
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-
ges to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



HHH



^V
A

O
TE

 /<
•.

cPTEBO/^

MM MM , J‘
MM

Axlmänna Sektionen

VEMMLM
"UNCfTi'NLitt. 

Fr,

llMlRlKw,

SKANKT TILL
\_qöTi;:tt07iQ>s 

Jp7D57i/BL70TÊE 
AUGUSTRÖHSS



i ,i,.*;.„__ .....

mm



____ _ ___ '.J

T



CORINNA

ITALIEN.

fdesta delen,
EOKSTA STYCKET,



: ■



ELLER

ITALIEN

Fru STAEL v. HOLSTEIN

QFVERSÅTTNING

A E

C. GYLLENRAM

. . udrallo il bel passe, 
Gli’ Apennin parte , e ’1 mar circonda ; e 1’AIpe

FÖRSTA DELEN

STOCKHOL M

tryckt hos Johan Pehr Linöh, i8o



[MPWÏï^gL^gl

 ............................................................... ........... .....

.



CORINNA ELLER ITALIEN.

FÖRSTA BOKEN.
O S AV A ID.

FÖRSTA CAPITLET.

nv/swald, Lord Nelvil, Pair af Skott
land;, reste Iran Edimburg til Italien under 
vintren emellan 1794 och 1790. Hans ut
seende'var skönt och adelt, han hade mycket 
snille, et stort namn och en oberoende ]yC- 
ka^ men lians liais a var sva g genom en djup 
känsla-af smarta, och låkarne, som fruktade 
at hans bröst var angripit, hade fbreskrifyit 
honom söderns luft. Han följde deras råd, 
ehuru han ej mycket önskade at forlånga lif- 
Vet. Han hoppades åtminstone at finna nå
gon förströelse uti omväxlingen af de föremål 
som han våntade få se. Den förtroligaste af 
alla sorger, en fars förlust, var orsaken til hans 
sjukdom; smårtsamma omständigheter, sam
vetsagg ingifrxe af den finaste noggranhet, re-

Dû. h 1
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tade ånrra mera hans saknad, och inbillnin
gens spöken blefvo åfven blandade dertil. Då 
man lider, tror nian lått at man år brottslig, 
och den djupa smårtan innästlar sin förvirring 
anda til samvetet.

Vid tjugufem år var han ledsen vid lif- 
vet; hans förstånd dömde allting förut, och 
hans sårade kånslofullhet kunde ej mera nju
ta hjertats förvillelser. Ingen visade sig mer 
ån han artig och tilgifyen mot sina vån ner 
då han kunde göra dem någon tjenst, men 
ingenting gaf honom sjelf nöjets kansla, ej en 
gång det goda han gjorde; han up,offrade be
ständigt och med lätthet sina tycken för an
dras , men man kunde ej kalla denna försakel
se blott ädelmod, utan man borde ofta söka 
dess ursprung uti den slags bedröfvelse som 
ej tillåt honom at intéressera sig i sitt eget 
öde. De kallsinniga njöto denna karakter, 
och tyckte den vara full af behag och tjus
ning, men de som ålskäde honom, sågo at 
hair sysselsatte sig med andras sållhet såsom 
en man hvilken ej hoppades någon för sig 
sjelf, och man var nåstan sorgsen vid den 
sållhet han gaf utan at man kunde gifva ho
nom den tilbaka.

Han hade likvål en böjlig, kånslofuil och 
eldig karaktex ; han förenade alt hvad sona
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kan hånföra bâcle andra och sig sjelf; men 
olyckan och ångren hade gjort honom blyg 
for odet; han trodde sig kunna afvåpna det 
då han ingenting fordrade utaf det. Han hop- 
pades finna uti en noggran tilgifvenhet for 
alla skyldigheter, och uti försakelsen af alla 
lifliga njutningar, et vårn mot de smärtor 
som sönderslita sjålen; hvad han hade för
sökt gjorde honom rådd, och han tyckte af 
intet nöje på jorden yar vård t det lidande 
man. vågade deremot

Lord N e Î v i 1 hoppades at kunna öfver- 
gifva Skottland utan saknad., efter han vista
des dår utan nöje; men de kånslofulla själar-' 
nes mörka inbillning år ej på detta sått ska
pad: han påminte sig ej de band som fastade 
honom vid det slide som måst plågade ho
nom, hans fars boning. I detta hus voro 
mm och stållen hvilka han ej kunde nalkas 
utan rysning, och likvål, då han beslöt at 
lernna det, kånde han sig ånnu mera ensam 
Någonting stelt omgaf hans hjerta; han kun
de ej mera gråta då han led; han kunde ej 
mera finna dessa små lokala omständigheter 
som så djupt rörde honom; hans minnen ha
de ej mer något lefvande, de voro ej mera 
i förbindelse med de föremål som omgåfvo 
honom; han. tankte vål ej mindre på den han
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saknade, men han hade mera svårt att fore» 
stålla sig hans nårvaro.

Ibland förebrådde han sig at vilja öfver-
gifva de stallen dår hans far hade lefvat.__
i i vem vet, sade han vid sig sjelf, om de dö
das skuggor kunna ofveralt följa de föremal 
som varit dem kåra? kan hånda hafva de 
blott magt, at vandra omkring de rum dår de
ras stoft hvilar ! kan hånda at min far också 
i delta ögnablick saknar mig, men styrkan 
fattas honom at återkalla mig på så långt af- 
stånd! Ack! hafva icke under hans lifstid et 
besynnerligt sammanlopp af händelser' bordt 
öfvertyga honom at jag hade förrått hans öm
het, at jag var uprorisk mot mit fädernesland, 
mot den faderliga myndigheten, mot alt hvad 
som ar heligt på jorden! — Dessa minnen 
förorsakade lord Ne!vil en så olidelig smar
ta, at han icke allenast var utur stånd at för
tro sig åt någon annan, men åfven fruktade 
at sjelf utreda sin kånsla. Det år så lått at 
genom sina egna tankar skada sig utan hjelp.

Det ‘kostar mera på at öfvergifva sit fä
dernesland då man måste fara öfver hafvet 
för at aflågsna sig derifrån; alt år högtidligt 
vid en resa hvars första steg begrånsas af oce
anen: det synes som en afgrund skulle öpnas 
bakom er, och at återresan skulle kunna
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blifva for altid omöjlig. For öfrigt gor åsy
nen af hafvet altid et djupt intryck; det år 
en bild af detta oandliga som altid drager til 
sig tankan och uti hvilket hon altid förlorar 
sig- Oswald, stödd mot styret., med ögo
nen fastade på böljorna, var lugn efter ut
seende , ty hans förenade stolthet och blyghet 
tillåt honom nåstan aldrig at låta mårka hvad 
han kånde; men smärtsamma tankar uprörde 
honom likvål. Han påminte sig de tider då 
hafvets åsyn uplifvade hans ungdom af begår 
at klyfva vägen med simmande, at pröfva sin 
styrka emot henne. — Hvarföre, sade han 
vid sig sjelf med en 'bitter saknad, hvarföre 
skall jag då altid öfverlemna mig åt mina 
tankar? Det gifves så mycket nöje uti et verk
samt lil, uti dessa starka ofningar som låta 
oss kanna vår varelses kraftfullhet! Sjelfva 
döden tyckes då blifva en håndelse, kanske 
ärofull, åtminstone, hastig, hviiken ej blifvit 
förebådad af et långsamt altagande. Men 
denna död som kommer utan at modet har 
sökt den, denna mörkrets död som fråntager 
er om natten hvad ni hade kårast i ver! den 
som föragtar er saknad, stöter tilbaka er 
famn, och utan medlidande framställer tidens 
och naturens eviga lagar; denna död inger et 
slags föragt för menniskans ode, för alt det
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fåfänga bemödande som skall krossas mot 
nödvändigheten,

Sådane voro de känslor som plågade Os
wald, och det som karakteriserade olyckan 
af hans belägenhet, var föreningen af ungdo
mens liflighet med den rn ögnare åldrens tan
kar. Han inforlifvade sig med de idéer som 
skulle hafva sysselsatt hans far den sista ti
den af hans lefnad, och han blandade sina 
tjugufem års häftighet med ålderdomens me— 
lancholiska synpuncter. Han var trott vid alt, 
och saknade likväl sällheten som dâ forvillel- 
sen annu Yar qvar* Dessa motsatser ? aîdeles 
stridiga med naturens vilja 5 hvilken. forenar 
både det hela och graderna uti sitt allmänna 
lopp, kastade en viss oordning i djupet af 
Oswalds själ; men hans yttre manér hade 
altid mycken Ijufhet och harmoni, och hans 
sorgsenhet, långt ifrån at gifva honom elakt 
lynne, gaf honom tvärtom ännu mera med- 
gifvenhet och godhet for andra.

