet, Macbeth nr i den en
gelska samlingen af taflor efter Shakespeare, och Phe- 
åre ar af, Guerin; slutligen finnas de bagge landska
per CsÄci' natas och Osfian, uti Rom; och Walljs, w»~ 
geisk målare, har författat dem.



star qcÏï torra lof följa Innu storm vädrets rigt« 
»ing, —

Oswald hade hitintils bibehållit missnöje 
emot hvad som föregått i trägården; men vid 
åsynen af denna tafia återkallades hans fars 
graf och de skottska bergen för hans tan
ka, och hans ögon fylldes af tårar. Corin
na tog sin harpa och satte sig at framfor den
na, taiia sjunga skottska romancer hvilkas en
kla'toner tyckas vara i samljud med vindens 
buller som suckar i dalarne., Hon sjöng en 
krigares afsked som öfverger sitt fädernes
land och sin älskarinna, och detta ordet al
drig mer (no more) et af de måst ljudande och 
känslofulla uti engelska språket, utsädes af 
Corinna med det mast rörande uttryck. 
Oswald emotstod ej den rörelse som fattade 
honom, och bagge öfverlemnade sig fritt åt 
sina tårar, — Ack! utropade lord Nelvil, 
detta fädernesland som år mitt, såger det in
genting til dithhjerta? Vill du följa mig til 
denna fristad, som ' år upfylld af mina min
nen? Skall du bli min lefoads vårdiga ■ följe— 
slagerska liksom du år dess hela behag och 
förtjusning? — Jag tror det, svarade Corin
na, jag tror det efter jag ålskar dig. — I kär
lekens och medlidandets namn, dölj da ingen
ting mera förmig! sade Oswald. vill



det, af bröt Corinna, jag skall då saga dig 
alt- mitt löfte år g-ifvit; jag förbehåller blott 
et enda vilkor, at du ej begår dess ixpfyllelse 
före den instundande tiden af våra religions- 
högtidligheter. I det ögonblick mitt öde skal! 
afgöras, år ju himlens beskydd mig mer 
ån nånsin nödvändigt! — Corinna, utro
pade lord Nel vil, om detta ode beror, af 
mig, så år det ej mera tvifvelagtigt — Du 

.tror det, återtog hon, men jag liar ej samma 
förtroende; likvål foesvår jag dig at medgifva 
min svaghet hvad jag begärt. — Oswald 
suckade utan at bifalla eller neka det begår- 
ta upskofvet. Laiom oss nu resa, sade Co
rinna, och återvända til staden. Huru skul
le jag kunna förtiga något uti denna enslig- 
het, och oui hvad jag liar at såga dig skulle 
skilja dig ifrån mig* skulle det bli så snart.... 
latom oss resa, Oswald, du kommer en 
gång hit tilbaka ; hurudant mitt ode må blif- 
va så skall åndå mitt stoft hviîa hår, — Os
wald uprörd och förvirrad, lydde Corinna, 
Han for tilbaka med .henne, och under vågen 
talade de riåstan ej et ord. Då och då såga
de blott pa hvarandra med en ömhet som sa
de alt ; men likvål voro deras sjal ar u/pfyilda 
af ea viss melan choli då de komaio til Rom,



SS&kE®. ÏTAIIEH. 8 Is

NIONDE BOKEN.
/

Folispbstek. och Musiken..

FÖRSTA CAPITLET

iDet var årets måst stormande högtidsdag, 

vid slutet af carnavalen, då romerska folket 
fattas af en slags glådjefeber, et slags raseri 
efter nöje, hvaraf man- ingenstädes finner 
exempel. -Hela staden lörklåder sig, knap
past ser man i något fönster en åskådare utan 
masque dor at se på de som hafva dem; och 
denna glådje börjar en viss dag på en viss 
stundutan at allmänna eller enskilta hän
delser kunna på minsta sått hindra någon at 
vid denna tid roa ,sig.

Dår kan inan dämma om den Jågre folk
klassens hela inbillningskraft Italienskan år 
fiill af behag åfven i deras .mun. Alfieri sa
de at han reste til Florens for at låra den 
goda italienskan på allmänna torget Rom.



liar samma fördel, och dessa ståder åro kansk© 
de enda i verlden dår folket talar så vål at mart 
kan trafî'a ' snillets tidsfördrif i alla gathörn. - | 

Den slags glättighet som lyser hos förfat- 
tame af harlequinader ocli opera-bulla finnes 
gapska allmånt hos personer åfven utan all 
upfostrart. Under dessa carnavalsdagar, da all 
slags qiVerdrift och eamcatur åro tillåtna, fö
regår emellan mafquerna de måst comiqua 
scener. ,

Ofta contrasterar den pîumpa gratitéten med. 
italienarnes liflighet; och man skulle såga at 
deras besynnerliga klädsel inger dem en vär
dighet som ej år dem naturlig. En annan 
gang visa de så utmärkt' kunskap af mytholo- 
gien uti de förklådningar som dé distilla, at 
inan skall tro de gamles fabler vara allmånt 
kand a uti Rom. Oftare drifya de gåck med 
Sgmhallets sårskilta stånd, öch med en qvick- 
het ' i Som åf full af styrka och originali
tet. Nationen synes tusen gånger mera tit— 
taårkt uti sina lekar ån sin historia. Italien
ska språket lånar sig åt alla glättighetens nu
ancer, med en lätthet som blott fordrar en 
lindrig böjning i rosten, en något dlika slut™ 
ton. lör at oka eller minska, förådla eller van- 
sîilla ordens mening, I synnerhet har] det 
Behag uti. barnens mun. Dentta ålders oskuld
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Oeli språkets naturliga listighet go ra en gan
ska träffande contrast. *) Man kan med et 
°rd såga at det år et språk som går af sig sjelf 
Uttrycker titan at man blandar sig deri, och 
tyckes altid iiafva mera snille ån den söm ta
lar det.

Hvarken yppighet eller god smak firmes ut£ 
Oarnavalsfesten, en slags allmån gåsning gör at 
den liknar inbillningens bacchanalei*, men ock
så blott inbillningens: ty romaine åro i all
mänhet ganska måttliga och åfven tåmiigt alf- 
Yarsamme, undantagande de sista dagarne af 
Carnavalen. Man gör i ali slags genre ha
stiga tiptåckteT uti italien ames caractef, och 
detta bidrager at gifva dem namn af listiga 
menniskor. Säkert finnes uti detta land en stor 
Yana af förställning5 emedan det burit så många 
sårsfeildta ok; men det år ej åt förställningen 
iöan altid bör tilågna deit hastiga öfyergången 
från et sått at vara til et annat En brånbar 
inbillning år ofta orsaken dertih De folk som 
aro blott förnuftiga eller qvicka kunrla lått ut
tyda och förutse hvaïandra; men alt hvad 
sona kommer fråii inbillningen år ovåntadtj

*) lag frtgaâè en liten toscàiisS: flicka tivîlken sosti Vsf 
vacferest antingen hon eller hennes syster? Il più bel 
vifo è il mio> svariå® hon mig; det vackraste an- 

ar mitt.

EUER lïAlIÉS*
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hon hoppar öfter mellanrummen; ef intet katt 
såra henne, och ibland år hon kallsinnig fö? „ 
det som måst borde upröra henne- Med et 
ord, clet år hos henne sjelf som alt föregår, 
och man kan ej tftråknä hennes intryck efter 
deras orsaker.

Man kan, til exempel, på intet sått för
stå hyarnti det nöje består som de romerska 
herrar finna uti at åka i sina vagnar hela tim— : 
■mar ifrån den ena andan af torso til den an
dra, både under carnavalsdagarne och 'de öfk 
rige dagar i året.. Ingenting storer dem i ' 
denna vana. Också bland masquerna finnas 
personer som spafsera på det tråkigaste sått 
i verlden uti den måst narraktiga costum, 
sorgsna liarlequiner och tysta pollichineller, 
utan at såga et ord hela aftonen, men de 
hafva likväl, at jag så må säga, deras carna- ' 
vals-samvete fredat då de ingenting försum
mat for at roa sig.

Man finner uti Rom et slags masquer,,sont 
ej träffas på andrå stållen: masquer tagne ef
ter de' antika bildstodernas figurer, och hvil
ka på långt håll efterapa en fullkomlig skön
het: ofta förlora fruntimren mycket då de 
lägga af dem. Men likvål blir man rådd for 
denna drörliga efterapa ing af lif, for dessa-

tari-t
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tàttdrahdé vaxattsigten $ hürü Vackra 6e arö« 
De forttama Visa de sista dagarne af earna- 
Valent en tlmîigt st or yppighet uti vagnar 5 men 
denna -högtidens största nöje Sr mångden och 
forVirringfen: den ar et slags minne äf Satar- 
■ttalernä; alla stånd blandas tilsammans j dö 
toast allvarsamma magistratspersoner fara trä
fet och ttåstan officiel! titi deras vagnar 
-midt Ibland masquerha; alla fönster åro be-« 
prydda; . hela staden år på gatorna! det år 
Yerkfeligett en folksfest» Folkets nöje béstår- 

'hvarken i spectacler, eller högtidsmåitider * 
eller den prägt livaraf det år v it ne. Det of- 
VerPiödar livarken i vin. eller mat 3 det röab 
sig endast åt at Vara Satt i frihet, och at be
finna sig ibland de fernåma^ hviika på sitt Si
da åro roade af at befinna sig ibland folkets 
Det år i synnerhet nöjenas förfining och läc
kerhet som 'såtter en grans emellan elasseftia5. 
det år åfven uplostrans fullkomlighet ofch neg- 
granhet. Men uti Italien år rangen i detta 
■afseende ej särdeles märkbart Utstakad) och 
landet år mera utmärkt af allas naturliga ta
lang och inbillning, ån af de förnäm ares snil
lesodling. Således år under camavalen en 
fullkomlig förblandning af vårdi gli eter, ttpto- 
rande och förstånd; pch, hopen och bullret?

Or i. 2, H
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©eh qyickheter och granna ord , hvilfca utaïl 
«rakillning flöda åt de vagnar som, fara för
bi, Handa alla dödliga väsenden tilhopa., och 
såtta nationen huller om buller, liksom ingen 
samhällsordning vore.

Corinna och lord Nelvil,bågge dröm
mande och tankfulla, ankommo midt uti det
ta ovåsende. De blefvo först förbryllade der- 
af, ty ingenting synes mera underligt ån den
na verksamhet af stormande nöjen då sjålen 
helt och hållit år sluten inom sig sjelf. De 
stadnade pa folkets torg, för at stiga up på 
amphilhéatern nåra, obelisken, därifrån man ser 
kapplöpningen. Just då de stego ur vagnen 
bl ef gref d’Erfeuil dem varse, och tog 
O swald afsides for at tala sned honom.

— Ni gör ej rått, sade han, at visa er 
på detta sått för allmänheten, sedan ni nyss 
kommit från landet ensam med Corinna: 
»i blottställer henne för elaka omdömen ; och 
livad vill ni sedan göra? — Jag tror aldrig at jag 
kan blottställa Corinna, svarade lord N e i- 
vil, då jag visar den tilglfvenhet hon inger 
mig. Men om det vore så, skulle jag anse 
mig mycket lycklig or» upoffrjttgen af hela 
min lefnad .... — Lycklig, afbrot d’Erfeuil, 
det kan jag ' knappast tro ; man år blott lyck
lig af det som passar sig. Huru man, vill.
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^ara sig åt 'så har sàîïskapfôrbindelsen mÿc- 
k®t valde öfter lyckan, och hvatl deri ej gii_ 
lal' bör matt' aldrig göra. — Man skulle då 
aitid lefVa for andra., återtog Oswald, och 
h vad inan sjelf tanker och kann er skullé al- 
dng, tjena til ledare? Öm det sa år*öm man 
«kulle treget efterapa hvarandra, hvartil tjen- 
îe då en sjal och et sinne for livar ocH en? 
Porsynen kunde da sparat sig denna yppig- 
liét — Ganska vål sagt, återtog gref d’ Er- 
feuil., gSttska philosophiskt tänkt! inert nied 
dessa maximer går mart • vilse, och når kår
leken år förbi, bür tadlet och opinionen qvar, 
Ja.g, söm ni anser lättsinnig, skall aldrig görä 
något söm kan utsåtta mig för verldens ogil
lande. Man kan tillåta sig små friheter, et 
litet ålskvårdt Harri, sont visar oberoende uti 
sattet at döma, blott man år noga uti sattet 
at handla; ty då det blir allvarsamt , . ; ; — 
Iden fins vål någonting mera åifvarsamt, sva- 
ra‘dö lord N'el vi i, ait kårlek och sallhet? Der- 
°®j' af bröt gref d’Brfetiil, vil jag för ingen 
del talaf men vissa upråttade cönyenancer 
hör man aldrig trotsa, öm mari ej vil; anses' 
fôr en besynnerlig menniska * . . ni förstår' 
^hg, för en menniska som ej år lik andra.-— 
Lord Nelvii smålog; och utan missnöje, 
hksom utan smarta*' skåwtade' hatt med gref
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«FErfeuil Sfver hans lättsinniga strån gliet5 
han kånde med glädje at uti et åmne som 
hos honom npvåckte så mycken rörelse, ha
de gref d’Erfeuil ej haft det minsta infly
tande på honom. Corinna hade på afstånd 
gissat til alt hvad som talades; men lord 
N el vi Is småleende gaf hennes hjerta lugn; 
och detta samtal med gref d’Erfeuil, långt 
ifrån at stora Oswald eller hans vån, ingaf 
dem en sinnesstållning som var mera passande 
för högtidligheten.

Kapplöpningen tilreddes. Lord N el vil 
våntade få se en sådan som i England; men 
han blef mycket förundrad då han fick höra 
at små turkiska hastar skulle löpa ensamne, 
utan ryttare., den ena mot den andra. Detta 
skådespel tildrager sig romarnes hela upmårk™ 
samhet. Straxt vid början upståller sig ho
pen på bagge sidor om gatan. Folkets torg, 
som var fullt af menighet, blir i et ögon
blick tomt. Hvar och en upstiger på amphi- 
theatrarna hvilka omgifva obelisquen; och en 
oräknelig mängd af svarta ögon och hjufViiden 
våndas åt barrieren derifrån Mstame skola 
springa ut.

De framkomma utan betsel och sadel, blott ' 
med något lysande tyg utbredt på ryggen; 
och ledda af ganska vål klådda stalldrängar *
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hvilka såtta et passioneradt interesse, uti de ] 
ras framgång, Man ståller hästarna bakom 
harrieren och deras ifVer at hoppa êfver den 
år omåttlig. Hy ar je ögonblick haller man 
dem tilbaka : de stegfa sig, de gnågga, de stam
pa liksom de skulle vara otåliga efter en åra 
hvilken de gå at forvårfva genom sig sjelfva utan 
at styras af menniskan. Denna hästarnas otå
lighet och stalldrångarnes rop, göra i det 
ögonblick då barrieren faller en verkelig thea- 
tralisk effect. Iiåstarne springa åstad, stall- 
dråtigarne ropa rum, rum, med en obeskriflig 
ifver. De följa deras hastar med åtbörd och 
röst så långe de hafVa dem i sigte. Håstarna 
åro afvundsjuka på hvarandra liksom menni- 
skor. Slenarne gnistra under deras fotter,deras 
ftiahn fladdrar, och deras begår at vinna pri
set således öfverleinnade åt sig sjelfva, år så 
stort, at det finnas de som då de framkommit 
fallit döda ned af sitt håftiga lopp. Man för
undrar sig öfver at se dessa fria hastar sale- 
ledes uplifvade af personliga passioner 5 man 
blir rådd, liksom, det vore någon tanka un
der denna djurskeppelse. Hopen bryter le
derna då håstarna åro förbi och följer dem 
bullrande. De anlånda til venetianska palat
set, dår målet |r. Och man måste höra de 
stalldrängars utrop hvilkas hastar åro seger-



vinnare, Den som hade yurrnit högsta, priset 
-iastade sig på kna for sin hast och tackade 
honom4 och recom-menderade honom hos Sk 
Anton, djurens patron, med . en entfiousiasra 
likaså alfvarsam hos honom sont löjlig för 
åskådarne, *)

Emot aftonen- slutar vanligen kapplöpnin
gen. .Dä börjas et annat slågs lustbarhet myc
ket mindre pittoresk, men också ganska bull
rande. Fönstren illumineras. Vakterna of- 
yergifya sina poster for at blanda sig uti den 
gllmånna' glädjen, Hyar oçh en tar d.å en li
ten fackla som kallas moccolq, och man bju
der til at utsläcka den för bvarannan under' 
uprepan.de af ordet ammazzare, (döda) med en 
fruktansvärd liflighet, Çhe la bella principtssa. 
sia ammßzzatal che II signore alb ate sia arnmaz•> 

?afo| (må de» skona prinsessan bli dödad! 
ml herr abbotten Bli dödad!) skriker man 
från ena. ancfap. gatan ti! den andra, **) 
Hopen sprider sig med säkerhet åt alla sidor, 
ty vid denna tid förbjuder man hastar och

*} Én staliei^sîç gAstjllorj som sig sin hast do, bad for 
honom med detta utrop : 0 sant* Antonio, abbiate 
pista fäll anima ma} O St. Antppias., haf medli-s 
dande med kan? siål!

' f*) M» ' mSste |®sa en shon b.eskrifmng ofVep R.qms ear-.
W'SÏ .af GSthe, fevilkea åy en likaså lifiig son* tro.géa 
ffillning deraf.
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Oswald, efter sin olycka, hade ej ånnu kant 
sig åga nog mod at höra musik, Han fruk
tade dessa hånryckandte accorder som behaga 
tnelancholien, men som tilfoga verkeligt ondt 
då sanna sorger förtrycka oss. Musiken up- 
Vacker de minnen som man bjuder til at 
lugna. Da Corinna sjöng horde Oswald 
de ord som hon utsade ; han betraktade ut
trycket af hennes ansigte ; det var endast med 
henne som han sysselsatte sig; men då om 
aftfiarne på gatan Here röster sammanstämde, 
hvilket ofta hinder i Italien, for at sjunga de 
Största mästares vackra arier, försökte han i

vagnar. Med et ord intet annat nöje finnes 
ån buller och oreda. Emediertid framskrider,.’ 
Hatten; bullret aftager småningom; den dju--: 
paste tystnad följer; och ingenting år mera 
qvar af denna afton ån föreställningen af en 
oredig dröm, som för en liten stund har 
kommit folket at glömma sitt arbete, de lårde 
sina studier, och de stora sin lattja.
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början at stadna for at höra pi, men haft 
gicfi straxt bort, emedan en sl'liflig och ti b* 
lika sa obestämd rörelse förnyade all hans 
smårta, Man skulle likväl gifva uti Rom en 
pragtig concert på theater«, dår de storste 
sångare voro förenade j Corinna ofvertalte 
Jord N el vil at fara dit med henne, och lian 
•samtyckte dertil i hopp at den älskades når-^ 
vara skulle sprida en ljufhet ôfvep alla de 
känslor han kunde komma at röna,

Corinna bief straxt igenkänd då hon 
kom' in i sin loge, och då minnet af Ca* 
piiolium ökade det interesse som hon vanli
gen ingaf, ljudade salen af handklappningar' 
vid hennes ankomst Från alla sidor ropad? 
jnan hfve Corinna.' och sjelfvp musikanterna, 
electriserade af den allmänna rörelsen börja
de spela fåltmusik ; ty hvilken seger som halst 
påminner- altid ro emu sk orna om krig och stri
der, Çorinna bief lifligt rörd genom detta 
allmånna bevis, af beundran och valvilja. Mu
siken, hapdklappningarne, bravo, - ropen, och 
detta egna slags intryck soni upkprpmer då 
en stor- mångd af menniskor uttrycka en lika 
kånsla, förorsakade henpe en djup rörelse som 
hon sökte at çjlmpaj men hennes ögon up* 
fylldes af tårar-, oeh slagen af hennps hjerta,

ïen. Oswald
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Svartsjuka derôfVer; ha» lutade sig intil hen
ne och sade h viskande; — Ni bor ej draga 
er ifrån et sådant bifall; det måste upvåga 
kårleken, efter ' det kommer ert h jer ta at klap
pa s| häftigt, — Och då han slutat dessa ord 
.flyttade han sig strart til andra andan af lo
gen s titan at afvagta Corinnas svar. Hon 
bief grymt, fôyvirrad ofver livad han sagt hen-, 
ne pch i ögonblicket fråntog det henne hela 
nöjet af sin framgång, til hvilken hon an
nars tyckte om at Oswald vay vitae.

Concerte» började. Den som ej hort ita- 
lienka sången, kan ej liafva något begrepp 
Om musik! Rösterna uti Italien hafva denna 
lenket' och denna Ijufhet som påminner onft 
blomstrens vallukt och Mmjens klarhet, Ns- 
tuben har ånmat denna musik for detta cli
mat: den ena år .et brytsken af det andra. 
Jorden år en gnda tankas verk som uttryckes 
under tusende olika fprnjer, Från gecler til— 
baka ålska italienarno musiken med hänryck
ning. Dante, uti sitt poem ofver skarselden, 
tråfFar en ai de båsta sångare på sin tid, han 
’begår en ntaf hans förtjusande ariey, Öeh de 
hånryckta själarna förglömma sig under det 
de höra honom, intil dess deras vaktare kal
lar dem ii i baka. De çhristnà liksom hedpin- 
|arne liafva ufstråckt m»sike*is vålde efter do-

EU ÏR I T■ Ä if X B K,
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den. Âf alla de skona konsterna år det denna 
som måst omedelbart verkar på sjålen, De 
andra styra .henne til den eller den tankan, 
men musiken ensam talar til yåsendets för
troliga ursprung, och förbyter helt och'hål- ; 
lit den in vårtes sirmestrjlnmgen. Hvad man 
sagt om den gudomliga nåden som i en hast 
förändrar hjertat, kan uti yerldsligt tal til
lämpas på melodiens, kraft ; och bland anin
gar om det .tilkommande lifvet åra de som 
födas af musiken. ej at föragla,

Sjelfva den glättighet som è'uffk. musiken 
så vål förstår at upvåcåa, år ,ej den vanliga 
glättigheten som ingenting såger til inbiil— 
Klingen, I grunden af den munterhet sont 
frambringas deraf åra poetiska känslor och en 
angenåin tankfullhet som det talade skåmtet al
drig skulle kunna ingifva. .Musiken å.r et så : 
flygtigt nöje, man banner det så snart und- 
slippa under njutningen deraf,, at. et melan- 
«holiskt intryck altid blandar sig med den 
glädje hon förorsakar, Men också då hon ut
trycker sorgen, upvåcker hop tillika en ljuf 
kansla, Hjertat slår fortare d| man hör hen
ne; den tilfredsiållelse som upkommer af tak- ! 
tens rigtighet, då den påminner om tidens 
korthet, ger åfven behof at njuta den,, Det. 
fins ej mera någon tomhet, ingen tystnad
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rner omkring er, lifyet. år npfylldt, blodet, fly
ter; lått, ni kanner'Jips er gjelf den, rörelse 
som gifyes af et verksamt vas ende, och ni 
fruktar ej omkring, er de hinder som mo
ta det,. '

Musiken fördubblar det -begrepp yî hafya 
om -var sjåis förmögenheter; då man hör hen
ne kåoner inan sig i stand af det adlaste be
mödande, Musiken leder til döden med en- 
thoiisiasrp; hon har en lycklig oformögénhet 
at uttrycka någon osanning. SjeüYa olyc
kan, år uti musikens språk utan smarta, utan 
sönder,slitning, utan retning- Musiken lyftar 
lindrigt den tyngd 1 som man nastan altid bar 

* på Isjertat då man är i stand ai eu allvarlig 
och djup tilgifvenhet, denna tyngd som stun
dom blandar sig med sjelfva väsendets kansla 
genom yanaa. af det lidande den fororsakai» 
Det tyckes at då mm hör reria och vällusti
ga toner, blir man färdig at fatta Skaparens 
hemlighet, at genomtränga kfvets mystèr. Intet 
ord kan frambringa detta intryck; ty oiden 
slåpa sig efter de primitiva intrycken liksom 
prosaiska , öfversåttaré i ■ spåren af skalderna. 
Endast blicken kan gifva någon idée deraf; 
åen älskades blick långe fastad på er, och da 
den gradvis så genomtränger ert hjerfa at ni 
Blåste slå aed Ögonen för at iindandraga eff

12 JL I, JE It I T A I, I E If,
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en ßir stor sållhet: så skulle strålen" af et til- 
koramande lif förtåra den dödliga varelse sam 
vågade för långe befrakta den.

Den undransvårda rigtigheten af t vån ne 
fullkomligt sammanstämda roster, frambringar 
en ljuf uprorelse uti de store italienska mästa
res duo, men hvilken ej kunde iörlångas utan 
et slags smarta: den år et får stort välstånd 
for ÿienskliga naturen, och sjålen' dallrar då. 
som et ståmdt instrument hvilket skulle bräc
kas af en för mycket fullkomlig harmoni. 
Oswald hade hårdnackat skiljt sig från Co
rinna under första delen af concertent men 
då duetten började, nåstan baMhpgt, mc- 
compagnerad af blåsinstrumenter som läto hö
ra de ljufvaste toner nåstan renare ån sjelf- 
Va rösten, betåckte Corinna sitt ansigte med 
näsduken, och hon fördjupade sig helt och 
hållit uti sin rörelse, hon fällde tårar utan at 
lida, hon ålskade utan at frukta. Utan tvifvel 
var O swalds bild närvarande fqr hennes 
hjerta, men den ådlaste enthousiasm blanda
de sig med denna bild, och orediga tankar 
irrade hoptals i hennes sjal: de hade bordt 
begrånsas för at blifva tydliga. Man såger at 
en prophet inom en minut genomlopp sju 
aårskildta regioner af himlarne, Den som på 
detta sått förstod alt hvad et ögonblick kan in-
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nefatta 'hade såkert hört accorderna af en 
skom musik vid siclan af den han ålskade. O s- 
Wald kånde dess valde, hans missnöje lug
nades småningom. Corinnas rörelse uttyd
de alt, råttvisade alt; han flyttade sig 'lång
samt n armare, och Corinna hörde honom 
andas bredvid sig i ögonblicket af denna him
melska musiks högsta förtjusning; det var 
iar mycket ; den måst pathetiska tragédie skul
le ej hafva upvåckt i hans hjerta så mycken 
förvirring som denna föi troliga kånslan af den 
djupa rörelse h vilken intog dem bågge på en 

• gång, och som uphöjdes alt mer och mer af 
hvarje ögonblick, af h'rarje nytt ljud. De ord 
ttian sjunger ,betyda intet tiî en dylik rörelse • 
knapt styres tankan då och då af några ord 
om kårlek eller döden, men oliare lånar sig 
musikens ovisshet åt alla själens känslor, och 
livar och en utaf dem tror sig uti denna me
lodi igenfinna, liksom uti nattens klara och 
lugna stjerna, en afbild af hvad hon önskar 
sig på jorden.

, __ Låtom oss gå at, sade Corinna til 
lord NeIvil, jag' kånner mig nåra at svim- 
3®a. — Hur mår du? sade Oswald med oro; 
du bleknar ; kom ut i luften med mig. . 
Och de gingo ut tilsammans. Corinna stöd
de sig på, Oswalds arm, och kånde sina
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krafter återkomma dä lion. gjorde «îet. ï)ô 
nalkades bagge til en balcon,'oeh Corinna 
sade lifligt upfôrd til sin van: Käraste'Os
wald! jag skiljer mig ifrån dig på åtta da
gar. ■— Hvad saget du, afbröt han? —• Alla år, 
återtog hon, vid .annalkandet af påskveckan, 
tillbringar jag någon tid uti et kloster for at be
reda mig til påskhögtidligheterna. — Oswald 
satte sig ej emot detta beslut;1 hart visste at 
de flåsta romerska fruntimmer vid denna tid
punkt ofverlemna sig åt de strängaste bolöf- 
ningar, utan at derfôre den ofriga tiden af 
året just så alfvarsamt sysselsatta sig med re
ligionen; men lian kom ihog at Corinna 
bekände sig til en annan 'låra ån hans, och 
at de ej kunde bedja tilsammans. — Hvarfö- 
re år du ej, utropade han, af sarohia reli
gion, af samma land som jag! — och han stad- 
nade sedan han utsagt denna önskning. __ 
Hafva ej vår sjål och vårt sinne samma fader- • 
neslarid, svarade Corinna? — Det år sant, 
svarade Oswald, men jag kånner likväl med 
smarta alt hvad som åtskiljer' oss. — Och 
dessa åtta dagars frånvaro sammantryckte så 
lians hjerta, at då Corinnas vänner kom
me omkring henne, sade.han ej mera et ord 
hela aftonen.
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TREDJE CAPITLET,

Oswald gick bittida den följande morgonen 
til Corinna, orolig öfver hvad hon sagt 
honom. Hennes kammarjungfru kom emot 
honom, och lemnade honom en billet från 
sin matmor, hvilken gaf honom tilkånna at 
hon denna morgon dragit sig undan til klostret 
sorn hon förut sagt honom, och at hon ej skulle 
återse honom förrån efter långfredagen. Hon 
ftlstod at hon dagen förut ■ ej haft mod at 
såga honom lm.ru nåra hennes flyttning var. 
Oswald bief bestört liksom af et oväntat 
slag. Detta hus dår han altid sett Corinna 
och som nu var så ensligt, förorsakade bo
ttom det måst plågsamma intryck. Han såg 
dår hennes harpa, hennes böcker, hennes 
ritningar, alt livad som vanligen orngaf hen- 
tte; men hon sjelf var borta. En smårtsam 
lysning angrep Oswald: han ■ påminte sig 
'rin fars kammare, och lian blef nödsakad 
a* satta sig,, ty han var nåra at förlora sans- 
ttingen.
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— Det kunde m ging' h§®aj utropade 
han, at jag på' detta sått fick veta hennes 
bortgång! detta så liffiga snille, detta så lef- 
vande hjerta, denna figur så. lysande af frisk
het och lif, kunde bli slagen af åskan, och 
ungdomens graf år lika stum som den gam
les! ack! hvilken irring år icke sållheten! 
H vilket ögonblick kan undanryckas den 
oböjliga tiden som ståpdigt vakar öfver sitt 
rof! Corinnaf Corinna! du hade ej bordt 
öfvergifva. mig; det var din tjuskraft som 
hindrade mig at iånka efter; alt förblandades 
uti min tanka sa långe jag var blandad af de 
lyckliga stunder jag tilbragte i ditt sail sk ap ; 
men nu år jag ensam; nn återfinner jag mig 
sjelf, och alla mina sår skola öpnas å ny o. —* 
Och han ropade efter Corinna med en slags 
förtvillan hvilken man ej kunde hårleda Iran 
en så kort skilsmässa, men från lians h jer tas 
vanliga ångslan hvilken Corinna ensam 
kunde lindra. Corinnas kammarjungfru 
kom tilbaka: hon hade hört Oswalds suc
kar; och rörd öfver - hans saknad af hennes 
matmor, sade hon til honom: — mylord, j.ag 
vill trösta er genom förrådande af en hem
lighet; jag hoppas man skal förlåta mig det. 
Kom in i Corinnas sängkammare så skall

»t



ni' iå sc ert portrait. — Mitt portrait! Mro- 
Pade han. — Hon har arbetat det ur hufvu- 
deL > återtog T h ér é s i n e (så hette C o r i an 
kammarjungfru) 5 hen har nu i åtta dagar 
stigit up klockan, fem om mörnarne, for at 
‘funna sluta det innan hon skulle begifva si? 
til klostret. —

Oswald sag detta portrait som var gan— 
*kä likt och måladt med fullkomligt behags 
detta bëvis af det intryck han gjort på Co
rinnas sinne gaf honom den ljufvaste kån-

Midt emot detta portrait vax en sköa 
tafla söm föreétåldte jungfru Maria, och Co* 
finnas oratorium var framför dehtta tafla-, 
ßenna besynnerliga blandning af karlek och 
andagt finnes hos de flåäta italienska fnmtim- 
siier hi ed ännu mycket mera Underliga om
ständigheter ån uti Corinnas ram> ty då 
hon var fri, förenade sig Oswalds minile i 
hennes sjal med dtet renaste hopp och fean-

men lifcvål, at på detta vis såtta den äl
skades bild emot en sinnebild af gudomlighe
ten, och at bereda sig til vistandet i et klö-1 
Ster genom upofeng af alla dagar at teckitä, 
denna bild i, varet drag som mera caractériserai? 
italienska frunlimrteft i allmänhet åh C é rinn» 
tenskildt. Deras andagt förutsätter mera in.-*

Z* 11
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billning och känslighet ån alfvar utî sjaîefî | 
och stränghet i principerna, och ingenting 
kunde vara mera stridigt emot Oswalds, sått 
at fatta och kanna religionen; likvåi, huru skul
le han kunnat tadla Corinna i samma stund i 
da han emottog et så rörande bevis ai hen
nes karlek!

Hans blickar flögo med rörelse omkring 
detta rum dår han ingick för första gängen. 
Vid hufvndgården af Corinnas sång såg 
han en gammal mans portrait hvars physio- 
nomi ej hade den italienska caracteren. Tvån- 
ne armband voro fastade bredvid detta porr 
trait, det ena flåtadt af grått och svart hår, 
det andra af det skönaste blonda; och hvad 
lord Nelvil ansåg för en besynnerlig hasard 
var at detta hår fullkomligt liknade Lucile 
E dg erna onds, h vilket han för tre år sedan 
ganska noga anmårkt for dess sällsynta skön
hets skull. Oswald betraktade dessa arm
band utan at såga et ord, ty at göra Théré- 
sine någon Iråga i detta åmne var honom 
ovärdigt Men då Thérésine trodde sig gis
sa til alt hvad Oswald tankte, och då hon 
ville taga ifrån honom alla svartsjuka misstan
kar, .skyndade hon at såga honom at under 
elfva år som hon varit hos Corinna, hade 
hon altid sett henne bara dessa armband, och
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at hon visste det vara har af hennes fat* > hen- 
ftes mor och syster,--Ni har varit i elfva år 
hos Corinna, sade lord Nelvil, ni vet 
dä . . , och strast derpä afbröt han sig sjelf 
Rodnande, och flat öfter den fråga han åttiftat 
horja, och han gick hastigt bort for at ej 
Saga et ord mera.

Under gåendet vande han sig många gån
ger tilbaka for at ånmi få se Corinnas, fön
ster; men då han förlorat hennes boning ur 
sigte, rönte han en slags sorg som vartty 
tér honom, den som förorsakas af enslighe
ten. Han försökte at em aftonen, infinna, sig 
Uti en af Roms stora sociéteter; han sökte 
förströelse, ty for at finna behag uti tankfull
heten toaste man i lycka som olycka vara 
i fred med sig sjelf.

Sällskapet bl ef snart odrägligt för lore! 
Kel vil; han forstöd ånnu båttre alt det be
hag, alt det interesse som Corinna visste 
at gifva SQcietëten, då han markte hvilken 
tomhet hennes frånvaro dår lemnade: hatt 
försökte at tala med några fruntimmer, och 
fick dessa platta phraser til svar, hvilka man 
Upråttat for at ej med sanning uttrycka, hvar- 
ken sitta opinioner eller känslor, om likväl 
de aom .bruka dem hafva några sådan e, at 
«.oija, Han nalkades liefe grötlpnef af karlar -,



hvilka, ai domina efter deras åtbörder ocfî 
rôst, tycktes med häftighet tala uti vigtiga 
amnen: och han hörde de uslaste inter essen 
omtvistas på det måst allmånna sått. Han 
satte sig då for at beqvåmligt betragta denna 
liflighet utan åndamål och utan orsak som 
igenfimies hos de flåsta talrika samqvåm ; och 
likvål år medelmåttan uti Italien god nog : hon 
år utan fåfånga, utan afvundsjuka, hon har 
mycken valvilja for öfverlågsenheten, och om 
hon tröttar med sin tyngd, sårar hon åtmin
stone nåstan aldrig med sina anspråk.

Likvål var det uti dessa samqvåm som 
Oswald for få dagar sedan funnit så myc
ket interesse; det obetydliga hinder som 
det stora sällskapet lade för hans samtal med 
Corinna, den omsorg hon hade at åter
vända til honom då hon varit tilråckeligt ar
tig mot andra, den begriplighet som var dem 
emellan ôfver de anmärkningar som mgåfvos 
af sällskapet, det nöje Corinna fann at tala 
i O swalds närvaro, at oförmårkt stålla re
flexioner til honom af hvilka han ensam för
stod den sanna meningen, gaf samtalet en 
sådan ombytlighet, at O s w a 1 d på alla stallen, 
af denna samma salong påminte sig ljufya, 
retande, angenäma stunde#, hvilka fordom 
kommit honom at tro at dessa sainqvånx voro
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roande. — Ack S sade han då han gick bort* 
hår som på alla andra stållen i verlden år 
det hon ensam som ger lif; håldre må jag 
söka de måst ödsliga rum til dess hon åter
kommer. Jag skall mindre smärtsamt kanna 
hennes frånvaro då ingenting finnes omkring 
mig som liknar nöjet. —
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FÔRSTA ÇAPÎTLET,

O,
swaid tilbragte den följande dagen uti nå

gra klosiertrågårdar, Han gick först til Gar
th eus erkl o sir et , och stadnade en stund innan 
lian steg in , for at betragta tvånne^egyptiska le
jon som åro pa litet afstånd från porten, Dessa, 
lejon liafva et märkbart uttryck af styrka och, 
hvila; det fins någonting uti deras physiono- 
mi som tilhorer 1 hyarken djuret eller menni- 
skan: de tyckas vara en af naturens krafter, 
och man .begriper di man ser dexnvhurii he- 
«londoniens gudar kunde föreställas under så- 
dane sinnebilder,

Cartheuserklostret år byggt på ruinerna 
af Diocletiani bad, och kyrkan som år vid 
sidan af klostret år prydd med de granitco- 
lonner- som dår ånnu voro stående, Mtinkar- 
na som bebo detta kloster- yisa dem med, be~



stillsamhet; de aga ej mer någon annan för
bindelse med verlden ån genom det Interesse 
de hafva for ruinerna. Cartbeuseraiunkarnas 
lefnadssått förutsätter hos de menniskor som 
sr o i stånd at fora det, antingen et högst 
inskrankt förstånd, eller den. måst adla och 
beständiga uphöjning af religionskånslor ; den
na följd af dagar utan minsta förändring uti 
händelser, återkallar denna rygtbara vers;
Sur hs mondes détruits h Temps dort immobile. *)

Lifvet tyckes dår ej tjena til annat ån at be™ 
tragta döden. Idéernas ombytlighet jåmte det
ta enahanda uti varelsen, skulle blifva den 
grymmaste af plågor. Midt uti klostret up— 
boja sig fyra cypresser. Detta svarta och ty
sta tråd som svårligen kan röras af sjelfva 
vinden, införer ej någon rörelse uti denna 
boning. Bredvid cypresserna år en fontaine 
bvarutur sprutar litet vatten som knappast 
höres, så långsam och svag år dess kastning; 
man skulle såga at det vore vattenuret som 
passade för denna enslighet, dår tiden gör så 
litet buller. Ibland intränger månan med sitt 
bleka sken, och dess frånvaro eller återkomst 
år en mårkelig händelse uti en så enformig 
loin ad.

Orörlig solver tiden ps r/' förstörda veUdsjr.
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De mån som lefva pâ detta sått åro likväl 
de samma for .hvilka kriget och ail dess verk
samhet skulle knappast vara nog om de hade 
Tant sig ciervid. De sårskildta förbindelserna af 
mc-nskliga ödet på jorden åro et outtömligt 
åmne til eftertänka. Uti själens inre föregå tu
sende händelser , skapa sig tusènde vanor som 
göra af hvarje enskildt en verld och dess hi
storia. At fullkomligt kånna en arman skulle 
Iblifva en hel lelnads. studium ' livad förstår 
man da meq at kanna men ruskorna? $t styra 
dem kan yara möjligt, men begripa dem gör 
Gud ensam.

■ Ifrån Cartheaserklostrpt begafsig Oswald 
til klostret Bona venturi, byggt på ruinerna, 
af Neros palats ; da,e , hvarest så många brott 
biifvit begangne utan samvetsagg, åiågga sig 
nu fattiga munkar,, plågade af samvetstvifvel, 
de grymmaste plågor f§r de ringaste fel. —. 
Vi hoppa,s blott, sade en af dessa munkar, at 
i aodens stund våra sprider ej shola ofverstigit våp 
botgjTtng. — Då lord Ne 1 vil ingick I detta 
kloster, stötte han sin fot mot en fall-lucka, 
qch -han frågade hvartil den brukades. —. Det: 
4r der under man begrafver qss:,-s, ade en al de yngre 
munkar ne som den osunda luften redan hade 
angripit af sjukdom. Söderns inbyggare frukta 
mycket döden, och Biten förundrar »ig at dåy
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finna inrättningar som til denna grad påmin
na derom; men det ligger i naturen at vilja 
ofveriemna sig åt sjelfva den idée man befa
rar. Det blir som en yrsel af sorg hvilken 
gör sjålen det goda at upfylla henne helt och 
hållit.

En antik sarcophag ôfver et. ungt barn 
tjenar til fontaine åt detta kloster. Det vackra 
palmtråd livar af Rom skryter år det enda tråd 
uti dessa munkars trägård; men de gifva ej 
iipmårksamhet åt de yttre föremålen. Deras 
botôfhing år sa strång at den ej kan lemna 
rurn uti deras sinne for någon slags frihet 
Deras blickar åro nedslagne, deras gång år 
långsam, de göra ej mera bruk af deras vil
ja uti något, De haiva afsagt sig styrelsen 
öfver sig sjelfva, så mycket tröttar detta val
de sm sorgsna ågare! Likvål verkade denna 

, dag ej mycket på Oswalds sjal; inbillnin
gen gör sig uprorisk emot en så tydlig afsigt 
at tilbjuda henne påminnelsen om döden un
der alla former. Da denna påminnelse träf
fas oförmodligt, då det år naturen och ej men- 
niskorna som tiltalar oss derom, blir det in
tryck vi deraf röna altid mera djupt.

Ljufva och lugna kånslor intogo Oswalds 
sjal då han vid solens nedgång ingick uti Sän 
Çiovrnm et Faolos trägård. Munkarna i det-
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ta kloster åro undergifne mindre sfrånga reg
ier, och deras trågård herrskar ôfver alla det 
gamla Roms ruiner. Man ser derifrån Co- 
liséen, Forum , alla triumphbågar som Innu sta 
qvar., obelisquerna, colonnerna. Hvilken 
vacker belägenhet for en sådan, fristad! De 
enslige trösta sig at ej vara någonting, då de 
betragta monumenter alla upres.ta af dem som 
ej mera åro til. Oswald spatserade långe uti 
skuggorna af detta klosters trågård, så säll
synta uti Italien, Dessa skona tråd afbryta 
for et ögonblick utsigten af Rom, liksom at 
fördubbla den rörelse man röner då man åter
ser det. Det var på den aftontimma då man 
hör alla .Roms klocktorn ringa tii Åm Maria;

.... squill a, di lontano 
ehe paja il giorno pi ang er ehe. si muore

Dante.

och lopparns ljud pä afständ., synes beklaga dagen 
som dor. Uti Italien sågtjr man ; vi träffas en 
timma fore, en timma efter Ave Maria; och da
gens eller nattens tider åro dår lika andåg- 
tigt utinårkla. Oswald njöt då det beun
dransvärda skadespelet af solen hvilken om 
aftonen sagta nedgår bland rainerna, och sy
nes för et ögonblick undergilVa sig förgång- 
lighet liksom menniskornas verk. Os vy ald

C O K ï N H A



Wie alla sina . vanliga tankar återkomma. 
SjeUya Corinna hade for mycken förtjus
ning, lofvade for mycken sallhet, at kunna 
i detta ögonblick sysselsatta honom.- Han 
sökte sin fars skugga biand de himmelska 
skuggor som mottagit henne. Han trodde 
sig kunna genom karlekens blickar uplifva de 
skyar som gingo förbi, och at de skulle an
taga den sublima och rörande skapnaden af 
lians odödlige vån; han hoppades med et ord, 
at hans böner skulle erhålla af himlen jag vet 
ej b vi i ken ren och välgörande flågt som skul
le likna en fars välsignelse.

“®<1”

ANDRA CAPITLE

Begäret at låra kanna och at studera Italiens 
religion afgjorde, hos lord N el vil at söka få 
hora några af de predikanter som, under fa
stan gifva genljud åt Roms kyrkor. Han råk- 
hade de dagar som skulle förena honom med 
Corinna; och medan hon var frånvarande 
ville han ingenting se som kunde höra til de 
sköna konsterna, ingenting som kunde få
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varde af inbillningen. Han kunde ej tala den 
rörelse som. upvåcktes af mästerstycken, da 
han ej var i Corinnas sållskap; han ville 
blott förlåta sig sållheten då den kom ifrån 
henne; poesien, målningen, musiken, alt livad 
som förskonar lifvet med oafgjordt hopp, plå
gade honom öfteralt annars ån vid hennes 
sida.

Bet ar om aftonen, och med nåstan ut
släckta ljus som Roms predikanter låta höra 
sig under påskveckan i kyrkorna. Alla qvin-, 
nor åro då svartklädda, til minne af Jesu 
Christi död ; och det år någonting rått röran
de uti denna årliga sorg som blifvit så ofta 
förnyad under så många secler. Det år således 
med en verkelig rörelse man inkommer uti 
dessa sköna kyrkor dår grafvarna så vål be
reda til bönen ; men predikanten skingrar nå
stan altid denna rörelse inom få ögonblick.

Bredikstolen år en tåmligt lång tribun 
som han genomlöper från ena åndan til den 
andra, lika häftigt som regelbundet Han för
summar aldrig at springa åstad vid början af 
en phras, och at komma tilbaka vid slutet, 
liksom pendeln i ett väggur; och likvål har 
han så många åtbörder och en så .passione
rad upsyn at man skulle tro honom snart kun
na glömma alt. Men det år, om man så kan
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nttryckr, sig, et systematiskt raseri hvilket 
man ofta ser i Italien, hvarvid de yttre åt- 
håfvors liflighet ofta blott beteknä eft obe • 
tydlig rörelse. Et crucifix hånger vid slutet 
af predikstolen; predikanten tar ned det, 
kysser det, trycker det mot sitt hjerta, ocli 

J hånger det sedan ganska kallsinnigt tilbaka da 
den pathetiska perioden år förbi. Det gilves 
också et sått at göra effect hvaraf vanlig apre
dikanter ofta betj ena sig, det år den fyrkan
tiga mössan som de båra på hufvudet ; de ta
ga af den och såtta på den igen med en obe- 
gripelig hastighet. En af dem beskyllde Vol
taire, och i synnerhet Rousseau, for tidens gud
löshet Han kastade sin mossa midt uti pre
dikstolen, ålade henne at föreställa Jean Jaques, 
och i denna egenskap tilialade han henne så 
hår: Nä väl, philosoph från Geneve, hvad har du 
at invanda mot mina argumenter? — Han gjor
de dervid uppehåll en liten stund, liksom för 
at afvakta svar; och då mossan ej svarade, 
satte han henne åter på hufvudet, och sluta
de samtalet med dessa ord : Nu, s&dan du år 
åjvertygad, latom oss ej mer tala derom.

Dessa orimliga scener förnyas ofta bland 
Pumas predikanter,'tyden verkeliga talangeni 
denna våg år dår ganska sällsynt. Religionen år 
■vördad uti Italien såsom. en. alsmågtig lag ; hon
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fastar inbillningen genom iitôfnîngéiv och ce- i 
remonierna; men man sysselsätter s. g dar 'pa 
predikstolen mindre med moralen ån dog
merna, och man förslår ej dår at med reli- | 
gions idéer genomtrånga menskliga hjertaf 
Vältaligheten på predikstolen, liksom många 
andra grenar af litteraturen, år helt och hållit ; 
öfverlemnad åt allmånna idéer som ingen- 1 
ting måla, ingenting uttrycka, En ny tanka 

. skulle nåstan förorsaka et slags upror uti sin
nen som åro på en gång så hetsiga och lått je** 
fulla, at de hafva behof af et och detsamma 
for ai lugnas, och de ålska enformigheten efter 
den ger dem hvila. Det gifves i predikarn- 
gar en slags étiquette for phraser och idéer. 
Den ena kommer nåstan altid i en viss ord- 
ring efter den andra; och denna ordning 
skulle rubbas, om talaren ville söka uti sin 
egen sjål hvad han borde såga. Den Christ- 
•na philosophien, den som söker religionens 
ofverensståmmelse med menniskonaiuren, år 
lika litet kand af Italiens predikanter som all 
annan ■ philosophi. At tänka ofver religio
nen skulle nåstan lika mycket stöta dem sont 
at tanka emot henne, så vana åro de vid et 
visst i denna våg.

Jungfru Marias dyrkan år i synnerhet kat 
för Italienarne och for alla andra söderns folk-

*
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slag; den tyckes pâ visst sått förena sig med 
alt hvad som år måst rent och ömt uti til— 
gifvenheten for qvinnorna. Men samma of— 
•Verspånda rhethoriska form igen finn es åfven 
uti alt hvad pråsterna såga i detta åmne, och 
man begriper ej huru deras åtbörd och tal 
kan undvika at beständigt vånda det måst aif- 
Varsamma til skåmt Man tråffar nåstan al
drig uti Italien någon enda sann accent eller 
något enda naturligt ord uti den annars så 
Vördnadsvärda förrättningen at predika.

Oswald, ledsen vid den måst tröttsamma 
enformighet af alla, den af en tilgjord häf
tighet,- ville gå til Coliséen för at hora den 
capucinermunk som dår skulle predika uti fria 
luften vid et af de altaren som uti det in
nersta af omkretsen utmärker hvad man kal- 
lur horsets våg. Hvilket skönare åmne för 
vältaligheten ån åsynen af detta monument,, 
denna bana dår martyrerna hafva efterföljt 
fåktame! men man bor ingenting hoppas i 
detta afséende af ' den stackars capucin ern, 
h vilken af mertniskornas historia ej kånner 
mer ån sin egen lefnad. Liktal, om man 
kan slippa at hora. hans dåliga predikan, ban
ner man sig rörd af de sarskildta föremål som 
omgifva honom. De flåsie af hans åhörare 
åro af Camaldulernas brödralag; under sin»
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religîonsôfningar klåäa de sig uti ét slags gra 
kappa som aldeles betåcker hufvutlet och kröp"» 
pen, och lemnar blott tvånne små öpningår 
for ögonen; så skulle skuggorna kunna fore* 
stållas. Dessa mensliskor på detta sått göm* 
da urtder Jdåderna, slå sig for bröstet cfli 
nedkasta sig med ansigtet mot jorden. Då 
munken kastar sig på knå ocll utropar barm- 
hmightt och medlidande ! kastar det omgif- 
vande folket sig åfven på knå och upreprt 
samma rop, hvilket t ii slut förlorar sig lindeï 
Coliséens åldriga portiquer. Det år omöjligt 
at ej då kanna en djupt andågtig rörelse. Det
ta vådjande af sorgen til mildheten, af jorden, 
til himlen, uprörer själen uti hennes innersta 
helgedom. Oswald ryste det ögonblick da 
hela folkhopen kastade sig på knå; han for* 
blef stående for at ej öfva en gudstjenst som 
ej var hans egen ; men det kostade på honom 
at ej uppenbart förena sig med de dödeliga 
livilka de ån voro som nedkastade sig för 
Gud. Ack! finnes vål i sjelfva verket någon 
anropan til den himmelska mildheten som ej 
lika passar för alla menniskor?

Folket hade blifvit tråfiadt af lord N el vil S 

Vackra figur och hans främmande manér, men 
folef ej slott öfver at han ej föll på knå; det

i giftes
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'TB.EDJE CAPITLET.

Man har ©fta talât ôm pàskVetekàiîs céïeïéôïiier 
wti Rom. Alla utlänningar ankomma med flit 
under fastan for at njuta detta skådespel \ odli 
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gifves intet mera tolerant folk In Romaine, 
de åtö van a vid at man ej kommer til dem 
for annat an at se öch göra anmärkningar. 
Och antingen det år af stolthet, eller kallsin
nighet, sa söka de ej at ôfvertàïa någöti til, 
antagande af deraS meningar. H.Vad som år 
ännu mera besynnerligt år at Under påsk
veckan finnas många ibland dem söm palag- 
ga sig kroppsliga bötfifningar, och Under det 
de gifva sig slag af gisseln, år kyrkdörren öp
pen, mun kan gå in dar, detta gör dem lika 
mycket:. De åra et folk som ej sysselsätter 
sig med andra, de göra ingenting för ät bli 
Sedda, och underlåta ingen ting för det mail 
ser dem; de gå altid til sitt mål eller til sitt 
iiôje, utan at gissa til eil känsla som kallas 
fafånga, för h vilken ej finnes In arken nöje 
eller mål, om ej behoivet af bifalk



da musiken uti Sixtinska capellet-oc!:> St PeteW 
illumination åro egna skonheler i sitt slag, åP 
det naturligt at de lifligt draga til sig nyfiken- 
heten; men deras våntan år cj lika tilfreds- 
stålld af de egentligen så kallade ceremonier« 
De iolf apostlarnes middagsmåltid, betjjenta 
af påfven, deras fotter tvåttade af honom, 
alla de sårskilclta denna solerma tids vanor, 
återkalla rörande idéer ; men tusende oundvike- 
liga omständigheter skada ofta detta skådespels 
jnteresse och värdighet Alla de som bidraga 
der til åro ej lika aUVarsannna, ej lika upfyll- 
da at gudeläga idéer; dessa så ofta uprepade 
ceremonier hafva blifvit en slags méchanisk 
ôtning for de Hasta som blanda sig dermed, 
och de unga presterna göra ifrån sig de sto
ra ' hågtidstjensterria med en’ skyndsamhet och 
en skicklighet som vacker gailska liten vörd
nad. Detta obestämda, detta okånda, detta 
hemliga som så vål passar religionen, blir al~ 
deles förskingradt af den slags upmårksamhet 
man måste gifva åt sattet hvarpå hvar och 
en utråttar sina göromål. Somligas begårlig- 
het efter de råtter som bjudas dem, och an
dras kallsinnighet for de knäböjningar de up- 
repa eller bönerna som de uplåsa, gör ofta 
festen ganska litet högtidlig.



De gamla costumera a som ån ira i «lag brukas 
fel klådnaå for kyrkôsiâiufct, passa illa tilsarti- 
öians-xildå de moderna hufvudbonaderj den gre
kiska biskopen mett sitt långa skågg, år den en
da hvars klådsej ingifver vöfdpad. De gamlä 
bruken åfven, t. ex. at-rugä som fruntimmer i 
stallet for at halsa på karlar nes nuvarande sått, 
frambringa et ganska litet al-fvarsamt intryck. 
Det hela år' med et ord éj i sammattståmnifig , 
öch det gamla och nya blandas tilhopa utan 
ät mail gör sig någon omsorg at tråfla î-n— 
hillniilgen, och i synnerhet at undvika hvaå1 

Sont kan stora dem En. lysande och maje
stätisk religionsöihing tat i de yttre fbrnlefflä 
år visserligen1 mycket tjerilig at upfyÜâ sjåleli 
ined dé måst u|.»höjda kåhsiörj men nian 
bör akta sig at ej eërefilôliièmâ Vailslågtas 
til et spectakel dår flian spelar sin röle cieri 
ena mot den andrå, dår man undervisas uti 
hvad'som bör göras, på bvilken tid man bor 
göra det, då man skall bedja, iiphöra at be
dja, falla ned på koå, stiga ùp igen j en re
gelbunden h-of~ cereriiönié iüfôrd üti et tem
ped, förtrycker hjerlats fria utflygt, h vilken 
ensam kan gifya iitetiniskaii hopp at nalkas 
gudomligheten ;

Dfessa anmärkningar åro tåmmeligéri allmårii 
kunda af fråmlifigarj meh de llåste romaré trottiiä



aldrig vid dessà ceremonier, och finna derî ( 
alla år et nytt nöje. Et besynnerligt drag 
af italienarnes caracter år at deras flygtighet 
ej lör er dem til obeständighet, och at deras j 
Iiflighet ej gSr ombyte for dem nödvändigt 
De åro i alt tålige och ihårdige; deras inbill
ning förskonar hvad de aga; den. sysselsätter 
deras lelnad i stallet för at oroa den; de fin
na allting mera prågtigt, mera vördnads vic
kande, mera skönt ån det -verkeligen år; och 
då fåfangan på andra orter består uti at visa 
sig ledsen vid alt, består italienarnes fåfånga, 
eller sparare deras Iiflighet, deruti at finna 
nöje uti kånslan af beundran.

Lord N e 1 v i 1 våntade , efter alt hvad ro- 
marne sagt honom, at röna mycket större 
verkning af påskveckans ceremonier. Han sak
nade de engelska religionsöfningarnes ådia och 
enkla högtidligheter. Han kom hem med et 
plågsamt intryck ; ty ingenting år mera sorg
ligt ån at ej bli rörd af det som borde röra; 
man tror sin sjal vara förtorkad; man fruk- : 
tar at hafva förlorat denna enthousiastiska 
kraft, utom hvilken förmågan at tånka skulle 
blott tjena at gifva afsmak för lifvet
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fjer.de capitlet.

Men långfredagen återgaf lord Nelvil snart 
alla de andågtiga rörelser h vilka han saknade 
de föregående dagarne. Corinnas frånvaro 
skulle uphöra; han våntade den sållheten at 
återse henne ; kånslans ljufva hopp stamma öf- 
verens med gudagtighetçn, det år blott verl- 
dens konstgjorda lefnad som helt och hållit 
kan utplåna den. Oswald begaf sig til Six- 
tinska capellet fôr at afhôra det' namnkunniga 
miserere, berömdt ofver hela Europa. Han 
ankom medan det ånnu var dager, och såg 
dessa så ryktbara Michael-Angelos tailor, som 
föreställa yttersta domen, med hela den för
färliga styrkan af detta åmne och af den ta
lang som utfört det Michael Angelo had® 
upfyllt sig med låsning af Dante; och måla
ren liksom poeten föreställer mythologiska 
väsenden i nårvaro af Jesus Christus; men 
han gör al tid af hedendomen den onda prin
cipen, och det år under skepnad af djeflar 
som han caractérisera?] de hedniska fablerna. 
Man ser på6 capellets hvaM de prophète? och



C « a i: » if *-im.
spåqvinnor som kallades til yitner« af de.christ- 
na'; en myckenhet ånglar pmgifya dem, och 
hela detta. livalf på detta sått måladt tyckes 
Balka himlen til oss;' men denna himmel år 
roork och fruktansvärd;' ljuset kan knappast 
framtränga genom de små rutorna som kasta 
skuggor snarare ån dag på tallarna; skyn?-» 
ningen förstorar åmm mèra de redan förut 
så vördnadsvåckandé figurer som Michael Ärt* 
gelo har teckriat; rôkeîsfen, hvars vallukt-liar 
någonting begrafdingshkt, upfylfrr luften i 
denna omkrets, och alla känslor bereda-til 
den djupaste af alla, dep som skall framjbriiy* 
gas a F musikers,

Under dpt Oswald yar fördjupad tili de 
iankar sam upvåcktes af <je omgifyandé lore* 
Hiåsert, bfef han varse Corinna sqm ingick 
|så frmrämrens tribun bakom det galler som 
skiljer dem från karlarpe, C o rinn g som han 
ånnä ej hoppades få se, klådd i svårt, helt 
blek af frånvaron, pch så darrande vfrl åsynen 
pf Oswald at han var nödsakad stödja sig 
Jfnot galleryipyket for at kunna gå längre; i det* 
ta Ögonblick började miserere.

Rosterna, fullkomligt pfvade til denna, åf- 
dfiga och rena sång, utgå från. en tribun vid 
hvalfvets början; man gèr ej de som sjunga; 
musiken. tyckes $y|fvä i luffen; i hvarje ögop*
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ännu mör-blick gor (lagens aftagaude capeilet 
Icare : «let var ej mera denna vällustiga och 
passiomierade musik som Oswald och Co
rinna hört for ätta dagar sedan, det var 
ett religioiismusik som rådde til afstaende 
från verdien. Corinna kastade sig på kna 
framför gallret och forblef länge i det djupa
ste besinnandej sj.elfve Oswald försvann ffir 
hennes ögon» Hon föreställde sig at man i 
et sådant ögonblick af uphöjelse skulle tycka 
om at dö, blott själens skilnad från kroppen 
ej verkställdes genom smarta, om en angel i 
hast kom at på sina vingar fortfora kanslan 
och tankan, dessa gudomliga gnistor som skul
le återvända til deras ursprung: döden skulle 
då ej vara annat ån en frivillig handling^ af 
hjertat, ån en mera varm och båttre bönhörd
anropan til den Lvige,

.Miserere, det vill såga; haf medlidande med 
oss, år en psalm sammansatt af versar hviika 
ömsevis sjungas på et ganska olika sått. Da och 
då låter en himmelsk musik höra sig, och den 
följande versen gnolas i récitatif med en <3af 
och nästan hes ton'; man skulle tro at det 
Vore hårda sinnens svar åt ömma hjertan, aï 
det år lifvels sanna beskaffenhet som kommer 
at bortvissna och förskjuta de adla sjålarnes 
Önskningarj och når denna så ljufvå c|em'
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böljar å nyo,upßfvas man Iler tü hopp; meB ... 
da åhnn en gång récitativet höres, blir man 
pl nytt fattad af kölden; det ar ej förskräckelse 
som orsakar den, blott ertthorisiasmens' för* 
qvafning, Andteligen qvarlemnar det ... sist» ’ 
styckst, meia adelt och rörande ån något.af 
de andra, et ljnft och rent intryck uti dju
pet af själen; Gud skänker oss detta intrycl 
innan vi dö.

. Man utsläcker ljusen; natten framskrider; .. 
propheternas och spåqvinnornaa figurer synas 
som spöken svepta i skymningen.. Tystnaden 
år djup, et enda ord skulle göra ©lideligt ondt 
uti detta sjålens tilstånd dår alt år förtroligt 
©ch invärtes: och når det sista ljudet slocknar, 
går livar oeb en tyst och långsamt bort ; ‘ hyar 
och en tyckes frukta at bli störd af denna 
veridens usla Interessen.

Corinna följde processionen som begaf 
gig til St. Peters kyrka, hvilken då blott år 
«pîyst af et illumineradt kores ; detta sorgtec
ken, ensamt lysande uti denna omåtéliga bygg
nads vördnadsvärda skymning, år den sköna- 
s-te MM af christendomen uti lifvets mörker, 
Et blekt och aflagset sken studsar på bildsto
derna som pryda grafvarne. De lefvande som 
synas hoptals under dess* hvalf tyckas vara 
pygTOéçç i jämförelse med bilderna af de dö*
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da. Omkring korset år en viss uplyst rymd 
dår pâfven nedkastar sig; klådd i hvitt och alla 
Gardinaienxa ställde i ordning bakoxn honom. 
De' forblifva i denna ställning nästan en half 
timma uti den djupaste tystnad., och det ac 
omöjligt at ej bli rord ax detta skadespel. 
Man vet ej hvad de bedja, nian hor ej deras 
tysta sackar ; men de åro gamle ; de ga f°rfe 
oss på grafven s våg : då vi en. gång stiga in 
på denna rysliga våg, skall vål Gud göra osS 
den nåden at så förädla vår ålderdom at lifvets 
första aftagande må blifva de första daganie 
af odödligheten?

’Corinna åfven, den unga och skona 
Corinna, låg på knå bakom prästerna, och 
det ljufva sken soin uplyste hennes ansigtè 
gjorde hennes hy blek utan at försvaga glan
sen af hennes blickar, Oswald såg hen
ne i denna ställning som en hånryck ande 
tada och som et dyrkadt väsende. Då hon 
slutad t sin bon steg hon up; lord Nei- 
vil vågade ej ännu nalkas henne, af vörd
nad for den andagtsrörelse hvaruti han trodde 
henne vara lurdjupad ; men hon kom först til 
hpnom med den högsta förtjusning af lycksa
lighet; och då denna känsla utspridde sig of- 
ver’ alt hvad hon gjorde, emottog hon med 
Mig glädje alla de som. nalkades henne j
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kÿrkan, hyilken i en kast blifvit förvandlad 
til'en stor allmän spatsergång, dår hvar och 
en stammer möte lor at talas yid om sina 
goromål eller nöjen,

Oswald var förundrad öfver denna ilyg- 
tlghet som kunde komma så olika intryck at 
pafôîja hvarandra, och fastån han var lyck
lig af Corinnas glädje, var han åfven be- 
störl: at ej hos henne linna något spår efter 
dagens intryck : han förstod ej hum man kun
de tillåta at denna sköna kyrka skulle på en 
iså solenn dag blifva Roms all minna cafféhus,- 
dår man samlade sig for nöjet; och då han 
såg Corinna i lifligt samtal med den orn- 
gifvande kretsen, och utan minne af de före
mål som voro omkring henne, fattade han 
en. kånsla af misstroende öfver den lattsin- 
nighet hvaraf hon kunde Vara i stånd. Hon 
bl ef straxt varse lians tanka; hon skiljde sig 
bastigt vid sällskapet, fattade O s vy a 1 cl s arm 
för at gå omkring i kyrkan, och sade til ho
nom: — Jag har aldrig talat merl er om mi
na tankesätt i religionen; tillåt at jag får gö
ra det i dag; kan hån da at jag derjgenom 
s; .’f skingra de moln söm jag sett upgå. uti 
en sinne, -—
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FEMTE C Ip IT LET,

Skilnadén af våra religioner, kåraste Os
wald, fortfor Corinna, år orsaken til det 
hemliga ogillande som ni ej kan afhålla er 
Ifrån at yisa mig. Er år sträng och all
varsam, var år liflig och om. Man tror i 
allmänhet at catholska religionen ar strängare 
ån den protestantiska, och detta kan vara sant 
uti de land dår tSflan mellan hågge religio
nerna har funnits; men uti Italien hafva vi 
aldrig haft några religionsstrider, och i Eng
land har hi haft manga; ai denna olikhet har 
ppkommit at calholicismen uti Italien har an
tagit en baraeter at mildhet och Ijufhet, och at 
reformationen, til dess förstorande i England , 
har bevåpnat gig mod yttersta stränghet uti mo
ral och principer, Vår religion, liksom de gam
les', uplvfvar konsterna, ingifver skalderna, utgör 
en slags del af alla vår lefnads njutningar, då 
deremot er, upraUad uti ef land dår förståndet- 
liade mera valde ån inbillningen, har antagit 
ÇB parueter af Eioralisk stränghet hvarifiin



den aldrig skall alvika. Var talar i karle
kens namn, er i skyldighetens. Edra princi
per åro fria, våra dogmer år o absoluta; och , 
likväl uti tillämpningen fårlikar sig vår orlho- 
doxa despotism med enskildta omständighe
ter, och er religionsfrihet låter vörda sina la
gar utan undantag. Det år sant at vår Ca
tholicism ålägger de som ingått uti munkstån
det ganska hårda botofningar : detta tilstånd 

‘af fritt val, år en mystisk förbindelse emel
lan menniskan och gudomligheten, men • lek
mannens religion uti -Italien år en ständig 
kalla til rörande uplifning. Kårlek, hopp och 
pro, åro hufvuddygderna uti denna religion ; 
o.ch alla dessa dygder lofva och giiva sållhet 
Långt ifrån at våra, präster skulle nånsin för
bjuda oss glädjens rena känsla, såga, de 
oss tvärtom at denna kånsla uttrycker vår 
tacksamhet emot Skaparens gåfvor. Hvad . 
de fordra af oss, år et noggrann t upfyllande 
af de religionsövningar som bevisa vår vörd
nad for vara lårosaftser och vårt efterstråf- 
vande at behaga Gud, jåmte gifmildhet emot 
de olyckliga och ånger ofver våra svagheter. 
Men de neka ej at aflôsa oss då vi bedja 
d- med ifver, och hjertats tilgifvenheter, in- 
gifva hår mera ån på andra stållen et ofver- 
seende medlidande. Har ej Jesus Christus



s)elf" sagt til Magdalena: Henne shall mydn 
Uifva fårlåtit, efter hon har mycket älskat. Dessa 
ord hafva blifvit utsagda under en likaså skon 

( himmel som vår; denna samma himmel be
der for oss om den gudomliga foarmhertigH 
beten.

__ Corinna, svarade lord Nelvil, hu
ru skulle man kunna motsåga så ljufva ord, 
af hvilka mitt hjerta har så mycket behof! 
men jag skall likyål göra det, efter det ej år 
blott for em dag som jag ålskar Corinna, och 
efter jag hoppas med henne en lång fram
tid af sållhet och dygd. Den ädlaste religion 
år den som gör af passionernas upoffring och 
Skyldigheternas upfyllande en ständig årebe- 
visning åt det högsta Väsendet Menniskana 
moralitet år dess dyrkan til Gud: det år al- 
förringa det begrepp vi hafva om Skaparen, 
då man förmodar i dess förbindelse med crea- 
turet en vilja som ej har til syftemål dess 
förstånds fullkomnande. Fadersvåldet, den
na ådia afbild af en fullkomligt god herre, 
begår ingenting af barnen utan för at göra 
dem båttre och lyckligare; huru skulle man 
då kunna föreställa sig at Gud skulle fordra 
af menniskan annat ån det som har menniskan 
sjelf til syftemål! Se derföre livilken irring som 
upkommer i folkets huIVuden hos er, utaf va-
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nan at lågga merå vigt på ceremoniernas ut* 
öfning åri moralens skyldigheter: det år just 
efter påskveckan, ni Vet det, som de flåst.i 
mord föröfvas i Rom. ' Folket tror sig, at 
man så må såga, liafva Under fastan iorVårf- 
vat sig något at råkna på, och slösar i mord. 
sin botöfnings skatt. Man har sett brotts
lingar, ånnu helt motbjudande af mord för
rättningar göra sig samvete' af at åtä kött på 
fredagen; och de grofvä sin ilen, hvilka mail 
inbillat at det aldrastörsla brott vore olydnad 
emot kyrkoordningens föreskrifter, uttömma 
sitt samvete i detta anime, och föreställa sig 
gudomligheten lik deii verklsliga styrelsen, 
h vilken högre skattar umlergifvenhet for dess 
valde ån alla andra dygder: det blir då hof- 
inanslörbindelser Söm såttas i stallet för den 
vördnad Skaparen bör ingifvâ, såsom ursprung 
och belöning for en lefhad, hvilkeri fordrar 
så mycken noggranhet och försigtighet Itali
enska eatholicismert ii ika 11 ar sjålefl genom yt
tre demonstrationer från besiftriäftde och sam
lade tankar. Då skådespelet år slut, tiphörer. 
rörelsen, skyldigheten år Upfylkl; och mart 
år ej, såsom hos oss, långe fördjupad i dé 
tankar och känslor som upkornffla al en string 
undersökning af sina tankar och sitt hjertä.



— Ni år strång, båsta Oswald, åter
tog Corinna, det år ej törsta gången' jag 
jfårkt det Ont religionen blott bestod uti 
moralens noga utöfning, livad varde skul
le den hafva mer ån pltilosophien oeh för
nuftet? och hvilka känslor af fromhet skulle 
hos oss utvecklas om vårt första åndamål vo
re at qvåfVa hjertats kånslor? Stoiei visste nä
stan lika mycket som vi ont skyldigbeter och 
strangbet i trpförandet; men livad som blott 
kan tilråkrtaS cliristendomen, år den andågti- 
ga enthousiasmen som förenas med alla sjä
lens tilgifvenheier, år förmågan at ålska och 
beklaga ; det år känslans och öfverseendets dyr
kan som så mycket gynnar själens utflygt mot 
himlen! Hvad betyder liknelsen om den för
lorade sonen, om det ej år kårleken, den 
Uprigtiga kårleken som töredrages åfven det 
nogaste uplyllande af skyldigheter? Denne 
son hade öfvergiivit sin fars hus, och hans 
bror hade blifvit qvär; han hade fördjupat 
sig uti verklsliga nöjen, och hans bror hade 
ej et ögonblick afvikit ifrån den husliga lef- 
nadens ordentlighet; men lian kom tilbaka, 
han gret, han ålskade, och hans far anrätta
de en högtid tör hans återkomst. Ack! helt 
"Visst år uti vår natur, ålska, beständigt ålska, 
det enda som blifvit oss öfrigt af vårt hhu-
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nielska arf. JLfvert tåra dygder årq ofta fSf 
.mycket sammansatta med lifvet at vi skull# 
rigtigt första livad som ar godt,' hvad som 
åi* bast, och hvilken den hemliga kånsla åf 
som ieder eller förvillar oss. Jag utbeder mig 
af min Gud at han skall låra mig tilbedj* 
honom, och jag kånner upfyllandet af min 
bon uti de tårar jag gjuter- Men för at tin-' 
derhålla sig i denna sinnesstallning aro reli- 
gionsöfningar mera nödvändiga ån ni tror; 
de åro en ständig förbindelse med gudomlig
heten; de åro dagliga handlingar utan sam
manhang med lifvets interessen, och blott 
syftande til den osynliga verlden. De yttre före
målen åro ålven af stor hjelp för gudaktighe- 
ten; sjålen går tilbaka til sig sjelf, om ej de 
sköna konsterna, de högtidliga monumenter- 
na, de harmoniska sångerna, uplifva defia 
poetiska genie som ockaå år religionsgeniet.

Den måst okunniga menniska, dä hon be
der, då hon lider och hoppas på himlen, har 
i detta ögonblick en kraft som skulle uttryc
ka sig som Milton, som Homerus, som Tasso, 
om upfostran hade lärd t henne at klåda sina 
tankar uti ord. Blott'tvånne utmärkta - men- 
niskoclasser finnas på jorden, de som kånna 
snthousiasmenj och de söm föragta den; alla

an?

ii 3
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andra skilnader åro utarbetade af societeten, 
Öen förra har inga ord för sina känslor; den 
senare vet hvad som bör sågas för at dölja 
hjertats tomhet. * Men den kålla som upkoin
itier ur sjelfva klippan på himlens kallelse, 
år den sanna talangen, den sanna religionen, 
den sanna kårleken.

Våra religionsöfningars ståt, dessa taflop 
dår helgonen på knå uttrycka en beständig 
hön, dessa bildstödet stållda på grafvarne 
liksom för at upYackas en dag med de döda, 
dessa kyrkor och deras omåtliga hvalf, hafva 
en förtrolig förbindelse med religionsbegrep- 
pen. Jag ålskar denna lysande, årebevisning 
gifVen af menniskorna åt det som lolVar dem 
livarken lycka eller magt; åt det som hvar- 
ken belönar eller straffar dem med annat ån 
hjertats kånsla: jag kånner mig då mera stolt 
öfver min varelse; jag igenkänner hos men- 
niskan någonting oegennyttigt, och om man 
ån för mycket utvidgade religionspragten, så 
ålskar jag denna slösagtighet af jordiska ägo
delar för et annat lif, af tiden för evigheten: 
nog saker göras för morgondagen, nog om
sorger tagas för menskliga angelågenheternas 
hushållning. Ack, hvad jag ålskar det onyt
tiga, då varelsen blott år et mödosamt arbete 
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lör en usel vinst! Men om vi åro på denna 
jorden liksom på en trappa til himlen , hvad 
kunna vi båttre göra ån at så uphöja vår sjal 
at hon kan fatta det oandliga, det osynliga 
och det eviga, genom de grånsor som om- 
gifva henne!

Jesus Christus tillåt en svag, och kan han
da ångrande qvihna , at smörja sina fotter med 
den måst dyrbara vallukt, men han afviste 
dem som rådde at anvånda dessa dyrbarheter 
til et mera nyttigt bruk : Låt henne göra, sade 
han, ty min tid år så kort hos er. Ack! alt 
hvad som år godt och sublimt på denna jor
den blir så kort hos oss; åldren, sjukdomarne, 
döden, skola snart förtorka denna daggdrop
pa som kommer från himlen, och hvilar blott 
på blommorna. Kåraste Oswald! låtom oss 
då förblanda alt, kårlek, religion, snille, 
och solen och vallukterna, och musiken och 
poesien; atheismen består blott uti kallsin
nighet, egoismen uti nedrighet. Jesus Chri
stus har sagt: Då två eller tre åro församlade 
i mitt namn, så vill jag vara ibland dem. Ocll 
hvad år det, o min Gud! at vara församla
de i ditt namn, om det ej år at njuta gåfvor- 
na af din sköna natur, och at tilråkna det 
åt dig, och at tacka dig för lifvet, och at }
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synnerhet tacka dig då et hjerta åfvén ska- 
padt af dig svarar helt och hållit til vårt! — 

En himmelsk irigifvélse uplifvade i detta 
Ögonblick Corinnas ansigte. Oswald kun
de knapt äfhålla sig ifrån at kasta sig på kna 
for henne midt uti kyrkan, och bief långe tyst 
for at ôfverlemna sig åt nöjet at minnas hen
nes ord, och ät ånnu återfinna dem i hen
nes blickar. Han ville likväl til slut svara» 
han ville ej öfvergifva en sak som var ho
nom kår. — Corinna, sade han då, tillåt, 
din vån ånnu några ord. Hans sjal år ej för
torkad, nej, Corinna, hon år det ej, och 

i om jag ålskar stränghet uti principer och 
handlingar, så år det derfore at den gifver 
åt kånslorna mera djuphet och varaglighet. 
Om jag ålskar förnuftet uti religionen, det 
vill såga om jag förskjuter både motsågande 
dogmer och alla menskliga medel at verka pa 
menniskor, så år det derfore at jag ser gu
domligheten uti förnuftet liksom uti enthou- 
siasmen; och om jag ej kan lida at man försva
gar menniskan uti någon af hennes forrno- 
genheter, så år det derfore at hon beholver 
dem allä for at fatta en sanning som förnuf
tet uppenbarar oss, liksom Guds tilvarelse 
och själens odödlighet uppenbaras af hjertats 
instinct. Hvad kan-man tillägga dessa subli-
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ma idéer och deras förening med dygden! 
hvad kan man tillägga dem som ej skulle vara 
under dem ! Den poetiska enthousiasmen som 
meddelar er så mycken förtjusning, vågar jag 
såga år ej den måst tjenliga andagt. Co
rinna, huru skulle man genom denna sin- 
nesstållning kunna bereda sig til de oräkneli
ga upoffringar som skyldigheten fordrar af 
oss? Det fans ingen annan uppenbarelse ån 
sjålens utflygt, då menskliga ödet, närvaran
de och tilkommande, visade sig for sinnet 
blott genom moln; men för oss, åt hvilka 
christendomen gjort, det klart och bestämd t, 
kan kånslan blifva en belöning, men den bör 
ej vara vår enda ledare: du beskrifver de 
sållas väsende, men ej de dödligas. Reli- 
gionslifvet år en strid, men ej en hymn. 
Om vi ej vore dömda at kufva i denna verl- 
den andras eller våra egna elaka böjelser, vore 
det i sanning inga andra skilnader at göra 
ån emellan kalla och uphöjda sjålar. Men 
menniskan år et mera bittert och fruktansvårdt 
creatur ån dit hjerta föreställer dig; och för
nuftet uti gudagtigheten, och magten uti skyl
digheten, åro en nödvändig tygel för hennes 
högmodiga irringar.

Under hvad synpunct dn betraktar den yttre 
ståten och de talrika andagtsofningarne af din
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religion, tro mig båsta van! skall likval be- 
tragtelsen af verlden och dess uphofsman al- 
tid vara den förnåmsta gudsdyrkan, den som 
ensam kan upfylla inbillningen utan at forsk
ningen deruti kan finna någonting uselt el
ler orimligt. De dogmer som sara mitt *01— 
nuft afsvala åfven entbonsiasmen. Utan tvif— 
Vel år verldenj sadan den ar, en xnyster 
bvilken vi hvarken kunna förneka eller be
gripa-, den skulle då vara en stor dåre som 
ville neka at tro alt livad han ej kan uttyda ; 
men alla motsägelser åro altid menniskoverk. 
Mystèren, sådan Gud gifvit oss den, ar of- 
ver förnuftets ljus, men ej stridande deremot 
En tysk philosoph har sagt: Jag känner blott 
tvä skona saker i verldm, den stjernprydda himlen 
öfver våra hufvuden, och känslan af skyldigheten 
uti våra hjertan. I sanning åro alla skapelsens 
Underverk förenade uti dessa ord.

Långt ifrån at en enkel och string religion 
förtorkar hjertat, skulle jag trott innan jag 
larde kanna dig Corinna, at den ensam 
kunde concentrera och föreviga känslorna. Jag 
har sett det strängaste och renaste upförande 
utveckla hos en man den outtömligaste öm
het; jag har sett honom anda in på ålderdo
men bibehålla en ren sjal som såkert skulle 
blifyit flackad af passionernas stormar bch de '



fel som de komma oss at begå. Visserligen 
år lagren en skon sak, och jag har behot mer 
ån någon annan at tro på dess kraft*, men en 
uprepad ånger tröttar själen; denna känsla foder 
blott en gång på nytt. Det år Iterlösningen 
som verkstålles i djupet af sjålen; och detta 
stora offer kan ej förnyas. Då menskliga svag
heten vånjer sig dervid, förlorar hon förmå
gan at ålska: ty det beliefs styrka at åiska, 
åtminstone med beständighet.

Jag vil! göra samma slags inkast mot den
na gudsdyrkan, full af prägt, hvilken du tror 
sa/lifligt verka på inbillningen: jag tror at in
billningen år blyg och återhållen liksom hjer- 
tat. De rörelser som påtvingas den åro min
dre mågtiga ån de som upkomma af sig sjelf- 
va. Jag har sett på Cevennerna en prote
stantisk pråst som predikade vid aftonen i 
djupet, af bergen. Han anropade de frans- 
månners grafvar som voro landförvista och 
forskjutna af deras bröder, och hvilkas aska 
blifvit samlad på dessa mm. Han lofvade 
deras vanner at de skulle återfinna dem uti en 
båttre verld. Han sade at en dygdig lefnadS 
försäkrade oss om denna sållhet, han sade: 
goren godt åt menniskorna, på det at Gud må läka 
smärtans sår i edra hjertan. Han förundrade sig 
öfver den obevekliga hårdhet som en förgänglig
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rrtenniska visar mot en lika förgänglig, och 
bemågtigade sig denna fô rf årliga tanka pi 
döden som de lefvande hafva fattat , och hvil— 
ken de aldrig skola uttömma. Med et ord, 
han sade ingenting som ej var sannt och rö
rande: hans ord voro uti fullkomlig samman- 
stamning med naturen. Strömforssen som hör
des på afstånd, stjernornas tindrande ljus, 
tycktes uttrycka samma tankar under en an
nan form. Den enda prägt som ger högti
der utan at skymfa olyckan, och all denna 
vördnadsvåckande enkelhet, uprôi'de själen, 
mycket mera djupt In lysande ceremonier.