Två eller tre ganger, under ofverfarten 
från Harwich til Em b den, hotade hafvet 
med storm. Lord Nelvil : gaf råd åt matro- 
serne, upmuntrade passagerarne, och då han 
sjelf betjente vid manövern, då han for et 
ognablick intog styrmannens rum, var uti alt 
hvad han gjorde, en färdighet och en styrka.
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hvilken ej borde anses som blott en enkel 
verkan af vighet och kropp sledigh et, ty själen, 
blandar sig i alt.

Dä man skulle åtskiljas, skockade sig he
la besättningen omkring Oswald for at ta
ga afsked utaf honom; alla tackade honom 
for tusende små tjenster som han hade gjort 
dem under ofverfarten, och hvilka han ej 
mera kom ihog. En gång var det et barn 
med hvilket han långe sysselsatt sig; ånnu 
oftare en gubbe som han understodt då 
stormen för håftigt vaggade fartyget. En så
dan söndring från sig sjelf hade man kan
ske aldrig sett; hans hela dag gick förbi 
utan at han am ande något ögnablick för egen 
rakning; han skänkte den åt andra afmelan- 
choli och af valvilja. Då de åtskildes, sade 
nåstan alla matroserna på en gång: Min bä
sta herre, måtte ni bli mera lycklig! Oswald 
hade likvål ingen enda gång låtit förstå sin 
smarta, och alla de andra som hade gjordt 
ofverfarten i hans sållskap, sade honom in
tet ord derom; men den- lågre klassen, åt 
hvilken man såilan förtror sig, vånjer sig at 
finna känslorna af annat ån ord; de bekla
ga er då ni lider, och deras originala med
lidande år utan blandning af tadel eller råd.
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andra capitlet.

At resa år, hyad man ån må såga, et af 
Id vets sorgsnaste nöjen. Da ni börjar finna 
er uti en främmande stad, år orsaken at ni 
corjar dar skapa er et fädernesland ; men at 
genomresa främmande linder, höra talas et 
sprak som ni knapt förstår, se inenskliga an- 
sigten utan förbindelse med ert förflutna el-' 
1er ert tilkommande, detta år ej annat ån en- 
shghet utan lugn och ulan värdighet- ty det
ta fikande, denna skyndsamhet at hinna dit 
dår ingen vantar er, denna rörlighet til hvil-, 
ken nyfikenhet år enda orsaken, inger er 
ringa ^agtning för er sjelf, intil dess de nya 
föremålen blifva litet åldre, och hinna skapa 
omkring er några ljufva band af kanslan el
ler vanan.

Oswald bief dubbelt sorgsen då han re
ste genom Tyskland för at komma til Italien. 
Han maste då, för krigets skull, undvika 
Frankrike och dess grånsor; han måste af ven 
undvika manéerna som stångde vågarne. Den
na nödvändighet at sysselsatta sig med resans 
yttre détailler, at hvarje dag och nåstan hvar- 
ie ognablick taga et nytt beslut, var aldeles
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odräglig for Lord Ne 1 vil. Hans halsa, langt 
ifrån at förbittras, tvingade honom ofta at 
stadna då han ville skynda at komma fram, 
eller åtminstone at resa. Han spottade blod, 
och skötte sig så litet som möjligt: ty han 
ansag sig brottslig, och anklagade sig sjelf 
med for mycken stränghet. Han ville nu en
dast lefva för at försvara sitt land. Har ej 
fäderneslandet, sade han til sig sjelf, några 
faderliga rättigheter öfver oss! men man må
ste kunna tjena det med nytta, man hör ej 
tilbjuda det et så klent lif som jag framslä
par, då jag går at begåra af solen några få 
lifsandar at dermed kampa mot mina plågor. 
Blott en far skulle mottaga er i detta til— 
stand, och skulle sa mycket mera ålska er,
ju mera ni vore efvergifven af naturen och 
odet,

Lord Nelvil hade smickrat sig at det 
beständiga ombytet af yttre föremål skulle 
något litet alvånda hans vanliga idéer från 
lians inbillnings; men han* var långt ifrån at 
i början finna denna lyckliga verkan. Efter 
en stor olycka måste man å nyo göra sig 
bekant med alt hvad som omger en, vånja 
sig vid de ansigte» man återser, vid det hus 
man bebor, vid de dageliga vanor man må — 
ste återtaga; hvart och et af dessa bemödan-
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den gor et smärtsamt motstånd, ©ch ingen
ting fördubblar dem sa mycket som en, resa.

Lord N el v ils enda nöje var at genom
löpa Tyrolens bergstragter pâ en skottsk hast 
som han hade fort ined sig, och som i lik
het med detta landets hastar galopperade up- 
före klipporna; han allågsnade sig från stora, 
vågen for at upsöka de farligaste småstigar. 
De förfårade bönderna gåfvo ibland rop af 
råddhoga då de sågo honom vid brådden af 
afgrunder, sedan klappade de hånderna med 
beundran öfver hans skicklighet, hans vighet 
©ch hans mod. Oswald ålskade farans kän
sla, ty hon allyftar sorgens tyngd, hon förso
nar et ögonblick med det lif hvilket man å 
nyo förvårfvat, och hvilket år så lått at 
förlora.

TREDJE CAP1TLET.

Innan Oswald kom in i Italien, hörde 
han uti staden Inspruck, af en handlande, 
hos hvilken han någon tid vistats, beråttas 
historien om en fransysk emigrant, grefve 
d’Erfeuil, hvilken mycket inter esserade ho-
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nom til hans fordel. Denne man hade lidit för
lusten af en stor ]ycka med fullkomligt sinnes
lugn. Han hade sj elf lefvat af sin talang for 
musiken, och åfven derated uppehållit en 
gammal farbror som han med omsorg skott 
ånda til hans död. Han hade helt och hål
lit afslagit alt penningeunderstöd som man 
från Here sidor til bjudit honom. Han hade 
visat den måst lysande tapperhet, den fran
syska tapperheten under kriget, och den måst 
ostorda glättighet mi dt ibland motgångar : han 
ville resa til Rom for at dår söka en af sina 
slågtingar som han skulle få årfva, och ön
skade en reskamrat, eller snarare en vån, 
för at i hans sållskap göra resan mera an
genämt

Lord Nelvils sorgsnaste minnen voro 
fastade vid Frankrike, likvål var han fri frän 
de fordomar som åtskilja bagge nationerna, 
ty han hade haft en fransos til sin båsta vån, 
och han hade hos denna vån funnit den måst 
undransvårda förening af alla sj ålens egen
skaper. Han tilböd då den handlande, som 
berättade honom gref d’Erfeuils historia, at 
löra denne adle och olycklige yngling til Ita
lien. Inom en timma gaf denne lord Nel- 
Vil tilkånna at hans förslag blifvit emottagif 
med tacksamhet. Oswald ansåg sig lycklig
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at kunna göra denna tjenst, men det kosta
de mycket på honom at ôfvergifva sin en- 
slighet, och hans blyghet led vid föreställ
ningen at. i en hast finna sig i daglig förbin
delse med en man som han icke kånde.

Grefye d’Erfeuil gjorde besök hos lord 
N el vil, for at tacka honom. Han hade ele
ganta maner, en höflighet som var lått och 
al god smak, och visade sig genast fullkom
ligt obesvårad. Man förundrade sig, då man 
såg honom, öfyer alt hvad han hade lidit, 
ty han bar sitt öde med et mod som gick 
anda til forgatenhet, och han hade i sin sam
talston en verkeligt beundransvärd låtthet då 
han vidrörde egna motgångar, men man må
ste medgifva at den var det mindre då den 
strickte sig til andra åmnen.