Tvånne dagar efter detta samtal, Påsk
dagen, voro Corinna och lord N el vil til— 
sammans på St. Peters torg, i det ögonblick 
da påfven framstiger på kyrkans mast uphöj- 
da balcon, och utbeder sig af himlen den 
Välsignelse som han skall utsprida på jorden. 
Då han utsäger dessa ord: — ”åt staden och 
jorden” (urii et orbi) ~— kastar sig hela det 
församlade folket pa kna, och Corinna och 
lord N el vil kände, genom den rörelse som 
de i detta ögonblick rönte, at alla satt at dyrka 
Gud åro lika. Religionskånslan för-enar menni- 
skorna förtroligt tilsammans, så framt ej egeir- 
kårleken' eller fanatismen deraf gpra et före- 
mål åt afvunclsjuka eller hat. At bedja til-
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sammans, pa livilket språk eller’efter hvilken 
kyrkoordning som hålst, år det måst rörande 
brödraskap af hopp och sympathi som meri- 
aiskorna kunna ingå på denna jorden.

«■esg

SJETTE CAPITLET.

Påskdagen var förbi, och Corinna talte ej 

om at upfylla det löfte hon gjort om förtroen
det af sin historia åt lord NelviL Sårad af 
denna tystnad, sade han en dag i hennes 
narvaro at man mycket berömde Neapels 
skonheter, och at han hade lust at resa dit, 
Corinna, som i ögonblicket såg hvad som 
föregick i hans sjal, föreslog at följa honom 
på resan. Hon smickrade sig med at få up~ 
skof på den bekännelse han fordrade utal hen
ne, genom detta kärleksbevis som borde til— 
fredsstalla honom. Och dessutom trodde hon 
at om han förde henne med sig var det utan 
tvifvel i afsigt at skånka henne hela sin lef- 
nad. Hon våntade då med ångslan på hvad 
ban skulle såga, och hennes nåstan bedjande 
blickar begårte utaf honom et gynnande svar.
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Oswald kunde ej motsa dem; han hade först 
blifvit förundrad öfver detta tilbud och öfver 
den enkelhet med hvilken Corinna gjorde 
det; han tvekade om han skulle antaga det; 
men då han såg sin våns oro, huru hennes 
bröst höjde sig, huru hennes ögon voro ful
la af tårar, biföll han at resa i hennes säll
skap , utan at ofverlågga med sig’ sjelf om 
vigten af et sådant beslut. Corinna bief 
högst förnöjd; ty hennes hjerta förlitade sig 
i detta ögonblick aldeles på Oswalds kansla-

Dagen blef utsatt, och det ljufva perspec- 
tivet at resa tilsammans bortskymde alla an
dra begrepp. De roade sig med at anstålla re
sans détailler, och det var ingen af dessa som 
ej bief en kalla til nöje. Huru lycklig år 
ieke denna sjålens belägenhet uti hvilken al
la lifvets tilstållningar hafva en särdeles för
tjusning då de fasta sig vid något af hjertats 
hopp ! Det kommer snart nog detta ögonblick 
då varelsen tröttar uti hvarje timma liksom i 
det, hela, då hvarje morgon fordrar et bemö
dande at kunna trifvas vid upvaknandet, och 
at leda dagen fram anda til altenen.

I det ögonblick då lord N el vil gick ut 
ifrån Corinna för at göra alt färdigt til af- 
resan, kom gref cFErfeuil dit, och fick 
Yéta af henne det förslag de upgjort til-



sammans. — Hvad tanker ni på, sade Ban 
iil henne, hvad! at resa med lord Ne 1 vil 
utan at han år er man, utan at han en gång 
îofvat bli det! hvad skulle det bli af er 
om han öfverger er? — Det samma, svarade 
Corinna, som uti alla andra lifveis ställ
ningar om han uphorde at ålska mig, jag 
skulle bli den olyckligaste person i verl- 
deji. — Ja, men om ni ingenting gjort 
som kunde blottställa er, så skulle ni vara 
fielt och hållit qvar. — Helt och hållit! 
utropade Corinna, då mitt lifs djupaste 
håns!a skulle vara vissnad! då mit hjerta skul
le vara krossadt! — Allmänheten skulle ej ve- | 
ta det, och ni kunde genom förställning und
vika at förlora något hos opinionen. — Och 
hvarfore skulle man skona denna opinion, 
svarade Corinna, om det ej vore for at åga 
et behag mer uti den ålskades ögon ? — Man 
uphor at ålska, återtog gref d’Erfeuil, men 
man uphor ej at lefva i societéten och at be- 
liöfva den.—"Ack! om jag kunde tanka, sva
rade Corinna, at en gång den dag skulle 
komma då Oswalds tilgifvenhet ej skulle 
tilhöra mig ensamt i denna verlden, om jag 
kunde föreställa mig detta, så skulle jag re
dan uphört at ålska honom! Hvad skulle vål 
kårleken vara, om den förutsåg, om den kun-
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de göra uträkning pâ det ögonblick då de« 
skall uphôrà? Om det; år någonting an dag
ligt uti denna, kånsla, så år. det emedan den 
utplanar alla andra Interessen, och finner be-? 
bag liksom andagten uti fullkomlig iipoffring 
af sig sjelf. —

Hvilket sammelsurium ! återtog gref d’Er- 
feuil; kan en person med snille som ni, 
up fyll a hufvudet med dylika dårskaper! Vi 
karlar hafva mycken fördel af et sådant frun- 
timmernas tankesätt, vi få då mycket mera 
valde öfver dem; men er ofverlågsenhet bor 
ej vara forgåfves, den måste tjena er til nå
got. — Ack! sade Corinna, jag har at tac
ka dep lör mycket om den låter mig båttre 
fatta alt hvad som år rörande och ådelt uti 
lord N el vils caracter. Lord Nelvil år 
menniska som en annan, återtog gref d’Er- 
feuil; han skall återvända til sitt land, han 
skall följa sin bana, han skall med et ord 
bli förnuftig ; och ni skall oförsigtigt blottstäl
la ert rygte om ni reser til Neapel med ho
nom. __ Jag år okunnig om lord Nelvilä
afsigter sade Corinna, och jag hade kan 
banda gjort båttre at låra kanna dem innan 
jag ålskade honom; men hvad gör nu en up- 
offring mera! mitt lit beror ju altid utaf hans 
kånsla för mig! jag finner tvärtom en viss til-,
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fredsstållelse at ej lemna mig någon titvag qvar; 
ingen gifves då hjertat år såradt: likvål kan 
verlden ibland tro at man har någon, och 
jag ålskar at föreställa mig åfven i detta af- 
seende at min olycka skulle bli fullkomlig 
om lord Nelvil skiljde sig ifrån mig. — Och 
vet han til hvilken grad ni blottställer er för 
honom? fortfor gref d’Erfeuil. — Jag har 
bjudit til at dölja det for honom, svarade 
Corinna, och då han ej vål kånner landets 
bruk, har jag kunnat ofverdrifva något den 
frihet det gifver. Jag begår ert hedersord at 
ej såga honom et ord i detta åmne, jag vill 
at han skall vara fri och altid fri uti sina 
förbindelser med mig: han kan ej göra mig 
lycklig genom någon slags upoffring. Den 
kånsla som gör mig lycklig år lifvets blom
ma, och hvarken godhet eller granlagenhet 
skulle kunna uplifva henne om hon en gång 
.vissnade. Jag besvår er då, min båsta gref- 
ve, blanda er ej uti mitt ode! ingenting af 
hvad ni förstår om hjertats tilgifvenhet kan 
passa för mig; hvad ni såger år klokt, vål 
taiadt, ganska låmpeligt til vanliga ställnin
gar och personer; men ni skulle ganska oskyl
digt göra mig et förskräckligt ondt om ni ville 
dömma min caracter efter de allmånna, för 
hvilka grundsatserna redan åro gifna. Jag li-
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der, jag njuter, jag känner på mitt eget sått, 
och det vore mig ensam man skulle studera 
om man ville hafva nagon inflytelse pa min 
sållhet.

Gref d’ E r f e u i 1 s egenkårlek blef något stått 
ofver hans misslyckade rad, och öfver det 
stora tilgifvenhetsprof som C or inna gaf lord 
Nelvil: han visste vål at han ej var ålskad 
utaf henne, men det var honom oangenämt 
at alt detta blef så allmånt bekant. Uti en 
karls lycka hos et fruntimmer år altid något 
som misshagar åfven hans basta vanner. —• 
Jag ser at jag ingenting förmår, sade gref 
d’Erfeuil, men då ni blir mycket olycklig 
så skall ni komma ihog mig : emedlertid reser 
jag från Rom, efter hvarken ni eller lord 
Nelvil blir dar qyar, jag skulle leds for myc
ket i er frånvaro. Såkert tråffar jag er på 
något ställe antingen i Skottand eller Italien ;; 
ty .jag fear fattat smak för resor medan jag 
'Vantar något båttre. Förlåt mina råd, skona 
Corinna! och var altid viss oro. min oin
skränkta tilgifvenhet. —- Corinna tackade 
honom, och skilj de sig ifrån honom med e» 
kånsla ät saknad. Hon hade lårt kanna ho
nom. på samma tid som Oswald, och detta 
minne gaf en förbindelse dem emellan hvli
ken hon ej .önskade se bruten. Hon upfôrdè



'Si'-

C O B I S' N A

sIg som lion- sagt åt gref d’Erfetiil Någon 
oro störde et; ögonblick den giåclje ined hvil- 
ken lord N el v il antagit förslaget om resan: 
han fruktade at resan til Neapel kunde blott
ställa Corinna, och han " önskade kanna 
hennes historia innan denna resa, för at 
med visshet döm ma om de ej voro åtskilda af 
något oöfvervinnerligt hinder ; men hon förkla
rade beståmdt at hon ej ville yttra sig förrån 
i Neapel, och gaf honom en ljuf i kring om 
hvad som. kunde sågas öfver det parti hon log. 
O swald lånade sig ät denna förvillelse; kar
leken, hös en oviss och svag caracler, bedra
ger til hälften, förnuftet uplyser til hälften, 
och det år den närvarande rörelsen som af- 
goi- hvilken af de tvånne hålftérna skall bli 
et helt. lidrd Nelvils förstånd var synner
ligen vidsträckt och genomträngande, men 
han dömde sig sjelf rigtigt blott uti det för
flutna. Hans närvarande ställning visade sig 
for honom altid oredigt Tilgångelig på en 
gång både af öfvervåldigande och samvetsagg 
af passion och blyghet, var det honom omöj
ligt at förstå sig sjelf under dessa motstri
digheter, förrän utgången afgjort den strid 
som föregick hos honom.

Då Corinnas vänner, och i synnerhet 
prinsen- af Castel-forte, blefvo underrättade
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om hennes förslag, ronte de mycken ledsnad. 
Prinsen af Castel-forte i synnerhet kände 
deröfver en så stor sorg at han beslöt följa 
henne inom kort tid. Det var säkert ingen 
fåfänga uti. at på detta sått vilja-vara med uti, 
en föredragen ålskares suite; men hvad han 
ej kunde lida var den förskräckliga tomheten 
af hans våns frånvaro; han hade ej en enda 
van som han ej tråffådé hos C orinn a, och 
aldrig gick han uti något annat hus ån hen
nes. Den sociétet som samlades hos henn» 
Skulle nödvändigt skingras då hon reste bort. 
och det skulle bli omöjligt af samla dess qvar- 
lefvor. Prinsen a£ Castei-forte hade ej vant 
sig at lefVa i sin famille; oagtadt han var 
.ganska qvick, blef han snart trött af stude
rande : hela dagen skulle då blifvit för honora 
olideligt tung om han ej kommit til Corin
na alla mornar och aftnar: hon reste bort, 
han visste ej hvar han skulle göra af sig, och 
beslöt inom sig sjelf at nalkas henne som en 
Van utan fordringar, men hvilken altid år til- 
stades at trösta oss i olyckan; och en så
dan vån bor vara ganska viss ■ at hans stund 
kommer,

C or i n n a rönte' en kånsla af melancholi 
då hon på detta sått bröt alla sina vanorj 
hon hade under några år gjort sig uti Ro®
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et sått at vara som behagade henne; Si on var 
en medelpünct for alla ■ namnkunniga artister 
och mån af uplysning; et fullkomligt obe
roende uti idéer ocli vanor gaf mycket nöje 
It hennes lefnadssått : livad skulle det nu bli 
af henne? Om hon var åmnad til den såll- 
heten at blifva Oswalds maka, så var det 
til England han skulle fora henne, och på 
hvad sått skulle hon dår bedömmas ? huru 
skulle hon sjelf kunna inskränka sig til detta 
lefnadssått, så olikt det hon nu i sex år 
fort? men dessa reflexioner gingo blott ha
stigt igenom hennes sinne, och hennes kån- 
sla för Oswald utplånade altid deras lätta 
spår. Hon såg honom, hon hörde honom, 
och råknade timmarna blott efter hans från
varo eller närvaro. Hvem kan tvista med 
sållheten? hvem tar ej emot den då den kom
mer? Corinna i synnerhet hade ringa för
utseende; fraktan eller hopp voro ej gjorda 
för henne; hennes tro på framtiden var oredig, 
och hennes inbillning gjorde henne i det
ta afseende obetydligt hvarken godt eller on dt.

Morgonen til hennes afresa inkom prinsen 
af Castel-forte til henne, och med tårar i ögo
nen sade han: — Kommer ni ej mera tilba— 
ka til Rom? — Jo min Gud, visst gör jag

det,
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âet!' ijrt.pm en månad åro vi tilbaka. —- Men 
om ni gifter er med lord N el vil, måste ni 
ju ôfvergifva Italien? —• Ôfvergifva Italien} 
sade C o r i n n a, och suckade. — Detta land, 
fortfor prinsen af Castel-forte, dår man, ta
lar ert språk, dår man så vål förstår er, dår 
ni år så lifligt beundrad; och edra vånner, 
Corinna,, edra vånner! hvar skall ni bli ål- 
skad som hår? hvar skall ni finna denna bild— 
ningskraft och dessa skona konster som be
haga er? år det då blott en enda kånsla som 

.. Utgör lifvet? år det ej språket, vanorna, se
derna, hvaraf kårleken til fäderneslandet år 
Samipansatt, denna kårlek som upvåcker hem
sjukan, de landlörvistes grymmaste plåga?—• 
Ack, hvad såger ni, utropade Corinna; har 
jag ej redan rönt det! år det ej denna plåga 
som afgjort mitt öde! — Hon betraktade 
sorgligt sitt rum, och bildstoderna som pryd
de det, och Tibern som flöt under henne? 
fönster, och himlen hvars skönhet tycktes 
bjuda henne at bli qvar. Men just då kom 
Oswald ridande med blixtens snabbhet öf
trer bron St. Angelo. — Dår kommer Iran! 
ropade Corinna.. —* Knapt hade hon sag^ 
tit ordet förrån han redan var dår; hon sprang 
emot honom; bàgge'tvl, otolige at resa, skyn- 

DeU. !3, 9



da de at stiga i vagnen. Corinna sade liktal 
et ålskyårdt farvål åt prinsen af Castel-forte ; 
men hennes ljufva ord förlorade sig i luften, 
bland postillonernas rop, hästarnas gnåggan- 
de, och alt detta afresans buller, ibland be- 
dröfligt, ibland förtjusande, alt efter som frak-- 
tan eller hopp ingifves af ödets nya skiftem
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Öswald var stolt ofver at fora med sig 
sin eröfririg 5 han , som uti sina njutningar ms
tan altid kånde sig oroad af eftertankan eller 
saknaden, rönte for denna gång ej ovisshe
tens plåga. Han hade visst ej tagit sitt be
slut, men han sysselsatte sig ej med at göra 
det, och han Sfvergaf sig åt händelserna, un
der hopp at af dem blifva dragen til hvad 
han önskade. De foro öfver Albanos falt, dar 
man ånnu visar hvad man tror vara Hora- 
tieraas oeh Curirfeernas graf *). De foro na- 
ra förbi sjön Nemi och de helgade skogar 
som kringgrånsa den. Man såger at Hippolyte

*) Ut: eu. samling af ft'aidestÿcien af Fru Braun fodd Mun
ter ar en skon beskrifning Sfver Albanska fjon. Hon 
Ir det fruntimmer af ritt land hvars talanger eéU 
bildcingskraft fSrtjena det. mSfta beroro.

O«»©
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bief uplifvad af Diana på dessa rum; lion til
låt ej nigra hastar at nalkas dem, och för
evigade genom detta forbud minnet af sin un
ge gunstlings olycka. På detta sått kominer 
historien och poesien at nåstan vid hvarje 
steg uti Italien framställa sig för minnet, och 
de förtjusande rum som återkalla dem, mildra 
alt hvad som år melancholiskt uti det för
flutna, och tyckas bibehålla det vid en evig 
pngdom.

Oswald och Corinna foro sedan öfver 
Pontinska tråsken, et falt som år frugtbart och 
pestilentialiskt på en gång, dår man ej ser en 
enda hydda, fastån naturen dår tyckes vara 
ömnig. Några sjuka menniskor spånna iöre 
edra hastar, och recommendera er at ej 
somna under öfverfarten af tråsken: ty söm
nen år dår et verkeligt förebud til döden. 
Bufflar med på en gång nedrig och vild phy- 
sionomi draga den plog som någon oförsig- 
iig jordbrukare) ånnu ibland styrer på den
na olycksfulla jord, och den skönaste sol 
uplyser detta bedröfliga skådespel. Sumpiga 
och osunda stållen uti norden anmålas af de
ras forfårliga utseende; men uti söderns måst 
farliga tragter bibehåller naturen en renhet 
hvars bedrägliga ljufhet bedrager de resande. 
Om det år sant at det år högst farligi at
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somna under o Iverfarten af Pontinska tråsken, 
så år den oöfvervinnerliga böjelse til sömn 
hvilken dessa under hettan ingifva, ånnu et 
af de trolösa intryck som rönas på dess'a rum. 
Lord N el v il vakade beständigt öfver Co
rinna. Ibland lutade hon rred hufvudet på 
Thérésine som åtföljde dem, ibland tilslöt 
hon ögonen, tryckt af luftens tyngd. Oswald 
skyndade at våcka henne med en obeskriflig 
fasa, och fastån han vanligtvis var tystlåten, 
blef han nu outtömmelig uti samtalsämnen, 
altid underhållna, altid nya, för at hindra 
henne at et ogönklick gifva vika för denna far
liga sömn. Ack! bör man ej förlåt?, qvinor- 
nas hjertan den sönderslitande saknad som 
fastar sig vid de dagar då de voro ålskade, då 
deras varelse var så nödvändig för en annans, 
då de i hvarje ögonblick kånde sig understöd
da och beskyddade? hvilken enslighet skall 
ej följa på denna tid af vallust! och hvad 
de åro lyckliga som ågtenskapets helgade 
band småningom hafva öfverfört ifrån kårlek 
til vånskap, utan at något smärtsamt ögon
blick har sönderslitit deras léfnad!

Oswald och Coring a, efter den oroan
de öfverfarten af Pontinska tråsken, komme 
ånteligen til Terracina, på hafskusten, vid ko
nungariket Neapels grànsoï. Dar börjar



C O tt 1 S Ä.A-

egentëligen södern, dår halsas de resande af 
all dess härlighet. Denna Neapels jord, den- 
na fycMiga bygd, år liksom afskiljd från det 
ofriga Europa, både af hafvet som omgif- 
yer den, och af denna farliga landsträcka 
hvilken man måste ôfyerfàra for at komma dit. 
Man skulle tro at naturen bevarat åt sig 
sjelf hemligheten af detta förtjusande hem
vist, och at hon velat göra dess tilgångar far
liga. Rom år innu ej södern: man anar 
dess ljufhet, men dess förtjusning börjar ej 
rätteligen förrån på Neapels område. Icke 
långt ifrån Terracina år den udde som poe
terna utvalt til Circes boning, och bakom Ter
racina höjer sig berget Anxur, dår Theodoric, 
gothernas konung, hade anlagt et af dessa 
belastade slott hvarmed nordens krigare betåckte 
jorden. Uti Italien finnas ganska få spår af bar
barernas stroftåg, eller åtminstone dår dessa 
Spår bestå uti förstörelse, hafva de blifyit 
bortblandade med tidens verkningar. De nor
diska folkslagen hafva ej gifvit at Italien den
na krigiska utsigt som Tyskland bibehål
lit Det tyckes som Ausoniens vekliga 
j.ord ej kunnat bårat de föriifieationer och ci- 
tadellei* hvaraf de nordiska lånder åro up- 
fyllda. Sållan finner man dår ånnu någön 
göthisk byggnad, något feodalslott, och min-

j-54
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net af de gamle Romare herrskar ensamt ge-i 
nom seklerna, oagtadt de folk som ofvervun- 
nit dem.

Hela det berg som ligger upöfver Terra- 
cina år betåckt med pomerans och citron- 
tråd, hvilka balsamera luften på vällustigt sått. 
Ingenting liknar uti våx’a climater den södra 
Vallukten af citrontråden i fria luften: den 
verkar på inbillningen nåstan som en melo
disk musik : den ger en poetisk sinnesståll- 
ning, åggar talangen och berusar dent med 
naturen. Aîoë den bredbladiga Cactus som ni 
vid hvar je steg tråffar, hafva en särdeles physio- 
nomi, som påminner hvad man kånner om Afri
kas producter, Dessa plåntor upvåcka en slags 
fasa: de tyckas tilhôra en håftig och herrsk- 
lysten natur. ïîela landets utsigt år främman
de; man kånner sig uti en annan verld, uti en 
verld som man blott fattar genom fornåldrens 
poetiska beskrifningar, hvilka på en gång haf
va i deras målningar så mycken bildnings- 
kraft och rigtighet, Då de inkomma i Ter- 
racina, kastade barnen en stor myckenhet 
blomster uti C o r i n n a s vagn, hvilka de plåo 
kade vid vågen, eller på berget, och bort
slösade utan uträkning, så mycket förtrodde 
de sig på naturens frikostighet. De vagnar 
som införde skörden från faltet voro alla dagar

1«
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prydda med guirlander af rosor, och ofta si
rade barnen deras matbord med blommor: 
ty under en skon himmel blir ål ven folkets 
inbillning poetisk. Man såg, man hörde om
kring dessa leende tailor, hafvet hvars vågor 
brusade med häftighet. Det var ej stormen 
s°m liprörde det, men klipporna, ständi
ga hinder som satte sig emot dess böljor, 
och af hvilka dess stolthet blef retad.

E non udice ancor come risuona 
il roco ed alto fremito mari/io ?

Ock hor ni ej ännu huru hafvets hesa och djupa 
fråsning ljuder? Denna rörelse utan ändamål, 
denna kraft utan föremål, hyilken evigt för
nyas utan at vi kunna fatta dess orsak eller slut, 
lockar oss til stranden dår detta stora skåde
spel framstålles för våra blickar; och man 
kånner et behof blandadt med farhåga, at 
nalkas vågorna och at döfva sina tankar med 
deras buller.

Emot aftonen blef alt lugnt Corinna och 
lord N. e 1 v i 1 spatserade långsamt och med vallust 
på fallet. Hvar je steg, då det tryckte blom
morna, framlockade vallukt utur deras sköte. 
iNåktergalarne kommo hålst at hvila ,på rosen
buskarna. Således blandade sig den renaste 
sång med de Jjufvaste ångor; alla naturens 
förtjusningar drogo hvarandra inbördes ; mep
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hvad som i synnerhet ar hånryckande och 
obeskrifligt, år luftens Jenhet som man an
das. Då man betragtar en vacker belägenhet 
uti norden, storer det climat man kåp- 
ner altid något litet det nöje man kunde 
smaka. Dessa små kånningar af kyla och 
fuktighet hvilka mé,r eller mindre bortvända 
er upmårksamhet från hvad ni ser, likna en 
falsk ton uti en concert; men då ni nalkas 
Neapel, roner ni en så fullkomlig vahrefnad* 
en så stor naturens vånskap for er, at ingen
ting kan stora de ljufva känslor det förorsa
kar er. Alla menniskans förbindelser åro utj 
vira climater, med sociététen. Naturen, i de 
Varnia låndertia, upråttar en förbindelse med 
de yttre föremålen, och känslorna sprida sig 
dår med ljufhet utvårtes omkring. Visserli
gen har södern åfven sin melancholi; ty på 
hvilka rum föder ej menniskans ode detta in
tryck! men uti denna melancholi ar hvarken 
missnöje, eller ångslan, eller saknad. På an
dra stållen år det lifvet, hvilket sådant det 
|r, ej år nog för sjålens förmögenheter; hår 
år det själens förmögenheter hvilka ej år o nog 
för lifvet, och cfverfiodet af känslor ingdVer 
en sorglös ttpikfullhet hvilken man faaapt 
kan utreda då ' man röner den.

i
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Om natterna visa sig lysande flugor î 
luften ; nian kunde tycka -at berget gnistra
de, och at den brinnande jorden medde
lade några af sina lågor. Dessa flugor flögo 1 
genom tråden, hvilade ibland på bladen, och 
■vinden gungade dessa små stjernor och skif
tade på tusen sått deras ovissa ljus. Åfven 
sanden innehöll en myckenhet jernhaltiga ste
nar som lyste på alla sidor; det var den 
eldjord som ånnu bibehöll i sitt skote spår af . 
solen hvars sista stråle nyss upvårmt henne» 
Det gifs uti denna natur på eri gång et lif 
och en hvila som helt och hållit uplyller vä
sendets sårskildta, önskningar.

Corinna öfverlemnadesig åf förtjusningen af 
denna aftonstund, och genomträngde sig af glä
dje; Os wald kunde ej dölja sin rörelse. Många 
gånger tryckte han C orinna mot sitt hjerta; , 
många gånger aflågsnade hari sig, sedan kom 
tilbaka, gick sedan åter bort för at vörda den 
som skulle bli hans maka. Corinna tankte 
ej på den fara som kunnat förskräcka henne; 
ty sådan var hennes agtning för Oswald, at 
om han fordrat utaf henne öfverlemnandet af 
liela sin varelse, hade hon aldrig tviilat at 
denna bön skulle innefatta en högtidlig för
bindelse at taga henne til hustru; men hon j 
yar ganska glad at han segrade ölver sig sjelfj ,
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och årade henne genom denna upoffring: pch 
uti herines sjal var denna fullhet af kår le k 
och sållhet som ej tillåter någon vidare önsk
ning. Oswald var långt ifrån detta lugn; 
.han kånde sig upland af Corinnas behag- 
En gång kastade han sig til hennes fotter 
Kied häftighet, och tycktes hafva förlorat alt 
Valde ofver sin passion; men Corinna såg 
på honom med så mycken ljufhet och rädd
håga , hon tycktes så fullkomligt erkänna hans 
vålde och bedja at han ej skulle missbruka 
det, at detta ödmjuka försvar ingaf honom 
Äiera vördnad ån alt annat.

De blefvo då varse återsken i hafvet af et 
ljus som fördes af en okånd på stranden, hvil- 
ken hemligt begaf sig til nåsta hus. —■ Han går 
til sin älskarinna, sade Oswald. — Ja, sva- 

' tade Corinna. — Och för mig, återtog Os
wald, skall sål Iheten af denna dag slutas.— 
Corinnas blickar, i detta ögonblick uphojda 
mot himlen, fylldes af tårar. Oswald fruk
tade at halva förolämpat henne, och kastade 
sig ned för henne at begära tilgift for den 
kårlek som bortförde honom. — Nej, sade 
Corinna, i det hon räckte honom handen 
aed anbud at nu följas åt ’tilbaka; nej Os- 

j Wald, jag år såker at dn skall vörda den 
gom ålskar dig: du vet det, blott din önsk-
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ping skulle vara alsmågtig; det år da du som 
skall svara for mig; det år du som for altid 
skulle fråntaga mig hoppet at bli din maka 
om du gjorde mig ovärdig at vara det. —■ 
Nå vål, svarade Oswald, efter du tror på 
detta grymma valde af din vilja ôfver mitt 
hjerta, hvarfore år du då sorgsen? —. Ack, 
återtog hon, jag tånkte vid mig sjelf at dessa 
ögonblick voro de sållaste af min lefnad: och , 
då jag såg up til himlen for at tacka honom, 
vet jag ej af hvilken händelse en vidskepelse 
från min barndom återkom i mitt hjerta. Må
nan som jag betragtade blef ofverdragen med 
et moln, och åsynen af detta moln spår mig | 
olycka. Jag har altid funnit at himlen har eri 
verkelig physionomi, ibland faderlig, ibland 
upretad, och jag såger dig Oswald — i af
ton har himlen ogillat vår kår lek. — B ås ta 
vån, svarade lord N e 1 v i 1, de enda aningar 
dm menniskans oden, åro hennes goda eller 
onda gerningar; och har jag ej just på den- j 
na afton, up offrat mina måst eldiga begår åt 
en kånsla for dygden? —* Vål, återtog Co
rinna, så mycket båttre om ej du begripes 
uti denna aning; kan hånda at den vreda 
himlen hotar blott mig. —
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ANDRA CAPITLET.

J)e ankommo til Neapel medan det annu 
Var dager, midt uti denna omätliga folkmängd 
Som år på en gång så uplifvad och så lättjefull* 
De foro först Öfver Toledo-gatan, och sågo 
Lazzaroni liggande på gatstenarne, eller in- 
krupna uti videkorgar hvilka tjena dem^ ti 
boning natt och dag. Detta vilda tilstånd 
som hår finnes blandadt med hyfsningen har 
någonting ganska ori ginalt. Bland dessa men- 
niskor finnas de som ej en gång veta sitt eget 
namn, och gå til bigtstolen at bekånna ano
nyma synder, emedan de ej kunna såga hvad 
den heter som begått dem. Uti Neapel fin-* 
nes en grotta under jorden dår tusentals laz
zaroni tilbringa sitt lif; de gå blqtt ut om 
middagen for at se på solen, och sofva det 
ofriga af dagen medan deras qvinnor spinna* 
Uti et climat dår föda och klåder åro §å lat
te. at erhålla, borde vara en ganska oberoende 
och verksam styrelse för at gifva nationen 
tilråeklig tåflan* Ty det år så latt för folkel 
frt finna födan uti Neapel, at det kan tunbara
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den idoghet som på andra orter år nödvändig 
for at vinna sin bergning. Lattja och okun
nighet, förenade med den vulcaniska luft maß 
andas i denna tragt, böra frambringa vildhet 
då passionerna blifva retade ; men detta folk 
år ej mera elakt ån något annat Det har en. 
inbiilningskraft som kunde blifva granden til 
oegennyttiga handlingar ; och man skulle med 
denna inbillning fora det til något godt, om 
blott dess politiska och dess religionsstiftelsef 
vore goda.

Man ser Calabres are som antaga til jordbru
ket med ert fiolspelare i spetsen, och då och 
då dansande for at hvila sig ifrån gåendet Alla 
år år en fest nåra Neapel, helgad åt grottans 
Madonna, hvarvid de unga flickorna dansa eliter 
ljudet af en liten trumma och casta guetter; 
och, det år ep sällsynt at de göra til vilkor uti 
deras giftermalscontracter at deras man skall 
föra dem alla år til denna fest Man ser en 
acteur på théatern i Neapel , nu åttatio år 
gammal, hvilken under sextio års tid har roat 
Neapolitanerne uti deras eomiska national-rôle, 
Pollichinell’n. Kan man forestålla sig hvad 
själens odödlighet skall blifva for en man 
som på detta sått upfyller sin långa lefnad? 
Folket i Neapel, har ej annat begrepp ottt
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sallheten an nöjet; men kårleken til nöjet år 
likväl båttre ån en stel egenkårlek.

Det år sant at detta folk ålskar penningen 
»1er ån något annat 5 om ni frågar vågen på 
gatan af någon såmre person, råcker lian ge
nast ut handen sedan han gjort et tecken: ty 
de åro mera tröga uti ord ån åtbörder; men 
deras smak for penningen år ej methodisk el
ler ôfverïagd ; de gifvå ut den så fort som den 
förvårfvas. Om penningen infördes bland de 
Vilda, så skulle de vilda begåra den på sam
ma sått. Hvad som i allmånhet egenteligen 
fattas denna nation, år kånslan af värdighet 
De göra ädelmod iga och välvilliga gjerningar 
af godt hjerta snarare ån af grundsatser: ty 
deras theori år i alla delar odngelig, o cir opi
nionen har i detta land ingen kraft. Men 
om någon karl eller fruntimmer undslipper 
denna moraliska anarchi, år dess upförande 
Verkeligen mera beundransvårdt ån på alla 
andra stållen, emedan ingenting uti de yttre 
omständigheterna år gynnande for dygden- 
5V an håmtar henne aldeles «tur sin sjal. La
garna eller sederna hvarken belöna eller 
straffa. Den som år dygdig år så mycket me- 
Va lijeltemodig, emedan han för denna orsak 
hvarken blir mera ansedd eller- antagen.
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fJto'm några hedrande undantag aro åe 
högsta ciasserna tåinmeligen lika de lågsta; 
de förras snille år ej stort mera upodladt ån 
de senares, och verldskånnedom år den enda 
yttre skilnad. Men midt uti denna råhet år 
et visst naturligt snille och fallenhet til alt,» 
gå at man knapt kunde förutse hvad en så
dan nation skulle blifva om hela styrelsens 
kraft vore rigtad på moral och uplysniog* 
Då det finnes ganska liten undervisning Uti 
Neapel, så finner man dår ånda hittils mera 
originalitet i caracteren ån snillet. Men de 
mårkvardiga mån af detta land, såsom abbé 
Galiani, Caraccioli m. fl, ågde, som man sä
ger, i högsta grad både skåmt och djupsin
nighet, sållsynta förståndets krafter, förening 
utom hvilken antingen pedanteriet eller lått— 
sinnigheten hindrar er at fatta sakernas råtta 
Varde !

Neapolitanska folket år i vissa afseendefl 
aldeles ohyfsat; men det år ej plumpt på lika 
sått som andra folkslag. Afven dess grofhet 
tråffar inbillningen. Africas strand som be
gränsar hafvet på andra sidan låter redan 
kanna sig, och det år någonting numidiskt uti 
de vilda rop man hör på alla sidor. Dess® 
bruna ansigten, denna klädsel sammansatt af

några
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ïtagra roda eller violetta tygstycken, hvilkas 
höga fårg drager til sig blicken; dessa dragier 
af trasor, hvilka likväl af denna artist-nation 
draperas med konst, gifva någonting pittoreskt 
åt hopen, då man deremot på andra orter 
ser hos det sämre folket blott hyfsningens elän
de. En viss smak for prydnad och decora- 
tioner finnes ofta i Neapel förenad med en 
fullkomlig brist af det nödvändiga och be- 
qvåmliga. Bodarna åro angenämt prydda med 
blomster och frugter. Några hafva et utseen
de af högtidlighet som hvarken har sitt ur
sprung från öfverflöd eller allman lycksalig
het, utan blott från inbillningens lifaktighet; 
taan vill fågna ögonen framför alt. Det mil
da climatet tillåter alla slags handtterkare at 
arbeta på gatan. Skräddare gora dår kläder, 
tracteurerna gifva måltider, och då de husli
ga göromålen således gå för sig ute, mång
faldigas rörelsen på tusen sålt. Sånger, dan
sar, stojande lekar, instämma tåmmeligen vål 
med hela detta skådespel; och det fins intet 
land dår man tydeligare finner skilnaden emel
lan at roa sig och vara lycklig. Ånteligen. 
kommer man ifrån den inre staden för at,an
lända til quäferna, från hvilka man ser hafvet 
och Vesuvius, oclr man glömmer då alt hvad 
man vet om menniskoma.

Del. 10



o swald och Corinna koramo til Nea-» 
pel under det at Vesuvii utbrott ånnu fort
for. Om dagen var det blott en svart rök som 
kunde förblandas med molnen; men om af
tonen, då de gingo ut på balcongen af deras 
hus, rönte de en aldeles ovåntad rörelse. Den
na eldflod nedstiger til hafvet, och dess lå
gande böljor, lika hafsvågorna, uttrycka lik
som de en outtröttlig rörelses hastiga och oat- 
fcrutna fortgång. Man skulle lycka at natu
ren, då den förskapar sig uti sårskildta ele- 
menter likvål altid bibehåller några spår af 
den törsta och enda tankan. Detta phéno
mène förorsakar en verkelig hjertklappning. 
Man år annars så van vid de yttre föremålen 
at man knapt blir varse deras tilvarelse; och 
man emottager nåstan inga nya intryck af 
detta slag uti våra prosaiska landskaper; men 
hastigt förnyar sig den förundran som horde 
förorsakas af verlden, vid åsynen af et obe
kant underverk i skapelsen: hela vår varelse 
blir uprörd af denna naturens förmåga, hvar- 
ifrån samhållsförbindelser långe dragit oss; vi 
kånna at denna verldens största mystèrer ej 
alla besta uti menniskan, och at en kraft som 
år oberoende af henne, beskyddar eller hotar 
henne, enligt lagar som hon ej förmår genom- 
hånga, Oswald och Corinna beslöt© at
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stiga up til Vesuvius 5 och den fara soin 
kunde vara uti detta företag spridde et be
hag mera ôfver et förslag som de skulle ut
föra tilsammans.

TREDJE CAPITLET.TREDJE CAPITLET.

Et engelskt krigsskepp lag vid dentta tid uti 
Neapels hamn, uppå hvilket guustjenst hölls 
alla söndagar- Capitaine« och de engelsmän 
som voro uti Neapel löreslogo lord Nelvii 
at dagett derpå fara til skeppet Hall antog 
tilbudet utan at i början tanka på om han 
skulle föra med sig Corinna» och pa hvad 
sått han skulle presentera henne för sitta lands
man. Han plågades hela natten af denna 
oro. Då han följande morgonen cspatserade 
med Corinna nåra hamnen5 och var iårdig 
at råda henne at ej följa ined til skeppet, såg 
lian en engelsk slup ankomma förd af tio ma
troser, klådde i kvitt, med svarta sammets- 
mössor på hufvudet, och en sillVer-leopård 
broderad på mössan: en ung officer Steg i 
land, och i det hatt halsade Corinna med
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ïiamnet lady N e î y i 1, föres! og han henne at 
stiga x slupen fSr at begifva sig til skeppet. 
,Vid detta namn biet C o r i n rf a förvirrad, rod
nade och slog ned ögonen. Oswald tyck
tes tveka et ögonblick; sedan tog han hastigt 
hennes hand och sade til henne pä engel
ska: ■— konij båsta van! —- och hon följd© 
honom.

Vågornas buller och matrosernas tystnad, 
hvilka med en undransvård ordning icke gjor
de en enda fåfäng rörelse, icke sade et enda 
onyttigt ord, och rodde slupen skyndsamt på 
det haf hvilket de så många gånger öfverfarit, 
ingaf tankfullhet För öfrigt vågade Corinna 
ej göra lord N el vil någon fråga om hvad 
som föregick. Hon bjöd til gissa lians för
slag, och trodde ej (hvilket lik vål altid år det 
måst sannolika) at han ej hade något, och 
at han öfverlemnade sig åt hvarje ny tilfållig— 
het. Et ögonblick föreställde hon sig at han 
förde henne til gudstjensten för at dår ta
ga henne til maka; och denna tanka gaf 
henne detta ögonblick mera fasa ån' sållhet: 
hon tyckte at hon skulle öfvergifva Italien 
och återvända til England, dar hon hade 
dit mycket. Sedernas och vanans strångh 
uti detta land kom för hennes tanka, och 
sjelfva kårleken kunde ej fullkomligt segra qf-
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ver hennes oroliga minnen. Huru mycket 
skall hon likväl, uti andra omständigheter, 
förundra sig öfver dessa tankar, huru hastigt 
de ån gingo förbi! huru skall hon icke af~ 
svårja dem!