—• Jag har er mycken förbindelse, my- 
lorel, sade gref d’Erfeuil, då ni hjelper 
mig ifrån detta Tyskland, dår jag kunde leds 
til döds. — Likvål år ni dår, svarade lord 
N el v il, allmånt ålskad och ansedd. — Jag 
har hår vånner, återtog gref d’Erfeuil, som 
jag uprigtigt saknar, ty i detta land åro 
nåstan alla menniskor det båsta folk i verl- 
den; men jag kan ej et ord tyska, och ni 
måste medge at det biel för långsamt och för 
tråkigt lor mig at lara det. Sedan, jag halt
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den olyckan at fori ora min farbror, Yet jag 
ej mer Imr jag skall anvånda min tid; si 
långe jag bade honom qvar visste jag rad for 
dagen, nu förefalla mig de tjugiifyratimmar
na mycket tunga. ■— Det adla upfôrande ni 
visat mot er farbror, inger for er, min gr el ve, 
den fullkomligaste högagtning. — Jag har blott 
gjordtmin skyldighet svarade gref d’Erfeuil, 
den stackars gubben hade ofverhopat mig 
med vålgerningar under min barndom; jag 
skulle aldrig hafva öfvergifvit honom, om han 
ån lefvat i hundrade år! men det år lyckligt 
for honom at vara död, det skulle åfven va
ra det for mig, tilläde han leende, ty jag har 
ej mycket hopp i denna verlden. Jag har 
gjort mitt båsta i kriget at få en kula, men 
sedan döden har skonat mig, måste jag lefva 
så godt jag kan. — Jag skulle lyckönska mig 
pfver min ankomst hit, svarade lord Ne 1 vil, 
om ni kunde finna er vål i Rom, och om . . . 
*“» A, min Gud, af b röt gref d’ Erfe u il, 
jag skall finna mig vål öfveralt; då man år 
ung och glad, kommer alt snart i ordning. 
Hvarken böcker eller eftertänka hafva forvårf- 
Vat mig den filosofi jag har, utan blott verlds- 
kånnedom och olyckor ; och ni ser ganska 
vål, niylord, at jag har skål at råkna på 
händelserna? efter de förskaffat mig tilfållet at
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resa i ert sållskap. — Sedan han slutat des
sa ord, tog gref d’Erfeuil afsked af lord 
Nelvil med den fullkomligaste artighet, of- 
verenskom om resetimman til följande dagen, 
och gick bort.

Gref d’Erfeuil och lord Nelvil res
te dagen derpå. Efter de första hofiighets- 
betygelser, blef Oswald hela timmar utan 
at såga et ord, men då han såg at denna 
tystnad tröttade hans följeslagare, frågade han 
honom om han var road utaf at resa til Ita
lien. — Min Gud, svarade gref d’Erfeuil, 
jag vet hvad man bör tro om detta land, 
jag våntar aldeles icke något roligt dar. En 
af mina vånner, som dår vistats sex månader, 
har sagt mig at 1 Frankrikes småstader voro 
håttre théatrar och gladare umgångskrets ån i 
Rom; men förmodeligen fmner jag i denna 
gamla verldens hufvudstad, någon fransos at 
prata med, och detta år alt hvad jag önskar.— 
Ni har aldrig blifvit frestad at låra italien
skan , frågade O s av a 1 d ? — aldeles icke, sva
rade gref d’Erfeuil, detta ingeck ej i min 
upfostringsplan ; och han antog då han sade 
detta en så alfvarsam upsyn, at man skulle 
trott det vara et beslut grundadt på allVar- 
samma skål.

îi
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—- Om ni vill at jag skall såga er det;, 
fortfor gref d’Erfeuil, så ålskar jag, hvad 
nationer beträffar, blott engelsman och fran- 
soser; man måste vara antingen stolt som des
sa, eller lysande som vi; alt annat år blott 
effStapning. — Oswald teg, och gref d'Er
fe u il började kort derefter åter samtalet med 
ganska älskvärda drag af snille och glättighet 
Han lekte med orden på et ganska sinrikt 
sått, men hvarken de yttre objefter eller de 
fortroliga känslorna voro föremål for hans 
samtal. Hans conversation hade sitt ursprung 
hvarken från det „yttre eller inre, den gick 
en våg e,mellan eftertankan och inbillningen, 
och blotta samhållsförbindelser voro dess 
åmnen.

4

Elan nåmde tjugu namn for lord N el v il, 
både fransyska och engelska, for at hora om 
han kånde dem, och omtalte vid dessa til— 
fållen lekande anecdoter med vändningar ful
la af behag; men man skulle hafva sagt då 
man hörde honom, at den båsta samtalston 
för en man af smak, vore, om man så kan 
uttrycka sig, sladdret af de båttre samqvåm.

Lord N el vil tånkte en stund på gref 
d’Erfeuil s karakter, på denna besynnerliga 
blandning af mod och låttsinnighet, detta for- 
agt lör olyckan, så vördnadsvårdt om det
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kostat mera bemödande, så hjeltemodigt ora 
det ej kommit frän samma ursprung som för
torkar all djup tilgifvenhet. —- En engels
man, sade Oswald til sig sjelf, skulle dig
na under sorg vid sådana omständigheter. 
Hvarifrån kommer da denne fransosens styr
ka? hvarifrån kommer lians böjlighet? förstår 
gref d’Erfeuil ferkeligen konsten at lefva? 
dâ jag anser mig öfverlågsen, år jag blott 
sjuk? förenar sig hans lättsinniga varelse båt
tre ån min med lifvets hastighet? och bör 
man undfly efterlankan som en fiende, i stal
let at deråt öfverlemna ]lela sin sjal ? — Få
fängt skulle Oswald hafva uplyst dessa tvif- 
velsmål ; ingen kan utgå utur den förstånds- 
krets som blifvit honom anvisad, och natur
egenskaperna kunna ånnu mindre underkuf- 
vas ån felen.

Gref d’Erfeuil gaf ingen upmårksamhet 
åt Italien, och gjorde nåstan omöjligt för lord 
Nelvil at sysselsätta sig dermed; ty lian 
storde altid den sinnesstållning som gör at 
man beundrar et vackert land, och kånner, 
dess pittoreska skönhet. Oswald lånade örat 
sa mycket han kunde åt vindens susning och 
at böljornas brusande, ty alla naturens toner 
gjorde mera godt åt hans sjal, ån detta samhåils-

språk;,

I fi
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äpråk, håll it vid foten af alperne, pâ hafs~ 
kusten, och midt ibland ruiner.

Den sorg som fôrtarde Oswald skulle 
mindre haffa hindrat det nöje som Italien 
ger, an sjelfva gref d’Érfeuils glättighet.' 
Dn. känslofull själs saknad kan i o renas mecf 
naturens betraktande och njutningen af de 
skona konsterna, men lattsinnigheten, under 
hvad form hon framställer sig, fråntager up- 
marksamheten sin styrka, tankan sin originali-» 
tet , och kånslan sin innerlighet. En af denna 
lättsinnighets besynnerliga verkningar, var at 
gifva lord M el vil mycken blyghet uti sina 
förbindelser med gref d’Erfeuil: förvirrin
gen år nåstatt altid för den som här den måst 
allvarliga karakteren. Den låtta qvickheten 
tar altid tonen af det eftertänksamma snillet, 
och den som sager sig vara lycklig synes me
ra vis ån den som lider.

Gref d’Erfeuil var behaglig, artig, lått 
uti alt, alfvarlig endast uti egenkarlek-, och 
vard at alskas såsom han älskade, det vill så
ga som en god kamrat uti nöjen och faror • 

men han förstod ej at dela smårtam Han 
tyckte o s w alds melattcholi vara tråkig, och han 
skalle önskat kunna skingra den, både af tyc
ke, och af godt hierta. — livad fattas er,

Del, i, „
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sade lian ofta til honom? år ni ej ung, rik, 
och om ni vill, åfven välmående? ty ni år 
sjuk blott för det ni år sorgsen. Hyad mig 
beträffar har jag förlorat min lycka, min 
varelse, jag Vet ej hyad det skall bli af mig, 
och likväl njuter jag lifyet liksom jag ågde 
all jordens lycksalighet. — Ni har et mod 
likaså sällsynt som hedrande, svarade lord 
Nelvilj men de motgångar ni utstått göra 
mindre on dt ån hj ertäts lidanden. — Hjertats 
lidanden, ropade gref d’Effeuil, à ja, det . 
år sant, visst åro dessa de grymmaste . . . 
men — men — åfven vid dessa bör man låta 
trösta sig, ty en klok man bor drifva bort 
ur sin sjal alt hvad som år utan nytta både för 
honom sjelf och andra. Åro vi ick.e hår ne
re för at först vara nyttiga, och derefter lyck
liga? Bås ta Nelvil, lat oss hålla oss dervid.