Corinna upsteg på skeppet, hvars inre 
Var underhållit med den mast utsökta omsorg 
och snygghet. Man afvagtade capitainens rost, 
hvilken förlängdes och uprepades från ena 
bordet til det andra genom commando och 
lydnad. Den subordination, alfvarsamhet, 
ordentlighet, tystnad, som man blef varse på 
detta skepp, var bilden af en fri och string 
samhällsordning, til motsats af detta Neapel, 
så lifligt, så passionneradt, så stojande. Os
wald var sysselsatt med Corinna och det 
intryck hon skulle röna; men han var också 

.ibland hänförd af nöjet at återfinna sitt fä
dernesland. Ty år ej et skepp midt uti haf- 
yet den verkliga hemluften för en engelsman ? 
Oswald spatserade med de engelsman 
som voro om bord för at få veta nyheter 
från England, och talade om sitt land och 
om politiquen. Emedlertid var Corinna i 
sållskap med engelskor som kommit från Nea
pel at bevista gusdtjensten. De voro omgifi» 
na af sina barn, vackra som dagen, men 
blyga §om mödrarna, och intet -ord sades in-
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fôr en ny bekantskap. Detta tvang, denna 
tystnad, besvarade Corinna; fion lyftade 
ögonen mot det vackra Neapel, mot dess 
blomstrande stränder, mot dess uplifvade um
gänge, och hon suckade, Lyckligtvis hlef Os
wald ej varse detta; tvärtom, da han såg 
henne sittande bland engelska fruntimmer, 
med sina svarta ögonlock nedslagna som de
ras blonda, och rattande sig i alt efter deras 
jplågseder, rönte han en känsla af glädje, För- 
gafyes finner en engelsman et ögonblick be
hag uti främmande seder; bans hjerta åter
vänder altid tU hans : lefnads första intryck. 
Om ni frågar engelsman som segla på, et skepp 
vid verldens anda, hvart de åmna sig, skola 
de svara er; — hem, (home) om det |r til 
England de återvånda, Deras önskningar, de
ras känslor, p| hvad alstånd som hålst lrån 
deras fädernesland, åro altid vanda dit,

Man nedsteg mellan de tvånne första dac
hen for at afhöra gudstj ensten, och Çorin- 
n a blef enart varse at hennes tanka var utan 
grund, och at lord Nelvii ej hade detta 
högtidliga förslag som hon i början föreställt 
sig. Då förebrådde hon sig at hafva fruktat 
-det, och kände å nyo förvirring öfver sin be
lägenhet; ty alla som funnos dår trillade ej 
at hon var lord Nelyils hustru, och hon
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hade éj âgt styrka at såga et enda ord som 
kunde förstora eller stadfästa denna tanka. 
Oswald led åfven ganska mycket; men ibland 
tusen sällsynta egenskaper hade han mycken 
svaghet och obeslutsamhet uti caracteren. 
Dessa fel åro ej synliga for den som har dem; 
de taga for hans åsyn en ny form vid hvar- 
je tillåtlighet : ibland år det försigtighet, kåm- 
slofullhet eller granlagenhet som aflågsnar 
stunden at taga et parti, och som förlånga en 
oviss belägenhet: nåstan aldrig kånner man 
at det år samma caracter som gifver at alla 
omständigheter en lika slags olågenhet

Corinna, oagtadt de ledsamma tankar 
som sysselsatte henne, emottog likvål et djupt 
intryck af det skådespel hvartil hon blef vitne. 
Ingen ting talar i sanning mera til sjålen ån 
en gudstjenst på et skepp ; och den reformer
ta religionens ådla enkelhet synes égenteligen 
låmp ad til de känslor man då röner. En ung 
man gjorde tjenst som skeppspredikant; han 
predikade med en stadig och ljuf röst, och 
hans utseende hade strängheten af en ren sjal 
uti ungdomen. Denna stränghet innefattar et 
begrepp om styrka som passar för religionen 
predikad under krigets faror. Vid vissa stun
der uplåste den engelska prästen böner hvar- 
al de sista orden uprepades af hela forsarn-



lingen. Dessa orediga och likvåi tämligen 
ljufva roster, komma efter vissa uppehåll at 
aterlifva interesset och rörelsen, hfatroserna, 
officerarne, capitainen, folio ofta ned påknå, 
isynnerhet vid dessa ord; -, Herre, gör oss 
barmhertighet! (Lord have mercy upon, us). Ca
pitamens sabel hvilken man sâg slåpa bredevid 
honom under det han lâg pâ knå, påminte 
om den ådk föreningen af ödmjukhet inför Gud 
och oförskrackthet emot menniskor, hvilken 
gor krigsmannens audagt så rörande; och un
der det at alt detta tappra loi k bad til harar
nas Gud, säg man halvet, då lugnt, igenom 
styckegluggarna, och ibland tycktes dess vå
gors låtta susning blott såga; — Edra böner 
årq horda, < Prästen slutade gudstjensten med 
den hön som ar enskildt lör de engelska ma
troserna, Mätte Gud» saga de, göra o.s.s den j 
nådm at utväxtes hunna försvara vår lyckliga con
stitution, och at vid vår hçmAomit återfinna den 
husliga sällheten! Hvflka sköna kånsior åro ej 
förenade uti dessa enkla ord! de långa och 
trägna studier som sj o v ett e n sk ap e n fordrar» 
jåmte skepslelhadens stränghet, göra af et 
skepp liksom et krigskloster midt uti hafvet, 
och ordentligheten af de måst alfvarsamma sys
selsättningar ar ej dår afbruten genom annat 
ån faror och döden. Ofta uttrycka sig ma-
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troserna, oagfarlt deras krigiska Vanor, med 
mycken ljufhet, och visa et synnerligt med
lidande for qvinnor och barn, dl sadane fin
nas om bord. Man år så mycket mera rörd 
af dessa kånslor, då man vel med hvilken 
köld de utsatta sig lör krigets och hafvets 
förfärliga faror, bland hvilka senare menni- 
skans nårvaro har någonting ôfveïnatnrligt 

Corinna och lord Nelvil stego åter på 
slupen som skullefora dem tilbaka ; de åter- 
sågo detta Neapel byggt, uti amphitéater, 
liksom for at med beqvåmlighet åskåda natu
rens högtid, och Corinna, då hon steg up 
på stranden, kunde ej afhålla sig från ,en 
kånsla af glädje. Om lord Nelvil kunnat 
gissa denna kånsla skulle han blifvit lifligt 
sårad deraf, kan hånda med skål ; och likväl 
hade han varit orättvis emot Corinna, ty 
hon älskade honom med passion, oagtadt det 
plågsamma intryck hon kånde genom minnet 
af et land dår grymma omständigheter hade 
gjort henne olycklig. Hennes inbillning var 
flygtig, uti hennes hjerta var en stor förmå
ga at ålska; men'talangen, och talangen i syn
nerhet hos en qvinna, förorsakar en fallen
het til ledsnad, et behof af förströelse som. 
den djupaste passion ej förmår helt och hål
lit förskingra, Föreställningen af et enformigt
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lif, åfven i sållheténs skote, upvåcker fasa 
hos et sinne som har behof af ombyte. Det 
år blott da man har ringa vind i seglen som 
man altid kan följa stranden, men inbillnin
gen afviker fastån kånslofullheten år trogenj 
så år det åtminstone intil dess at olyckan ut
plånar alla dessa obetånksamheter, och qyar- 
lemnar blott en-enda tanka, och låter kanna 
blott en enda sorg.

O swa 1 d tilråknade Corinnas tankfull
het blott åt den förvirring hon ånnu kånde 
ofver namnet lady Nelvil som engelsman
nen gifvit henne, och under liflig förebråelse 
at ej hafya dragit henne derutur, fruktade 
han at hon skulle anse honom för lättsinnig. 
Han började då, för at ånteligen komma til 
den så långe önskade förklaringen, at erbju
da henne berättelsen af sin egen historia. — 
Jag vill tala först, sade han til henne, och 
ditt förtroende skall följa derpå. — Ja utan 
tvifvel, svarade Corinna darrande, det må
ste vål så ske, Nå val, hvilken dag, hvilken 
timma? Då du har talat , , . , vill jag såga 
alt. — Huru smärtsamt uprörd synes du icke 
vara! återtog Oswald, Hvad, skall du då 
altid kanna denna farhoga för din vån, detta 
misstroende til hans bjerta? -— Nej, det må
ste ske, fortfor Corinna; jag har skrifvit

C O R X K N A'



alt : om du vill det, skall jag i morgon---- —
I morgon sade lord Nel vil, skola vi upsli- 
ga til Vesuvius; jag vill betragta med dig 
detta förvånande underverk, låra af dig at be
undra det, och irader sjelfva resan, om jag 
har styrka dertil, skall du. i å lara kanna alt 
hvad som har gemenskap med mitt ode. Mitt 
förtroende måste föregå ditt, mitt . hjerta har 
beslutat de ila. — Nå vål, ja, återtog Co
rinna, du skänker mig då ånnu morgonda
gen: jag tackar dig lör denna dag, Ack! hvem 
Vet om du altid skall blifva densamme for 
rnig sedan jag opnat för dig mitt hjerta, hvem. 
Vet det! och skulle jag kunna undvika at båf- 
Va for detta tvifvel? —

EUEn Italien. '1-1)5

FJERDE CAPITLET.

Pompe i as ruiner åro på samma sida vid h a I'
Ve I: som Vesuvius, och det var genom dessa 
ruiner som Corinna och lord Nel vil bör
jade deras resa, De voro bagge tysta; ty stun
den til deras ödes aigorande nalkades, och 
detta svålVatide hopp hvilket de så lange nju-
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tit f och hvilket sa vål ôfverensstammer med 
den sorglöshet som ingifves af Italiens climat, 
skulle ånteligen förbytas uti et beståmdt öde- 
De sago tilsammans Pdmpeja, denna måst 
besynnerliga af fornlidrens miner. I Rom 
finner man nästan inga andra qvarlefvor ån 
efter publiqna monumenter, och dessa monu
menter teckna blott de förflutna seklers poli
tiska historia; men uti Pornpeja år det de 
gamles privata lefnad som visar sig for er 
sådan den var. Vulcanen som betackt denna 
stad med aska har beskyddat den for tidens 
skymfande. Aldrig skulle byggnader utsatte 
lör luften på detta sått bibehållit sig, och 
detta begrafda minne har upstått helt och 
hållit. Målningarna, bronzerna, voro ånnu 
vid deras första skönhet, och alt hvad som 
tjenar til bruk i hushållet har bibehållit sig 
på et förfärligt sått. Karlen åro ånnu tilred- 
da för nåsta dags högtid; det mjöl som skul
le knådas ar ånnu dår: qvarlefvorna af et 
fruntimmer båra ånnu de prydnader som hon 
åmnat nyttja på den högtidsdag hvilken stör
des af vulcanen, och hennes förtorkade ar
mar upfylîa ej mer de armband af diaman
ter som ånnu omgifva dem. Man kan in
genstädes få se en mera träffande bild aflif- 
yets hastiga afbrott. Spår efter hjulen åro
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tydeligen intryckta på ■ gatstenarne, och ste
nar vid brädden af brunnarne visa spår efter 
tågen som småningom hafva urgröpt dem. Man 
ser Innu på murarna af et corps de garde 
de illa tecknade bokståfver, de plumpt utka
stade figurer som soldaterna ritade at fôrdrif- 
Va tiden, medan denna tid var i antag for at 
Upsluka dem. Då man ställer sig midt uti 
korsgatorna, hvarifrån. man ser åt alla sidor 
af den stad som ån nu år qvar, tycker man . 
sig vänta någon, man tycker at herm i huset 
år nåra at komma; och sjelfva det utseende 
af lif som denna vistelseort framställer, ger 
en så mycket mera sorglig kånsla öfver dess 
eviga tystnad.. Det år med petrificerade lava
stycken som de flåste af dessa hus åro bygg
da, och dessa hafva blifvit begrafne af andra 
lavor. Således, ruin på ruin, och grafvar på 
grafvar. Denna historia af verlden dår -epo
kerna råknas från qvarlefvor til qvarlefvor, 
detta menskliga lif hyilkets spår följes vid 
skenet af de vulcaner som förtärt det, up- 
fyller hjertat med en djup melancholi. Ack 
huru långe har icke menniskan varit til! hu
ru långe har hon icke lefvat, och lidit, och 
dodt! hvar skall man återfinna hennes kän
slor och tankar? Den luft man andas i dessa 
miner, bår den åniw intryck der af, eller åro



i 58'- ■ CoïMiTNA

de for altid förvarade i himlen dår odödliga 
heten rader ? Några förbrända blad af manu
script« - som blifvit famine uti Hterculanuai 
och Porapeja, och hvilka man jbjhdér til at 
uprulla' uti Portier, åro alt livad som återstår 
oss til kännedom ai de olyckliga offer som vul- 
eanen, jordens åskvigg, fortärt. Men då 
man går förbi denna aska som konsten en
sam förmår uplifva, vågar man knapt andas, 
af fruktan at någon ilagt skall bortföra det
ta stoft itti hvilket några ådla begrepp S finir 
kan hånda åro intryckte. C

De publika byggnaderna uti sjelfva denna 
städen Pompeja, hvilkeri var en af de minsta 
uti Italien, åro likvål tåmmeligen vackra. De 
gamles yppighet hade nås tan altid det pu~ 
bliqua interesset til föremål. Deras enskildta 
hus år o ganska små, ocl man finner ej dår 
någon eftersökt prägt; men liflig smak for de 
skona konsterna låter der allid se sig. Nåstan 
hela innanredet var .prydt med de vackraste 
målningar och artistiskt arbetade goli af mo
saik. Uppå manga af dessa golf finner man 
skrifvit: salve. — Detta ord finnes åfveh pji 
dorrtrosklarne. Denna hälsning var visst ej 
en blott liöllighet, utan åfven en kallelse af 
gastfriheten. Rummen åro särdeles trånga, 
svagt up lys ta, aldrig med fönster åt gatan.
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ech ligga nåstan alla åt en portique som år 
i det inre af huset tillika med den marmor-» 
gård som omgifves deraf. Midt på denna 
gård år en enkelt prydd cistern. Det år ty- 
deligt genom detta slags boningssått, at de 
gaukle lefde nåstan altid i fria luften, och at 
de åfven dår. emottogo sina vanner, ingen
ting ger et mera ijuft och vällustigt begrepp 
om varelsen, ån detta climat som så förtro
ligt förenar menniskan med naturen. Det 
tyckes at samtalstonen och umginget skulle 
Varit annorlunda med sådana vanor ån uti 
de land dår kölden tvingar at sluta sig innom 
husen. Man förstår båttre Platos dialoger då 
ölan sér dessa portiquer under hvilka de gam
le halfva dagen spatserade. D,e voro altid 
uplifvade af en skon himmels åsyn : samhälls
ordningen, efter deras föreställning, var ej 
en stel förbindelse' emellan uträkning och för
måga, men en lycklig förening af stiftelser 
som upvåckte förmögenheterna, »utvecklade 
själen, och gaf menniskan sitt eget och sina 
likars fullkomnande til föremål.

Antiken ingifver en omåttelig nyfikenhet 
De lårda som blott sysselsatta sig at sanda en 
myckenhet namn som de fcaila historien, åro 
Visserligen utan all slags inbi-llningakraft. Men 

genomtrånga det förflutna, at rapsaka méjn-



niskolijerlat genom seklerna, fatta en hantb* 
ling genom et ord, och en nations caracter 
och seder génom en handling, at gå tilbaka 
til de måst aflågsna tider for at begripa hunt 
jorden i sin första ungdom syntes for men- 
niskornas blickar, och huru de då buro den
na gåfva af lifvel livilken hyfsningen sedan 
så mycket insnårdt; detta år bildmngskraftens 
ståndiga utarbetning, hvilken gissar och up- 
tåcker likaså sköna hemligheter som kunna 
blifv-a oss uppenbarade al eftertänka eller stu
dier. Detta slags interesse och sysselsättning 
hade mycket behag for Ostvald, och han 
uprepade ofta for Corinna, at om ej så åd
ia Interessen kallade honom uti hans hem- 
bygd, skulle han blott finna Ii fy et drågeligt 
på sådana stållen dår historiens monumenter 
kunde blifva i stållet lör den varelse man 
åger. Man bor åtminstone sakna åran då det 
ej mer år möjligt at vinna henne. Endast 
glömska förnedrar sjålen; men hon kan söka 
en fristad uti det förflutna, då stela omstän
digheter i det närvarande beröfva handlingar- 
ne deras ändamål.

Då Corinna och lord Nelvil gingo ut 
ifrån Pompeja och återreste til Portici, blef- 
To de onagilne af in v ån ar ne som ifrigt ville

öfver-
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öfvertala dem at se berget, sa kalla de Vesu
vius. Behôfs det vål nåmnas? Det år Nea i 
politanefnes åra och fädernesland; deras land 
år utmärkt af detta underverk. Oswald vil-' 
le at Corinna skulle bli buren uti en slags 
bårstol .anda til St. Salvadors' eremitage, 
som ligger på halfva vågen til berget, och 
hvarest de resande vanligén hvila innan de 
företaga vandringen up til toppen. Han steg 
til håst bredvid henné for at hafva upsigt öf- 
Ver de som buro henne, och ju mera hans 
hjerta var upfylldt med de adla tankar som 
ingifvas af naturen och historien, ju mera 
dyrkade han Corinna.

Vid foten af Vesuvius år det måst fragt- 
bara och bast brukade land som finnes uti 
konungariket Neapel, det vill såga, uti det 
land som himlen måst gynnat. Den namn
kunniga vinranka hvars salt kallas Lacryma. 
Christi linnes på detta stålle, och straxt bred
vid de tragter som åro förödda af lavan. Man 
skulle tro at naturen har gjort sitt yttersta 
bemödande på detta ram som år så nåra vul- 
canen, och at hon prydt sig med sina vac
kraste skänker innan hon skulle forgås. Då 
man stiger högre up, och vånder sig tilbaka, 
blir man varse Neapel och dec. skona land- 

Del. z, U



stråcka som omgifver det. Solslrålarne gora 
hafvet tindrande som diamanter, men hela 
»kapelséns härlighet aftager småningom anda 
tip åt til den jord af aska och rök som förut 
anmåler vulcanens granskap,. De förra åren» 
$ernbaltiga lavor rista på jordytan sina breda 
och svarta faror, och alt år ofrugtbart om
kring dem. Vid en viss höjd flyger ej mer 
någon fogel, vid en annan blifva vaxter myc
ket sällsynta, Innu högre finna sjelfva insec- 
terna brist på all näring uti denna förödda 
natur. Til slut försvinner alt hvad som har 
lif, ni ingår i de dödas rike, och den pulvri
serade jordens aska rullar ensam under c dra 
slintande fötter.

Né greggl m armenti
Guida bifolco mai, guida pastoré.

'Åldrig forer htrden eller vallherden på dma 
rum hvärken deras får eller hjordar.

r En eremit bor dår på grånsen mellan lif- 
tfet och döden. Et tråd, vegetationens sista 
afsked, år framför hans dörr; och det år * 
skuggan af dess bleka löf som resande vanli
gen afvagta natten för at fortsatta vågen. Ty 
^id dagsljuset synes Ve&uvii eld blott som et 
moln af rök, och lavan, som år glödgad osa 
«Witten, år blott mörk vid solskenet. Denn#
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förvandling år i sig sjelf et skönt skådespel,; 
k vilket hvarje afton förnyar den förundran 
som annars kunde forsvagas genom vanan a£ 
samma utsigt. Intrycket af detta stille, desjs 
djupa ensligliet, gåfvo lord N e 1 v i I mçra styr
ka at uppenbara sina hemliga känslor; och da 
han önskade upliiva Corinnas förtroende^ 
biföll han at tala, och sade til henne med 
en liflig rörelse: — Du vill låsa i djupet af 
din olycklige våns sjal; nå vål ! jag vill be- 
kånna alt för dig: mittå sår skola öpnas å 
nyo, jag kånner det; men i nårvaro af denna 
oföränderliga natur, bor man vål så mycket 
frukta för det som tiden drager med sig? —»

Slut på Andra Delens Får sta Stycke*
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tolfte boken

Lord ISPervxrs

FQHSTÄ CAPÏTLET.

Jag har blifvit Upfbstrad i min fars lius 

en ömhet, med en godhet, hvdken jag sa 
mycket mera beundrar sedan jag känner men- 
„iskorna. Jag har aldrig llskat någonting me« 
ra fullkomligt ån min far, och likväl tycke» 
mig at om jag hade kant som jag nu känner, 
huru mycket hans earacter var ovanlig i verb 
den , skulle min tilgifvenhet varit annu mer« 
liflig och oinskränkt. Jag påminner ^mig tu« 
sende drag af hans lefnad, hvdka då syntes» 
mig ganska enkla, emedan min far ansåg dem 
så och hvilka nu smärtsamt upropa mig da 
ia<T förstår deras vårde. De förebråelser mara 
lör sig mot en person som var oss kar, och 
hvilken ej mera år til, gifver begrepp « 
hvad de eviga straffen kunde blifvaj, or» de*|
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gudomliga barmhertigheten ej kom at lindra 
en sidan smarta.

Jag var lycklig och lugn hos min far, 
»fen jag önskade resa innan jag skulle anta
ga tjenst vid arméen. Uti mitt land finnes 
den vackraste civila bana för den som har 
Vältalighet ; men jag hade, jag har afven an- 
nu en sä stor blyghet, at det skulle blifvit 
jnig ganska svart at tala inför pubiiquen, och 
|ag föredrog krigssiandet. Jag tyckte mera 
om at hafva at göra med sakra faror ån möj
lig afsmak. Min egenkårlek år i alla afseen- 
den mera lättrörd ån årelysten, och jag har 
al tid funnit at menniskorna visa sig för in
billningen som spöken då de ogilla er, och 
som pygraéer dl de smickra er. Jag hade 
lust at resa til Frankrike, dår denna revolu
tion nyss utbrustit, h vilken oagtadt menni- 
skoslågtets alder, hade lust at börja verldens 
historia på nytt. Min far hade bibehållit nå
gra fördomar mot Paris, hvilket han sett mot 
slutet af Ludvig d. 15;des regering, och han 
kunde ej förstå huru cotterier skulle kunna 
förbytas til en nation, anspråk til dygder, 
©ch fafånga til enthousiasm. Likvål samtyckte 
han den resa jag önskade, emedan han fruk
tade at fordra någonting: han hade en slags 
jorvlrring &ver faders våldet, då ej skyldig-
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liefen befaîlte honom at göra bruk deraf. Han 
befarade allid at detta 'valde skulle bortskym
ma sanningen, denna renhet af tilgifvenhe- 
ten som har sitt ursprung frän det mast fria 
och obundna uti vår natur, och han kånde 
framför alt behof at bli ålskad. Han tillåt 
mig af denna orsak vid början af 1791, da 
jag var tjuguet år gammal, sex månaders vi
stande i Frankrike, oeh jag reste för at låra 
kanna denna nation som år oss så nåra, och 
likvål så olik genom sina stiftelser och de 
Vanor som deraf upkomrnit.

Jag trodde mig aldrig kunna ålska detta 
land; jag hade de fördomar deremot som 
blifva oss ingifne af den engelska stoltheten 
och alfvarsamheten. Jag fruktade gåckeriet 
emot all hjertats och tankans dyrkan; och 
jag afskydde denna konst at qvåfva alla ut- 
flygter och at borttaga förtjusningen från all 
kåi-lek. Grunden til denna så mycket beröm
da glättighet syntes mig vara ganska bedröf- 
lig, emedan den slog til döds mina kåraste 
kånslor. Jag kånde ej då de rigtigt agtnings- 
tårda fransoser; och dessa förena med de 
ådlaste egenskaper de måst behagliga maner. 
Jag blef bestört öfver den enkelhet, den fri
het, som rådde uti Parisiska societéterna. De 
största interessen voro dår vidrörda utan lått»
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sinnighet och utan pedanteri; de djupaste 
ideér tycktes liafva blifvit sällskapstonens arfs- 
lott, och verldens revolution tycktes blott aga 
rum lor at göra Parisiska societéten mera 
älskvärd. Jag trallade karlar med verkliga 
kunskaper, med förtråffellga talanger, uplif- 
vade af begäret at behaga mera än af behol« 
Vet at vara nyttiga, hvilka sökte en salongs 
bifall åfVen efter en tribuns, och lefde i frun- 
timmersåilskap lör at blilVa gillade mer ån 
ålskade.

Alt var i Paris fullkomligt vål förbundit i 
åfseende på den yttre trefnaden. Det Fans 
intet tvång uti lifvets småsaker; egoism i grun
den, men aldrig i formerna; en rörelse, et 
interesse som uptog alla edra dagar utan at 
gifva er någon Irugt deraf, men också utan 
at ni kände deras tyngd; en snabbhet i fatt- 
ningsgåfvan som tillåt at utvisa och begripa 
genom et ord hvad som annars skulle, 'for
drat en lång utveckling; et efterapningssnilie 
$om kanske kunde bli et hinder för alt verk-?, 
ligt oberoende, men som in forer uti Konver
sationen denna slags» enighet och artighet som 
man ej finner på andra stalled; ånteligen et 
lått sått at tilbringa lifvet, at skifta det, at 
befria det från eftertankan utan at beröfva 
iiet snillets njutningar. Til alla dessa ut vä-
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gar af förströelse får mån tillägga speciacler«- 
na, utlånningarne, nyheterna, och ni skall 
fa begrepp om den mast sållskäpslika stad som 
finnes i veritlen. Jag förundrar mig n åstan at 
nämna dess namn uti denna eremitage, miåt 
uti en oken, vid andra ytterligheten af de in
tryck som giftas af . den måst verksamma folk
mängd i verlden; men jag har bordt måla för 
dig detta hemvist och dess verkan på mig.

Tror du det, Corinna, nu då du har 
kånt mig så mörk och nedslagen, at jag lat 
förleda mig af denna qvickä hvirfvel ? jag var 
ganska nöjd at ej kanna et ögonblicks leds- 
Siad, om jag ån ej skulle kånt et ögonblicks 
eftertänka, och at förslöa hos mig förmågan 
at lida, fastån förmågan at ålska hade kän
ning deraf. Om jag kan dömma af mig sjelf 
så tycker jag at en man med en känslofull 
och alfvaf sam . caractér kan blifva uttröttad 
just genom sina intrycks djuphet och styrka: 
han återkommer altid tik si o natur, men det 
som leder honom derifrån, gör honom godt 
åtminstone för en tid. Det år då du upiiöjer 
snig öfver mig sjelf, Corinna, som du sking^* 
rar min naturliga mjåltsjuka; det var genom 
förringande af mit vefkelijga Värde,: som "em 
qvinna, cm hvilken jag shaft skall tala, döf- 
yade uiia «ivaïtès «orgsejahet Likyul, k03»"
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ladt jag tattat smak for Parisiska ïefhadeii} 
skulle hon ej lange varit mig nog, om jag 
ej vunnit en mans vånskap som var et full
komligt mönster af den . fransyska caractère» 
uti dess gamla Irlighet,, och af det fransyska 
*nillet uti dess nya odling;

Jag såger dig ej, min vån, de personers 
yerkeliga namn som jag har at omtala, och 
du skall första hvad som förbinder mig at 
dölja dem, då du får höra fortsättningen af 
denna historia. Gref Raimond var af Frank
rikes första familier ; han hade i sin sjal all 
sina förfaders ridderliga stolthet, och hans 
förstånd antog phiiosophiska idéer då de bé- 
ffallte honom personliga upoffringar. Han ha
de ej verksamt blandat sig uti revolutionen 5 
men han ålskade hvad som var ådelt hos 
bagge partierna ; erkänslans mod hos det ena, 
kårlek til friheten hos det andra; alt hvad 
som var oegennyttigt behagade honom. Alla 
de förtrycktas sak tycktes honom vara rätt
vis, och denna ädelmodiga caracter var ån- 
nu mera uphöjd af den största liknöjdhet om 
sitt eget lif. Han kånde sig ej just aldeles 
olycklig, men det var en sådan stridighet 
emellan hans sjal och societéten, at den dag
liga plåga han kånde deraf skiljde honom 
irâtî sig sjelf. Jag var nog lycklig at interes-



äCFci gret Ramionå ; han önskade ötvervmua 
min naturliga blyghet, och fôr at besegra den 
gaf han åt vår förbindelse et verkeligen ro
mantiskt vånskaps - coquetterx ; han kånde ej 
något hinder, h vark en för at göra en stor 
tjenst, eller gifva et litet nöje. Han ville 
bosåtta sig hälften af året i England för at ej 
skiljas ifrån mig; jag hade mycken möda at 
hindra honom från at dela med mig alt hvad 
lian ågde.

— Jag liar blott en syster, sade han til 
mig, gift med en ganska rik gubbe, och jag år 
fullkomligt fri at göra hvad jag vill med min 
©gendom. Också skall denna revolution tagn 
en elak vändning, och jag kan lått förlora 
lifvet; låt mig då njuta hvad jag har, da ni 
anser det som ert. — Ack! den ådle Rai
mond förutsåg ganska vål hvad som akull® 
hånda. Då man år i stånd at kanna sig sjelf, 
bedrager man sig sållan på sitt öde; och anin
gar åro oftast ej annat ån et omdöme öfver 
sig sjelf hvilket man ånira ej fullkomligt gi£* 
vit sig tilkànna. Gref Raimond, ådel, uprigtig, 
åfven oförsigtig, visade hela sin sjal utvårtes. 
En sådan caracter var et nytt nöje för mig : 
hos oss åro själens skatter ej så latt utsatta 
för blicken, och vi hafvn biil vit vande at 
tvifla på alt hvad som visar sig; men denna
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utgjutande godhet livilken jag fajm Ilos min 
vanf gaf mig njutningar som voro pl en gang 
latta och sakra: och jag hade ingen tvifvel 
om han£ egenskaper,, fastån de alla visade 
sig iMu första ögonblicket Jag kände ingen 
hlyghet uti mina förbindelser med honom, 
och. hyad Innu var båttre, han gjorde at jag 
trifdes håldre med mig sjelh Sådan var 
den åiskvårda fransos for hvilken jag kant 
denna fullkomliga vånskap, detta krigskam
rats broderskap, af hvilket man blott uti ung
domen år i stånd, innan man lårt kanna med- 
tåflan, innan den oåterkalleligt utstakade ba
nan ristar och afdelar framtidens falt

En dag sade gref Raimond til mig : — 
min' syster ar enka, och jag ar glad däråt; 
jag tyckte ej om hennes giftermål 5 hon hade 
emottagit den gubbes hand som nyss blifvit 
död,^på en tid då vi ingendera hade någon 
förmögenhet; ty min kommer från et arf som 
nyligen tilfallit mig; men likvål hade jag i 
sinom tid satt mig emot denna förening sa. 
mycket jag kunnat; jag tycker ej om at man 
gör någonting af uträkning, och aldraminst den 
måst högtidliga handling af sin lefnad. Men 
hon har likvål upfört sig förtråffeligt med den 
man som hon ej ålskade; i verldens Ögon år 
ingenting at såga pä alt detta; nu då hon år



fri kommer hon tilbaka at bo hos mig. Ni 
skall få se henne; hon år en ganska ålskvård 
person i längden : och ni engelsman ålsken at 
göra uptåckteiv Jag för min del tycker det 
vara mera angenämt at straxt låsa alt uti 
physionomiem; likvål båsta Oswald, hafva 
edra indragna maner aldrig besvärat inigj 
men min systers plåga mig något litet — 

Fru rTÄrbigny, gref Kaunonds syster, an- 
!kom följande morgonen, och jag blef henne 
förestaJd samma afton; hon hade anletsdrag 
lika brödren, et uttal af lika förhållande,,men 
et helt annorlunda sått at accentuera, och 
mycket mera indragen Enhet uti uttrycket af 
sin blick ; hennes figur vär föröfrigt ganska 
angenäm,, hennes vax t full af behag, och uti 
alla hennes rörelser var en fullkomlig ele
gance ; hon sade ej et ord som ej var pas
sande; hon felade ej uti någon slags upmårkn 
samhet, utan at hennes artighet var på min
sta sått öfverdrifven; hon smickrade egenkår- 
leken med mycken skicklighet, och visade at 
man behagade henne utan at nånsin blott
ställa sig: ty uti alt hvad som hörde til kån- 
slofullhet, uttryckte hon sig liksom hon £ 
detta åinne ville undandraga för andra hvad 
som föregiqk i hennes lijerta. Detta sått tyck- 
t$s hafva en likhet med fruntimren it mitt
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land soin förledde mig; jag tyckte vaî at fm 
d’Arbigny förrådde nog ofta hvad hon påstod 
sig vilja dölja, och at händelsen ej framställ
de alla de tilfållen al motvilliga rörelser sont 
upkommo omkring henne; men denna refle
xion rörde blott flyg tigt mitt sinne, och hvad 
jag vanligen kånde uti fru d’Arbignys sail-' 
skap var ganska ljuft och nytt för mig.

Ingen hade nånsin smickrat mig. Ho8 oss 
kånner man djupt både kårlekenvoch den en- 
thousiasm som derat ingifves; men konsten 
at insmyga sig i hjertat genom egenkårleken 
år ganska litet kand. Jag kom dessutom nyss 
från universitetet, och ingen hade dittils uti 
England gifvit någon upmårksamhet på mig. 
Fru d’Arbigny uphöjde alt hvad jag talade; 
hon sysselsatte sig med mig beständigt; jag 
tror aldrig at hon rått kånde det hela af hvad 
jag kan vara; men-hon uppenbarade mig för 
mig sjelf genom tusende anmärkningar öfver 
småsaker, hvilkas skarpsinnighet förvånade 
mig; jag tyckte vål ibland at det var någon 
konst uti hennes språk, at hon talade för 
vål och med för mycket len ton, och at hen
nes phraser voro nog omsorgsfullt valda; men 
hennes likhet med sin bror, den måst uprig- 
iige af alla menniskor, aflågsnade från mitt

sinne
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sinne dessa tvifvelsmål, och bidrog at ingif
ta mig tycke for hennei

En dag nämnde jag iur giei nauuuna om 
<Ien verkan som denna likhet gjorde på mig; 
han tackade mig derföre, men sedan haij 
tånkt efter en stund, sade han til mig: — 
Min syster och jag hafva likvål ingen likhet 
i caractçren. — Han tystnade efter dessa ord; 
men då jag påminte mig dem, jåmte många 
andra omständigheter, har jag sedan blifvit 
öfvertygad at han ej önskade at jag skulle 
gifta mig med hans syster. Jag kan ej tvifla 
at hon redan då hade denna afsigt, oagtadt 
den ej var så afgjord som den sedan blefj 
vi lefde tilsammans, och dagarna gingo i hen
nes sållskap förbi, ofta angenåmt, altid utan 
smarta. Jag har sedermera kommit ihog at 
hon beständigt var af min tanka; då jag bör
jade en phrase bief den slutad af henne, el
ler ock förutsåg hon hvad jag åmnade såga ? 
och skyndade at gifva sitt bifall dertil, och 
likvål oagtadt denna fullkomliga eftergifven- 
het uti formerna, öfvade hon et ganska oin
skränkt valde öfver mina handlingar; hon ha
de et sått at såga til mig: — Säkert skall ni 
upfora er så och sä; säkert skall ni ej taga detta 
steg, hvilket helt och hållit beherrskade migj 

Del. s. 13



|ag tyckte at jag skaîle förlora hela hennes 
agtning om jag bedrog hennes väntan, och .j 

jag satte et varde på denna agtning, hyilken 
ofta visades med rått smickrande utlåtelser.

Likvål må du tro mig, Corinna, ty jag 
tånkte så åfven innan jag kånde dig: den kan- 
sia som fru d’Arbigny ingaf mig var ej kår- 

; jag hade ej sagt henne at jag ålskade 
brenne; jag visste ej om en sådan sonhustru 
skulle behaga min far; det låg ej i hans plan 

jag skulle gifta mig med en fransyska, och 
jag ville ingenting göra utan hans tilstånd- 
Jag tror at min tystnad misshagade fm d’Ar
bigny: ty hon visade ofta elakt lynne hvar- 
af hon altid gjorde sorgsenhet, och hvilket 
hon sedan uttydde genom rörande motiver, 
oagtadt hennes physionomi, då hon ej gaf 
upmårksamhet på sig sjelf, ofta hade mycken 
kårfhet; men jag tilskref dessa stunder af 
olikhet åt de förbindelser vi hade tilsammans, 
med hvilka jag ej sjelf var nöjd: ty det år 
obehagligt at ålska litet, och at ej ålska helt 
och hållit.

Hvarken gref Raimond eller jag talade 
oss emellan om hans syster: detta var det 
första tvång som varit oss emellan ; men mån
ga gånger hade fru d’Arbigny besvurit mig st 
ej tala om feenn® med hennes bror, och då
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Jag förundrade mig öfyer denna begaran, sa
de hon til mig: -— Jag vet ej om nb år som 
jag, men jag tan ej tåla at den tredje, åfven 
min förtroligaste vån, blandar sig i mina kän
slor lör en annan. Jag ålskar hemligheten 
uti all slags tilgifvenhet. — Denna uttydning 
behagade mig tåmmeligen, och jag lydde hen
nes önskan. Jag fick då et bref från min far 
som återkallade mig til Skottland. De Sex må
nader som varit utsatte til mitt vistande i Frank
rike voro förflutna, och då detta lands förvir
ring gick altid i tiltagande, tyckte han at det 
ej passade för en utlänning at blifva långre 
q var. Detta bref orsakade mig i början en lif- 
lig ledsnad. Jag kånde likvål huru mycket 
min far hade rått; jag hade en stor långtant 
at återse honom ; men den lefnad jag förde 
i Paris, uti gref Raimonds och hans systers 
sållskap, var mig så angenåm, at jag ej kun
de rycka mig derifrån utan en bitter saknad» 
Jag gick straxt til fru d’Arbigny ; jag visade 
henne mitt bref, och under det hon låste 
det, var jag så fördjupad i min ledsnad alt 
jag ej en gång såg hvad intryck hon deraf 
emottog. Jag hörde blott at hon sade några 
ord för at öfvertala mig at npskjuta min a£~ 
resa, at skrifva til min far at jag var sjuk; 
med et ord at lèvera ®9«å faans vilja. Jag på*
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minner mig at detta var ordet hvaraf hon 
betjente sig; jag åmnade svara, och |ag skul
le hafva sagt det som var sant, nemligen at 
min resa var beslutad til följande dagen, da 
gref Raimond kom in, och så snart han hör
de hvarom frågan var, förklarade han gan
ska beståmdt at jag borde lyda min far, 
och at ingen tvekan borde aga rum. Jag blef 
bestört ofver denna så hastiga dom ; jag vän
tade at bli ombedd , qvarhållen; jag ville emot- 
stå min egen saknad; men jag trodde ej at 
man skulle göra mig segren så lått, och för 
et ögonblick missförstod jag min våns kånsla; 
han såg det, tog mig vkl handen, och sade 
til mig: — Inom tre månader år jag i Eng
land, hvarföre skulle jag då uppehålla er i 
Frankrike? Jag har mina skål at ej göra det, 
tilläde han halfhögt. — Men hans syster hör
de honom, och skyndade sig at såga, at det 
var i sanning klokt at undvika de faror som 
en engelsman under revolutionen kunde löpa 
uti Frankrike. Jag år nu ganska viss at det 
ej var deråt som gref Raimond syftade; men 
han hvarken emotsade eller stadfåstade sia 
systers uttydning. Jag reste; han ansåg ej 
nödvändigt at såga mig mera.

— Om jag kunde vara nyttig för mitt 
land skulle jag bli q var, fortfor han; men ni
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ser at det fins ej mer något Frankrike. De idéer 
och känslor som gjorde det ålskadt åro ej me
ra til. Jag skall ånnu sakna det for jordens 
skull, men jag skall återfinna mitt fädernes
land dår jag får andas samma luft som ni. — 
Huru blef jag ej rörd af en så sann vänskaps 
rörande uttryck! huru mycket i detta ögon
blick var ej grel Raimond framför sin syster 
uti min tilgifvenhet! hon gissade det ganska 
snart, och just denna afton såg jag henne 
under en ny synpunct. Det kom främmande, 
hon spelade en värdinnas rôle fortråffeligt, 
talade om min afresa med största liknöjdhet, 
och gat allmånt at förstå at detta var för hen
ne den vanligaste händelse. Jag hade redan 
vid flere tillallen markt at hon satte et så stort 
varde på hemligheten, at hon aldrig låt nå
gon se de känslor hon visade mig; men den
na gången var det förmycket, och jag blef 
så stött öfver hennes kallsinnighet at jag be
slöt fara bort innan sällskapet åtskiljdes, och 
at ej bli et enda ögonblick ensam med hen
ne. Hon såg at jag nalkades hennes bror för 
at bedja llonom taga afsked utaf mig morgo
nen derpå innan min afresa; då kom hon til 
mig, och sade med vanlig samtalston at hon 
hade et bref at öfverlemna mig til en af sina 
vanner i England, men hon tilläde hastigt och



sagta: — Ni saknar blott min bror; ni talar 
blott med honom, och ni vill genombåra mitt 
jhjerta dâ ni reser på detta sålt! — Bereiter 
gick hon straxt tilbaka at såtta sig i sin krets. 
Jag blef förvirrad af dessa ord och åmnade 
bli q var som hon önskade, då gref Raimond 
tog mig under armen och förde mig in i sin 
kammare.

Di alla voro borta hörde vi häftigt rin
gas uti fru d’Arbignys rum ; gref 'Raimond 
gaf ej upmårksamhet deråt: jag tvingade ho
nom likvål at oroa sig derofvér, och vi skic
kade at fråga hvad det var; man svarade oss 
at fru d’Arbigny blifvit illamående. Jag blef 
häftigt uprörd; jag ville se henne, vånda om 
til henne ånnu en gång; gref Raimond hin
drade mig envist derifrån. — Latom oss und
vika dessa rörelser, sade han, fruntimren 
trösta sig altid båttre då de åro ensamna. —- 
Jag kunde ej begripa denna hårdhet emot 
feans syster, så mycket i motsats med min 
vans beständiga godhet, och jag skiljde mig 
ifrån honom dagen derpå med en slags för
virring som gjorde vårt afsked mindre ömt. 
Ack! om jag kurmat gissa den så granlaga 
kansla som hindrade honom at bifalla at hans 
syster skulle låsta mig, då han ej trodde hen
na vara i §iåad at göra mig lycklig; om jag
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i synnerhet hade förutsett hvilka Händelser 
skulle åtskilja oss för evigt! visserligen hade 
mitt afskeå tilfredsstålt både hans och mitt 
eget hjerta.