Hvad gref d’Erfe nil sade var förnuftigt 
i ordets vanliga bemärkelse,- ty han hade i 
många afseenden livad man kallar et godt 
hufvud : de häftiga karaktererna åro snarare 
ån de lättsinniga i stånd at begå dårskaper ; 
men långt ifrån dt med , sin moral vinna lord 
N el vils förtroende, skulle han gerna velat 
försäkra gref d’Erfeuil at han var den lyck
ligaste på jorden, för at derigenom undvik» 
det onda soin hans tröst gjorde honom.
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Gref d’Erfeuil bicf lord Nelvil myc- 
et higdven; bans undergifvcnhet for ödet 

farf enkelhet, lians blygsamhet och stolthet \ 
angafvo honom en agtnhfg Iran hvilken ban 
ej kunde befria sig. Han bemödade sig lif- 

■ Jgt 0mkrinS Oswalds yttre lugn, han sök
te 1 sitt- hufirud alt det måst alfvarsamma luut 
i sm barndom bort sågas af sina gamla förål
drar ,och försökte dét pa lord Nelvil;men helt 
ornndrad at ej kunna ôfvervînna hans syn

bara Kold, sade,han vid sig sjelf: _ Men ar 
jag^da ej god, uprigtig, och behjertad? har jag 
G älskvärds umgångsgåfvor ? Hvad fattas mig 
«a for at kunna verka på denne mannen ? 
och år det Inte kan hända något missförstånd 
oss emellan, som kanske kommer deraf af 
■han ej ratt vål förstår fransyskan?

FJERDE CÀPITLET.

.En oförsedd händelse ökade mycket den 

ansla af vördnad som gref d’Erfeuil nå- 
® an ovetande kände för sin reskamrat» Lord 

»01 V 1 hålsa hade tvingat honom at dröja 
JSra dar 1 A»cona. Bergen och haftet gÖ-
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ra denna stads belägenhet ganska vacker, ocK 
den myckenhet Greker som arbeta framför 
b o dar ne sittande på österländskt sått, de åt
skilliga costumer af Levantens inbyggare som 
man tråffar på gatorna, ger den et originalt 
och förledande utseende. Hyfsningskonsten 
syftar beständigt at göra alla menmskor lika 
til det yttre, och nåstan åfven i sjelfva verket; 
men snillet och inbillningen finner behag i 
de åtskilnader som karakterisera nationerna. 
Menniskorna likna hvarandra blott genom af
fectation eller uträkning, men alt hvad som år 
naturligt år skiftadt. Det år då åtminstone 
för ögonen et litet nöje at se eostumernas 
skiljagtighet ; den synes lofva et. nytt sått at 
kanna och dömma.

Grekiska, Catholska och Judiska Religio
nerna finnas i all stillhet tils ammans uti sta
den Ancona. Ceremonierna uti dessa åro gan
ska skilj agtiga, men en och samma kånsla 
npstiger til himlen af dem alla, samma rop 
af smarta, samnfa behof af hjelp och nåd.

Den Catholska kyrkan år högst på berget, 
och herrskar ofver hafvet; vågornas buller 
blandar sig ofta med prästernas sånger. Kyr
kan. år invändigt belastad med prydnader af 
mycket dålig smak, men då man stadnar un
der templets portique, ålskar man at förena sjå—
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leas renaste kånsla, religionen, med skade
spelet af detta stolta hafvet tippa hyilket men- 
niskan aldrig kan intrycka sitt spar. Jorden 
arbetas af henne, bergen genombrytas af hen- 
nes vågar, strömmarne sammanträngas i ka
naler för at båra hennes handelsvaror, men 
om skeppen for et ögonblick klyfva böljorna, 
&å. kommer vågen genast at utplana detta låt— 
ta traldomstecken, och hafvet blir åter sådant 
det var på första dagen af skapelsen.

Lord N el vil hade utsatt sin resa til Rom 
til följande dagen, då han om natten horde 
förfärliga rop i staden. Han skyndade sig ut 
for at la veta orsaken, och såg en eldsvåda 
som kom från hamnen, och spridde sig hus 
frän hus anda högt up i staden. Lågornas 
återsken syntes långt ut i Hafvet, och vin
den, som okade deras häftighet, rörde också 
bilden deraf pa böljorna, så at vågornas håf— 
ning återbildade på tusen satt de blodiga 
dragen af en ryslig eldsvåda.

Invänarne i Ancona, då de ej hade några 
sprutor i godt stand, skyndade at med sina 
armar skaffa någon hjelp*). Man hörde bland 
ropen bullret af galerslafvarnes kedjor, hvi.1- 
ka any andes at fraisa den stad som tjente

41 Ancona ar i detta af*«*nde iuu nästen. i lika brist 
sont då.
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dem til fängelse. Levantens sårskilta natio
ner , som ai nandeln dragas til Ancona , tit—’ 
tryckte o.eras lasa med stumma blickar. Köp
mannen , da de sago sina -magasiner x brand, 
förlorade. all slags rådighet. Omsorgen for 
lyckan gor et lika starkt intryck på vanliga 
ïiienniskor som fruktan for döden, men in- 
gifver ej denna själens spånsiigliet, denna 
enthonsiasm som altid finner utvågar.

Matrosernas rop hafva altid någonting äng
sligt och langstxackt som fasan giorcle ånnu 
mera vildt, Sjömannen, på kusten af Adria
tiska hafvet aro kladda i en besynnerlig slags 
röd och brun kapott, och midt ntur denna 
underuga klädsel utgick Xtalienarnes lilliga, 
ansigten som matade räddhogan under tusen
de sk.itade bilder. Somliga lade sig ned åt 
jorden på- gatorna, och betåckte htifvudet med 
manteln, liksom ingenting mer återstod dem' 
at gara ån at undvika åsynen al deras miss
ode, andra kastade sig i Ligorna, utan min
sta hopp at komma derutur; man såg skifte
vis et Mincit raseri och en blind undergiiVen- 
het, men ingenstädes såg inan det kalla blod 
gom fördubblar medlen och krafterna.

Oswald kom ihog at tvenne engelska 
skepp lågo i hamnen som hade ganska goda 
sprutor otn bord. Han skyndade til Gap ite-
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nen och steg med honom på en båt for at 
håmta dessa spyutor. * ïnvânarne, som sago 
dem stiga i slupen, ropad® : ŸaeHrt gjordt af 
er främlingar at öfvergs vår olyckliga stad! — 

Vi komma tilbaka, sade Oswald — De 
trodde det ej. Han återkom likvål, och låt 
såtta den första sprutan mot det första hus 
som brann på hamnen, och den andra mot 
det som brann mi dt på gatan. Gref d’E'r- 
feuil yâgade sitt lif med liknöjdhet, mod och 
glättighet; alla engelska matroser och lord 
Ne 1 vils betjenter kommo til hjelp; ty hrvl- 
iiarne förblefvo orörliga; de forstodo knapt 
hvad framlingarne ville göra, och trodde al~ 
deles icke på företagets lyckliga utgång.

Klockorna ringde pa alla hall, prästerna 
gmgo i 1 pi osessinner, (jvinnorna greto och 
nedkastade sig 1 or bilderna i gathörnen ; men 
ingen tankte på den naturliga hjelp som Gud 
gilVit. menniskan til sitt försvar. Likvål, då 
invanarne sågo den lyckliga utgången af Os
walds verksamhet, då de sågo at lågorna ut
släcktes och at deras hus skulle blifva skona
de, ôfvergiiigo de från förundran til enthousi- 
asm; de skockades omkring lord Ne 1 vi3, och. 
kysste hans hinder med en så liflig häftig
het at han var nödsakad blifva ond för at 
skilja ifrån sig hvad som kunde hindra den
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hastiga fortgången af de befallningar oeîi rö
relser som voro nödvändiga til 'stadens fräls
ning. Alla hade gifyit sig under hans belli, 
ty uti stora som små saker, sa snart någon 
fara år på larde, tar altid modet främsta rum- 
inet;, gå snart menniskorna åro rådda, uplio- 
ra de at vara afundsjuka..