,, .......-________ ................................................................................................................................................................ *

andra capitlet.

Oswald uphorde en stund at tala; Corin
na hörde hans berättelse med en sådan be- 
gårlighet at hon åfven teg af fruktan at för
dröja det ögonblick då han skulle återtaga 
ordet, — Jag skulle vara lycklig, fortfor han, 
om mina förbindelser med fru d’Arbigny då 
uphört, om jag blifvit qvar hos min far, 
och om jag ej nånsin mer satt foten på 
fransk botten ! men et dblidt öde, eller 
kanske råttare, min caracters svaghet, hårdför 
altid förgiftat min lefnad; ja för altid, basta 
vån, åfven hos dig!

Jag tilbragte nåstan et år i Skottland hos 
min far, och vår ömhet for hvarandra blef 
hvar dag mera förtrolig; jag genomträngde til 
helgedomen af denna himmelska sjal, och jag 
fann’ uti den vänskap som förenade mig
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sned honom denna blodets1 sympathi hvars 
iiemliga band förena sig med hela vår varel
se; jag emottpg bref af Raimond fulla af til- 
gifvenhet, han berattade mig de svårigheter 
han fann at vånda sin förmögenhet i pennin
gar for at komma til mig • men hans fram— 
hardande uti detta förslag var altid lika. Jag 
alskade honom altid ; men hvilken vån kunde 
jag jamfora med min far! den vördnad han 
ingaf mig besvarade ej mitt förtroende. Jag sat
te tro til min fars 'ord som til et orakel, och 
den ovisshet som olyckligtvis finnes uti min 
earacter, uphörde altid. så snart han hade ta
lat. Hnnleri har danat oss, såger en engelsk 
scribem, til kärlek får det som år vördnadsvårdt. 
Min far har. ej vetat, han har ej kunnat få 
veta huru mycket jag ålskade honom, och 
mitt upforande har bort komma honom at 
tvifla derpå. Likvål har han haft medlidan
de med mig; han har beklagät mig då han 
dog, ofver den sorg som hans förlust skulle 
förorsaka mig. Ack! Corinna, jag framskri
der uti denna sorgliga berättelse, styrk mitt 
mod, jag behofver det. 5- Båste vån, sade 
Corinna, kan någon lindring uti at visa din 
sa adla och kanslolulla sjal åt den person som 
ålskar och beundrar dig måst i verldem—•
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Han skickade mig uti affairer tilLondon, 
fortfor lord Nelvil, och jâg lemnade honom 
dl jag ej mer skulle återse honom, utan at nå
gon rysning gaf mig tilkånna min olycka- 
Han var mera ålskvård ån nånsin i våra si
sta samtal; man skulle såga at den rättrådi
ges sjal gifver som blommorna mera vallukt 
mot aftonen. Han omfamnade mig med tå
rar i ögonen: han sade mig olta at vid hans 
ålder var alt högtidligt; men jag trodde på 
hans lif som på mitt eget, våra sjålar forsto- 
do så vål hvarandra, han var så ung at ål
ska, at jag ej tånkte på hans ålderdom. För
troendet liksom fruktan kart ej begripas uti 
lifliga tilgifvenheter. Min far följde denna 
gången med mig anda til tröskeln af slottets 
port, detta slott dår jag sedan sett alt öde 
och fprhårjadt liksom mitt sorgsna hjerta.

Jag hade ej varit åtta dagar i London då 
jag emottog från fru d’Arbigny det olycksful- 
la bref hvaraf jag påminner mig hvart enda 
ord. — “I. går, den 10 Augusti”, sade hon, 
“har min bror blifvit mördad i Tuillerierna 
då han försvarade sin konung. Jag år frid
lös såsom hans syster, och nödgas dölja mig 
för at undgå mina förföljare. Gref Raimond 
hade tagit all min egendom tillika med sin s 
.for at ôfverstyrà den til England;.har jii re-
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dan emotfagit den? eller vet ni at hvilken 
lian fortrott den for at lemmas i edra han
der? Jag har blott ett ord utaf honom, skrif- 
vit uli sjelfva slottet just da han -visste at 
man åmnadé an gripa honom; och detta ord 
säger blott at jag skall adressera mig til er 
for at få veta alt. Om ni kunde komma hit 
for at taga mig härifrån så skulle ni kanske 
fraisa mitt lif; ty engelsmannen resa åffnu 
fritt uti Frankrike; jag kan omöjligt få et 
pass, min brors namn skulle göra mig miss
tänkt. Om Raimonds olyckliga syster inte- 
resserar er nog för at upsöka henne, sä får 
ni veta i Paris, hos min slågtinge Herr de 
Maltigues, stallet dår jag dragit mig undan. 
Men om ni har den ädelmodiga afsigten at 
rådda mig, dröj då ej et ögonblick at up- 
fylla den; ty man såger at kriget kunde ut
brista hvarje dag mellan bågge magterna.”

Forestall dig den verkan som detta bref, 
skulle göra på mig. Min vån mördad, hans 
syster i förtviflan, och deras förmögenhet, 
sade hon, uti mina hinder, oagtadt jag der- 
am ej hade den njnmsta underrättelse. Lågg 
til dessa omständigheter fru d'Ârbignys fara, 
och den tanka hon hade at jag kunde tjena 
henne om jag upsökte henne. Det förelöll 
mig ej möjligt at tveka; och jag reste på
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Ögonblicket, sedan jag skickat en courier til 
min far som förde med sig det bref jag fått, 
jåmte löfte at jag skulle vara tilbaka inom 
fjorton dagar. Genom et särdeles grymt ode 
bief courieren sjuk på vågen, och det andra 
brefvet som jag skref ifrån Douvres ankom 
til min far innan det första. Han fick såle
des veta min afresa utan at kanna dess orsa
ker, och då uttydningen kom til honom ha
de han redan fattat en oro öfver denna resa 
som ej kunde skingras.

Jag kota til Paris på tre dagar; jag fick 
dår veta at fm d’Arbigny dragit sig undan 
til en liten stad sextio mil långre bort, och 
jag fullföljde min resa för at dårupsöka hen
ne. Vi rönte hågge en djup rörelse då vi 
återsågo hvarandra: hon var uti sin olycka 
mera ålskvård ån lorut, emedan det var min
dre tvång och konst uti hennes maner. Vi 
Jbegreto tilsammans hennes ådle bror och de 
allmånna olyckorna. Jag begårte med oro 
underrättelse om hennes förmögenhet: hon 
sade mig at hon ej derom hade någon nyhet, 
men få dagar derefter fick jag veta at de» 
banquier åt hvilken Raimond förtrott den, 
hade gifvit henne den tilbaka ; och hvad som 
år besynnerligt, jag fick veta det af en köp
man i den stad dår vi voro, som sade det af
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en handeise, och försäkrade mig at fru d’Ar< 
bigny aldrig bordt deröfVer vara verkeli- 
gen oroad. Jag förstod, ingenting deraf, och 
jag gick til fru d’Arbigny for at fråga henne 
hvad detta betydde. Jag farm hos henne en 
slågtinge, Herr de Maltigues, som sade mig 
med mårkbar fmtlighet och köld, at han just 
nu kom från Paris for at underråtta fru d’Ar- 
bigny om den banquiers återkomst hvilkeh 
hon trodde vara afrest til England, och om 
hvilken hon ej hört någon nyhet på en hel 
månad. Fru d’Arbigny stadfåstade hvad han 
sade, och jag trodde henne; men då jag på
minner mig at hon beständigt funnit före
vändningar at ej visa mig den i hennes bref 
omtalta billetten från hennes bror, har jag 
sedan funnit at hon nyttjat en list for at gö
ra mig orolig öfver hennes behofver.

Det år åtminstone sant at hon var rik1, 
och at uti hennes önskan at gifta sig med 
mig blandades ingen egennyttig afsigt; men fru 
d’Arbignys största fel var at göra kånslan til 
en uträkning, at anlågga planer dår man blott 
behöfde ålska, och at beständigt förställa sig 
då det varit båttre at helt enkelt visa sin kån- 
sla. Ty hon ålskade mig då så mycket man 
kan ålska, då man utråknar hvad man gör, 
Slåstan hvad man tinker, och då man leder
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hjertats förbindelse som en politisk intrig. Fru 
ä’Arbignys sorg okade ånnu mera hennes yt
tre behag, och gaf henne et rörande uttryck 
som mycket förtjuste mig. Jag hade gifvit 
henne en tydelig förklaring at jag ej skulle 
gifta mig utan min fars samtycke; men jag 
kunde ej hindra mig ifrån at yisa den retel- 
se som hennes förföriska figur hos mig up- 
Vackteoch då det ingeck i hennes plan at 
fasta mig til hvad pris som hålst, trodde jag 
mig mårka at hon ej med visshet beslutat 
motstå alla mina begår: och nu då jag på
minner mig hvad som föregick oss emellan, 
tyckes det mig at hon tvekade af skål som, 
voro främmande för kårleken, och at hennes 
synliga strider voro blott hemliga ofverlågg- 
ningar. Jag befann mig ensanx med henne 
hela dagen, och oagtadt de beslut som in- 
gåfvos mig af min granlagenhet, kunde jag 
ej motstå mitt bortförande, och fru d’Ar- 
bigny ålade mig alla skyldigheter då hon of- 
verlemnade mig alla rättigheter, bron visa
de mera sorg och samvetsagg ån hon kan 
hånda kånde, och fastade mig starkt vid sitt 
öde genom sjelfva sin ånger- Jag ville föra 
henne med. mig til England, gora henne kand 
af min far, och bedja honom gifva bifall til 
min förening med henne ; men hon nekade
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at ofvergifya Frankrike innan jag bief hen
nes man. Kanske -hade hon rått deri ; men 
då hon altid vetat at jag ej kunde besluta at 
gitta mig utan min fars samtycke, hade hon 
åtminstone orått uti de medel hon tog både 
lor at ej resa och for at qvarhålla mig oag- 
tadt de skyldigheter som återkallade mig til 
England.

Då kriget förklarades emellan bagge na
tionerna, blef mitt begår at ofvergifya Frank
rike ån nu mera Jifiigt, och de hinder som 
fru d’Arbigny satte deremot blefvo ökade. 
Ibland kunde hon ej få pass; ibland, då jag 
ville resa-ensam, försäkrade hon mig at hon 
skulle blottställas om hon utan mig blef qvar 
i Frankrike, ty man skulle misstänka henne 
for brefvåxling med mig. Denna så milda, 
så forsigtiga qvinna, '0fverlemna.de sig vissa 
ögonblick åt anfall af förtviflan hyilka helt 
och hållit omhvålfde min sjal tion använ
de retelserna af sin skapnad jåmte sitt snil
les förtjusning at behaga mig, och sin sorg 

■for at skr amma mig.
Kanske at qvinnorna hafva orått uti at 

befalla i tårarnas namn, och at således göra 
styrkan undergifven deras svaghet; men då 
de ej frukta at nyttja denna utvåg, lyckas 
den altid, åtminstone för en tid. Visserligen

3 go
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aftager kansïan genom sjelfva den magt som 
man tilskansar sig ofver henne, och tårarnas 
Valde, dådet for ofta uprepas , förkyler inbill
ningen. Men på den tiden Vat i Frankrike 
tusende anledningar at återuplifva inter ess et 
och medlidandet.. Fru d’Arbignys halsa syn
tes åfven alla dagar försvagas- och det år ån- 
Î1U et förfärligt herrskningsmedel för qvinnör- 
na at vara sjnka. De som ej hafva, liksom 
du Corinna, et rättmätigt förtroende til de
ras snille och deras sjal, eller de som åro, 
lika, våra engelskor, så stolta och blyga 
at förställning år dem omöjlig, hafva tilHygt 
til konsten för at imgifva ömhet: och det ha
sta man då kan vanta utaf dem, år at deras 
förställning har en sann kånsla til orsak.

Den tredje blandade sig utan at jag viss
te det uti mina förbindelser med fru d’Ârbig- 
ny; det var Herr de Maltigues: han tyckte om 
henne; han skulle ingenting håldre velat ån 
gifta sig med henne. Men en öfverlagd im- 
mortalitet gjorde honom kall för alt; han äl
skade intrigen såsom et tidsfördrif, åfven då 
ändamålet ej interesserade honom, och bi
trådde fru d’Arbigny uti den önskan hon ha
de at förena sig med mig, under liçmligt för
behåll at omkulikasta detta förslag så snart 
tilfljle 'at tjena sig sjélf skulle upkomma. Han
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y ar en man for hvilken jag kände eiv syn- . 
nerlig motvilja: knapfc trettio år gammal ha
de hans manér och yttre . utseende en. märk
bar kårfhet, Uti England dår man skyller 
oss för köld, har ..jag aldrig seit något som 
kunnat jämföras med alfvarsamhelen. af hans 
.utseende då han. kom in- i et rinn. Jag skul
le aldrig hafva tagit honom for en fransos 
om han ej haft smak for skämt, och et be- 
hof at prata hvilket föreföll besynnerligt hos 
en man som visade sig ledsen vid alt, och 
som gjorde denna sinnesstållning til system- 
Han påstod at han var af naturen mycket 
känslofull, mycket fallen för enthousiasm, 
men at kännedomen af menniskorna under 
fransyska revolutionen hade tagit honom ur 
villfarelsen om alt detta. Han hade funnit, 
sade han, at ingenting var godt i verlden an
nat ån lycka eller magt, eller bagge tils am
mans , och at all slags vänskap borde anses 
som en utväg hvilken man kunde vidtaga el
ler låta bli, alt efter omständigheterna. Han 
var tämligen skicklig uti utöfningen af dessa 
meningar; han gjorde blott et fel, det var 
at tala om dem ; men fastån han, ej, som fran- 
soserna fordomdags, hade något begår at be
haga, var dock behofvet qvar hos honom at

gora

192
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gora iipseende genom conversationen, och 
detta gjorde honom ganska oförsigtig. Håruti 

; Var han mycket olik im d’Arbigny, som vil
le hinna sitt mal, men lwilken ej förrådde » 
sig som Herr de Maltigues, då han bjöd til 
at lysa genom sjeifva osedligheten. Hvad som 
Var besynnerligt mellan dessa tvånne perso
ner, var at den känslofulla qyinnan bevara
de sin hemlighet vål, och den kallsinnige 
mannen kunde ej tiga.

Sådan denne Maltigues var, hade han et 
besynnerligt valde ölver fru d’Arbigny; han 
gissade hennes tankar, eller också förtrodde 
hon honom alt; denna qvinna, vanligtvis så 
förstållsam, hade kan hånda behof at då och 
då begå en oförsigtighet liksom för at dra
ga andan; åtminstone år det visst at då Herr 
de Maltigues såg strängt pä henne blef hon 
altid förvirrad; om han såg missnöjd ut, steg 
hon up för at taga honom afsides: om han 
gick ut vid elakt lynne, inneslöt hon sig nå- 
stan straxt för at skrifya honom til. Jag ut-1 
tydde detta Maltigues valde öfver fru d’Ar
bigny derigenom at han kånde henne från 
barndomen, och styrde hennes affairer sedan 
hon ej hade någon nårmare siågtinge ån ho
nom; men förnämsta orsaken til fm d’'Ar- 

Dti, 9. !§■
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bignys skonsamhet mot Maltigues, var det 
förslag hon upgjort at gifta sig med honor« 
om jag öfvergaf henne, ty hon ville for in
gen del bli ansedd som ôfvergifven. Et sådant 
beslut borde bevisa at hon ej älskade mig, 
och likvål hade hon ingen annan orsak at 
gifva mig företrädet, ån kånslan. Men hon 
hade under hèla sin lefnad blandat uträkning 
med öfvervåldigande, och samhällets konst
gjorda fordringar med naturens tilgifvenhet 
Hon gret emedan hon var rörd, men hon 
gret åfven emedan man rörer på detta sått. 
Hon kånde sig lycklig at vara ålskad, eme
dan hon ålskade, men också emedan detta 
ger anseende i verlden; hon hade goda tan
kesätt då hon Var ensam > men hon förstod 
ej at njuta dem om hon ej kunde vånda dem 
til fördel för sin egenkårlék eller sina begår. 
Hon var en person tilskapad af och för den 
goda sällskapskretsen, och som ågde denna 
konst at utarbeta det sanna, hvilken så ofta 
träffas uti de land dår begäret at göra up- 
seende genom sina känslor år mera lifligt ån 
sjelfva dessa känslor.

Jag hade ej på lång tid haft nyheter från 
min far, emedan kriget af brutit I»ans brefvåx- 
ling med mig. Jag fick ånteligeh tilfålligtvis 
et brefj han besvor mig at resa uti skyldig-*
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hetens och sin ömhets namn; han förklarade 
mig åfven på det måst högtidliga sått, at om 
jag gifte mig med fru d’Arbigny, skulle jag 
förorsaka honom en dödelig sorg, och han 
bad mig at åtminstone återvånda Iri til Eng
land, och at ej taga mitt beslut innan jag 
hört honom. Jag svarade honom straxt, och 
gaf honom mitt hedersord at ej gifta mig utan 
hans samtycke, och försäkrade at jag innan 
kort skulle infinna mig hos honom. Fm 
d’Arbigny anvånde först böner, sedan förtvif- 
lan lör at qvarhålla mig, och då hon til slut 
såg at hon ej lyckades, tror jag at hon be- 
tjente sig af en list; men huru skulle jag då 
kunnat misstånka det ?

En morgon kom hon in til mig, blek,’ 
med utslagna hår, och kastade sig i mina 
armar med anropan om mitt beskydd: hon 
tycktes dö af förskräckelse. Knapt kunde jag 
fatta igenom hennes rörelse, at befallning 
var ankommen at arrestera henne såsom gref 
Itaimonds syster, och at jag måste skaffa hen
ne en tilflygt för at undandraga henne sina 
förföljare. Redan vid denna epok hade frun
timmer blifvit afråttade, och all slags förskräc
kelse syntes naturlig. Jag förde henne til ert 
köpman Som var mig tilgifven; jag dölj de 
henne , jag trodde mig hafva -räddat henne?
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och Herr de Maltigues kånde ens^m med mig 
hemligheten af hennes tilflygt. Huru skulle 
man ej uti en sådan stållning hafva lifligt del
tagit uti en qyinnas öde! huru skulle man 
skiljt sig ifrån en fridlös person. Hvar fin* 
nes den dag, det ögonblick då det år möjligt 
at såga henne: Ni har råknat på mitt be
skydd, och jag undandrager er det.- — Likvål 
förföljdes jag beständigt af min fars minne, 
oqh vid flere tilfållen bjöd jag til at erhålla 
af fru d’Arbigny at få resa ensam 5 men hon 
hotade at öfverlemna sig åt sina mördare om 
jag öfvergaf henne, och gick ut två gånger 
midt på dagen uti den hiskligaste förvirring 
hvilken genomträngde mig af smarta och fruk
tan. Jag följde efter henne på gatan, och 
besvor henne förgåfves at vånda om. Lyck
ligtvis, af en händelse, eller efter öfverens- 
kommelse, mötte vi altid Herr de Maltigues, 
och han återförde henne med föreställningar ont 
oförsigtigheten af hennes upförande, Då un
derkastade jag mig at bli qvar, och jag skref 
til min far med så goda ursågter jag kunde 
öfver mitt upförande ; men jag rodnade öf
trer al yistas i Frankrike midt ibland de rys
ligaste händelser som dår tildrögo sig, och 
då mitt land var i krig med fransoserna.



IIXS» IlAI'IBR« *97

Herr de. Maltigues gjorde ofta narr af mi
na betänkligheter, men oagtadt hans qvick- 
het, förutsåg han ej, eller gjorde sig ej ma™ 
da at se efter verkningen af sitt skåmt, ty 
det upiifvade ånnu mera hos mig alla de kån- 
slpr han ville utplåna. Fru d’Arbigny såg gan
ska vål det intryck jag emottog, men hon ha- 
d:-jute t vålde öfver Maltigues, hvilken ofta låt 
capricen afgöra sina handlingar då ej egen
nyttan var for handen. Hon hade tilflygt 
for at röra mig både til sin sanna och ofver- 
drifna sorg ; hon betj enade sig af sin svaga 
bålsa lika mycket at behaga som röra, ty hon 
var aldrig mera retande ån då hon svimmade 
lör mina fötter. Hon förstod at försköna sin 
skönhet liksom alla andra sina behag, och 
hennes yttre tjuskraft var skickligt förbunden 
med hennes uprörelser, lör at fåsta mig.

Jag lefde på detta sått altid förvirrad, al
tid oviss, båfvande då jag emottog et bref 
från min far, ånnu mer olycklig då jag ej 
fick något, qvarhållen af fru d’Arbignys re- 
telser och i synnerhet af fruktan för hennes 
förtviflan; ty genom en besynnerlig bland
ning var hon den ljufvaste, den jämnaste, 
ofta den gladaste person uti det vanliga lif- 
vet, och likväl den häftigaste uti en scène. 
Hon ville fåsta både med sållhet och fruktan.
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och förvandlade således hela sin natur til 
medel. En dag, (det var i September 179s» 
jag hade redan varit mer ån et år i Frank
rike), emottog jag et bref från min far som 
innehöll ganska få ord ; men dessa ord voro 
så mörka och smårtande at du måste tillåta 
tnig, Corinna, at ej uprepa dem, de gkuW 
le göra mig for mycket ondt. Min far var 
redan sjuk, men han sade mig ej detta, 
hans granlagenhet och hans stolthet hin
drade honom derifrån. Likvål uttryckte hela 
hans bref så mycken sorg, både öfver min 
frånvaro och möjligheten af min förening 
med fru d’Arbigny, at jag ej ånnu kan för
stå huru jag vid dess låsning ej förutsett den 
olycka som hotade mig. Jag blef likvål nog 
rörd at ej långre tveka, och jag gick til fru 
d’Arbigny med afgjordt beslut at taga afsked. 
Hon såg ganska snart at mitt parti var tagit, 
och sedan hon litet tånkt efter, steg hon ha
stigt up och sade til mig: — Innan ni reser 
måste ni veta en hemlighet som jag hittils 
varit för blyg at beråtta er. Om ni öfverger 
mig år det ej mig ensam ni ger'döden, frag
ten af min blygsel och min brottsliga kårlek 
skall åfven omkomma i mitt sköte. ~ Ingen
ting kan uttrycka den rörelse jag kände; den- 
aa helgade skyldighet, denna nya skyldighet
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bemågtigade sig hela min sjal, och jag bief fru 
d’Arbigny undergifven som den trognaste slaf.

Jag skulle hafva gift mig med henne som 
hon önskade, om ej i detta ögonblick hade 
mött de största hinder för en engelsman at 
gifta sig i Frankrike, emedan han da måste 
upgifva sitt namn til den civila ämbetsman
nen. Jag upskjot således vår foiAning til det 
ögonblick i då vi kunde åtföljas til England, 
och jag beslöt at emedlertid ej öfvergifva fru 
d’Arbigny; hon blef straxt lugn då hon ej mëra 
fraktade min afresa; men hon började snart 
derefter at beklaga sig, och at visa sig öm
sevis sårad och olycklig öfver at jag ej trot
sade alla hinder för at gifta mig med henne. 
Jag skulle hafva slutat med at gifva vika för 
hennes vilja; jag var fallen i den djupaste 
mjåltsjuka; jag blef hela dagar hemma utan 
at kunna gå ut; jag var et rof för en tanka, 
hvilken jag aldrig tilstod för mig sjelf, men 
som beständigt förföljde mig. Jag hade en 
aning om min fars sjukdom, och jag ville ej 
tro på denna aning, hvilken jag ansåg för 
svaghet. Genom en underlighet, som var en 
följd af den fasa jag kånde för fru d’Arbignys 
sorg, bestridde jag min skyldighet som en 
passion, och hvad man skulle ansett för en 
passion plågade mig som en skyldighet. Fm
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d’Arbigny skref beständigt til mig for at of- 
vertala mi g at komma til henne; jag kom, 
och då jag säg henne, talade jag intet ord om 
hennes tiistånd, ty jag ville ej gerna påmin
na om det som gaf henne rättigheter öfver 
mig; jag tycker också nu at åfven hon tala
de mindre derom ån hön bordt göra; men 
jag 1er! for mycket då for at kunna göra nå
gon anmärkning.

Ånteligen, en dag då jag varit tre dygn hem
ma, förtärd af samvetsagg, och skrifvit tjugu 
bref til min far hvilka jag alla ref sönder, 
kom Herr de Maltigues, skickad från fru d’Ar- 
bigny, för at rycka mig utur min enslig- 
het; men som du får se, hade han gan
ska litet interesse uti sin ambassads lyckliga 
utgång. Han blef varse då han kom in, och 
innan jag fick tid at dölja det, at mina ögon 
voro fulla af tårar. — Hvartil tjenar denna 
sorg, mon cher, sade han til mig? ölvergif 
min cousine, eller gift er med henne: hvil- 
ketdera ni gör kan vara lika godt, ty det blir 
altid et slut. — Det gifvas belågenheter hår 
i lifvet, svarade jag honom, då man ej en 
gång med upoffringar vet huru man skall up- 
fylla alla sina skyldigheter. — Man bör al
drig göra upoffringar, återtog Herr de Malti
gues; hvad mig angår kånner jag ingen om-



stamlighct dår detta "år mefflgl: gènosî skick
lighet drar man sig- «tur-alt;-- skickligheten år 
verldens drottning. — Det ar ej skicklighe
ten jag afvundas, sade jag til honom; men 
jag skulle åtminstone vilja at då jag under
kastar mig at ej bli lycklig, jag ej hedröfva- 
de den jag ålskar. Tro mig, sade Maitigues, 
blanda ej med detta svara verk som man 
kallar lefva, kånslan, hvilken ånnu mera sam- 
man trasslar det: hon år en själens sjukdom» 
jag lider den ibland liksom en annan; men 
då det hånder, lofvar jag mig at det skall gå 
cdVer, och jag håller altid ord. — Men, sva
rade jag honom, med bemödande at liksom 
han stadna vid allmänna idéer, ty jag hvar- 
ken kunde eller ville visa honom något för
troende; om man ån skulle kunna öfvervin- 
na kånslan, blir likvål altid hedren och dyg
den qvar, hvilka ofta motsatta sig våra begår i 
alla mål. — Hedern, återtog Herr de Maiti
gues: förstår ni med heder at slåss då man 
blir förolämpad? i detta afseende år ingen 
tvifvel; men uti alla andra afseenden, hvad 
förmon skulle man hafva at låta fångsla sig 
af tusende fåfånga granlagenheter? — Hvad 
förmon, af bröt jag, detta tyckes mig ej vara 
råtta ordet. .-— Attak alfvaraamt, fortfor Herr 
de Maitigues, -fiwoasi tål få som hafva så
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mening; jag vet vål at man fordom sade : en 
hedrande olycka, en ärofull motgång; men nu då. 
hela verlden år förföljd, spitsbofvar liksom 
de man kommit öfverens om at kalla for he
derligt folk, år ingen annan skilnad i denna 
verlden ån emellan de foglar som fångas i 
nåtet och de som slippa derutur, — Jag tror 
på en annan skilnad, svarade jag honom: 
medgången föragtad, och motgången hedrad 
af de ådelsinnades agtning. — Namn mig 
dem, återtog Herr de- Maltigues, dessa ådel- 
sinnade som trösta er i edra smårtor genom 
deras behjertade högagtning; mig tyckes Ivårt- 
om at de flåsta af de personer som såga sig 
vara dygdiga, om ni år lycklig, ursågta er, 
men om ni år mågtig, ålska er. Det år visst 
ganska vackert af er at ej forstå motsaga en 
far, hvilken nu mera ej borde blanda sig uti 
edra gör o mål ; men derfore borde ni ej på 
alt sått förlora ert lif hår ; hvad mig beträf
far så vill jag, hvad hålst må hånda mig, 
skona mina vånner från ledsnaden at se mig 
lida, och mig sjelf från en tröstares långlag- 
da ansigte. —- Jag trodde, afbröt jag liiligt, 
at ändamålet af en hederlig karls lefnad icke 
var lyckan hvilken blott tjenar honom sjelf, 
men dygden som tjenar andra. —■ Dygden, 
dygden . . . sade de Maltigues litet tvekande,
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sedan tog han sitt "beslut: dygden âr et prat 
for hopen, som de kloka ej kunna omtala sins 
emellan utan at skratta. Det gifvas goda sjä
lar som ånnu röras af vissa ord, vissa harmo
niska ljud , det år för dem man rörer på instru
mentet; men all denna poesie som man kal
lar samvete, upolfring, enthousiasm, har blif- 
vit up funnen at trösta dem liksom ej kunnat 
lyckas i verlden; den år liksom de profundis 
hvilken man sjunger för de döda. De lef- 
vande, stadde i medgång, åro på intet sått 
nylikna at vinna denna slags årebetygelse.

Jag blef så upretad af detta tal, at jag ej 
kunde afhålla mig ifrån at såga med stolt
het: — Det skulle mycket såra mig, min 
Herre, om jag hade några rättigheter öfver 
fru d’Arbignys hus, at hon dår emot,tog en 
man som tillåter sig detta sått at tanka och 
tala. — I detta afseende, svarade 'Herr de 
Maltigues kan ni når tider blir afgöra huru 
er, behagar; men om mincousine vill tro mig, 
skall hon aldrig gifta sig med en man som 
redan visar sig så olycklig öfver möjligheten 
af denna förening; ifrån långre tid tilbaka, 
hon kan sjelf såga er det, har jag förebrått 
henne sin svaghet, och alla de medel hon 
använder för et ändamål som visst ej lönar 
mödan. — "Vid dessa ord,, hvilka tonen gjort;



de ånnu mera förolämpande, gaf jag Mal li
gues tecken at fôîja mig nt, och jag bor så
ga at lian under vågen fortfor at utveckla sitt 
system med största kallsinnighet i verlden, 

soch ehuru han kunde vara död inom få 
ögonblick, sade han ej et ord som hvarken 
var gudagtigt eller känslofullt. — Om jag 
hade följt alla edra dårskaper, ni andra ung
herrar, sade han til mig, tror ni at hvad som 
sker i mitt land ej skulle halva botat mig 
derföre? når har ni nånsin funnit at er slags 
granlagenhet tjenat er til någonting? — 
lag medger er, sade jag til honom, at den 
nuförtiden uti ert land tjenar mindre ån an
norstädes ; men med tiden, eller på andra si
dan tiden, får alt sin belöning. — Ja, sva
rade de Malti gues, om man låter himlen in
gå i sina uträkningar. — Och hvarföre icke? 
sade jag til honom; en af oss skall kanske 
snart få veta huru harmed förhåller sig. — 
Om det år jag som skall dö, fortfor han 
skrattande, så år jag ganska såker at jag in
genting får veta; om det år ni, så kommer 
ni visst ej tilbaka för at uplysa min sjål. 
Under vågen tankte jag at om jag bief stuc
ken af Herr de Maltigues hade jag ej tagit 
något försigtighetsmått för at låta min far ve
ta mitt öde, eller för at gifva fru d’Ärbigny
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aâgon del af min förmögenhet hvartil jag 
ansåg henne aga rättigheter. Under det jag 
gjorde dessa reflexioner, gingo vi förbi Mal- 
tigues hus, och jag bad honom tillåta mig at 
gå up för at skrifva tvånne bref; han biföll 
det: och da vi sedan fortsatte var våg för at 
gå utom staden, gaf jag dem åt honom, och 
talade om fru d’Arbigny med mycket delta
gande, samt recommenderade henne åt ho
nom liksom åt en vån hvilken jag ansåg så
ker. Detta bevis al förtroende rörde honom, 
ty man måste anmårka, til åra för hedern, 
at de som måst uppenbart bekänna sig til 
osedligheten, åro ganska smickrade om någon 
händelsevis gilver dem prof af högagtning ; 
den stållning uti hvilken vi befunno oss var 
nog alfvarsam at kanske åfven verka nå
gon rörelse hos Maltigues ; men som han för 
ingen del ville at man skulle mårka det, sa
de han skämtande hvad jag tror ingafs ho
pom af mera alfvarlig kånsla.

— Ni år en hederlig och bra karl, min 
båsta Nelvilj jag vill göra för er något 
ädelmodigt; man såger at detta skall ge lyc
ka, och ädelmodet år i sanning en så barn
slig egenskap at den bör snarare belönas i 
himlen ån på jorden. Men innan jag tjenar 
er, måste mina vilkor vara rigtigt upgiorda;
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hvad halst jag såger er, skola vi likafullt slåss, 
«— Jag svarade på dessa ord med et ganska 
foragthgt samtycke som jag tror, ty jag fann 
det oratoriska förbehållet åtminstone onödigt* 
Herr de Maltigues fortfor med en kårf och 
otvungen ton: — Fm d’Arbigny passar ej 
för er, edra caracterer hafva ; aldeles ingen 
likståmmighet ; dessutom skulle er far bli för- 
tviflad om ni ingeck detta giftermål, och ni 
sjelf skulle bli förtviflad at bedröfva er far 5 
det år då båttre, om jag får lefva, at jag 
gifter mig med fru dArbigny, och orii ni ån 
tar lifvet af mig år det båttre at den tredje gör 
det; ty min cousine år en person af utmärkt 
klokhet, och livilken, åfven då bon ålskar, 
altid tager goda försigtighetsmått för den tid 
då man ej mer skall ålska henne. Ni får 
veta alt detta genom hennes bref; jag lern- 
nar er dem efter mig; ni skall finna dem uti 
min skrifbureau, och se hår år nyckeln. Jag 
har haft förbindelser med min cousine från 
hennes spådaste barndom, och ni vet at fast
ån hon år ganska mystisk, döljer hon ej sina 
hemligheter för mig; hon tror at jag ej så- 
gö- mer ån hvad jag vill; det år sant at in
genting kan bortföra mig, men också såtter 
jag ej stort varde på något, och jag tror at 
yi karlar böra ingenting dölja for hvarandra
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af hvad som angår qvinfolken. Också om jag 
dör år det for fru d’Àrbignys skôiaa ôgon 
som denna händelse trallar mig, och ehuru 
jag kan vara fårdig at d5 för henne af fri 
Vilja, år jag henne likvål ej mycket förbun
den för den belägenhet hon satt mig uti ge
nom sin dubbla intrig. För öfrigt, tilläde 
han, år det Innu inte gifvit at jag skall stu
pa; — och då' han slutade dessa ord just 
soni vi kommo utom staden, drog han sin 
vårja och ståldé sig i position.

Han hade talat med ovanlig liflighet, och 
jag stod slagen af hvad han sagt mig. Farans 
annalkaride, utan at förvirra honom, uplifva- 
de honom likvål mera, och jag kunde ej 
gissa om det vat- sanningen som han förråd
de , eller en login som han sammansmidde för 
at håmna:sig. Likvål skonade jag i denna 
ovisshet myGket hans lif; han var mindre 
skicklig åh jag uti kroppsöfiungar, och tio 
gånger hade jag kunnat stöla min vårja i 
hjertat på honom, men jag nöjde mig med 
at såra honom i armen, och a,t afvåpna ho
nom. Han tycktes göra afseende på mittup- 
förande, och jag påminte ' honom då jag följ
de honom hem, om det samtal som före
fallit oss emelîaii nyss före duellen. Han sa
de då. til mig: <— Det förtryter mig at jag
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iorradt mitt. cous infes; förtroende. ; farcin- år sont 
vinet,, den slär i hoivudet; men lika mycket, 
Jag tröstar inig; ty, ni hade aldrig blifvit lyck
lig med fru d’Ar bigny; hon år för listig % 
er. Mig kan detta göra likamyeket, ty fast
an jag finner henne, charmante oeh .fastån hen
nes snille mycket behagar mig , skall hon al
drig få mig at göra något til min skada, och 
yl skola tjena hvarandra vål uti alt, emedan 
agtenskapet skall (örena våra intressen. Mett 
ni, som år romanesque, hade s åker t bfifvit 
bedragen. Ni, hade kunnat lagt I if vet af mig 
och jag har at tacka er deriöre ; jag kan då. 
ej neka er de bref hyiika jag lolvade er 
efter min död. Lås dem, res til England, 
och plåga er ej mycket ölVer fru d’Arbignys 
jBorg; hon skall .gråta, emedan hon ålskar er; 
men hon skall trösta sig, ty hon år nog 
förnuftig at ej vilja vara olycklig, och i syn
nerhet synas vara det. Innom tre månader 
skall hon vara fru de Maltigij.es. — Alt hvad 
han sade mig var sant; brefven beviste deb 
Jag blef öfvertygad at fru d’Arbigny ej var 
i det tilstånd som hon rodnande loregifvit, 
och at hon i detta afseende hade ovårdigt 
bedragit mig. Utan tvifvel ålskade hon mig, 
ty hon erkände det i sina href til sjeliva

Malti-
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Maltigues.; men hon smickrade lionom med 
sa mycken konst, lion gaf lionom sa mycket 
hopp, och visade for at behaga lionom en 
caracter sa olik den hon altid visat mig, at 
jag omöjligt kunde tvifla om hennes afsigt at 
skona honom i afsigt at antaga honom, sa, 
Xramt vår lörbindelse ej skulle åga rum. C o- 
rinqa, sådan var den qvinna hvilken för al
tid kostat mig hjertats och samvetets lugn!

Jag sk-ref til henne då jag reste, och såg 
henne ej mera: och som Maltigues lörutsagt, 
har jag sedan ,fått veta at hon blifvit hans 
hustru. Men jag var långt ifrån at då före
ställa mig den olycka som väntade mig; jag 
trodde mig kunna hoppas förlåtelse af min 
far; jag var saker at då jag sagt honom hu
ru mycket jag blifvit bedragen, skulle lian 
ålskat mig mera, efter jag varit mera at be
klaga. Efter en hel månads resa dag och 
natt genom Tyskland, ankom jag til England 
full af förtröstan på den outtömliga faderliga 
godheten. Corinna, då jag steg i land,, 
underrättades jag af et allmånt blad at min far 
ej mer var til! Tjugu månader bafva sedan 
förflutit, och detta år beständigt för mig likl: 
et spöke som förföljer mig. De bokslåfver 
som utgjorde dessa ord; Lord Nel v il har .ny«* 

Dd, * 4
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ligen eflidit, dessa bokståfvér voro lågande. Vul
can ens eld som år framför oss förfårar mig 
mindre ån de. Annu år det ej alt; jag fick 
veta at han dödt djupt smårtad öfver mitt vi
stande i Frankrike, med farhoga at jag skul
le öfvergifva militairiska banan, at jag skulle 
ågta en qvinna om hvilken han ej hade syn-, 
nerligen god tanka, och at då jag fastade mig 
i et land som var i krig med mitt eget, jag 
skulle aldeles förlora mitt rykte uti England- 
Hvem vet om ej dessa smårtsamma tankar haf- 
va förkortat hans lif! Corinna, Corinna, 
år jag ej en mördare, såg mig, år jag det 
ej? — Nej, utropade hon, nej, du år blott 
olycklig; godhet och ädelmod hafVa bortfört 
dig. Jag vördar dig lika mycket som jag ål
skar dig: döm dig uti mitt hjerta ; tag det til 
ditt samvete. Sorgen förvillar dig; tro den 
som ålskar dig. Ack! kårleken, sådan jag 
kånner den, år ej en förvillelse; det år eme
dan du år den båste, den känslofullaste af 
menniskor, som jag beundrar och ålskar 
dig. — Corinna, sade Oswald, du tin
ker för Val om mig ; men likvål år det möj
ligt at jag ej år til denna grad brottslig : min 
far har förlåtit mig innan han dog; jag har 
funnit ljufva ord uti hans sista skrifvelse hvil
ken var stålld til mig; et bref från j&iig ha-
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mig något; men det onda var gjordt, och 
den sorg jag orsakat hade sönderslitit hans 
Ljerta.