Oswald, midt ibland almanna bullret,, 
urskilde likvål mera graffigarop ån de andra, 
som hördes vid andra åhdan af staden. Han 
fragade hvarifran dessa komme ^ man svarade 
honom at de kommo från judarnas qvarter, 
Policen var van at tilsîuta barriererna vid det
ta qvarter om aftonen, och då nu eldsvådan 
sträckte sig dit, kunde judarne ej komma un
dan. Oswald ryste vid denna tanka, och 
befalite straxt at barriererna skulle opnas, men 
några qvinnor af hopen kastade sig til hans 
fotter for at bedja honom återkalla denna be
fallning. JSfx ser vål, sade de, o vâr gode an» 
gel': at det år säkert för judarnas skull som vi 
lida denna eldsvåda; det âro de som tilföra oss 
olyckan, och om ni sätter dem i frihet skall hela 
hafvets vatten ej kunna utsläcka elden. Be bådo 
O S w a 1 d ömt at låta judarna brinna, med så 
Snyckén vältalighet och ljüfhet som de skulle 
halva begirt en allmosa. Dessa qvinnor vo-

0
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ro ej elaka, blott intagna af en vantrogen in
billning/, lifligt uptånd af en stor olycka. O s- 
wald kunde knapt hålla tilbaka sin vrede då. 
lian horde dessa besynnerliga böner.

Han skickade fyra engelska matroser med 
}'.ior at nedhugga barnereTna som instängde 
dessa olyckliga,, ocli de spridde sig i ögna— 
blicket omkring staden, fikande til-sina han
delsvaror midi ibland lågorna, med dénna if- 
ver efter agodelar, som har någonting rått 
ängsligt då den trotsar sjelfva döden. Man 
skulle tro at människan, uti samhällets n|r- 
Varande tilstånd, kan nåstan ingenting uträt
ta med blotta gåfVan at lifvet,

Det var nu ej mer qvar ån et hus högst 
np i staden, fivilket lågorna så omgåfyo at 
det var omöjligt tanka på släckning, och nå
stan lika omöjligt at komma dit. Invånarne 
hade visat så liten sorgfållighet om detta hus, 
at de engelska matroserna, som ej trodde det 
vara b.ebodt, hade återfört sina sprutor tip 
hamnen. Oswald sj-elf, störd af deras rop 
som omgålvQ honom och påkallade lians hjelp 
hade cj gifvit agt derpå. Eldsvådan hade ut
brett sig senare på denna sidan, men had® 
dår gjort stora framsteg. Lord Ne 1 vil frå
gade så häftigt hvilket detta- hus var, at ån- 
teiigep någon svarade honom at det var ho-
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spitalet. Vid tankan derpä bief hela hans sjål 
skakad; han vånde sig om, och såg ej mera 
någon af sina matroser. Gréf d’Erfeuil 
var ej heller dår, och fåfängt skulle han haf- 
va våndt sig til Anconas invånare: de voro 
nastan alla sysselsatte at rådda eller låta råd
da sina handelsvaror, och funno orimligt at 
våga lifvet for menniskor af hyiÄa ingen gafs 
som ej var galen utan hjelp: det dr en him
lens välsignelse, sade de, får dem och deras slåg- 
tingar, om de do på detta sätt utan at någon har 
skuld deri!

Under det Oswald horde sådant tal om
kring sig, gick han med stora steg til stallet, 
och hopen som taillade honom, följde ho
nom lik vål med en motvillig och oredig kån- 
sla af enthousiasm. Då Oswald kom fram iil 
huset, bief han varse i det enda fönster som 
ej var oingifvit af lågor, dårame som sågo på 
eldsvådans fortgång, och som logo med det
ta sönderslitande löje, hvilket antingen förut
sätter okunnighet om alla lifvets smärtor, 
eller så mycken smarta i djupet af fesjåien at 
ingen dodsbild mera kan förfåra. En obeskriv
lig rysning fattade Oswald vid detta skåde
spel; han. hade kånt i det grufligaste ögon
blick af sin fortviflan, at hans förs i and varit 
»åra af rubbas, och, ifrån detta tidskifte kan-
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de lian altid det'måst smärtsamma medlidande 
vid åsynen af dem som förlorat förståndet. Han 
fattade en stege som fans nåra för liand, han 
stödde den' mot muren, steg up midt ibland 
lågorna, och geek in genom fönstret i et nun 
dar de olyckliga vo ko 4 ha församlade.

Deras galenskap Var så lindrig at de in
om huset alla voro fria, utom en enda som 
var bunden med kedjor i detta samma rum 
hvarest lågorna inbröto genom dörren, men 
hade ännu ej förtärt golfvet, Oswalds in
störtande bland dessa eländiga varelser, alla 
förnedrade af sjukdom och lidande, gjorde på 
dem en så stark verkan af undran och för
tjusning, at han genast utan motstånd blef 
lyad. Han befalle dem nedstiga framför sig, 
den ena efter den andra pa stegen, hvilken. 
hvart Ögonblick kunde förtäras af '■ lågorna. 
Den första af dessa olycklige lydde utan at 
saga et ord; lord. Nelvils ton och ansigte 
hade aldeles underkuiVat honom. En annan 
ville gora motstånd, utan at begripa huru ta
ran cktcspal hvart ögonblicks uppehåll, och 
ulan at tanka på den fara som Oswald sjelf 
va.r uti om han långre blef uppehållen. Fol
ket, som funno hela fasan af hans ställning, 
'ropade til lord Ne 1 v il at gå tilbaka, och 
at lata de galne draga sig derutur så godt do

27
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kunde, men befriaren horde ingenting förråa 
lian slutat sitt ädelmodiga företag.

Af de sex. olyckliga som voro i hospita
let, vore redan fem frälste; den sjette var 
blott qyar, bunden med kedjor. Oswald lot
ste hans jern, och ville ^tvinga honom at ta
ga samma utväg som hans kamrater for at 
slippa undan; men denne var en stackars 
yngling helt och hållit beröfvad förståndet, 
och då han befann sig i frihet efter tvånne 
års slutning i kedjor, sprang han omkring i 
rummet med en vild glådje. Denna glädje 
hl ef raseri då Oswald ville få honom ut ge
nom fönstret. Dord Nelvil, som då såg at 
lågorna g-jorde storre framsteg i huset, och 
at det var omöjligt at forma denne olycklige 
at fraisa sig sjelf, fattade honom vid armen 
oagtadt den styrka died hvilken uslingen kåm- 
pade mot sin välgörare. Han ryckte honom 
med sig utan at veta hvar han satte foten. 
ty röken förmörkade aldeles hans syn; han 
flög utan sansnirvg ned för stegen, och öfver- 
lemnade den olycklige, som ånnu smådade 
honom, åt några personer som lofrade hafya 
omsorg om honom.

Oswald, uplifvad af faran som han nyss 
ofrervunnic, med spridda hår, och med en 
stolt och ljuf blick, väckte beundran och nåstaa
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fanatism hos 'hopen som såg honom; qvin- 
îioma i synnerhet uttryckte sig med den var
ma inbillning som ar nästan em allmän gåf- 
va uti Italien j och sorn ger någonting ådelt 
åt sjelfva pöbelns talesått De kastade sig på 
knå for honom, och ropade: ni dr visst St. 
Mikael, vår stads skyddshelgon; utbred edra vin
gar, mm ofvcrgif oss ej; stig up där pä Hochsta- 
peln af domkyrkan pä det at hdu staden rnä se 
och tilbedja er. -— Mitt barn är sjukt, läk det, 
ropade den ena. •— Säg mig, sade en annan, 
hvar min man år, som varit borta så mänga är? 
O swald bod til at slippa undan. G ref d’Er~ 
fenil kom, och sade til lioriom med en 
handtryckning : Båsta N el vil, något bor man 
■•ilevai dela med sina vånner; det år ej rått 
at ensam företaga sig alt det farliga. ■*— Skaf
fa mig härifrån, ropade Oswald med lig 
rost ! Et ögonblicks mörker gynnade deras 
flygtj och bagge skyndade at taga posthåstar.