Då jag ingeck uti hans slott, då hans 
gamle fjenare omringade mig, stötte jag til— 
baka deras tröst, jag anklagade mig i deras nlr- 
’varo, jag nedkastade mig på hans gral, jag svor 
dir, liksom ånnu varit tid för mig at upråita hvad 
jag felat, at jag aldrig skulle gifta mig utan 
min fars samtycke. Ack! hvad lofvade jag 
åt den som ej mera var til! hvad betydde 
då dessa ord af min yrsel! Åtminstone bor 
jag anse dem som et löfte at ej inga någon 
förbindelse hvilken han skulle ogillat medan han 
lefde. Corinna, ömma vån ! hvarföre ryser 
du vid dessa ord? min far har kunnat for
dra af mig upoffringen af en listig qvinna som 
blott hade sin konst at tacka för det tycke 
hon ingifvit mig; men den måst sanna, den 
mast naturliga och ädelmodiga person, den 
för hvilken jag kant inin första kårlek, den 
som renar sjålen i stallet at vilseföra den, 
hvarföre skulle de himmelska väsenden vilja 
skilja mig från henne P

Då jag steg in uti min fars kammares' 
såg jag hans kappa, hans låndstol, lians vår
ja, qvar på deras gamla stallen ; men han sj elf
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var borta, ocîi mina rop kallade honom ifor
gåfves! detta manuscript, denna samling af 
tankar år alt hvad som svarar mig; du kän
ner deraf redan några stycken, sade Oswald 
då han räckte det åt Corinna; jag bår det 
altid på mig; lås hvad han skrilvit om bar
nens skyldigheter mot föräldrar; lås, Corin
na; din ljufva röst skall kanske göra mig' 
förtrolig med dessa ord. Corinna lydde 
O swalds vilja, och låste det som följer:

t£Ack! hvad det fordras litet at göra en 
gammal far eller mor misstrogna mot sig 
sjelfva! de kunna lått tro at de åro til be
svär på jorden. Hvartii skulle de tro sig va
ra nyttiga för er, som ej mera begären nå
gra råd af dem? J lefven helt och hållit uti 
det närvarande ögonblicket; J fåsten er der- 
vid genom en herrskande passion; och alt 
hvad som ej har förbindelse med detta ögon
blick synes er antikt och uråldrigt. J lefven 
så mycket uti edra egna personer både med 
hjerta och sinne, at J tron er kunna ensamt 
skapa er en historisk punct, och de eviga 
jämförelserna mellan tiden och menniskorna 
undslippa eder upmårksamhet ; erfarenhetens 
trovärdighet synes er en digt, eller en falang 
borgen, blott gifven för de gamles credit och 
for de sista njutningarne af deras egenkåxiek,
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Hum mycket faren J icke vilse! Verlden, 
denna vidsträckta theater, ombyter ej acteu- 
rér; det år altid menniskan som dår visar 
sig på scenen; men menniskan förnyas ej, hon 
blott föråndrar sig; och då alla hennes for
mer åro beroende af några grund-passioner, 
hvilkas krets redan långesedan år genomgån
gen, år det sållsämt at erfarenheten, denna 
kunskap om det förflutna, uti den privata lef- 
nadens små förbindelser, icke skulle vara en 
flödande kalla til de måst nyttiga undervis
ningar.’*

“Åra dä åt fader och modrar! åra åt dem! 
åra och vördnad, om det blott vore för de
ras förflutna styrelse, för den tid då de en- 
samne voro herrar och hvilken ej mer skall 
återkomma! om det blott vore för dessa be
ständigt förlorade år, af hvilka de båra de 
vördnadsvärda tecknen på deras panna” !

“Se dår er skyldighet, inbillske barn, och 
som synas otolige at ensamne fa löpa pa lif- 
vets våg! De skola gå bort, tviflen ej derpå, 
dessa föråldrar som stå er i vågen; denna far 
h vars tal ån nu har en skymt af stränghet som 
sårar er; denna mor hvars höga ålderdom 
ålägger er omsorger som besvara er; desko
la gå bort , desse upmårksamme våktare öf- 
ver eder barndom, och desse ifrige beskyd-
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dare af eder ungdom; de skola ga bort, och 
J skolen iörgafyes söka några båttre vånner; 
de skola ga bort, och då de ej mera åro til, 
skola de visa sig för er under en annan syn- 
punct; ty tiden, som föräldrar de som åro 
narvarande för våra ögon, föryngrar dem se
dan doden har bortryckt dem; tiden lånar 
dem då en glans som var oss okänd: vi se 
dem på evighetens tafla dår ej mera finnes 
någon ålder, liksom dår ej. ihéra fins någon 
gradering; och om de hade qvarlemnat på 
jorden et minne af sina dygder, skola vi uti 
vår inbillning pryda dem med en himmelsk 
stråle, vi skola med våra blickar följa dem 
uti de utvaldas boningar, vi skola betragta 
dem uti dessa årans och lycksalighetens hem
vist; och bredvid de Ulliga fårgor hvaraf vi 
skola sammansatta deras heliga strålkrets, sko
la vi finna oss sjelfva utplånade midt un
der våra vackraste dagar, midt under de se
grar hvaraf vi åro som måst förblindade” *).

Corinna, ropade lord Nel vil med en 
sönderslitande smarta, tror du at det var emot 
mig som han skref denna vältaliga klagan? — 
Hej, nej, svarade Corinna; du vet at han

*) Tal om barnens skyldigheter mot fSraldrar, Cours
de Morale religieuse, Se anmaiJcniu^en i första Uel/»n=

C O K I K N A
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älskade dig, at han trodde på din ömhet; och 
du har sjelf sagt mig at dessa reflexioner vo- 
ro skrift) e långt innan du begått det fel som 
du förebrår dig. Hor hålldre, fortfor C o- 
rinua, i det han genomögnade de papper 
som hon ånnu höll i handen, hor hans re
flexioner om ölverseendet, som sia. några si
dor långre bort:

“Vi vandra hår i lifvet omgifne af sna
ror, och med vacklande steg; våra sinnen lå
ta förleda sig af bedrågliga retelser; vår in
billning förvillar oss med falska sken, och 
sjelfva vårt förnuft emottager hvar dag af er- 

' farenheten den grad af ljus som fattades det, 
och den frimodighet hvaraf det har behob
Så många faror förenade med så mycken 
svaghet; så många sårskilta interessen med et 
inskrankt förutseende och en så trång förmå
ga; ånteligen, så många obekanta/saker och 
en så kort lefnad: alla dessa omständigheter, 
alla dessa vilkor för vår natur, åro de ej för 
oss en anvisning til den höga rang som vi 
böra tildela öfverseendet uti ordningen af 
samhålls-dygder? . . . Ack! hvar år den man 
som lefvat utan svaghet? hvar år den man 
som ingen förebråelse har at göra sig? hvar 
år den man som kan se tilbaka på sin lef
nad utan at röna et enda samvetsagg eller
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Icånna en entla saknad? felott den kan vara 
fri från en båfvånde sjåls tiprôrelser, hvilken 
aldrig undersökt sig sjelf, hvilken aldrig har 
vistats uti sitt samvetes enslighet” *).

Se dår de ord, återtog Corinna, som 
din far tiltalar dig frän himlen, se dår de
enda som åro for dig.----Det år sant, sade
Oswald; ja Corinna, du år en tröstens 
ängel, du gör mig godt; men om jag fått 
se honom et ögonblick innan han dog, om 
Ban fått höra af mig sjelf at jag ej var ho
nom ovårdig, om han sagt mig at han trod
de det, så skulle jag ej vara plågad af 
förebråelser liksom den måst brottsliga men- 
niska; jag skulle ej hafva detta vacklan
de upförande, denna uprörda sjal som ej 
iolvar sållhet åt någon. Beskyll mig ej lör 
svaghet; modet förmår ingenting emot sam
vetet: det har sitt ursprung derifrån; huru 
skulle det då kunna segra deröfver ? Alven 
nu då mörkret tiltager, tror jag mig se uti 
dessa molnen åskviggens fåror som fördöm- 
ma mig. Corinna! Corinna! trösta din 
olycklige vån, eller låt mig blifva liggande på 
denna jorden , hvilken kanske skall halföpna sig 
för mina rop, och tillåta mig at nedtrånga til 
tip dödas boningar. —-

*■) Ta! om ofverseendet, Co.urs de VlOtOle religieuse. 
Sa aiiailrJcaingen i fursta JDeieil.
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Vesuvius och Lakdset.gden ■ 
O M K R' I N &- N E A P B L

FÖRSTA CAPITLET.

T >ord N el vil forblef långe högst nedsla

gen efter den smårtande berättelse som hade 
skakat hela hans sjal. Corinna bjöd lin
drigt til at återföra honom til sig sjelf: den 
eldflod som nedstörtade från Vesuvius, hvil
ken natten nu gjort synlig, tråffade lilfigt Os- 
w a 1 d s förvirrade inbillning. Corinna be
gagnade detta intryck för at rycka, honom 
ifrån de minnen som uprörde honom; och 
skyndade at draga honom med sig til den 
brinnande lavans stränder.

Den mark som de gingo öfver innan dö 
komm o dit, undandrog sig deras steg, och 
tycktes ’ vilja drifva dem tilbaka. från en ort
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hvilken bår fiendskap til alt livad som har 
lif : naturen år ej mera dår i förbindelse 
med menniskan. Hon kan ej mera anse sig 
som dess beherrskare; den undslipper sin ty
ran genom döden. Strömmens eld har en 
sorglig farg; likväl då den itänder vinrankor 
eller tråd, ser man en klar och lysande låga 
upflamma; men sjelfva lavan år mörk, liksom 
man skulle föreställa sig en af heltvelets flo
der; den flyter långsamt som en sand, svart 
om dagen och rod om natten. Man hör då 
den nalkas et litet sprakande af gnistor, lav il— 
ket skrämmer så mycket mera emedan det år 
tyst, hvarigenom listen tyckes förena sig med 
styrkan: Konungstigern smyger på detta, sått 
hemligt med räknade steg. Denna lava fram
skrider utan at hasta och utan at förlora et 
ögonblick; om den tråfiår en hög mur, eller 
någon byggnad som står i dess våg, så stad- 
nar den, och upstaplar sin svarta och kådiga 
ström emot hindret, hvilket til slut begraf- 
ves under dess brinnande böljor. Dess gång 
år ej så hastig at icke menniskorna hinna fly 
undan; men den uphinner, liksom tiden, de 
olörsigtige eller gubbar, hvilka då de se den 
skrida med tunga och tysta steg, tro det vara 
lått att undankomma. Dess lysning år så glödan
de at jorden för första gången ger återsken åt
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himlen, med utseende af et oafbrutit blixtran
de : himlen på sin sida ger återsken åt haf- 
vet, och naturen blir upland genom denna 
tredubbla bild af elden.

Vinden låter hora sig och åfven se sig 
genom eldhvirfiar uti svalget defifrån lavan 
utgår. Man blir rådd for livad. som. tilldrager 
sig uti jordens skote, och man banner at et 
ovanligt, raseri kommer henne at så darra 
under våra steg. De klippor som orogifva 
lavans ursprung åra betåckta med svafvel, med 
bergbeck, hviikas fårgor hafva någonting helf- 
vetiskt. Qulgront, brungalt, mörkrödt, ska
pa liksom ét missl jud lör ögal, och plåga sy
nen , liksom hörseln skulle sönderslitas af des
sa skarpa ljud som trollqvinnorna låto höra 
då de om natten nedkallade månan på jorden-

Alt hvad som omgifver vulcanen påmin
ner om helfvetet, och poeternas beskrifnin- 
gar åro utan tvifvel lånta Iran dessa rum. 
Hår fattar man huru menniskorna kunnat fö
reställa sig til varelsen af et elakt väsende som 
motarbetade försynens afsigter. Man har bordtr 
fråga sig vid åsynen af en sådan ort, om 
godheten ensam lorestod skapelsens phenonié- 
ner, eller om någon dold kraft tvingade na
turen, liksom menniskan, at vara grym. —« 
Corinna, utropade lord Nelyil, år det
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från desSahelf vetes-strån fl er som sorgen har 
sin uprinnelse? tager dödens ångel sin utflygt 
från derma bergspets? om jag ej såg din 
himmelska blick skulle jag förlora minnet af 
de gudomlighetens verk som pryda jorden; 
och likvål förorsakar mig denna utsigt af helf- 
vetet, huru hisklig den år, mindre fasa ån 
hjertats förebråelser. Alla fåror kunna trot
sas, men huru skall det loremål som ej me
ra år til kunna befria oss från den orått vi 
förebrå oss deremot? aldrig! aldrig! •— ack, 
Corinna! hvilket ord af jern och eld! de 
straff som åro upfundna. af lidandets tanke- 
tlrornmar, hjulet som beständigt går omkring, 
vatnet som undflyr den som nalkas det, ste- 
name som falla tilbaka så fort man uphåf- 
ver dem, åro blott svaga bilder at uttrycka 
denna tanka : det omöjliga, det oersättliga! — 

En djup tystnad herrskade omkring Os
wald och Corinna; sjelfva deras ledsagare 
hade dragit sig undan på a Island; och dådet 
bredvid crater en ej finnes hvarken djur, el
ler inseeter, eller vaster, hörde man dår blott 
hvåsningen af den fladdrande lågan. Likvål 
ankom et ljud från staden ånda til detta rum ; 
det var klockornas ljud som låt höra sig .ge
nom luften: kan hånda årade de döden, kan 
hånda anmålte de födelsen; de gåfvo emed-

COJI ï N N A
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ïertid en ljuf kånsla åt våra resande. — Kå
raste O swald, sade Corinna, låtom oss 
öfvergifva denna oken, låtom oss åter nedsti
ga til de kivande; min sjal trifves ej vål hår. 
Alla andra berg, då de nalka oss til himlen, 
tyckas uphoja oss öfver det jordiska lifvet; 
men hår kånner jag blott förvirring och fa
sa: jag tycker naturen vara bemött som en 
brottsling, och dömd som en fördårfvad va
relse at ej kånna någon vålgörande flågt från 
sin skapare. De godas boning år visst icke 
hår; — låtom oss gå.

Et ömnigt regn nedföll medan Corinna 
och lord Nelvil nedstego til slätten. Deras 
facklor voro i hvarje ögonblick nåra at ut
släckas. Lazzaroni följde dem med beständi
ga rop, hvilka kunde ingifva fruktan åt de 
som ej visste at detta år deras vanliga sått 
at vara. Men dessa menniskor åro ofta åg~ 
gade genom et öfverflod af lif hyarmed de ej 
veta någon råd, ty'de förena i lika grad lat
tja och häftighet, Deras physionomi, mera 
.ntmårkt ån deras caraeter, tyckes gifva an
visning på en slags liflighet uti hvilken lijer- 
tat och snillet aldeles icke ingår. Oswald, i 
fruktan at regnet skulle göra Corinna nå
gon olågenhet, at facklorna skulle slockna, 
elier med et erd, at Îiqb skulle vara utsatt
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for någon' slags fera, sysselsatte sig blott ined 
henne; och detta sa ömxna deltagande åter
förde hans sjal småningom från. det tilstånd 
hvaruti den blifvit försatt genom det förtro
ende han gjort henne. De återfunnb sin vagn 
vid foten af berget; de stadnade ej vid ruiner
na af Herculanum, h vilka blifvit nåsfanånyo 
begrafne för at ej omstörta staden Portici som 
år upbyggd på den gamla staclen. De; åter
komma til Neapel mot midnatten, ocli Co
rinna lofvade lord N el v il då de åtskildes 
at om morgonen följande dagen öfverlemna 
honom sin lefnads-historia.

ÄNDRA CAP1TLET.ÄNDRA CAP1TLET.

Corinna beslöt verkeligen at följande mor
gonen ålågga sig det svåra bemödande som 
hon lofvat, och fastån den mera förtroliga 
kännedom hon förvårfvat om Oswalds ca- 
racter, fördubblade hennes oro, gick hon ut 
ntur sitt rum med sitt papper i handen, båf- 
vande, men likvål med beslut at öfverlemna 
det. Hon ingick uti salongen af det värds
hus dår de bagge bodde5 Oswald rar dår?
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och hade nyss fâtt bref fr an England. Et af 
dessa bref 3åg på et bord, och stylen träffa
de Gorin n a sa starkt at hon med obeskrif- 
îig föivirring frågade från hvérn det var? —- 
från lady Edgermond, svarade Oswald. —* 
Du brefvåxlar med henne? af bröt Corin
na.— Lord Edgermond var min fars vån, 
återtog Oswald, och efter händelsen kom
mer mig at nåmna henne, vill jag ej dölja 
for dig at min far hade trott at det skulle 
en dag bli passande for mig at gifta mig med 
Lucile Edgermond, hennes dotter. — Store 
Gud! utropade Corinna, och hon nedföll 
på en stol nåstan afclånad. — Hvarifrån kom
mer denna häftiga rörelse, sade lord Nel- 
vil? hvad kan du frukta af mig, Corinna, 
då jag al frifar dig anda til dyrkan? om min 
far hade i sin dödsstund fordrat at jag skul
le gifta mig med Lucile, utan tvifvel skulle 
jag ej anse mig fri, och jag skulle -hafva und
flytt din oemotståndliga förtjusning; men han 
har blott tilstyrkt detta giftermål, och sjelf 
skrifvit mig til at han ej kunde gifva något 
omdöme öfver Lucile, éfter hon ånnu var 
blott et barn. Jag har sjelf sett henne blott 
en enda gång, och hon var då knapt tolf år 
gammal. Jag har ej före min afresa ingått 
ftågon slags förbindelse med hennes mor; lik-
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val har den ovisshet, den förvirring som du 
kurmat anmärka uti mitt upförande, kommit 
endast från denna min fars önskan: innan 
jag lårde känna dig önskade jag at kunna 
upfylla den, ehuru flygtig den var, såsom et 
slags försoningsoffer ät honom, såsom et sått 
at efter hans död förlanga hans valde ofver 
mina beslut j men dn har helt och hållit seg'* 
rat ofver mig, och jag önskar nu blott för
låtelse lör hvad uti mitt ppipran.de kun
nat synas dig vara svaghet och obeslutsam
het Corinna, man drager sig aldrig full
komligt ifrån en sådan sorg som den jag 
rönt: denna sorg utplånar hoppet, den ger 
en svår ocli smartsam kansla al blyghet, odet 
har gjort mig sa mycket ondt, at afvcn da 
det tyckes bjuda mig det högsta goda, miss
tror jag det ånnu. Men min ålskade vån! 
denna oro år skingrad, jag år nu din för al
tid, beständigt din! jag såger til mig sjelf at 
om min far kåndt dig, så vore det dig som 
han skulle halva utvalt til mitt lifs fqljesla- 
gerska, det vore du. . . • • —- Håll, utropade 
Corinna, smältande i tårar, jag besvår dig, 
tala ej så til mig! —

Hvarföre skulle du såtta dig emot, sade
iord ?î el vil 5 det nöje jag finner af förena

dig
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dig i min tanka med minnet af min far, at 
på detta sått förblanda i mitt hjerta ait hvad 
som år mig kart och heligt? ~ Du kan det 
ej, afbrot Corinna ; Oswald, jag vet for 
val at du ej kan det. — Råttvisa himmel! 
återtog lord N el v il, hvad har du då at så
ga mig? gif mig detta papper som skall in
nehålla din berättelse, gif mig det. — Du 
skall få det, återtog Corinrta; men jag be
svär dig! skånk mig innu åtta dagar, blott 
atta dagar. Hvad jag i dag har hört tvingar 
mig til någon mera omståndlighet. — Huru, sade
O s w a 1 d, hvilken gemenskap med dig ?___—.
fordra ej at jag skall svara dig nu, af bröt 
Corinna, snart skall, du få veta alt, och det 
skall kanske bli slutet, det förfärliga slutet 
på min sallhet; men innan denna stunden 
önskar jag at vi må- se- tilsammans Neapels 
lyckliga landsjoygd, med en ånnu ijuf kånsla, 
med en ånnu tilgangelig sjal för denna han- 
ryckande natur; jag vill på något sått helga 
at dessa skona stållen den högtidligaste tid— 
punet af min lefnad : du. måste bibehålla det 
sista minnet af mig, sådan jag var, sådan 
jag. altid skulle bîifvit, om mitt hjerta kun
nat försvara sig ifrån, at' ålska dig. •— Ack 
Corinna! sade Oswald, .hvad viîi dm förr* 

Del. z. ig



kunna mig med dessa olycksfulla ord? du 
kan omöjligt hafva något at saga mig som 
skulle qvåfva hvarken min kårlek eller inin 
beundran. Hvarföre då ånnu åtta dagar för
långa denna ångslan, denna mystér som tyc
kes upresa en förmur emellan oss? —■ Ba
sta Oswald, jag vill det, svarade Corin
na, förlåt mig denna sista act af myndighet; 
snart skall du ensam dömma öfver oss bag
ge,; jag skall afvagta mitt öde ifrån dig, utan 
at knota om det år grymt: ty jag har ej på 
denna jorden hvarken kånslor eller band som 
kunna ålägga mig at öfverlefva din kårlek.— 
Då hon slutade dessa ord, gick hon ut, och 
skjöt Oswald med handen lindrigt ilrån sig 
då han ville följa henne.

TREDJE CAPITLET

Corinna hade beslutat at gifva lord Nel
vi 1 en fête under de åtta upskofsdagar som 
hon begårt; och denna tanka på en fête för
enades hos henne med de måst melancholia 
ska kånslor. Då hon undersökte Oswalds 
caracter, var det omöjligt at hon ej skulle
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fell orolig ôfver det intryck han skulle emot- 
taga at det hon hade at såga honom. Det for
drades at domina Corinna som poet, som 
artist, at kunna förlåta henne upofiringen af 
sin rang, sin slågt, sitt land, sitt namn, for 
enthousiasmen af talangerna och de sköna 
konsterna. Utan tvifvel hade lord Nelvil 
tilråckeligt snille at kunna beundra inbillnin
gen och geniet; men han trodde at samhålls- 
lefnadens förbindelser borde gå framför alt, 
och at qvinnans och åfven mannens första 
syftemål icke yar utöfningen af förståndets 
förmögenheter, utan upfyllandet af hvar och 
ens enskildta skyldigheter. De grymma sam
vetsagg han sjelf rönt då han gått ifrån den 
våg han utstakat för sig, hade ånnu me
ra stadfåstat de strånga moral - principer 
som voro honom medfödda. Englands seder, 
et lands opinioner och vanor dår man finner 
sig så vål af den måst noggranna vördnad för 
skyldigheterna liksom för lagarna, hollo ho
nom uti band som i många afseenden voro 
trånga; åndteligen, gör den modlöshet som up- 
kommer afen djup bedrölvelse, at man ålskar 
hvad som år uti naturens ordning, hvad som 
går af sig sjelf, och ej fordrar något nytt be
slut , eller et afgörande som strider mot de om
ständigheter Jbyilka åro för ©§§ utstakade af odet

aa 7
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Oswalds kårlek for Corinna hade för
mildrat hela hans sått at kanna; men karle
ken utplånar alldrig helt och hållit earacte- 
ren, och Corinna uptåckte denna caracter 
tv art igenom den passion som besegrade den; 
och kan hånda åfven at lord N el v ils behag 
mycket hårrörde från denna stridighet mellan 
hans natur och hans kånsla, hvilken stridig
het gaf et nytt varde åt alla prof af hans 
ömhet. Men stunden nalkades då all den flyg-" 
tiga osäkerhet som Corinna beständigt skin
grat, och som blott blandat en lått och tank
full oro uti den lycksalighet som hon njöt, 
skulle afgöra om hennes lif. Denna sjal da
nad för sållheten, van vid den poetiska ta
langens lekande känslighet, förvånades öfver 
sorgens bitterhet och orörlighet; en rysning, 
hvilken aldrig kånnes af dem som långe va
rit vana vid lidande, skakade då hela hennes 
yåsende.

Likvål, under den måst plågande ångslan „ 
tilredde hon hemligt en lysande dag som hon 
ånnu ville tilbringa med Oswald. Hennes 
bildningskraft och hennes ömhet förenades 
således på et romantiskt sått. Hon bjöd de 
engelsman som voro i Neapel, några neapo
litaner och neapolitanskor hvilkas umgänge 
behagade henne, och morgonen af den dag
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som lion utvalt at på en gång vara en högtidsdag 
och den förutgående dagen til en bekännelse 
hvilken kunde for altid förstora hennes sållhet, 
uplifvades hennes anletsdrag af en sårdeles för
virring, hvilken gaf dem et helt nytt uttryck. 
Mindre upmårksamma ögon skulle kunnat taga 
detta så fiffiga uttryck för glad je; men hennes 
håftiga och hastiga rörelser, hennes blickar som 
ej fastades på något, gåfvo lord N el vil til- 
råckeliga bevis om hvad som föregick i hen
nes sjal. Förgåfves bjöd han til at lugna hen
ne genom de ömmaste försäkringar. Såg mig 
detta om två dagar, sade hon til honom, om 
du ånnu tanker lika: nu göra mig dessa Ijuf- 
va ord blott ondt, — och hon gick ifrån 
honom.

De vagnar som skulle föra Corinnas 
bjudna sociétet, ankommo vid slutet af da
gen, i det ögonblick då hafsvinden upkom- 
mer, och med sin upfriskande luft tillåter 
menniskan at betragta naturen. Första sta
tionen for promenaden var til Virgilii graf 
Corinna och hennes sållskap stadnade dår 
innan de genomfor o Pausilippi grotta. Denna 
graf har den vackraste belägenhet; Neapels 
hafsvik tjenar den til perspectiv. Det fins 
så mycken hvila och prägt uti denna åsyn 
at man frestas at tro det Virgilius sjelf har
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utvalt den; denna enkîa vers utur Georgi- 
querna skulle kunnat ijena til epitaphium:

Illa Virgilium me tempore dulcis alebat 
Parthenope . ......

hans aska hvilar dår ån nu, och minnet af 
hans namn drager til detta rum hela verl- 
dens årebevisning. Det år alt hvad memu- 
ska n pä denna jorden kan frånrycka döden.

Petrarch a har planterat en lager på den
na graf, och Petrarcha år inte mer, och la
gerträdet går ut. Hopen af resande som kom
mit at hedra Virgilii minne hafva skriiVit de
ras namn på murarna som omgifva urnan. 
Man besvaras af dessa obetydliga namn hvil- 
ka blott synas vara dår for at sLora det lug
na begreppet om enslighet som detta stålle 
upvacker. Det var blott Petrarcha som var 
värdig at lemna et varagtigt spår af sin resa 
til Virgilii graf. Man stiger åter tyst ned 
från denna sista sorgliga fristad for åran : man 
påminner sig de tankar och bilder som skal
dens talang for altid helgat. Förunderliga 
samtal med kommande slågter, samtal som 
förevigas och förnyas af konsten at skrifva! 
dödens mörker, hvad år du då? menniskans 
idéer, känslor och uttryck blifva qvar, och

Pl den tiden blef Virgiliu* hyllad af den ljufva Par
thenope.
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hvad som var hon sjelf skulle aldeles för
gås! nej, en sådan motsägelse uti naturen år 
omöjlig.

Oswald, sade Corinna til lord Nel~ 
vil, de intryck du nyss rönt bereda illa til 
en fête ; men huru mänga, tilläde hon med 
högsta kånsla, huru många fêter hafva ej blif- 
vit anställdenåravidgrafven! — Älskade vån, 
svarade Oswald, hvarifrån kommer denna 
hemliga smarta som uprörer dig? förtro dig 
åt mig; jag har at tacka dig for de lyckliga
ste sex månader af min lefnad? kan hånda 
har ålvén jag under denna tid spridt någon 
ljufhet o fver dina dagar. Ack! hvem skulle 
kunna vara otacksam mot sållheten! hvem 
skulle kunna förneka sig den ypperliga njut
ningen at göra godt åt en sjal sådan som din ! 
ack! det år redan mycket at kånna sig vara 
nödvändig for den ringaste al dödliga, men 
at vara det for Corinna, tro mig, det ar 
lör mycken åra, för mycken fortjusning, at 
kunna afstå derilrån. — Jag tror på dina löf
ten, svarade Corinna; men gifs det ej ögon
blick då någonting häftigt och besynnerligt 
fattar hjertat, och påskyndar dess klappning 
med en smårtsant uprörélse? —

De reste genom Pausilippi grotta vid fack
lor : man ser den på detta satt afven vid mich-



dagstiden, ty denna grotta år huggen under 
berget nåstan en fjerdedels mil, och då man 
år midtuii kan man knapt se en skymt af dag 
från någondera sidan. Et ovanligt återskali 
låter hora sig under detta långa hvalf; hås- 
tarnes steg, kuskarnes rop, göra et förvirradt 
huller som ej lemnar någon redig tanka i 
hufvurlet. Corinnas hastar drogo hennes 
vagn med en förunderlig hastighet, och lik-r 
vål var hon ej nöjd dermed, utan sade til 
lord Nelvil: — Kåraste Oswald, hvad 
det går långsamt] låt oss köra fortare! — 
Hvarifrån kommer denna otolighet, Corin
na, svarade Oswald? fordom då vi voro 
tilsammans, sökte du ej at påskynda timmar-r 
na, du njöt dem. — Nu, sade Corinna, 
måste alt afgoras, alt måste hinna til målet, 
och jag kann er behof at påskynda alt, om 
det ock vore min död. —

Då man kommer fram ur grottan röner 
man en Mig kånsla af nöje at återfinna da
gen och naturen; och hvilken natur år det 
ej som da visar sig för blickarne! hvad som 
ofta fattas Italiens landsbygd, år tråd; men 
på detta stalle finnas de ömnigt. Jorden år 
dessutom betackt med så många blomster, at 
detta land kan bast umbåra skogar, hvilka 
fa andra stållen utgöra naturens högsta skön-
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Het. Hettan år så stark i Neapel at det 
år omöjligt dår spatsera om dagen, ej en 
gang i skuggan; men om aftonen visar sig 
detta opna land, omgifyet af hafvet och him
len, helt och hållit for ögonen, och man an
das svalka fran alla hall* Bultens genomskin— 
hghet, belågenheternas ombyten, bergens pit
toreska former, caractérisera så vål utsigten 
af konungariket Neapel, at målare hålst dår 
vål ja sina v Lier. Naturen har i detta land 
en kraft och originalitet, hvilken man ej kan 
uttrycka genom något af de behag som man 
på andra stållen vårderar.

— Jag forer er, sade Corinna till sitt 
sållskap , utmed stränderna af Avernska sjön, 
bredvid Phlégéton, och se dår det tempel som 
var helgat åt Sibyllan af Cumes. Vi fara nu 
öiver de stållen som blifvit så berömde un
der namn af Baij.es våilust; men vi vilja ej 
för det närvarande stadna. Vi skola hopsam
la de minnen af historien och poesien som 
omgifva oss, til dess vi anlåndt på et rum 
hvarifrån vi kunna se dem alla på en gång. — 
Det varpå cap Misène som Corinna låtit 
anstalla dansar och musique. Ingenting var 
mera pittoreskt ån anstalterne af denna fête, 
Alla matroser från Baijes voro klådde uti lifr 
liga och vål contrasterade fårgor ; några öster-
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lånningar som konimo frän et Levantiskt far
tyg hvilket da låg i Hamnen, dansade med 
landtflickor från de nårgrånsande öarne Iscllia 
och Prosida, hyilkas klädsel bibehållit likhet 
med den grekiska costumen ; rent ståmda ro
ster låto hora s'ig på afstånd, och instrumen- 
terna svarade hvarandra bakom klipporna, 
genljud från genljud, liksom tonerna til slut 
skulle förlorat sig i hafvet. Den luft man 
andades var hånryckande-, den upfyllde sjä
len med en kånsla af glad je, hvilken uplii- 
vade alla de som voro dår, och åfven' be- 
mågtigade sig Corinna. Man föreslog tienne 
at blanda sig uti landtfolkeis dansar, och hon 
samtyckte straxt med nöje 5 men knapt hade 
hon börjat, förrån de dystraste känslor gjor
de henne de nöjen förhatliga uti hvilka hon 
deltog; hon ofvergaf hastigt dansen och mu- 
siquen, och gick at såtta sig vid hafskanten på 
uddens yttersta spets. Oswald skyndade at 
gå efter henne; men då han kom dit, följde 
åfven snart hela sållskapet för at utbedja sig 
af Corinna at hon ville extemporera på 
detta vackra stålle. Hennes förvirring var i 
detta ögonblick så stor at hon låt föra sig til 
den uphöjda kullen dit man bringat hennes 
lyra, utan at komma ihog hvad man begårte 
»taf henne.
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Likvål ônskade Corinna at Oswald skul
le ån nu en gang hora henne, liksom pa Ca- 
pitolmm, med all den talang hon undfått 
af himlen; om*denna talang for altid skulle 
förloras, ville hon at dess sista strålar, in
nan de slocknade, skulle lysa för den hon 
ålskade. Detta begår gjorde at hon fann uti 
sjelfva sin sjåls uprorelse den ingifvelse hont 
behöfde. Hennes lyra var fårdig, och alla 
hennes vånner otålige at höra henne. Äfven 
folket som kånde henne af ryktet, detta folk 
i södern hvilket genom inbillningen år god 
domare af poesien, omgaf tyst den krets dår 
Corinnas vånner hade satt sig ned, och al
la dessa neapolitanska ansigten uttryckte ge
nom deras lifliga physionomier den måst re
tade upmårksamhet. Månan upgick vid ho- 
rizonten; men sista dagranden gjorde at dess 
ljus ånnu var ganska blekt. Från höjden af 
den lilla kullen som utskjuter i hafvej 
och tilskapar cap Misène, såg man full
komligt vål Vesuvius, Neapels hafsyik, de
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dårpå strödda öar, och den iandsbygd som 
stracker sig från Neapel til Gaeta, med et 
ord, den jordens landsträcka dår vulcanerna, 
historien och poesien hafva qvarlemnat de flå-» 
sta spår. Också begårte alla Corinnas van
ner med enhällig rost at hon skulle taga til 
åmne for de versar hon åmnade sjunga: de 
minnen som dessa rum återkallade. Hon ståmde 
sin lyra och började med svåfvande röst. Hen
nes blick var skon ; men den som kånde hen
ne som O swald kunde deri se hennes sjåls 
ångslan: hon bjöd likvål til at qvåfva sin 
smarta, och at åtminstone för et ögonblick 
uphöja sig öfver sin personliga ställning.

Corinnas Sång på Neapels Landsbygd,
“Poesien, naturen och historien, tåflahår 

uti storhet; hår kan man innesluta med en 
blick, alla tider och alla underverk.5’

“Jag ser Avernska sjön, utsläckt vulcan, 
hvilkens böljor fordom ingåfvo fasa; Ache
ron, Phlégéton, som kokar af en underjor
disk hetta, åro floder af detta helfvete som 
txtef besökt af Enéas.”

“Elden, detta upslukande lif, hvilket på 
en gång skapar och förtårer v&jrlden, förskräck-
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te sa mycket mer dt dess lagar voro mindre \ 
kände. Naturen uppenbarade fordom sina 
hemligheter blott åt poesien.”

“Staden Cumes, Sibyllas hala, Apollos 
tempel, voro på denna kulle. Se hår den 
skog dår guldgrenen bröts. Enéidens jord 
omgifver er, och geniets helgade digter haf- 
va blifvit minnen hvilkas spar man ånnu söker.”

“En Triton har nedsänkt i dessa böljor 
den förmätne Trojan som vågade trotsa haf- 
vets gudomligheter med sina sånger: dessa 
iholiga och ljudande klippor likna dem Vir- 
gilius beskrifvit. Inbillningen år pålitlig då 
den år alsmågtig. Menniskans snille år ska
pande då det fattar naturen, efterapande då 
det tror sig upfinna henne.”

“Midi ibland dessa hiskliga massor, åldri
ga vitnen til skapelsen, ser man et nytt berg 
som upkommit af yulcasen. Hår år jorden 
stormig som faafvet, och återgår ej som det
ta fridsamt inom sina grånsor. Det tunga 
elementet, lyftadt af afgmndens skakning, un~ 
dergråfycr dalarna.-, uphöjér bergen, oeh dess 
förstenade böljor vitna om de stormar som 
sönderslita dess sköte.”

“Om ni slår på. denna mark, skall det un
derjordiska hvalfvet ljuda. Man . skulle tro at 
den bebodda verlde» ■ år blott .en yta färdig
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at opna sig. Neapels landsbygd âr en bild 
af menniskans passioner: svafvelagtig och 
frugtbar, tyckas dess faror och njutningar 
tipkoimna af dessa brinnande vtdcaner, hvil- 
ka gifva luften sa mycken mildhet, men våc- 
ka åskans dan under våra fotter

“Plinius studerade naturen for at båttre 
beundra Italien; han skrot af sitt land så
som det skönaste af alla, då han ej mera kun
de hedra det med andra titlar. Han sökte 
vettenskaperna som en krigare söker eröfrin- 
gar, och for ut just från denna udde för at 
undersöka Vesuvius genom lågorna; och des
sa lågor hafva förtärt honom.”

“O minne! adla förmåga! din mag t år på 
dessa rum! från sekel til sekel, förunderliga 
öde ! beklagar sig menniskan öfver hvad hon 
förlorat. Man skulle tro at de bortgångna ti
der åro hvar och en för sig innehafvare af 
en sållhet som icke mera gifves ; och medan 
tankan högmodas öfver sina uptåckter och 
störtar sig i det tilkommande, tyckes sjålen 
sakna et gammalt fädernesland hvilket hon 
blott nalkas genom det förflutna.”

“Romarne, hvilkas glans vi afvundas, vo
ro de ej sjelfve afvundfulla på deras förfaders 
manliga enkelhet! fordom föragtade de detta 
landskaps vallust , och dess förtjusning kuf-
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Vade blott deras fiender. Se pâ afstand Ca
pua: det har besegrat den krigare hvars obe
vekliga sjal långre ån hela den öfriga verl- 
den motstod Hom.”

“Romarne i deras ordning hafva bebott 
dessa rum: då sjålens styrka endast kunde be
gagnas at båttre kanna blygseln och sorgen, 
hafva de utan förebråelser blifvit vekliga. Vid 
Baijes har man sett dem inkråkta af hafvet en 
strand för deras palatser. Bergen blefvo 
språngda for at inkråckta colonner, och verl- 
dens beherrskare, i deras ordning slafvar, 
satte naturen i tråldom för at trösta sig of- 
ver sin egen.’’

‘‘Cicero har förlorat lifvet nåra Gaëtas 
udde som synes för våra blickar. Triumvi- 
rernä, utan vördnad för efterverlden, berof- 
vade henne de tankar som denne store man 
skulle hafva upfatfat Triumvirernas brott va
rar ånnu. Det år ånnu emot oss som deras 
ogjerning år begången.”

“Cicero föll för tyrannernas dolk. Scipio , 
mera olycklig, bief förvist af sitt ånnu friæ 
fädernesland Han slutade :sina dagar ej långfe 
från denna strand, och ruinerna af hans graf 
bara namn af fäderneslandets torns rörande al
lusion til det minne hvamed hans stora sjal 
t*ar sysselsatt!’,’
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“Marius tog sin tilflygt uti dessa Minturn- 
ska üasken, bredvid Scipios boning. Således 
hafva nationerna på alla tider förloljt deras 
store mån ; men de liafva blifvit tröstade af 
forgudningen, och himlen, dår Romaine ån- 
im trodde sig befalla, emoLtager bland sina 
sfjernor Romulus, Numa, Cesar: nya ljus 
som förvirra för våra blickar årans, och det 
himmelska ljusets strålar.”

“Ej nog med olyckorna. Spåren af alla 
brott. åro hår. Se, vid slutet af hafsviken, ön 
Capréa dår ålderdomen har afvåpnat Tiberius ; 
dår denna sjal på en gång grym och vällu
stig, våldsam och uttröttad, hade ledsnat vid 
sjelfva brottet, och ville störta sig uti de måst 
låga nöjen, liksom tyranniet ej ån nu hade 
nog förnedrat honom.”

“Agrippinas graf år på denna kust, midfc 
emot 6n Capréa; den blef ej uprest för rån 
efter Neros död: modermördaren fördömde 
åfven hennes aska. Han bodde långe uti Bai- 
jes, midt ibland sin ogernings minnen. Hvil- 
Jka missfoster samlar ej ödet under våra ögon.1 
Tiberius och Nero se på hvarandra.”

“De öar som vuleanen updrilvit ur hafs- 
bottnen tjente nåstan i deras födsel för 
gamla verldens brott; de olycklige som voro

för-

a io



fôrviste til dessa ensliga klippor, midt ibland 
böljorna, betragtade pä långt håll deras fä
dernesland , bjödo til at andas dess vallukt 
ined lulten, och stundom efter en långsam 
landsflygt blefvo de genom en dödsdom un
derrättade at åtminstone deras fiender ej än
nu hade glömt dem.”

“O jord! helt badande uti blod och tå
rar; du har aldrig uphört at frambringa blom
ster och frugter! år du då utan medlidande 
for menniskan ? och återvänder hennes stoft 
uti dit moderliga sköte utan at dår våcka en 
rysning ?”

EüEa It ax, iE N, 24i

Hår hvilade Corinna några ögonblick. 
Alla de som voro samlade til festen, kastade 
för hennes fotter grenar af myrten och lager. 
Månans ljufva och klara sken förskönade hen
nes ansigte; den friska hafsvinden rörde pit
toreskt hennes hår, och naturen tycktes fin
na behag uti at pr]"da henne. C orinna blef 
emedlerlid hastigt fattad af en oemotståndlig 
rörelse: hon betragtade dessa förtjusande stal
len, denna rasgifvande afton, Oswald som 
var bredvid henne, som kanske ej altid skul
le vara dår} och. tårar fioto från tiennes ögon. 