Lord 'N el vil kånde i början någon lind
ring genom kånslan af den goda gjerning 
han gjort», men med hvilken skulle han nju
ta den då hans båsta vån ej mer var til? 
olyckliga de faderlösa ! de glada händelser 
liksom de smårtande låta dem kanna hjertats 
enslighet. Hvad skulle ni i sanning såtta i 
stallet lör denna tilgifvénhet soin föds med
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er, denna känslighet, denna hjertats sympa
ti, denna vanskap danad af himlen emellan « barn och des, far? „ran lan i„J ,4l'u 

men förtro hela sin sjal år en sållhet som 
man ej mer skal återfinna.

FEMTE CAPITLET.

'Oswald genomreste Anconas territorium och 
kyrkostaten anda til Rom, utan at anmårka 
någonting och utan at interesseras af något 
Hans själs melancholiska ställning var der til 
orsaken, och åfven en viss naturlig , tröghet 
fran hyilken han ej kunde ryckas utan genom, 
starka passioner. Hans smak for konsterna 
var ej ånnu utvecklad; han hade blott lefyat 
i Frankrike, dår societeten år alt, eller i Eng
land, dår de politiska intressen upslulca nä
stan alla andra; hans inbillning, samlad i 
hans smarta, fann ej ånnu bebag^üti natu
rens underverk eller i konsternas mäster
stycken.

Gref d’Erfeuil genomfor hvarje stad 
med jesebeskrifvaren i handen; han hade på 
m gang det dubbla nöjet at se alt, och iilli-
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Ica forsåkra at han ingenting såg som fôrtj en
te at beundras, då. man kände frankrik e. Gref
fe d’Erfeuils åckel betog Oswald modet; 
lian hade dessutom gamla fördomar emot ita- 
lienarne och mot Italien; han genomträngde 
ej ännu hemligheten af denna nation och det
ta land, en hemlighet som man ujaste begri- 
3^a genom inbillningen snarare ån genom den 
oiiidömskraft som i synnerhet utvecklas uti 
en engelsmans upfostran.

Italienarne åro mycket mera märkvärdiga ge
nom hvad de hafva varit, eller hvad de kunde 
Vara, ån genom hvad de nu åro. Lo ödemarker 
som omgifva staden Rom, denna jord sa trött af 
åra at den synes föragta all bördighet, åro blott 
et ofruktbart och vårdslösat landskap for dem 
som endast betrakta det under nyttans synpunkt. 
Oswald, från ungdomen vand vid kårlek til 
ordning och allmån lycksalighet, kånde i bör
jan motbjudande intryck då han genomfor de 
öfvergifna fait som förebåda angränsandet af 
den stad som fordom varit yerldens drottning. 
Han t adlade invanarnes .och deras • styresmåns 
Sorglöshet Lord N el vil dömde Italien som 
en up lyst förvaltare ; gref d’E rfe uil som en 
man af goda tonen; således saknade de hågge $ 
den ena genom sitt förstånd, den andra ge- 
ttom sin låltsinnighet, de verkningar som fål-
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tet. omkring Rom gör på inbillningen, da mark 
år upïifvad af minnen och saknader, af na
turens skönheter och af märkvärdiga olyckor, 
som utsprida öfver 'detta land en obeskriflig 
tjusningskraft.

Gref d’Erfeuil gjorde komiska klagovi
sor öfver Roms kringliggande tragter.—• 'H vad? 
sade han, inga malmgårdar, inga eqvipager, 
ingenting soin utvisar granskapet af en stor 
ßtad! min Gud, huru ängsligt! Då de nalka
des Rom, ropade postillonerna med förtjus
ning: ack se, se, coupohn af St. Peter! nea
politanerna visa på detta sått Vesuvius, och 
hafvet utgör på samma sätt kusternas inbyg
gares åra. — Man skulle tro sig se domen
på vårt invalidhus, ropade gref d’ E r f e u i 1.__
Denna jämförelse, mera patriotisk ån vigtig, 
förstörde den verkan som O s w a Î d kunnat 
mottaga vid åsynen af detta prågtiga under
verk af nienniskomas skapelse. De inkommo 
i Rom, ej på en vacker dag, ej på en vac
ker natt., men på en mörk afton, i et skumt 
våder, som utplånar och förvirrar |alla före
mål. De reste öfver Tibern utan at se den. 
De kommo til Rom genom folksporten, som 
strast forer til Corso, til den största gatan 
af den, moderna staden, men ®ckså lil den

delen

h !|:|!
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delen af Rom som har minsta originalitet, 
efter den nårmast liknar de andra Europas 
ståder.

folkmängden spatserade på gatornaj ma» 
rionetter och charlataner formerade groupper 
pä det torg der Antoninska colonnen år tip- 
rest. Hela Oswalds upmårksamhet blef fa
stad vid de närmaste föremålen. Namnet af 
Rom gaf ånnu ej något ljud. uti hans sjal5 
han kande blott den djupa enslighet som sam
mandrager hjertat då man inkommer uti en 
frammande stad, då man ser denna mycken
het menniskor for hvilka vår varelse år okånd, 
och som ej hafva något Interesse i förbindel
se med vart. Dessa föreställningar, så sorg
sna for hvar och en, åro det ånnu mera for 
engelsmannen, som åro vane at lefva med 
hvarandra, och som svårligen kunna blanda 
sig med andra folkslags seder. Uti Roms sto
ra värdshus år allting frammande, åfvén ro» 
marne sjelfva, som tyckas bo dår, icke så
som agare, utan blott som pelegriirier hvilka 
ho ila på ruiner * ). Oswald, nedtryckt af 

Dä. 1. g
) Denna reflexion ar hämtad otur et bref àhglenda Roas. 

utaf Herr v. Humboldt, bror til den namnkunnig# 
resande, och Preussisk minister i B.om. Det Sr svårt, 
at någonstades finna en man hvars samtal oeh «krifs 
ter forutsStta fler# kunskaper ock



smärtsamma känslor, inneslöt sig i sit rum; 
och gick ej ut at bese stadem Han Tar långt 
ifrån at förestålla sig at detta land, uti h vil
ket han inkom med en sådan kånsla af ned
slagenhet och sorg, skulle snart blifya for ho
nom en kalla til så många nya idéer och 
njutningar.
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A ND R. A BOKEN.
COEINNÀ P i CAPITOLIUÄ

FÔRSTA CAPITLET.

O\-/swa!d Vaknade uti Rom. En lysandé 
sol, Italiens sol, mötte hans första blickar, 
och hans sjal bief upfylcl med en kånsla af 
itarlek och tacksamhet mot himlen, som tyck
tes uppenbara sig uti dessa skona strålar. 
Han horde klockorna ringa uti stadens talri
ka kyrkor; kanonskott, efter vissa uppehåll, 
gafvo (ilkånila någon stor högtidlighet: han 
begärde fa veta orsaken; man svarade ho
nom, at just denna morgon skulle Corinna, 
ïtahens måst berömda qvinna, skald, förfat
tarinna, improvisatritc *), och en af de Vackra
ste i Rom, kronas på capitolium, Han gjor
de några frågor om dènnà ceremoni, helgad 
af Petrarchas och Tassos. namn, och alla de

*) -Improvisateurïmpmri*atti*e ar deli som cxtempofa 
51 'attwr verser > oc’a aftjunger dem jàmjÇe eget »g-» 

«»mpaguemçnt af något instrument,
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svar han fick retade lifligt hans nyfiken
het.

Det var också visserligen ingenting mera 
stridigt mot en engelsmans vanor och tanke
sätt, ån denna stora allmånnelighet gifven åt 
en qvinnas öde; men den enthousiasm som 
alla inbillningens talanger gifva åt italienarn, 
segrar åtminstone for et ögonblick ålven öf- 
ver främlingar, och man glömmer åfven sitt 
lands fordomar hos en nation som år så lif- 
lig i uttrycket al de kånslor som den erfar. 
Det såmre folket i Rom kanna konsterna, 
tala med smak öfver bildstoder, tailor, min
nesvårdar och antiquiteter, och den litteraira 
fortjensten i en viss grad, år för dem et na~ 
tionligt interesse.