Del z, 2.6



SjelîVa folket -som'förut'med sa mycket bnh , 
1er gifvit tilkånna sitt bifall, vördade hennes 
rörelse, och alla väntade ■ med tystnad - at 
hennes' ord skulle meddela hvad hon kånde. 
Hon preludierade en stand på sin lyra; hon 
delade ef mera sin sång uti octaver, utan öf- 
vergaf sig uti sina versar åt en oafbruten takV

4£Några hjerfats minnen, några qvinno- 
Hamn, påkalla åfven edra tårar. Det var uti 
Misène, fust på det rum dår vi åro, som 
Pompeif enka, Cornelia, bevarade anda til 
döden sin adla sorg; Agrippina begret långe 
Germanicus på dessa stränder. En dag fanö 
samme mördare som beröfvat henne sin ge
mål, henne vårdig at fölfa honom. On Nisi
da var vitne til Bruti och Porcias afsked,” 

“Så hafVa dessa qvinnor, hfeîtarnes van
ner , sett det föremål omkomma som de 
dyrkat Förgåfves hafva de långe följt dess 
spår. En dag kom då de måste öfvergifva 
det. Porcia ger sig döden; Cornelia trycker 
mot sitt sköte dén helgade urna som ej me
ra svarar til hennes rop; Agrippina retar fler® 
år förgåfves sin gemåls mördare: och dessa 
olyckliga varelser, irrande som skuggor på 
den eviga flodens hårjade kuster; sucka efter
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den an cira stranden; nti deras langa enslig- 
het fråga de tystnaden, och begåra af hela 
naturen, af den stjernprydda himlen liksom 
af det djupa hafvet, et ljud af en ålskadröst, 
©t ljud som de ej mera skola få hora,”

“Kårlek, Iijertats högsta mågt! mystiska 
enthousiasm som innesluter både poesien,, 
hjeltemodet och religionen! hvad hinder då 
ödet skiljer oss från den som ågde vårt hjer- 
tas hemlighet, och som gifvit oss hjertats lif, 
det himmelska lifvet? Hvad hånder då från
varon eller döden lemnar en qvinna ensam på 
jorden? Hon försmågtar, hon faller. Huru 
många gånger hafva ej dessa klippor lemnat 
deras kalla stod åt dessa öfvergifna enkor , 
hvilka fordom stödde sig mot en våns bröst, 
eller på en hjeltes arm!”

“Framför er ligger Sören te; dår bodde 
Tassos syster, då han kom som pilgrim at 
begåra af denna ringa vån en fristad mot fur- 
starnes orättvisa : hans långa sorg hade nåstan 
förvirrat hans förstånd; han hade blott qvar 
kännedomen af gudomliga ting, alla jordens 
bilder voro utplånade. Således genomirrar ta
langen hela verlden, förskräckt för den öde
mark som omger henne, utan at finna nå
got som . liknar sig. Naturen har för. hen
ne intet genljud; och hopen anser för galen-
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skap derma otrefnad hos en sjaï, hvilken ej 
i denna verldten finner nog anderum , nog 

■ enthousiasm, nog liopp.’’
4<ÔAet, forifor Corinna med en aîtid va-* 

xande rörelse, fôrfôîjer ej ödet de ùphSjda 
sjâlar, de skalder hvilkas bildningskraft fas
tat sig vid förmågan at ålska och lida? d& 
åro landsflygtingar från en annan region. 
Hvad ville de gamle såga då de talade om 
ödet med så mycken fasa? hvad förmår detta 
ode öfver vanliga och lugna varelser? de föl
ja årstiderna; de framskrida låragtigt på lif- 
vets vanliga stig. Men den prästinnan som 
gaf oraklerna, kånde sig fattad af en fruktans
värd kraft. Jag vet ej hvilken dragningskraft 
störtar geniet i olyckan! det hörer spherer- 
nas snsning som de dödliga organer ej åro 
danade at fatta; det genomtränger kånslans 
mystèrer, okånda för - andra menniskor, oçh 
dess sjal döljer en Gud som hon ej kan be
hålla inom sig !”

“Suhlime skapare af denna sköna natu
ren! beskydda oss. Våra utflygter åro utan 
kraft, vårt hopp år bedrägligt Passionerna 
ntofya hos oss et brusande tyranni, hvilket 
lem nar oss hvarken frihet eller hvila. Kan. 
hånda skall hvad vi göra i morgon bestämma 
Vart' öde; kan hånda at vi i går sagt et orå
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som Ingenting kan återköpa. Då vårt snille 
uplyfter sig til de högsta tankar, kånna vi, 
liksom på spetsen af uphöjda byggnader , er\ 
svindel som förblandar alla föremålen for vå
ra blickar; men åfven då förlorar sig ej sor
gen, den förfärliga sorgen, i skyarne; hon 
ristar dem , hon öpnar dem til hålften. O min 
Gud! hvad vill hon förkunna oss? . . . .”

Vid dessa ord betåcktes Corinnas an- 
sigte af en dödlig blekhet, hennes ögon til— 
slötos, och hon skulle hafva fallit til jorden, 
om lord N el vil ej i ögonblicket varit til 
hands för at emottaga henne.

FEMTE CAPITLET,

Corinna kom sig före, och åsynen af Os
wald, som hade uti sin blick det måst rö
rande uttryck af deltagande och oro, återgaf 
henne något Ingn. Neapolitanerne anmårkte 
med förundran den mörka fårgen af Corin
nas poesie; de beundrade hennes versers lju
dande skönhet, roen de skulle hafva önskat 
at dessa verser blifvit ingifne af en mindre 
sorgsen, sinnesstållning: ty de ansågo de sko-
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na konsterna, och ibland dem poesien, blott 
som en förströelse ifrån lifvets bekymmer, ej 
som et medel at trånga djupare in uti dess 
förfärliga hemligheter. Men de engelsmån 
som hört Corinna voro intagne af beun
dran för henne.

De voro förtjuste at på detta sått se de 
snelancholiska kånslorna uttryckta med Italiens 
bildningskraft. Denna skona Corinna, hvars 
uplifvade anletsdrag och hvars blick full af 
|if voro åmhade at måla såilheten; denna so
lens dotter, tråffad af et hemligt lidande, lik
nade dessa ånnu friska och lysande feSmmor, 
på hviika en svart prick, förorsakad af nå
got dödeligt styng, hotar med et nåra slut

Hela sällskapet steg på båtar for at åter
vända til Neapel; och den varma och lugn 
som då herrskade, gai en liflig smak åt nöjet 
at vara på sjön. Göihe har, målat, uti en 
vällustig romance, detta begår man kånner ti! 
vattnet under hettan. Flodnymphen berömmer 
för fiskaren sina böljors behag: hon bjuder 
honom at svalka sig deri, och småningom 
förledd, kastar han sig omsider dit. Denna 
böljans magiska kraft, liknar på visst sått or
mens blick som drager til sig genom förskräc
kelsen. Böljan, som upkommer långt borta, 
okar sig alt mer} och brusar häftigt vid nal-
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icandet til stranden, tyckes hafva likhet meå 
något af hjertats hemliga begår, som börjar 
långsamt, men hlifver oemotståndligt.

Corinna var lugnare; det vackra - vädrets 
vallust tröstade hennes sjal ; hon hade upfa- 
stat sina hårflätor tor at båttre kanna luften 
omkring sig; hennes figur var på detta sått 
mera skon ån någonsin. Blåsinstrumenterna 
som åtföljde uti en annan båt, gjorde en för
tjusande effect, de voro i sammanståmning 
med hafvet, med stjemorna, och den rusgif- 
vande ljufheten af en Italiens afton; men de 
förorsakade en ånnu mera rörande verkan: 
de voro himlens rost midt uti naturen. — 
Ålskade vån! sade Oswald med låg röst, mitt 
hjertas ålskade vån! jag skall aldrig glömma 
denna dag : kunde nånsin gifvas en mera 
lycklig? — och då han utsade dessa ord9 
voro hans ögon fulla af tårar. Et af Oswalds 
förledande behag var denna lått upvåckta och 
likvål återhållna rörelse, hvilken olta mot 
hans vilja fugtade hans ögon med tårar : hans 
blick hade då et oemotståndligt uttryck. Ofta 
åfven, midt under et gladt skåmt, blef man- 
varse at han var tråffad af en hemlig upro- 
reise som blandade sig uti hans glättighet,, 
och gaf honom et ådelt behag. -— Ack, 
«varade Corinna, nej, jag hoppas ej mer
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siagon dag som denna; välsignelse ofver den
na dag, åtminstone som den sista af mitt lif» 
om han ej år, om han ej kan vara en gry
ning til en varagtig sållhet! —

SJETTE CAPITLET.

Väderleken begynte förändra sig dâ de an- 
kommo til Neapel; himlen förmörkades, och 
stormvådret som hotade i luften, rörde redan 
häftigt vågorna, liksom hafvets oväder skul
le svarat utur böljornas djup til himlens. Os
wald hade gått et stycke förut i afsigt at 
låta uptånda facklor at med större såkerhet 
ledsaga Corinna hem. Då han gick öfver 
«juaijen såg han en sammanskockning af Laz~ 
zaroni, och hörde ropas tåmligen högt: cd, 
den stackars gubben! han kan ej räddass man må
ste hafva tålamod, han skall säkert omkomma. — 
Hvad såger ni, ropade lord Ne 1 vil häftigt? 
hvem talar ni om ? •— om en fattig gubbe, 
svarade man, som badade sig ddr nere ej långt 
från fördämningen, som blef bortförd af stormen, 
och hvilkm ej har nog styrka at kämpa mot bSL 
jorna for at återkomma til stranden,. Oswalds
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första rörelse var at kasta sig i vatnet ; men 
da han tånkte på den förskräckelse han skul
le förorsaka Gorinpa, som snart skulle kom
ma efter, bjöd han alla de penningar han 
hade på sig och lofvade ånnu dubbelt så 
mycket åt den som kastade sig i vatnet for 
at fraisa gubben. Lazzaroni nekade. Vi åro 
for mycket rådda, sade de, det år får mycket 
farligt, det låter ej göra sig. I detta ögonblick 
försvann gubben under vågen, Oswald tve
kade ej långre; han kastade sig i hafvet oag- 
tadt böljorna som öfversköljde hans hufvud. 
Han kampade likvål lyckligt emot dem, fat
tade gubben hvilken et ögonblick senare ha
de omkommit, och återförde honom på stran
den. Men vatnets kyla och Oswalds häf
tiga bemödande mot det stormande hafvet, 
gjorde honom så omit, at i samma stund han 
lyftade sin börda på stranden, nedföll han 
sjelf utan sansning, och han var så blek i 
detta tilstånd at man borde tro honom ej 
mera kunna komma sig före *).

Corinna gick då förbi, utan at kunna 
föreställa sig hvad som håndt. Hon såg en 
stor folkskock, och hörde ropas: han år dådf 
hon åmnade aflagsna sig af förskräckelse för

*5 H*rr Elliot, engelsk Minister, tar räddat en gubhtis 
lif uti Neapel, pä samma sitt som lord N el y il»
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dessa ord, då hon s|g en af cngelsmårmen 
som voro i hennes såUskap ifrigt göra sig våg 
genom hopen. Hon gjorde några steg at föl
ja honom, och det första föremål som träf
fade hennes blick var Oswalds rack som 
han lemnat på stranden då han kastade sig 
i vatraet. Hon ryckte til sig denna rack med 
en convulsivisk förtviflan, i tanka at ingen
ting mer var q var af O s wa 1 cl ; och då hon 
åndteligen igenkände honom sjelf, fass ån han 
tycktes vara utan lif, kastade hon sig påjians 
liflösa kropp med en slags yrsel, och då hon 
ifrigt tryckte honom i sina armar, hade hora 
den obeskrifliga sållheten at ånnu kanna O s- 
walds hjerta klappa, hvilket kanske uplifva- 
des af 'Corinnas nalkande. — Han lefver, 
ropade hon, han lefver?—och i detta ögon- 
gonblick återtog hon en styrka, et mod som 
man ej en gång såg hos Oswalds blotta 
vånner. Hon förordnade all slag hjelp, hon 
förstod Efven sjelf at meddela den; hon un
derstödde den aklånade Oswalds hufvud; 
hon badade det med sina tårar, och oagtadt 
den grymmaste ångslan, glömde hon intet, 
förlorade intet ögonblick, och hennes omsor
ger blefvo ej afbrutne af hennes smarta. Os
wald tycktes bli något båttre; iikvål hade 
lian ånnu ej återvunnit sansringen« C or i ra-
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n.a låt båra honom hem, och lade sig på. knå 
vid hans sång, omgaf honom med vålluktan- 
de rökelser som borde uplifva honom, och 
ropade hans namn med en så öm, så passio
nerad ton, at lifvet borde återkomma vid 
denna röst. Oswald hörde den, öpnade ögo
nen, och tryckte hennes hand.

Måste man för at njuta et sådant ögon
blick förut kånna helfvetets ångest ! beklagans
värda mertniskonalur ! vi kånna det oandliga 
blott genom smårtan ; och uti alla lifvets njuV 
ningar gifves intet som kan upvåga den lör- 
tviflan at se den man ålskar dö.

— Grymme, ropade Corinna, grymme! 
hvad kar du gjort? — förlät, svarade Os
wald, med en ånnu svåfvande röst, förlåt! 
I det ögonblick då jag trodde at jag skulle 
omkomma, tro mig ålskade vån! var jag rådd 
for din skull. — Undrans vårdt; uttryck af den 
delade kårleken, af kår leken uti det lyckliga
ste ögonblick af inbördes förtroende ! Corin- 
ria, lifligt uprörd af dessa förtjusande ord, 
kunde aldrig anda intil sin sista dag påmin
na sig dem, utan en öm rörelse, hvilken åt- 
minstone för några ögonblick förlåter alt.

I
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SJUNDE CAPITLET.

C O R. I N N A

O swalds andra rörelse var at föra handen 
til siit brost för at dår återfinna sin fars por
trait: det var dår ånnu, men så utplånat af 
vatnet at det knapt kunde kannas igen. Bittert 
smårtad af denna förlust, ropade Oswald: —* 
min Gud ! du fråntager mig då åfven hans 
bild ! — Corinna bad lord N e 1 v i 1 tillåta hen
ne at uphjelpa detta portrait. Han samtyckte 
dertil, men utan mycket hopp. Huru stor blef 
ej hans förundran, då hon efter tre dagars 
förlopp återställde det, ej allenast reparerat, 
men med mera träffande likhet ån förut. —• 
Ja, sade Oswald med hånryckning; ja, du 
har gissat hans anletsdrag och hans physio
nomie Det år et himlens underverk som be
stämmer dig åt mig såsom en följeslagerska 
af mitt öde, efter himlen uppenbarar for dig 
et minne som för altid bör råda of ver mig. 
Corinna, fortfor han, och kastade sig för 
hennes fotter, herrska för altid öfver mitt lif ! 
Se dår den ring som min far hade gifvit sin 
mpka, den måst heliga och måst helgade ring » 
hvilken blef gifven at den ädlaste uprigtighet,



emottagen af det trognaste hjerta; jag tar den 
af min hand for at såtta den på din. Och 
ifrån detta ögonblick år jag ej mera fri, så 
långe du behåller denna ring, ålskade vå, 
år jag det ej mer. Jag gifver detta högtidli 
ga löfte innan jag vet hvem du år; jag tro,, 
på din sjal, hon har underrättat mig om alt 
Dina lelnadshåndelser, om de komma från 
dig sjeif, åro Säkert adla som din earacter; 
om de komma från ödet, om du har biifvit 
dess offer, så tackar jag himlen som updra- 
git mig at gifva dig upråttelse. Derfore, o min 
Corinna! förtro mig dina hemligheter; du år 
skyldig det åt den hvars högtidliga löften före~ 
gått ditt förtroende. — Oswald, svarade 
Corinna, denna så rörande häftighet up- 
kommer hos dig afen villfarelse, och jag kan 
ej emottaga denna ring utan at förut skingra 
den; du tror at jag gissat din fars anletsdrag 
genom bjertats ingifvelse; men jag bör såga 
dig at jag har sett honom sjeff flere gån
ger. Du har sett min far, utropade iord
Nelvil; och huru? hvar? år det möjligt? o 
mitt Gud! hvem år du då? —Se dår-er ring, 
sade Corinna med en «Jvåfd rörelse, jag bör 
redan gifva er den tiibaka. «»» Nej, återtog 
Oswald efter et ögonblicks tystnad, jag svår 
at aldrig gifta mig med nagen annan, så låu-

s55îuiER Italien.



ge to ej skickar mig tilbakal denna ring ; men 
förlåt den förvirring som du upvåckt i min 
sjal; orediga idéer måla sig för mig, min oro 
år smårtsam. Jag ser det, återtog C or i n- 
aa, och jag vill förkorta den. Men din rost 
år redan ej densamma, och dina ord hafva 
föråndrat sig. Kan hånda at sedan du låst 
min historia, det förfärliga ordet farvål 
Farvål, utropade lord Nelvil, nej, ålskatlo 
vån! blott på min dödssång skulle jag kunna 
såga' dig det. Frukta det ej förut. — Corin
na gick bott, och få minuter derefter kom 
Thérésine in uti Oswalds kammare för at 
iil honom ofverlemna den skrift hvilken mar» 
hår får lisa.

s54 Corjhsä
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FJORTONDE BOKEN,
Corinnas Historia,

FÖRSTA CAPITLET.

Oswald! jag börjar med en bekännelse 

som skali afgöra om mitt Iif; tror du ej, se
dan du läst den, at det år môjîigt at förlåta 
mig 5 sluta då ej detta bref; förskjut mig straxt 
långt ifrån dig5 men om, då du får veta mitt 
'namn och det öde jag försakat, alt ånnu ej 
år'brutit oss emellan, 'så kan Mnda at hvad 
du hår får låsa kan tj-ena til min ursågt

Lord Edgermond var min far5 jag år född 
uti Italien af hans första hustru som var en 
Romerska, och Lueile Edgermond som man 
åmnat dig til .maka, år min halfsyster; hon 
år en fragt af min fars andra giftermål med 
en Engelska.

Hör mig nu, — -Upfostrad i Italien förlo
rade jag min mor då jag ånnu ej var mer ån 
tio år gaEdHsalj, men då hoa i sin dödsstund
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visat den lifligaste ' ônskaiî at min upfostrari 
skulle fullkomnas, innan jag reste til England, 
qvarlemnade min far mig hos min mors mo
ster-uti Florens, for at der upfostras 'intil 
dess jag fyllt femton Ir; mina talanger, min 
smak, min Caracter, alt var formerat, da min 
mosters död afgjorde hos min far at kalla 
mig til sig. Han lefde uti. en liten stad i 
Northumberland, hvilken efter min tanka ej 
kan gifva något begrepp orn England; men 
detta år alt hvad jag defaf lårt, kanna under 
de sex åren jag vistats dar; ifrån min barn
dom hade min mor ej talat om annat ån 
livilken olycka det skulle vara at ej iå bo uti 
Italien, och min moster hade ofta .sagt mig 
at det var fruktan at nödgas öfvergifva sitt 
land, som tagit lifvet af min mon Min goda 
moster trodde också at en catholik skulle bli 
fördömd då lian lefde uti et protestantiskt 
land; och fastan jag ej delade denna fruk-» 
tan, förersakade mig likyål tankan at resa til 
England, mycken iasa.

Jag reste med en obeskriflig kånsla af 
sorg. Den qvinna som kommit at håmta 
mig förstod ej Italienska; jag talade några 
ord i smyg med min stackars Thérésine som 
bifallit at följa mig3 oagtadt hon ej kunds

uphöra
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tipliora at, grata, dl lion skiljde sig från sitt 
fädernesland; men jag nödgades vånja mig af 
med dessa ljud, som behaga så mycket, åf- 
ven utlänningar, och h vilkas tjusning var för 
mig förenad med alla barndomens minnen, 
lag framskred åt norden; redan en sorgsen 
och dyster tanka, hvilken jag rönte, utan at 
trått tydligt fatta dess orsak. Jag hade ej sett 
min tar på fem år, då jag kom hem til ho
nom. Jag kunde knapt kånna igen honom t 
jag tyckte at hans figur hade antagit en me
ra allvarsam caracter ; likvål emottog han mig 
med et ömt deltagande, och sade mig ofta 
at jag liknade min mor. Min lilla syster, 
som då blott var tre år, fördes til mig; hon 
var den måst hvithyade figur jag nånsin sett,' 
med de måst blonda silkeshår. Jag betragta- 
de henne med förundran, ty vi åga nästara 
ej dessa slags figurer uti Italien; men ifrån, 
första ögonblicket interesserade hon mig myc
ket; jag tog just samma dag af hennes hår, 
för at deraf göra et armband, hvilket jag al
tid sedan förvarat. Anteligen visade sig 
min stylmor, och det intryck hön gjorde pä 
mig första gången jag såg henne, har bestän
digt okat och förnyat sig under de séX. are® 
jag tilbrägt i hennes sällskap.

Del. 2, 17
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Lady Edgermond ålskade endast den pro 
vince dår hon var född, och min far, som 
hon styrde, hade gjort henne upoffring af 
vistandet i London eller Edinburg. Hon var ' 
kall, vårdig, tystlåten, och hennes ögon vi
sade blott kånsla, då hon såg på sin dotter; 
men annars gåfvo de någonting så afgjordt 
åt uttrycket af hennes physionomi och hen
nes tal, at det tycktes vara omöjligt at of- 
vertyga henne hvarken om någon ny idée el
ler knapt något ord, hvarvid hon ej var van- 
Hon tog våL emot mig, raerf jag sag lått at 
hela mitt maner förvånade henne, och at ho ft. 
föresatte sig at andra det, om hon kunde. Man 
sade ej et ord' under middagsmåltiden, oag- 
tadt man bjudit några grannar: jag bief så 
trött ' af denna tystnad, at jag midt under 
måltiden försökte tala några ord til en gam
mal man, som satt bredvid mig, Jag förstod 
tamligt val engelskan, hvilket min far lårt 
mig redan i barndomen, och jag uprepade 
under samtalet ganska rena och skona itali
enska versar, men uti hvilka var fråga om 
kårlek. Min styfmor, som förstod något italien
ska, såg på mig, rodnade, och gaf tecken åt 
fruntimren snarare ån vanligt at stiga up, för at 
tillaga théet, och lemna herrarne ensamne viå 
borden under deserten, Jag förstod ingen-
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tîng af dette brufc, hvilket mycket förundrar 
i Italien, dår man ej. kan föreställa sig nå
got nöje uti en söcietét utan fruntimmer;, 
och jag trodde i början, at min styfmor hade 
blifvit sa ond på mig, at hon ej ville vistas 
i samma rum dår jag var. Likväl blef jag 
åter nöjd då hon gaf mig tecken at följa sig» 
och då' hon ej gjorde mig någon slags förebrå
else under de tre timmar vi voro i salongen, 
for at vånta på herrarna.

Min slyfmor sade mig vid aftonmåltiden 
tåmmeligen beskedligt, at det ej brakades för 
unga flickor at tala, och at de framföralt ej 
borde tillåta sig at citera verser, dår ordet 
kårlek var nåmdt — Mis's Edgermond, tillä
de hon, ni bör söka glömma alt hvad som 
liknar Italien; det vore at önska, at ni aldrig 
hade kant detta land. — Jag gret hela nat
ten; mitt hjerta var nedtryckt af sorg; om 
morgonen gick jag ut at spats era;- det var 
den grufiigaste dimma; jag kunde,ej se solen, 
hvilken åtminstone skulle hafva återkallat mitt 
fädernesland; jag mötte min far; han kom til 
mig, och sade: — Mitt basta barn! det år ej 
hår ,som i Italien ; fruntimren hafva ingen 
annan kallelse hos oss, ån husliga skyldighe_ 
1er; dina talanger kunna roa dig i enslighe
ten; kanske du skall fl ea man, son gox sig.
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et nöje ’deraf; men uti en liten stad som den
na, retas afvundsjukan af alt hvad som dra
ger til sig upmårksamhet, och du skulle sä
kert aldrig bli gilt, om man föreställde sig at 
dina tycken vore stridande mot våra seder; 
hår måste man underkasta sig et aflågset land
skaps gamla bruk uti sattet at upfôra sig. Jag 
har med din mor tilbragt tolf år uti Italien? 
och minnet af dessa år mig ganska ljuft; jag 
var då ung, och nyhfeten behagade mig; nu.

jag återgången til min råtta ställning, och 
jag finner mig vål deraf; et ordentligt lef- 
nadssått, om det ån vore litet enformigt, 
bortleder tiden utan at man marker det. Man 
bSr aldrig strida emot det lands bruk, dår mart 
vistas, ty man lider altid sjelf måst deraf; 
uti en så liten stad som denna, kånner man 
alt, berättar alt: hår finnes ingen utvåg til 
tåflan, men vål til afvund; och det år båttre 
at leds litet, ån at altid tralla förundrade och 
ovilliga ansigten, hvilka i hvarje ögonblick 
begåra redogörelse för hvad man företager 
sig. — ^

Nej, båsta Oswald! du kan aldrig före
ställa dig den plåga jag rönte, då jag hörde 
min far så tala. Jag kom iliog honom full 
af behag och liilighet, sådan jag sett honom 
;» min barndom, och jag'såg honom nu ned-
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tryckt under denna blykappa, som Dante he- 
skrifver uti helfvetet, och hvilken medelmåt
tan kastar öfver dei-as axlar, som boja sig 
under dess ok; alt försvann för mina blickar, 
enthousiasme!! för naturen, de vackra konster
na, och kånslan ; och min sjal plågade mig 
som en onyttig låga, hvilken iörtårde mig sjelf, 
då den ej hade någon ulv år tes näring. Men 
då jag af naturen år sagtmodig, hade min 
styfmor ingen orsak at beklaga sig öfver mig 
uti mitt upförande mot henne ; min far ån- 
nu mindre, ty jag ålskade honom ömt, och 
det var blott uti mina samtal med honom, 
som jag ånnu fann något nöje. Han hade under- 
gifvit sig, men han visste at han hade det; 
då deremot de flåste af våra landtjunkare tro 
sig fora den klokaste och skönaste lefnad i 
verlden, då de dricka, jaga och sofva.

Deras förnöjelse trallade mig til den grad, 
@.t jag frågade mig, om det ej var mitt eget 
sitt at tanka, som var en dårskap; och om 
denna solida tilvarelse, sona befriar sig från 
smärtan liksom från tankan, från kånslan lik
som från fantasien, ej var mycket båttre ån 
mitt eget sått at vara; men hvartil skulle 
denna sorgliga öfvertygelse tjenat mig! at 
sörja öfver mina talanger, som öfver en 
olycka, då de likväl uti Italien ansågos för 
en skön himlens gåfva.
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Bland de personer med hvilka vi' timgin- 
gos, voro . flere ej titan snille ; men. de 
qvåfde det såsom et besvärligt sken; och'tad 
fyratio års ålder bade vanligtvis denna lilla ' 
jäsning i Jiufvüdet stadnat liksom all annan. 
Mot hösten for min far mycket på jagt, och 
vi vån tade honom ibland, ända til midnatten. 
Under lians frånvaro var jag i mitt rum stör
sta delen af dagen, lör at odla mina talanger, 
och min styfipor var' missnöjd dermed, — ' 
Hvartil Ijenar alt detta, .sade bon til nrig, 
blir ni mera lycklig derigemom? — Detta ord 
satte mig i fort villan, H vad år -då sållheten, 
sade jag vid mig sjelf, om den ej år utveck
lingen al våra lormögenl] eter? år det ej lika 
så godi, at berôfva sig det physiska lifvet som 
det moraliska? och om jag nödgas qvåfva mitt 
snille och min sjal, hvartil ijenar at bevara 
den usla lifsgnista, som sedan fåfängt uprörer 
jmig? Men jag agtade inig likvål, at så tala 
til min styfenor. Jag hade försökt det - en el
ler två .ganger; men hon hade svarat mig, at 
en qvinna vore blott åmnad af sköta sin mans 
hushåll och sina barns halsa, at alla andra 
fordringar gjorde blott ondt, och at det båsta 
råd hon kunde gifvs mig, var, at dölja dem, 
om jag hade dem; och detta sått at tala, fast- 

■ ån det var ganska allmänt, lemnåde mig al-'
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deles svarslös: ty tåflan,' enthousiasmes, alla, 
dessa själens och geniets- driffjadrar, hafva et 
särdeles behof af upmuntran, oeh- vissna, som 
blommorna under et betlrölligt och kallt luft"

! streck, ,
I ■ Ingenting år- låltare, ån at gifva sig en gan

ska moralisk upsyn, då man fördömer alt 
|1Vad som har gemenskap med uphöjda sjålar- 
Skyldigheten, menniskans ädlaste ån dam al} 
kan vanarta liksom alla andra idéer, ochbk.tr 
va et fiendtligt vapen, hvaraf inskränkta sin
nen och medelmåttiga personer, hvilka åro 
nöjda med sitt tilstånd, betjena sig at ned
tysta talangen, och göra sig af med entliou- 
siasmen eller* geniet hos alla deras fiender, 
Man skulle förestalla sig, då man hör dem, at 
skyldigheten består uti en npollVing af alla de 
utmårkta forjnogenheter man åger, och at 
snillet år en orättvisa, som bor iörsonas ge
nom et lefnadssått lika ined deras, som ej åg,a 
det; men år det vål sant, at skyldigheten fo- 
reskrifver’ alla cavactorer lika regi or? aro ej 
de höga tankarna, de adla kånslor.na, en skuld 
bos alla de varelser, som aga förmaga at af-, 
börda sig den? Bör ej hvarje qvinna, liksom 
hvarje karl, bana sig en våg efter sm car actes 
och sina talanger? och måste man nödvän
digt efterfölja bâivarnas instinct, hfilkas . ge-
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iterationer pâfôîja bvarandra utan forkofran 
eller skiljagtighet?

Nej, O s w a 1 <1 ! förlåt Corinnas högmod ; 
men jag ansag mig skapad for et annat ode; 
Jag kånner mig lika undergifven den jag ål
skar, sorti dessa qvinnor, a! hvilka jag var om— 
gifven, och hvilka ej tillåto sitt snille något 
omdöme, eller sitt hjerta något begår; om det 
vore din vilja at lefva i def inre af skott- 
land, sa skulle jag anse mig lycklig at dår få 
lefva och do vid din sida: men långt ifrån 
at afsåga mig min Jjildnirigskraft, skulle den 
tjena mig ,at båttre njuta naturen, och ju 
långre mitt snilles område blef utsträckt, ju 
mera ara och sållhet skulle jag finna uti at 
förklara dig för dess beherrskafe.

Min styfmor var nåstan lika besvårad af 
mina idéer som mina handlingar; hon nöjde 
sig ej med at jag förde samma lefnadssått som 
hon, hon ville åfven, at det skulle ske af sam
ma motiver; ty hon önskade at de fêrmôgen- 
ïteter hon sjelf ej ågde, skulle anses blott 
som en sjukdom. Vi bodde tämligen nåra vid 
liafskusten, och nordanvådref låt ofta kanna 
sig uti vårt slott: jag horde det om natterna 
livina genom de långa slottsgångarne, och om 
dagen gynnade det förunderligt vår tystnad, 
då vi voro tils&mmans. Luften var våt och 

'#• 1 ■■■
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kall;, jag kunde n åstan. aldrig gå ut, utan at 
rôna en smart-ande Skånsla : det Tar någonting 
fiendtligt uti naturen, som gaf mig saknad o£~ 
ver dess vålgörandé ljulhet uti Italien»

Om vintern flyttade vi åter til staden, om 
et sådant ställe kan kallas en stad, dar man 
ej finner hyarken spectacler eller adla bygg
nader, eller musique, eller målningar, blott 
små sqvaller-cotterier, ombytt och åhdå altid 
lika ledsnad.

Födelsen, giftermålet och döden, utgjor
de vår societéts hela historia , och dessa tre 
äfventyr voro åfven dår mindre olika ån an
norstädes. Foreståll dig livad det skulle va
ra iör en italienska som jag, at sitta flere 
timmar viel et thébord på eftermiddagen med 
min styfmors societét. Denna var sammansatt 
af sju de måst allvarsamma fruntimmer uti 
province«; tvånne utaf dem voro flickor af 
femtio år, blyga som vid femton, men min
dre glada ån vid denna ålder. Den ena sade 
til sin granne: fror du, bästa du, at vatnet år 
fiog varmt at slå pä théet? — Bästa du, svara
de den andra, jag tror at det år något får bitti* 
da, ty herrarna komma väl ej så snart. — Mån« 
ne de sitta länge vid bordet i dag, sade den tre
dje, hvad tror du, bästa du? —- J«g vet eja 
svarade den fjerde? jag vill minnas et jparlaz
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rnentsvalet shall gå får sig nästa ■ vecka, och kan« 
ske ds. Sitta litet längre,, får at tala derom.
Nej, yttrade sig «len femte, snarare tror jag at 
de tala om den dår råfjagten,. som så mycket sys
selsatte dem i förra veckan, och som skall börjas 
'igen om måndag; jag tror likväl at middagen blir 
snart slut. ,— Ack! jag hoppas det hna.pt, sadet 
den sjette suckande, och tystnad började åter, 
Jag hade vistats uti italienska kloster ; de 
tycktes mig vara fulla af lif i jämförelse med • 
denna krets, och jag visste ej hvad det skul
le bli af mig.

Vid hvarje fjerdedels timma uphåfde sig en 
röst, som gjorde den plattaste 'fråga, for at 
undfå-det plattaste svar, och den uplyltade 
ledsnaden återföll med ny tyngd öfver des
sa qvinnor, hvilka man kunde ansett olyck
liga, om ej en vana från barndomen lårde 
at finna sig vid alt. .Audi el igen komma Her
rarna , och detta så efterlängtade ögonblick an- 
bragte ej någon stor förändring uti dessa qvin- 
ftofs ställning; herrarna fullföljde deras sam
talsämnen vid spiselden; fruntimren blefvo 
qvar i det nedre af rummet for at utdela thé- 
kopparna, och dä restimman inträffade, foro de 
bort med sina mån, fårdiga at följande da
gen åter begynna en lelnad, hvilken ej på 
annat sått skiiide sig från gårdagens, ån ge-

s 66
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jiom almanackens datum och genom aîdreos 
spår, h vilka åndleligen intrycktes på dessa qvin- 
j-jors ansigten, liksom de skulle le IV at hela 
den förflutna tiden. ' .

Jag kan ånnu ej begripa hum min talang 
har kunnat rådda sig från den dödliga köld, 
med -h vilken jag var omgifven; ty man bor 
tilståj at det gifves tvånne, sidor uti alla sått ■ 
at se; man kan berömma enthousiasmen, man 
kan t adla den; rörelse och hvila, ombyte och 
enformighet, åro alla underkastade anfall 
och försvar af sårskildta argumenter; man 
kan tala för lifvet, och man kan åfven såga 
ganska vackra saker om döden, eller det som 
liknar den. Det år då ej sant, at man helt 
enkelt kah föragta hvad medelmåttiga menni- 
skor yttra sig; de genomtrånga edra tankar — 
emot er. vilja, de tråffa er i de ögonblick, da 
er ölVerlågseahet har tilfogat er ledsamheter, 
för at såga er detta: p.å vål? efter .utseende 
ganska beskedligt och stilla, men hvilket lik
väl år det hårdaste ord inan möjligtvis kan 
få höra ; ty man kan blott forlåta afv an
den uti de land, dår den upvåckes af sjelf- 
va den beundran, som talangerna ingifva; 
men hvilken större olycka, ån at lefva 
dår öfverlågsenheten upvåcker endast afvuruL, 
utan at tillika upyåcka enthousiasm ! dår man



skulle bli hatad som en oivermagt, och lik
väl vara mindre stark, ån en obetydlig varel
se! Sådan var min ställning uti denna in
skränkta vistelseort;, jag gjorde dår blott et 
buller, som besvarade alla menniskor, och det 
var ej möjligt, at dår, som i London eller 
Edimburg, tråffa dessa ofverlågsna menniskor, 
som förstå at domina och kårma alt, och 
jhvilka genom behofvet af snillets och umgän
gets outtömliga nöjen, skulle funnit behag 
uti samtal med en utländska, åfven öm hon 
ej i alt skulle underkastat sig landets strän
ga bruk.

Jag tilbragte ibland hela dagar uti min 
styfmors umgångskrets, utan at höra et enda 
ord sågas, som motsvarade hvarken et begrepp | 
eller en kånsla ; man tillåt sig ej en gång åt
börder vid talet; man såg den skönaste frisk- V] 
fcet på de unga, flickornas ansigten, de Ulli
gaste fårgor och den fullkomligaste orörlig
het: besynnerlig contrast mellan naturen och 
samhällsordningen ! Alla åldrar hade lika slags 
Bojen: man drack the, man spelte whist, och 
fruntimren blefvo gamla under utöfning af et 
och det samma, under qvarblifvande pä sam
ma ram: tiden var ganska såker, at ej ga 
miste om dem, faaa visste hvar de träffa
des.
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Uti de minsta italienska stader finnes en 
theater, musique, im provisateurer, mycken 
enthousiasm for poesien och konsterna, en 
skon sqI, med et ord, man känner dar at 
man lefver; men jag förglömde det helt och 
Iialiet uti den province jag bebodde, och jag 
skulle efter min tanka kunnat skicka en doc
ka i tnitt stålle, hvilken blott någorlunda va
rit fullkomnad af inechaniken; hon skulle gan
ska vål upfyllt mitt rum uti sällskapet. Då öf- 
veralt uti England finnas sårskildta slags In

teressen, som hedra menskligheten, sa hafva 
karlarne, hvar halst de lefva, medel at vär
digt sysslosåtta sina lediga stunder; men qvin- 
nornas tilvarelse på cfen ensliga vrå af jor- 

I den, dår jag vistades, var ganska‘tråkig. Nå
gra fttnnos, som genom naturen och eftertan- 

i kan hade utvecklat deras snille, och jag up- 
tåckte dår och livar någon ton, något ögon
kast, några tyst uttalade ord, hvilka afveko 
från den vanliga gången; men det lilla lan
dets lilla opinion, helt alsmågtig uti den lil
la kretsen, förqvåfde helt och hållit .dessa 
frön; man skulle hlifvit ansedd för et under
ligt Imivud, för en qvinnä af tvifveiagtig dygd, 
om man öfverlemnat sig åt talet, ' eller at på 

' något sått visa sig.; och hvad som var vårre 
ån alla olägenheterna man ha.de ingen får- 
mon derafi
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1 I början forsökte jag at uplifva denna sof- 
Vande socielét ; jag föreslog clem at låsa1 vers» 
at ôfva musique. En gang vär dagen utsatt 
dert.il ; men i en hast plminte sig et fruntim
mer at hon for tre veckar Sedan, blifvit bju
den til soupér hos sin tante; et annat at hon 
hade sorg'efter en gammal cousine, hviikeil 
hon aldrig sett och som var död för tre måna
der sedan; et annat at hon hade goromål 1 
hushållningen: alt detta tar ganska förnuftigt; 
men hvad sota altid upoflrades, tar inbill
ningens och snillets nöjen, och jag hörde sa 
ofta sågas: det låter ej göra'sig, at ibland så 
många försakelser skulle den, at ej lefva, tyckts 
mig tara den båsta af alla.

Jag sjelf, sedan jag långe strid t, hade an
statt från mina fåfänga försök, ej derfore at 
min far forböd mig dem, han hade til och 
med öfvertalat min sfyftnor, at ej ej plåga mig 
i detta afseende ; men hviskningarne, men de 
lörstulna blickarna under det jag talade, tu
sende små plågor, lika de band med hvilka 
pygméerna insnårde Gulliver, gjorde for mig 
alt bemödande omöjligt, och jag slutade med 
at göra som de andra efter utseende, men 
med den skilnaden, at jag förgicks af leds
nad, otålighet och afsmak i hjertat. På detta 
§ått hade jag redan tilbragt fyra de tråkigaste
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år i verlden; och hvad som ånnu mera smår- 
tade mig, jag kånde mina talanger kallna; 
mitt sinne upfylldes emot min vilja med små
saker: ty uti-en societét, dår man pl en gång 
saknar interesse lör vettenskaperna, litteratu
ren, målningen och musiquen, dår med et 
ord inbillningen sysselsätter ingen, år det små
saker och critiquer offer obetydligheter, som 
ïiôdvandigt utgöra samtalets'ahmen, och de sin
nen, som åro lika främmande för verksamhet 
som eftertänka, haffa någonting inskrankt, 
granntyckt och tvungit, soin gör sållskapsför- 
bindelsen på en gång plågsam och matt.

Njutningen består dår endast uti en viss 
methodisk ordentlighet, hvilken passar för 
dem, hvars' bpgår det år at utplåna all ô fy er- 
lågsenhet, för at göra verlden jämngod med 
dem sjelfva; m-en denna enformighet år en 
beständig smarta för caracterer, som åro kal
lade til et för dem båttré passande öde; ovil
jans bittra kånsla, hvilken jag upvåckte mot 
min afsigt, förenades ^med tomhetens qvåfning, 
gom hindrade mig at andas ; förgåfves tanker 
man vid sig sjelf : den och den år ej värdig 
at dömma ofver mig, eller ej i stånd at för
sta mig; menniskoansigtet ôfvar et stort val
de ofver menskliga hjertat; och då ni på 
dette' äosigte låser et hemligt ogillande, blir
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ai altif! ernot er vilja orolig derôfVer; med 
et ord, den krets dir ni vistas slutar al
tid med at dölja för er hela den öfriga veri- 
den; det minsta föremål, som hålles framfor 
ert öga, bortskymmer solen för er; på'.sam
ma sått år med det cotterie, uti hvilket man. 
leiver : hvarken Europa elier eftérVerlden skul
le kunna våcka likgiltighet for sqvaiiret från 
nåsta hus; och den som vill bli lycklig och 
utveckla sitt snille, bör framföralt noga val ja 
den atmosphere, med hvilken han. omgifver 
sig.