Oswald gick ut for at besöka allmånna 
torget ; han hörde dår talas om Corinna, 
om hennes talanger, hennes genie. Man ha
de beprydt gatorna hvilka hon skulle genom
fara. Folket, som Vanligen blott samlas uti 
lyckans eller magtens fjåt, voro hår nåstan i 
yrsel för at se en person hvars snille var 
dess enda fortjenst. Uti italienarnes nuva'- 
rande ställning år åran af de sköna konster
na den enda som kan blifva dem tillåten, och 
de kånna geniet i denna våg med en liflig— 
bet hvaral många store mån borde upkomina,
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om blott bifall fordrades at frambringa dem, 
om det ej fordrades en ,mera kraftfull lefnad, 
stora interessen, och en oberoende varelse, 
for at gifva nåring åt tankan.

Oswald gick omkring på Roms gator 
medan han rantade Corinnas ankomst. Be
ständigt hörde han henne omtalas, man be
fattade något nytt drag af henne, som tilkån- 
nogaf föreningen af alla de talanger som fång- 
sla inbillningen. Den ena sade at hennes ton 
var den måst rörande i hela Italien, at in
gen kunde som hon spela tragedien; en an
nan, at hon dansade som en nymf, och at 
hon ritade med lika mycket behag som up- 
brming ; alla sade at ingen hade skrifvit eller 
extemporerat så vackra verser, och ät hon i 
vanliga samtalstonen hade et behag och en 
vältalighet som foitjuste alla sinnen. Man kom 
i oenighet om hvilken stad i Italien som gif— 
vit henne lifvet, men romaine påstodo lifligt 
at man borde vara född i Rom lör at tala 
italienskan med denna renhet. Hennes famil- 
le-namn var okåndt. Hennes första arbete var 
utkommit fem år förut, och bar endast nam
net Corinna. Ingen visste hvar hon hade 
lefvut, eller hvad hon varit före denna tid; 
nu var hon vid pass tjugusex år gammal. 
Denna hemlighet och denna alimånnelighet på



38 C 0 R I N K A

en gang, denna qvinna om hvilken hela yeri- 
den talade, och hvilkens råtta namn. man ej 
kände, ansågs af lord N el vil for et af det
ta besynnerliga landets uilderverk. Uti Eng
land skulle han hafva dömt en sådan qyinna 
ined stränghet, men uti Italien tillämpade hart 
ingen af samhållsskyldigheterna, ocli Corin
nas kröning ingaf honom redan förut det in
téressé som han skulle hafva kant för någof 
af Ariosts åfventyr.

En ganska skön och lysande musik gick 
före triumfmarchens antag. En håndelse, 
hvilken som hålst, tilkånnagifven genom mu
sik, up vacker altid rörelse. Et stort antal ro
merska herrar och några främlingar, voro 
nast framför den char som förde Corinna. 
Desse år o hennes beundrare, sade en romare.. 
Ja, svarade- en annan, hela verldçn beundrar 
henne, men hon gifver åt ingen et Utmärh före
träde,' hon år rik och oberoende; man tror til och 
med at hon år af håg hord fastän hon ej vill 
vara Mnd. Huru härmed må vara, sade den 
tredje, sa år hon en gudomlighet omgifven af 
sJiyar, Oswald såg på den man som sade 
detta, och alt det yttre utvisade hos honom 
den ringaste rang i samhållet, men i södern 
laetjenar man sig så naturligen af de måst 
poetiska uttryck ; at man skulle tro dem dra-
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gas in med luften eller blifva ingifxie af 
solen.

Anteligen gjorde sig de fyra hvita håstar- 
ma som drogo Corinnas char, våg genom 
hopen. Corinna satt pâ en char byggd ef
ter antiken, och unga hvitklådda flickor gin- 
go på sidorna. OlVeralt dår hon framfor, 
spridde man öfverflödiga rökverk i luften; 
alla voro i fönsterna for at se henne, och 
dessa fönster voro utanför beprydda med 
blomsterkrukor och skarlakanståcken. Alla ro
pade: Lefve Corinna! lefve snillet! hfve skön
heten! rörelsen var allman, men ånnu delades 
den ej af lord N e 1 v i 1, och ehuru han re
dan föresatt sig at aflågga den engelska sträng
heten och det fransyska gåckeriet, för at döm- 
rna om alt detta, hade han ånnu ej öfvergif- 
vit sig åt denna högtidlighet, då ånteligen 
Corinna syntes.

Hon var klådd som Dominiquins sibylI ; 
en. Indisk schal var virad omkring hennes 
hufvud, och hennes sköna svarta hår genom
brutit al denna schal; hennes klådning var 
hvit; et blått draperi var upfåstat under hen
nes bröst, och hennes costum var ganska 
pittoresk, utan at likvål så mycket afvika från 
bruket at man deri kunde finna någon affec
tation. Hennes ställning var ådel och blyg-



sam- man sâg vål at hon tyckte om at blifva 
beundrad, men en k åns la af blyghet blanda- 
deemed hennes glådje, och tycktes begåra 
förlåtelse for hennes triumf; uttrycket af hen
nes physionomi, hennes ögon, hennes småleen
de, tildrog sig allas valvilja, och lord Nel- 
vil blefstraxt hennes vån, åfven innan et mera 
hfligt intryck underkufvade honom, Hennes 
armar voro af en lysande, skonhet; hennes våxt, 
lik de grekiska bildstodernas, uttryckte iifligt 
caractère» af ungdom och sållhet; hennes 
blick hade någonting af ingifvelse, Man såg 
i hennes satt at halsa eller tacka for de bi
fallsrop söm omgal vo henne, någonting na
turligt som upliöjde glansen af hennes nårva- 
rande besynnerliga ställning; hon gaf på en 
gang begreppet om en Apollos prestinna som 
tagade til solens tempel, och af en qvinna 
som var fullkomligt enkel uti lifvets vanliga 
hänseenden ; med et ord, alla hennes rörel
ser hade en förtjusning som ingaf både del
tagande och nyfikenhet, förundran och tilgif- 
venhet,

Folkets beundran tilvåxte alt mer och mer 
ju nårmare hon nalkades capitolium, detta 
rum så rikt på minnen, Denna sköna him
mel j dessa så enthousiastiska romare, och
framforalt Corinxia3 eleotriserade Oswalds
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inbillning. Han iiäcle ofta ufi sitt land sett 
statsman förda af folket i tri u inf, men det var 
for första gängen som han var vittne til he-* 
d er s b e v i s n i b g a r gifna ât en qvinna, ât en 
qvinna som blott var uphojd af snillets skän
ker. Hennes segervagn kostade ingen men- 
niskas tårar, och ingen saknad, ingen fruk
tan , hindrade at beundra naturens skona gåf- 
vor; inbillningen, känslan, och tankan,

Oswald var så fördjupad i dessa reflexio
ner, så nya idéer sysselsatte honom, at han 
ej blef varse de antika och namnkunniga 
platser genom hviika Corinnas char tåga
de; det var vid foten af den trappa som fo
rer up til capitoliurn dår denna char stadna- 
de, och i detta ögonblick framstörtade alla 
Corinnas vanner för at bjuda henne armen. 
Hon valde Prinsen af Castel-forte, den måst 
högagtade af Roms idle genom sitt snille och 
sin caracter ; alla gillade C o r i n n a s val. Hon 
steg upför denna capitolii trappa, hvars höga 
måjeståt tycktes med vålbehag emottaga en 
qvinnas låtta steg. Musiken låt höra sig med 
en ny liflighet i ögonblicket af Corinnas 
ankomst, kanonerna dundrade, och den seg
rande sibyl In ingeok i det palats som var 
Uiredt at emottaga henne,
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I fonden af den sal som ôpnades for hen- 
îie, satt den Senator som skulle krona hen
ne, jämte Senatens conservatorer : på den ena 
sidan alla Cardinalerna och landets måst ut
märkta fruntimmer, pä den andra romerska 
academiens alla lårde j nedra sidan var inta
gen af en del af folket som följt Corinna. 
Den stol som var åmnad åt henne, var på 
en uphojning lågre ån Senatorns. Corin- 
n a borde efter bruket, innan hon satte sig dår, 
i nårvaro af den utmärkta församlingen falla 
ned på et knå på första trappsteget; hon gjorde 
det med så mycken ådel blygsamhet, så myc
ken ljufhet och värdighet, at lord N el vil i 
detta ögonblick kånde sina ögon vattnas af 
tårar. Han blef sjelf förundrad öfver sinkån- 
slofullhet: men under all denna glans, all 
denna framgång, tycktes Corinna med sina 
blickar anropa en våns beskydd, et beskydd 
som den måst öfverlågsna qvinna aldrig kan 
umbära; och lian tankte vid sig . sjelf at det 
skulle vara ljuft at vara dens beskyddare som 
blott genom sin kånslofullhet behofde beskydd.