272 O 'll t -N N A

ANDRA C A P I T L E T.

Jag hade ej något annat nöje ån min lilla 
systers upfostran. Min styfmor ville ej at 
hon skulle låra musiquen, men hon hade tiE 
låtit mig at låra henne italienskan och rita? 
och jag år dfvertygad, at hon ånnu påminner 
sig bagge delarna, ty jag år skyldig henne 
den råttvisan, at hon då visade mycken fatt- 
ningsgåfva. Oswald, Oswald! om det år 
lör din såfjhet, som jag gjort mig så mycken

möda,



'S £ Ii E R ÎT AUS Bf« 2 'y 5

möda, år jag ånnu mera glad deröfver: jag 
skall bli det åfven i grafven.

Jag var nåra tjugu år, min far ville gif
ta mig, och det år hår som hela mitt ödes 
olycka skali utveckla sig. Min far var för
trolig vån med din, och det var du, Oswald, 
du, som var åmnarl til min man. Om vi dä 
hade kant hvarandra, om du hade ålskatmig, 
så skulle bågges vårt öde varit utan motgån
gar. Jag hade hört talas om dig med så myc
ket beröm, at antingen af aning eller hög
mod var jag mycket smickrad at få bli din 
hustru. Du var for Ung för mig, efter jag 
år aderton månader åldre ån du; men man 
sade at ditt snille, din smak för studier, ha
de föregått din ålder, och jag gjorde mig en 
så ljuf tanka om en lefnad tilbringad med era 
caracter sådan man målade din, at detta hopp 
aldel es utplånade mina fördomar emot engel
ska fruntimrens sått at vara. Jag visste dess
utom at du ville bo i Edimburg eller Lon
don, och jag var såker at i dessa ståder fin
na den utmårktaste sällskapskrets. Jag sade 
mig då livad jag ånnu tror vara sant, nem- 
ligen at olyckan af min belägenhet kom från 
min lefnad uti en småstad, for vist i djupet 
af en nordisk province. Blott de stora står 

Del, a, 18
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derna passa for personer, som afvika från den 
vanliga ordningen, så snart de önska lefva i 
societét; lifvet dar år ombytt, behagar ny
heten dår; mén på de stållen dår man fattat 
en tåmligen Ijuf smak for enformigheten , tyc
ker man ej om at roa-sig ert enda gång, for 
at derigenom uptåckä at man leds alla dagar.

Det roar mig at Upfepa det;, Oswald, 
fastån jag aldrig hade sett dig , väntade jag 
din far som skulle komma til Oss på åtta da
gar, med en verkelig oro, och denna k ån slå 
var då for litet grundad, at den ej skulle va
ra et förebud til mitt ode. Då lord Nelvil 
kom, önskade jag at behaga horiorii, jag ön
skade det kanske för mycket, och jag gjorde 
mig, för at lyckas deri, oåndeligt mera bemö
dande ån sont fordrades; jag visade honom 
alla mina talanger, jag datlsade, jag sjöng, 
jag extemporerade för honom, och mitt så 
långe qvåfda snille var kanske för lilligt då 
det bröt sina kedjor. Elter sju års förlopp 
har erfarenheten lugnat mig; jag år mindre 
mon om at visa mig; jag år mera van vid mig 
sjclf; jag kan båttre vånta: jag har kanske 
mindre förtroende til andras valvilja, mera 
också mindre begår efter deras bifall, med et 
ord, det år möjligt, at jag den tiden var nå
got öfverdrifven. Man- har öå mycken eld,

-S 74
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Sa mycken oforsigtighet uti den första ting- 
domen ! man kastar sig framåt i lifvet med sa 
inycken häftighet! Snillet, huru utmärkt det 
år, kan aldrig tipfylla tidens rami och fastån 
man med detta snille förstår at tala om inert- 
ni skorna liksöm man kånde dein, så lian dl at 
mart ej i enlighet med sitta upllckter j nian 

i har étt slags feber Uti idéerna, h vilken ej til
låter oss at råtta vårt up förande efter Vara 

i egna fôrnüftsslüt.

.lag tror, uran ät veta det ined visshet, 
Ut lord N el vil ansåg mig för mycket lifhg» 

i ty sedart han varit åtta dagar hös mitt far, 
pch likvål visat mig ganska mycken artighet, 
resté hart ifrån oss, och skref til itiin far at 
hatt tid nogare besinnande hade futtnit sirt 
gott for ung at afslüta det giftermål, hvaroitt 
frågan varit Oswald! hvad vigt skail da 
|ågga på dertna bekännelse1? Jag hade kun
nat dölja for dig denna omständighet af mira 
lefnad; jag har éj gjort det Ar det inojligt 
likvål at den skulle synas dig. min fordömel-9 
se! Jag Vet at jag år förbättrad på sju år; 
och skulle din far utan rörelse kunttai se mira 
ömhet och mifi cnthousiasm för dig! Os
wald, han. ålskade dig, vi sktt% hafva £©r-= 
Statt hvaranira»



Min styfmor ûpgjorde det förslag at gifts 
mig med sin brorson, Sötir ågde et gods î 
vårt granskap; han var en man af trettio år, 
rik, af vacker figur, förnam slågt, och gan
ska hederlig caracter ; men så fullkomligt of- 
yertygad om en mans oinskränkta valde öfver 
sin hustru, och dehnahustrus undergifna och 
husliga ändamål, ät et tvifvel i detta afseen- 
de skulle hafva stött honom lika mycket, som 
om man satt hedern eller årligheten i fråga, 
Herr Maclinson (detta var hans namn) hade 
et slags tycke for mig, och livad man i sta
den beråttade om mitt snille och min besyn
nerliga caracter, oroade honom ej på minsta 
sått; ty uti hans hus var så mycken ordent
lighet, alt gjordes flår så afmått, på sailima 
stund och samma sått, at det skulle blifvit 
omöjligt at göra någon andring deri De två 
gamla tanterna som styrde hushållet, betje- 
ningen, åfven hi siarna, skitlie ej förstått at 
förråtta en enda sak olika med gårdagen, och 
de meubler som deltogo sedan tre generatio
ner uti detta slags lefnadssått, skulle såkerf 
hafva flyttat sig af sig sjellva, om de fatt se 
något ovanligt Herr Maclinson hade såle
des rått at ej frukta min ankomst til detta 
stålle ; vanans tyngd var dår så stark, at den 
lilla frihet jag kunnat taga mig* skulle kanske
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roat honom en fjerdedels timma i veckan, 
men skulle säkert aldrig haft någon annan 
påföljd.

Han var en god karl , utur stånd at be
svära någon; men likväl, om jag skulle talat 
til honom om den oåndeliga mångd smärtor, 
som kunde upröra en verksam och känslo
full själ, skulle han. säkert hafva trott mig va
ra besvärad af vapeurer, och skulle blott til- 
styrkt mig at stiga til häst och taga frisk luft 
Han önskade ågta mig just derfore at han 
ej hade något begrepp om snillets och inbill
ningens beholver, ocb at jag behagade ho
nom utan at han förstod mig. Om han 
hade haft det minsta begrepp om hvad et ut
märkt fruntimmer egenteligen var, och de 
formoner och olägenheter hon kan hafva, 
skulle han säkert hafva fraktat at ej synas 
nog älskvärd for mina ögon ; men denna slags 
oro kunde aldrig komma uti hans hufvud: 
dom om min motvilja for et sådant giftermål. 
Jag afslog det bestämdt; min far biträdde 
mig; min styfnior fattade derôfver en liflig 
förtrytelse emot mig: hon var en person, 
herrsklysten i djupet af själen, ehuru hennes 
blyghet ofta hindrade henne at uttrycka sin 
vilja: då man ej gissade den, bief hon miss
nöjd derôfver; och då maja motstod henne



sedan hon åndtéligen yttrat sig, kunde hon 
så mycket mindre förlåta det, som det kostat 
mera på henne at afvika från sin vanliga for« 
feehållsarohet.

Hela staden ogillade mig på det niastafgjor« 
(la satt; en sa passande förening! en så vackep 
förmögenhet ! en så agtningsvlrd man ! ett så an« 
sedt namn! sådant var allmanna ropet. Jag bjöd 
til at uttyda hyarföre denna så passande förening 
0] passade mig; jag förlorade deryid min mö« 
da. Ibland gjorde jag mig begriplig så långe 
jag talade, men då jag yar borta, hade hvad 
jag sagt ej qvarlemnat något spår; ty de van- 
liga begreppen återkommo straxt uti mina åhö« 
yares Imlvuden, och de emöttogo med nytt 
pöje dessa gamla kunskaper, hvilka jag löp en 
Stund skingrat,

|2t mera förnuftigt fruntimmer åil de an* 
dra, fastan hon eher utseende undergilyit sig 
det vanliga lefnadssåttet Uti alt, tog mig nf- 
gides en dag da jag talat med ånnu niera lif* 
lighet ån vanligt, och sade til mig dessa ord, 
hvilka på mig gjorde et djupt intryck: — N| 
gör er mycken möda, min båsta vån, för et 
umöjhgt resultat; ni skall ej kunna ombyta 
sakernas natur; en liten stad i norden, utan 
förbindelse med den öfriga verlden, utan sihak, 
för konster och vettenskaper, kan ej blify®
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annorlunda an den år: om ni år nödsakad 
lefya hår, så undergif er; res bort om ni kan;

dera måste ni besluta, — Detta tal var utan 
.motsägelse ; jag kände for detta fruntimmer 
en agtning som jag ej kånde for mig sjelf; 
ty, med tycken fåmligt lika med mina, hade 
Jion förstått at undergifva sig det ode som 
jag ej kunde lida; och oagtadt hon ålskade 
poesien och inbillningens njutningar, domde 
hon ånnu båttre om tingens styrka och men- 
piskornas envishet Jag sökte mycket hennea 
Umgänge, men det yar forgåfyes: hennes för
stånd gick utopi kretsen, men hennes lefnad 

! yar dår innesluten; och jag tror åfven at hon 
genom våra samtal fruktade at våcka sin na
turliga ofverlågsenhet : hy artil skulle den tje* 
pat henne?

TREDJE ÇAPITLET,

Jag skulle likyål hafva tilhragt hela mitt lif 
uti den ängsliga ställning jag befann nhg, om 
jag fatt behålla min far; men en håftig til
gtet ryckte honom ifrån mig: jag forlorade 
pied honom min beskyddare, min vån, den
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ende som Innu förstod mig uti denna befel- 
kade oken, och min fôrtvifïan var si stor at 
jag ej mera hade styrka at motstå mina in
tryck, Jag var tjugu år gammal då han dog, 
och jag bekmn mig utan alt annat stod, all 
annan förbindelse ån min stylmor, en per
son med hvilken jag under f. m års vistande 
tiisammans, ej blifvit nåmare bekant an för
sta dagen. Hon började åter tala om Herr 
Maclinson, och fastån hon ej hade någon 
rättighet at ålägga mig denna förbindelse, 
cmottog hon ingen annan ån honom i sitt 
hus, ooh förklarade tämligen beståmdt at hon 
ej skulje gilla något annat giftermål. Hon 
tyckte armars ej mycket om Herr Maclinson, 
©agtadt han var hennes nära slågtinge; men 
hon ansåg mig högfärdig, då jag afslog fyms 
hand, och hon gjorde gemensam sak med 
honom, mera for at försvara medelmåttan, ån 
af famille-egenkårlek.

Med hvarje dag blef min ställning mera 
förhatlig; jag kånde mig angripen af hemsju
kan, den måst oroliga smarta som kan fatta 
sjålen. Landförvisning år stundom iör de lif- 
liga och ömma caractererna mera smärtsam 
ån döden; inbillningen fattar misshag til alla 
de föremål som omgifva er, climatet, landet, 
språket, braken, lefnadem i massa, lefnaden
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i dess delar; det gifs en plåga for h var je 
ögonblick liksom for hvarje ställning: ty fä
derneslandet ge?* oss tusende dagliga nöjen, 
hvilka vi ej sjellVa kånne forrån Ti, förlorat 
dem:

. . . . La favella, i costumi,
Varia, i trönchi, il terrai, le mura. i sassi! *) 

Det år redan en liflig ledsnad at ej fâ se de 
stållen dår man tilbragt sin barndom: denna ål
ders minnen, genom en egen förtjusning, 
föryngra hjertat, och förljuiva tillika forestall- 
»ingen om döden. Grafven nårmad til Tag
gan tyckes såtta hela lifvet under samma 
skugga; då deremot de år soiiî bffvit til- 
bragte på en främmande jord, åro liksom 
grenar utan rötter. De åldre hafva ej sett 
er födas; de åro ej för era faders eller be
skyddares generation; tusénde Interessen som 
ni har tilhopa med edra landsman, kunna ej 
förstås af främlingar; ni måste uttyda alt, ut
lägga alt, såga alt, i stallet för denna låtta* 
fattning, detta utgjutande af tankar, h vilket 
börjar i samma ögonblick då ni återfinner 
edra landsman. Jag kunde ej påminna mig 
utan rörelse mitt lands v ål viljande uttryck.

f) Språket, sederna, luften, traden, jorden, muraras 
stenarae l

Metastaslo-

1}
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Cara Carissima, sade jag jbland da jag g|ck 
for mig sjelf, for at hår ma italienskornas 
Vanskapsfulla hälsningar; jag jåmlorde dessa 
pied dein jag har undfick,

Alla dagar gick. jag ut åt landsbygden, 
dar jag uti Italien var van at om aftnarna 
hora harmoniska sångstycken med så rena 
roster, — och korpars rop, gåfvo hår genljud 
i skyarne. Mitt lands så skona sol., så mil--- 
da luft, hade hår satt dimman i sitt stille ; 
frugterna mognade knapt; jag såg inga vin~ 
rankor; blomstren våxte trånande på långt 
afstand från h varand ra ; granarne beiackte 
bergen hela året såsom en çorgdrâgt: en åh 
drig byggnad, en epda målning, en vacker 
målning skulle hafva låttat min sjal, rnen jag 
skulle förgåfves sökt den på trettio mils om
krets. Alt var dunkelt, alt var dystert om
kring mig, och de boningar och invånare som 
funnos, tjente allenast at fråntaga ensligheten 
denna poetiska fasa som gifyer sjålen en tåm- 
ligt ljuf rysning; man såg trefnad, någon 
handel och odling omkring oss; med et ord 
hvad som fordras for at kunna såga til er : 
ni bör vara nåjd; ingenting fattas cr. Dåraktigt 
omdöme gifvit öfver lifvets yta, då likvål he
la sållhetens och lidandets boning år uti vår 
sjåls hemligaste och förtroligaste helgedom!
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, Vid tjugu et år borde jag 'naturligtvis in- 
p| î bçsittning af min mors egendom och de» 
förmögenhet min far hade lemnat mig. Ufi 
piina ensliga tankedrômmar kom det dl en 
gang i min föreställning? at efter jag var sa- 
derlôs och myndig, skulle Jag kunna 'åter-? 
vånda til Italien, och dår fora en oberoende 
fe bi ad, helt qch hållit up offrad åt konsterna, 
petta iorslag gjorde mig straft yr af sållhétj 
och: i början kunde jag ej begripa möjlighe
ten af något inkast. likväl, då hoppets fe
ber '.bl ef något stillad, Lande jag fraktan fot? 
fletta objelpeliga beslut; och med föreställ
ning om hvad alla mina bekanta skulle tan
ka, föreföll mig det förslag hvilket jag i bör
jan ansett så lått, aldeles ogörligt; men bil
den af detta lefnadssått liaidt ibland ålderdo
mens minnen, målningen, musiquen, badö 
likvål framställt sig för mig med sa många 
ûtvecklingàr och så mycken förtjusning, at 
jag fattat en ny vämjelse för min tråkiga 
ställning.

Mitt talang, hvilken jag fruktat förlora, 
hade ökat sig genom underhållen låsning 
af den engelska litteraturen; det djupa sått 
at tanka och karma, som caracteriserar edra 
poeter, hade styrkt mitt snille och min sjal* 
utan at jag fårlwat nâg'ôt ai’ den lifliga inblll-
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«ingskraft, hvilken endast tyckes tilhöra våra 
landskapers inbyggare. Jag kunde då tro mig 
ämnad til utmårkta fördelar, genom förenin
gen af de sällsynta omständigheter, soin liade 
gifvit mig en dubbel upfostran, och nåstan 
tvånne sårskildta national - caracterer. Jag på- 
jninte mig det bifall som na gra goda doma
re uti Florens hade gifvit åt mina första poe
tiska försök, Jag förtjustes oiVer den nya 
framgång jag skulle kunna erhålla; med et 
ord, jag hoppades mycket på mig s j elf : år 
ej detta ungdomens första och ädlaste lör- 
yillelse ?

Jag tyckte at jag skulle komma i besitt
ning af hela verlden den stund, då jag ej mer 
ekulle kanna den oviljande medelmåttans qvåf- 
vande luft; men då jag skulle taga beslutet 
at resa, at hemligen fly undan, kånde jag 
mig återhållen af opinionen, hvilken hade 
mycket mera vålde öfver mig uti England ån 
Italien; ty fastån jag ej aiskade den lilla stad 
jag bebodde*, vördade jag likval det land, hvär- 
af den utgjorde en. del. Om min stylmor 
velat föra mig til London eller Edimburg, 
om hon hade tånkt på at gifta mig med en 
man, som hade haft nog snille at såtta varde 
på mitt, skulle jag aldrig försakat hvarken 
mitt namn, eller min varelse, åfvea för at
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åter vånda til mitt gamla fädernesland. Med 
tt ord, hunt hârdt min styfmors valde var 
för mig, hade ‘jag kanske aldrig haft styrka 
at andra belägenhet, utom en mångd omstän
digheter, hvilka förenades liksom i afsigt at 
stadga mitt ovissa beslut.

Jag hade hos mig den Italienska kammar
jungfru som dü känner, Thérésine; hon år 
ioskanska, och fastån hennes snille ej har 
blifvit odladt, betjenar hon sig af dessa ad
la och harmoniska uttryck, som gifva så myc
ket behag åt de minsta ord hos åfven de rin
gaste al denna nation. Det var blott med 
henne som jag talade mitt språk', och detta 
band fåstade mig vid henne. Jag såg henne 
ofta sorgsen, och jag vågade oj efterfråga or
saken, under fruktan at hon som jag sakna
de vårt land, och at jag ej skulle kunna 
tvinga mina egna känslor, om de retades ge
nom uttrycket af en annans. Det gifvas plå
gor som förljufvas af meddelandet* men in
billningens sjukdomar ökas då de lôrtros; de 
okas i synnerhet, då man blir va^se hos en 
annan et lidande, som liknar vårt eget Det 
onda man lider, synes då oöfvervinnerligt, och 
man bjuder ej mer til. at strida deremot. Min 
stackars Thérésine inföll snart uti exi alfvar- 
«am .sjukdom, och då jag hörds- henne natt

fi tt'fi R I T A I X E H»
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och dag süçka, beslöt jag åndteligeri at ëftër- 
fråga orsaken tifrheiiües åhgslatt. Hum stcfr 
bief mim bestörtning.j dl jag hörde henne så“ 

• ga inig nåstan alt hyad jag' forüt kånde! Hori 
hade ej sa vål.sorti jag eftertänkt orsaken til 
sin smarta; hön ansåg den mera hårröra af 
locak omständigheter och af enskildtä persö» 
ner; men naturens sörgsenhet, stadens tråkig
het dar vi bodde, dess invånares köld, deras 
seders tvång, alt. kånde hon utan at förstå titredå 
det, och hon ropade beständigt: — O mitt 
fädernesland, skail jag då aldrig mer återse 
dig 1 — och sedan tilläde hon likvål, at hon 
ville öfvergifva mig, och med en smarta Sönri 
sönderslet mitt hjerta, gr et hon öfyer at hört 
ej med sin tilgifvenhet för mig kunde förena 
sin skonä italienska himmel, ocll höjet at ho
ra sitt moderspråk.

Ingenting gjorde mera intryck på milt si ti
ne, ån detta återsken af mina egna intryck 
hos en person af hopen, men hvilkén likvak 
bibehållit italienaraes caracter och tycken uti 
deras naturliga liflighet; och jag lofvade hen
ne at hon skulle återse Italien. — Î ert säll
skap , svarade hon? — Jag teg. Då ryckte 
hon af sig håret, och syor at aldrig skil
ja sig ifrån mig; men hon tycktes vara fär
dig at dé for mina ogon3 då hon utsade des-
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gä ord. Til slut tmdslapp mig et yttrande, at 
jag åfven ville atervånda dit, ocli detta ord? 
hvilket blott haft til ändamål öt lugna henne, 
blef mera högtidligt genom deri «haftigà glä
dje det förorsakade henne, och det förtroen
de hon dertil fattade, Ilrån denna dag för- 
bandt hon sig utan at nåmnä derom med nå
gra köpman i staden, och underrättade mig 
p| det nogaste då något fartyg afgick från 
narmaste hamit til Genua eller Livorno; jag 
hörde henne utan at svara; hon Var också 
tyst, men hennes ogon lylldes af tarar. Min 
båls a led alla dagar triera af dimatet och min 
invärtes oro; mitt sinne behöfver rörelse och 
glättighet; jag har öfta sagt dig det, sorgen 
skulle taga iifvet af mig; mom mig år for 
mycket Strafrunde emot dert; jag måste gif- 

- ya vika for den, oui jag ej skall dö.
Jag återkom då oita til den tankan, som, 

sysselsatt mig altsedart mia fars dod; men jag 
älskade mycket Lueiie, som då var nio år 
gammal, och hvilketi jag från sex år tilbaka 
skött som hennes andra mor; en gång tank
te jag, at om jag på detta hemliga satt réste 
bort,/skulle jag gifva en sådan flack åt mitt 
rygte, at min systers namn kunde lida derafs 
och denna fruktan gjorde, at jag för någon 
tid afetod från mitt fôçslag. Liktal* öå jag
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■ en afton var mer art nansin uprorcl ofver de 
ledsamheter jag utstod, både i mina förbin- 
derser med min styfmor, och mina förbindel
ser med soaietéten-, befann jag mig ensam 
mfed Lady Edgermond vid aftonmåltiden; och 
efter en timmas tystnad, blef jag hastigt fat
tad af et sådant misshag ÖiYer hennes orör
liga köld, at jag började samtalet med klago- 
måI 5fver lefnad jag förde, i början me- 
m för at tvinga henne at tala, ån at fram
bringa något resultat som kunde angå mig; 
men då jag blef mera nplifyad, föreställde 
jag mig i hast möjligheten, at Mi en ställ
ning sadarj som min, kunna för altid ofver- 
gifva England. Min styfmor blef på inte- 
satt förundrad, ocli med en kold och kårfhet, 
livilken jag aldrig i min lefoad skall glömma, 
aade hon til mig: — Ni år tjuguet år gam
mal, miss Edgermond, således har ni at lyf
ta er mors förmögenhet jåmte den er far lem- 
nat er. Det beror da af er at upföra er hu— 
ru ni behagar ; men om ni fattar et beslut, 
som vanhedrar er uti opinionen, år ni åt
minstone skyldig er slågt af ombyta namn 
och at utgifva er för död. — Jag steg vid 
dessa ord hål tig t up, och gick ut, utan. at 
svara.

Denna
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Denna fôragtîiga hårdhet îngaf mig den 
tidigaste förtrytelse, och for et ögonblick in
togs jag af et håmdbegår, som tar aldeles 
främmande for min .caracter. Dessa rörelser 
lugnades $ men den ölVertygelsen at ingen 
tnenniska tog del i mitt ode-, bröt de band 
som ånnu fastade mig yid et hus, dar jag for
dom sett min far. Jag tyckte visst ej om la
dy Edgennond, men jag hade ej den kallsin
nighet för henne som hon visade mig; jag 
rördes af hennes ömhet för sin dotter, jag 
trodde mig hafva interesserat henne genom 
de omsorger jag gaf ät detta barn, och kan 
hånda at just dessa omsorger hade väckt 
hennes afvundsjuka; ty ju flere upofiringaf 
hon ålagt sig i alla delar, ju mera passione
rad var hon uti den enda tilgifvenhet hon 
tillåtit sig. Alt hvad uti menniskohjertat fin
nes lifligt och varmt, i alla andra afseenden 
fceherrskadt af förnuftet, återfanns i hennes 
caracter, då frågan var om hennes dotter.

Midi under den förtrytelse, som blifvit 
Upvåckt i mitt hjerta af mitt samtal med la
dy Edgermond, kom Tlxérésine med den häf
tigaste rörelse at berätta mig, at et skepp från 
sjelfva Livorno hade inlupit i hamnen, hvilkent 
ßj jåg mer ån några mil ifrån oss, och at 

Geh a> â9
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verlden

___

på detta skepp voro köpman som hon kån* 
de, och hvilka voro det hederligaste folk i

De åro alla italienare, sade hon
gråtande, de tala ej annat ån italienska. Oni 
åtta dagar stiga de om bord, och farä direc
te til Italien; och 6m ni tog ert parti .... 
Vand om med déni, min goda Thérésine, 
svarade jag henne. • Nej, utropade hon, 
jag vill då håldre do hår. — Och hon gick 
ut ur mitt rum, dar jag blef qvar at be
tänka, mina skyldigheter emot min st ylmor. 
Det tycktes mig våra klart, àt hon ej önska
de mera halva mig hos sig; mitt inflytande 
på Luciie misshagade henne: hon fruktade, at 
det rygte jag hade at vara eh besynnerlig 
menniskå, skulle en dag skåda hennes dot
ters försörjning; hon hade med tet ord sagt 
piig shi lijertas hemlighet', då hoii föreslagit 
at jag jag skulle utgifvå mig för död; och 
detta bittrå råd, hviiket jag i början ansett 
så motbjudande, tycktes mig vid nogare be
sinnande vara tåmmeligen förnuftigt.

Ja vål, utropade jag, låt mig bli ansedd 
for död på dessa rum, dår min Varelse blott 
år en orolig sömn. Jag skal åter bli le fy an
de med naturen, med solen, med de sköna 
konsterna; och de kalla bokståfverna som ut
göra mitt namn, ristade på en falang graf.



akola lika vål upfylla mitt rum i denna liflp- 
sa boning. — Dessa min sjåls uiflygter mot 
friheten gåfvo mig likvål ej ånnu styrka til 
et afgörande beslut- det gifvas ögonblick, då 
man tror sig halva magt til hvad man ön
skar, och andra då sakernas vanliga ordning 
tyckas böra ga framfor alla själens känslor. 
Jag var uti denna ovisshet, bvilken kunnat, 
altid fortfara, emedan ingenting utom mig 
forbandt mig at taga et beslut, då jag om 
söndagen efter mitt samtal med min styfmor, 

j hörde mot aftonen italienska sångare under 
mina fönster, hvilka kommit från Livornos 
skepp, ocli som blifvit kallade af Thérésine, 
för at gifva mig en angenåm öfverraskning, 
Jag kan ej beskrxfva den rörelse jag kåndej 
fen flod af tårar betåckte mitt ansigtej alla 
mina minnen uplifvades: ingenting återkallar 
det förflutna så val som rnusiquen ; hon gör 
mer an påminner derom ; det visar sig, då hon,

J framkallar det, likt skuggorna af dem, som 
Varit oss kåra, klådt uti en mystisk och me- 
■lancholisk sloja. De sjongo dessa förtjusande 

J ord Monti, hvilka han sammansatt wider 
sin landsflygt:

Bella Italia, amené sgo-i^f*.
J*lit vi îorne å rivtder.
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Trema in petto e si confonde,
Valina oppressa dal pincer *).

Jag vaf i en slags yrsel; jag kånde f5ï 
Italien alt liväd man röner af kårleken, be
går, enthousiasm, saknad; jag kunde ej län
gre styra mig sjelf; hela min sjal blef dragen 
til mitt fädernesland: jag hade behof at se 
det, at andas det, at höra det; hvarje slag af 
mitt hjerta var en kallelse til mitt skona hem
vist, til mitt leende land! om lifvet tilbjöds 
de döda i grafvarne, skulle de ej mera otå
ligt uplyfta de stenar som betackte dem, an 
jag kånde för at aflågga alla mina svepningar* 
at på nytt lå taga min inbillning, mitt genie* 
och naturen i besittning! I ögonblicket af 
denna uphöjelse, förorsakad af musiquen, lik
väl ånnu långt ifrån at hafva fattat nagoS 
beslut, ty mina känslor voro för orediga at 
kunna gifva någon bestämd idee, inkom min 
styfmor och bad mig låta sången uphöra, ty, 
det var anstötligt at höra musique på sonda
gen. Jag bad at de skulle få fortfara; italie- 
name skulle resa den följande dagen ; jag ha
de ej på sex år fått njuta et dylikt nöje; min 
styfmor hörde mig ej, utan sade at man fraxn*

*) SkSna Italien! älskade kuster! jag skalä då Sams efi 
gäng fa I terse er; rain s;5l blfvar och get vikt »5 
ibcjAea at dietta nöje!
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foï ait borde båra vördnad for det lands sed
vanor d|r man lefde ; derefter gick hon jil 
fönstret, och befallte sitt folk at afvisa mina 
stackars landsman, De gin go bort pch upre- 
pade sjungande på vissa afstånd et farvålj som 
sonderslet mitt hjerta,

Råttet for mina intryck var upfylldt; 
Skeppet skulle segla dagen derpa, Thérésine 
hade på eget bevåg iordningståldt alt til min 
plresa. Lucile hade i åtta dagar varit hos en 
af sin niors slågtingar, Min fars aska hvila- 
de ej på det landtgods vi bebodde • han ha
de önskat bli begrafven på sitt gods j Skott
land. Ånteligen reste jag, utan at förekomma 
nun styfmor derom; jag lemnade blott et bref, 
som underrättade lienne om mitt beslut. Jag 
reste i et af dessa ögonblick, då man ofver- 
lemnar sig åt ödet,, då alt synes båttre att 
tråldomen, vämjelsen och plattheten ; då den 
obetänksamma ungdomen förlitar sig på fram
liden, och ser den på himlen, som en lysan
de Stjerna hvilken lofvar oss et lyckligt ode*
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FJERDJS CAPITLET.

Mera oroliga tankar infog-o. mig då jag för
lorade Englands kuster ur sigte; men som 
jag dår ej qvarlemnat någon Iifiig tilgifven- 
hét, blef jag snart tröstad genom Italiens he
la förtjusning, då jag ankom til Livorno* 
Jag sade lör ingen milt verkliga, namn, efter
som jag lofvat min styfmor; jag antog blott 
namnet Corinna, hvilket jag ålskade ge-, 
nom historien af en grekisk qvinna, skald,, 
och Pindars vån * ), Min figur, då den ut
vecklat sig, var så förändrad, at jag var såker 
at ej hlifva igenkänd. Jag hade lefvat tåm- 
meligen enslig uti Florens, och jag borde 
råkna på hvad som hände mig, nemljgen at 
ingen uti Rom visste hvem jag var. Min styfU 
mor underrättade mig, at hon utspridt dét ryg- 
te, at låkarne föreskrifvit mig en resa åt södern 
för min hålsas skull, och at jag hade dött

® Man bür ej f&rManda namnet Corinna med Co- 
rilta, italiensk improvisatrice, om hvilfcen hela vert» 
den hort talas. Corinna var en grekisk qvinna, 
namnkunnig genom den lyriska poesien; sjelfve Pindar 
hade tagit undervisning af henne.



SUER ITAXÏES. SgS,

pntïer ofverfarten. Hernies bref inpehöll for 
ôfrigt ingen reflexion: med mycken noggraiv: 
het ofverstyrde hon heîa min förmögenhet? 
hvilken år tåmmeligep ansenlig ; men !}on har 
ej mera skrifyit mig til- Fem år hafva för
flutit frän detta ögonblick til dess jag sag 
dig; fem år, under hvilka jag varit någorlun
da lycklig; jag har bosatt mig uti Rom; mitt 
ryste har ökat sig, men litteraturen och de 
sköna konsterna hafya gifvit mig ånnu flera 
ensliga njutningar, ån de förskaffat mig seg
rar, och jag har. ej vetat, forrån sedan jag såg 
dig, hviiket valde kanslan kan utofva; min in
billning färgade och utplånade stundom mina 
förvillelser, utan at tilfoga niig några lifliga 
smärtor; jag hade ånnu ej blifvit fattad af 
någon tilgifvenhet, som kunde beherrska mig. 
Beundran, vördnad, kårlek fängslade ej alla min 
sjals förmögenheter; jag föreställde mig, åfven 
då jag ålskade, flere egenskaper och behag, ån 
dem jag tråffat; med et ord, jag forblef ofver» 
lågsen mina egna intryck, i stallet at af dem 
vara aldeles underkufvad,

fordra., ej at jag skall beråtia dig huru 
tvånne karlar, hyilkas. passion för mig varit nog 
allmånt bekant, hafva efter hvarandra syssel
satt min lefnad innan jag kande dig: jag skul
le göra våld på min inre ofvertygelse, for st
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MU kanna ofvertala mïg at en annan an du hat 
kunnat intéressera mig, och jag kann er der- 
ofver lika mycken, ånger som plåga. Jag vil! 
blott såga dig livad du redan vet genom mi
na vånner, at min oberoende ställning beha
gade mig sä högt, at jag efter en lång o viss
het och ledsamma uptråden har tvånne gån
ger brutit förbindelser, hvilka blifvit ingång- 
ue af behofvet at ålska, och hvilka Jag e) 
kunnat besluta at göra oåterkalleliga. En för
näm Tysk ville gilva mig sin hand, i afsigt 
st föra mig til sitt land, dår hans rang och 
förmögenhet fastade honom. En italiensk 
prins tilbjöd mig i sjelfva Rom den måst ly
sande lefnad. Den första förstod at behaga 
mig, då han ingaf mig den högsta agtningj 
3nen jag blef med tiden varse, at hans förstånd 
var nog inskränkt. Då vi voro ensamne, må
ste jag göra mig mycken möda at underhålla 
samtalet, och at med omsorg dölja för ho
nom hvad som fattades honom. Jag vågade 
aldrig visa honom hvad jag kan vara, af 
fruktan at han skulle finna sig besvarad der- 
af; jag förutsåg, at hans kånsla för mig skul
le nödvändigt aftaga den dag, då jag uphörde 
at skona honom, och likvål år det svårt at 
bibehålla enthousiasm för den mart behöfver 
skona. En qvinnas undseenöe med hvilkes

396
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slags underlägsenhet som halst hos en karl, 
förutsätter altid, at hon för honom känner 
mera medlidande ån kårlek, och den slags 
uträkning och eftertänka, som detta undseen- 
de fordrar, vissnar den himmelska naturen 
af en fri kånsla. Den italienska prinsen var 
full af behag och frugtbarhet i snillet. Han 
ville bosåtta sig i Rom, dela alla mina tyd 
ken, ålska mitt lefnadssått; men jag uptåckte 
vid et vigtigt tilfålle, at han ej hade någon 
själsstyrka, och at vid lifvets svårare tillal— 
ligheter skulle det bli jag, som varit nödsa
kad at styrka och understödja honom: då var 
alt sagt for kårleken; ty q vinnorna hafva be- 
hof af beskydd, och ingenting gör dem så 
kallsinniga som nödvändigheten at gifva det 
Jag blef då tvånne gånger tagen ur villfarel
sen om mina känslor, ej genom olyckor el
ler fel , mén undersöknings-snillet gal mig 
tiikånna hvad inbillningen hade öfversett.

Jag trodde mig vara dömd at aldrig al
ska med hela min sjåls kraft; ibland var den
na tanka plågsam för mig, ofta var jag glad 
at vara fri; jag befarade hos mig denna för
mögenhet at lida, denna passionerade natur, 
som hotar min sallhet och mitt lif; jag trö
stade mig altid vid tankan, at det skulle vara 

' svårt at fasta mitt tycke, och jag trodde ej
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nånsin någon skulle kunna motsvara, 
idée jag.gjort mig om en karls caracter ocji 
förstånd; jag hoppades altid undslippa en tik- 
gifvenhets oinskränkta valde derigenom, at jag 
skulle uptåcka fel hos def föremål, som• an*, 
nars kunnat behaga mig; jag visste ej, at det 
gifvas fel, hviika kunna föröka kårleken ge
nom den oro de förorsaka. Oswald, den 
naelanchoii, ders ovisshet, hvilken gör dig 
modfålld för alt, dina opinioners stränghet, 
störa mitt lugn utan at förkolna min känsla; 
jag tanker ofta at denna kånsla ej skall göra 
mig lycklig; men det år då mig sjelf jag 
dominer, och aldrig dig-

Du kånner. nu min lefnadshistoria; Eng
land Öfyergifyit, mitt namn forsakadt, mitt 
hjertas ombytlighet, jag har ingentjng dolt 
Utan tvifvel skall du tycka, at inbillningen 
ofta har viisefört mig; men om societéten ej 
långsläde q tunnorna genom många slags band, 
hvarifrån karlar ne åro frie, hvad skulle vål 
finnas i min lefnad, sona kunde hindra at al
ska mig? har jag nånsin bedragit? har jag 
nånsin gjort något ondt? har nånsin min sjal 
yarit fördunklad af laga interessen? Uprigtig- 
tiet, godhet, stolthet, skulle Gud vai begara 
iner af den faderlösa, som befann sig ensam 

ii veriden? Lyckliga de qvinnor, Ixvilka vid de-



ras forsta lefnadssteg tråffa den, som de 
skola ålska ! Men fçrtjenar jag det mindre for 
det jag lärde kanna honom i or. sent ?

Likvål vill jag såga dig, och du ‘skall tro. 
min upriglighet : pni jag kunde, fa tilbringa 
mitt lif med dig utan at emoitaga din ftand a 
tycker jag, at pagtadt fprlpsten af en stor sail- 
het, och en åra i mina ögon den största 
af alla, skulle jag ej vilja gifta mig med dig. 
Kanske at en sådan förbindelse skulle for dig 
blifva en upoffring; kanske du on dag skul-t 
le -sakna denna vackra Luciie, min syster, 
som din far har åmnat dig. Hon år tolf år 
yngre ån jag; hennes namn år utan flack, 
gom den föfsta vårblomman; du måste uti 
England först upvåcka mitt, som redan dår 
gått under dödens herr a v åide, Jag vet at 
Huche har en ljjuf och ren sjal; om jag döm- 
mer af hennes barndom, så kan banda hon, 
skulle vara i stånd at begripa ditt varde, om 
hon ilskade dig, Oswald, du ar fri; så 
snart du önskar det, skqll din ring bbfva dig 
ätergifyen,

- Men kanske du likvål önskar veta, innan 
du fattar ditt beslut, hvad jag skulle lida om 
du öfvergaf mig. Jag vet det ej sjelf; ibland 
upkomma brusande rörelser uti min sjal, hvil- 
ka år o starkare ån mitt formait., och jag skul-

EjiER Italien«
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le ej Vara brottslig, om sådana rörelser gjor
de mig varelsen helt och hållit odrågetig. Det 
år likaså sant, at jag har mycken förmåga til 
sållhet; jag kånnér ibland hos mig liksom en 
feber af tankar, som kringdrifver mitt blod 
fortare. Jag tar del uti alt; jag talar med 
nöje; jag njuter med vallust andras snille, 
det deltagande de visa mig, naturens under, 
och dessa konsternas arbeten, hvilka ej af af- 
fectationen blifvit slagne til döds. Men skall 
det blifva mig möjligt at lefva, då jag ej me
ra ser dig? Du får domma, Oswald! ty d'u 
känner mig båttre ån jag gör det sjelf; jag 
svarar ej för hvad jag kan komma at röna; 
den som trycker doiken i et bröst, bör bast 
veta om det sår han gör skall bli dödligt. 
Men om det blef så, Oswald, skulle jag 
likvål förlåta dig.

Min sållhet beror helt och hållit af de» 
kånsla du visat mig dessa sex månader. Jag 
trotsar hela kraften af din vilja och din gran
lagenhet at bedraga mig på den minsta för
ändring uti denna kånsla. Befria dig i detta 
afseende från alt bègrepp om skyldighet; jag 
antager ej för kårleken hvarken löften eller 
säkerhet. Gudomligheten kan ensam uplifva 
en blomma, hvilken stormen har brutit. En 
<ä»da ton eller blick af dig skall vara nog at

«ÖOO
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under ratta mig, om ditt hjerta har förlndra^ 
sig, och jag skulle aisky alt hvad du kunde 
îilbjuda mig i stallet for din karlek, denna 
gudomliga stråle, min himmelska aureok Var 
då. nu fri, Oswald! aitid fri, annu fri, om 
du ger mig din hand; ty då du ej mera ål
skar mig, skall jag genom min död befria dig 
från de oupiösliga band, som skulle fåsta dig»

Så snart du låst detta bref, vill jag se dig- 
min otålighet skall fora mig til dig, och jag 
skali veta mitt ode vid din första blick; ty 
olyckan år hastig, och huru svagt hjertat år, 
bör det ej misstaga sig på de sorgsna teck- 
Eipn. af et oåterkalleligt öde. FarvåU

Slut p3 Anâra Dskns Andra Styçfol
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