Så snart Corinna satt sig, började ro
merska poeterna låsa de oder och sonnetter 
som de för henne författat. Alla uphöjd® 
henne ånda til himlarne, men de gåfvo hen
ne beröm som ej mera caracteriserade hen-
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ne åri någon annan qvinna med ofverlågset 
shille. Det var en angenåm förening af bil
der och allusioner til mytbologien som man 
skulle kunnat ilrän Sapho til vara tider, ifrån 
sekel til sekel tilågna alia qvinnor som blif- 
vit namnkunniga genom iitteraira talanger.

Redan led lord N e 1 v i 1 af delta sått at 
berömma Corinna; han tyckte redan vid 
hennes första anblick, at han skulle gjordt 
hennes målning mera sann, mera rigtig, me
ra utförd i dess sårskilta delar, med et ord 
en målning som blott kunnat passa for Co- 
rinna.

ANDRA CÄPITLET.

Prinsen af Castel-forte tog ordet, och livad 
han sade om Corinna tildrog sig hela för
samlingens upmårksamhet. Han var en man 
af femtio år, som uti sitt tal och sitt väsen
de hade. mycken takt och värdighet; hans ål
der, och den försäkran man gifvit lord N ci
vil at han blott var Corinnas vån, ingif- 
vo honom et ostôrdt interesse för den mai
ling som Prinsen, gjorde af henne. Oswald
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skulle redan, utom dessa anledningar til lu«m 
kåndt sig i stånd til en oredig kånsla af
svartsjuka.

Prinsen af Castel-forte låste några sidor 
på prosa, utan anspråk, men särdeles tjenli- 
ga at goia Corinna kand. Han utmårkle 
först hennes arbetens sårskilta förtjenst; han 
sade at denna förtjenst til en del bestod uti 
det grundeliga studium hon gjort af främman
de litteratur; hon förstod i högsta grad at 
lörena söderns inbillning, målning och lysan
de liflighet, med dessa kunskaper, dessa an
märkningar öfver menniskohjertat, som synas 
Vara de lånders lott dår de yttre föremålen 
mindre draga til sig deltagandet.

Han uphöjde Corinnas behag och glät
tighet, denna glättighet som på intet sått var 
förolämpande, utan blott en verkning af snil
lets liflighet och inbillningens friskhet: han 
försökte at berömma hennes kånslofullhet,

w&m

men man kunde latt gissa at en personlig 
saknad blandade sig uti hvad han sade der- 
om. Han beklagade den svårighet som en 
öfverlågsen q vinna altid skulle hafva at finna 
det föremål som hon gjort sig til idéal, et 
föremål begåfvat med alla de fullkomligheter som 
kunde önskas af hjertat och snillet. Han stad
gade långe vid at måla den passionerade öm-*
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het som ingafs af Corinnas poesier, och 
den konst hon innehade at fatta de rorand« 
förbindelserna emellan naturens skönheter och 
själens måst förtroliga intryck. Han uphöj- 
de originaliteten af Corinnas uttryck, hvil- 
ka alla upkommo af hennes caracter och hen
nes sått at kanna, utan at nånsin den minsta 
skymt af affectation fick stora detta slags be
hag, lika naturligt som oberoende af viljan. 
Han beskref hennes vältalighet påsom en als- 
mågtig kraft hvilken skulle så mycket mera 
hänföra alla de som hörde henne, som de 
sjelfva hade snille och fann kånslofullhet. 
“Corinna, sade han, år utan tvifvel det 
måst namnkunniga fruntimmer i vårt land, 
och likvål kunna blott hennes vånner måla 
henne; ly själens egenskaper, då de år o san
na , hafva altid behof rit blifva gissade : glan
sen kan likaså snart som mörkret hindra at 
igenkänna dem, om ej någon sympathi hjel- 
per at uptåcka dem.” Han vidrörde hennes 
talang at extemp orera, som på intet sått lik
nade hvad man uti Italien kommit öfverens 
at nåmna med detta namn. “Det år ej blott, 
fortfor han, åt hennes snilles frugtbarhet som 
H skola tilråkna den, men åt den djupa rö
relse som hos henne våckes af alla adla be- 
grepp; hon kan ej nåmna et ord som påmin-
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Her om dessa, utan at den outöseliga kalian 
af kånsfor och idéer; enihousiasmen, uplif- 
var henne och meddelar henne ingilyelser.” 
Prinsen af Castel-forte berömde åfyen tjus
ningen af en styl som altid år ren och har
monisk. “Corinnas poesie, tilläde han, år 
tankarnas melodi som ensam kan uttrycka 
behaget af de måst flygtiga och delikata in
tryck.’ Han berömde Corinnas conversa
tion; man kånde at han hade smakat dess 
förtjusning. “Inbillning och enkelhet, rigtig- 
het och höjning, kraft och ljufhet sade han, 
åro förenade hos samma person för at i hyar- 
je ögonblick ombyta snillets nöjen: man kan 
tilågna henne denna Petrarchas sköna vers:

Il parlar ehe mil' anima si sente .* ) 

och jag tror at hon har något af detta så in
tagande behag, denna orientaliska tjusning 
som de gamla tilågnade Cleopatra.

“De stållen som jag besökt i hennes säll
skap, tilläde Prinsen, den musik som vi hört 
tilsammans, de tableauer som hon visat mig, 
de böcker som hon uttydt för mig, åro hela 
min inbillningsverld. Uti alla dessa föremål 
finnes en gnista af hennes lif, och om jag 
blef nödsakad at vara til utan hennes sa.ll—

;) Det sprSk sam man kamie.r x djupet af själen.
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skap, ville jag åtminstone omgifva mig der- 
îned, viss at ingenstädes finna dessa eldsdrag, 
dessa drag af lienne med et ord, som hon 
deri lemnat qvar. Ja, fortfor han, (och i det
ta ögonblick såg han af en håndelse på Os
wald) se Corinna om du kan tilbringa dit 
lif med henne, om denna dubbla tilvarelse 
som hon skal gifva dig kan vara såker for 
långre tid, men se henne ej om du år nöd
sakad at skiljas vid henne: du skall förgåfves 
under hela lifstiden söka denna skapande sjal, 
som delade och fördubblade dina kånslor och 
tankar — du skall aldrig mer återfinna den.”

O swald ryste vid dessa ord; hans blick 
fastades på Corinna, som hörde dem med 
en rörelse hvilken ej kom af egenkårlek, utan 
af mera Ijufva och ålskvårda kånslor. Prinsen 
af Castel-forte fortfor sitt tal, som hade blifvit 
afbrutit af et ögonblicks rörelse; han vidrörde 
Corinnas talang för målning, för musik, lör 
declamation och dans; han sade at uti alla 
dessa sårskilta talanger var hon altid Corin
na, som ej fastade sig vid något visst maner 
eller regel, men som i ett skiftadt språk för
stod at uttrycka de sköna konsternas samma 
inbillningskraft, samma förtrollning, fastån 
under olika former.
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“Jag smickrar mig ej, sade Prinsen til slut;, 
ut hafva kunnat maia en person, om hvilken 
man omojligt kan hafva något begrepp då 
man ej har hört henne; men hennes nårvaro 
år för oss romare såsom en af vår skona 
himmels, vår ingifna naturs, vålgerningar. 
Corinna år det band som hennes vånner 
hafva sig emellan; hon år vår,, lefnads hela 
rörelse och Interesse; vi råkna på hennes 
godhet; vi åro stolta öfver hennes snille; vi 
såga åt främlingar: — se henne, hon år en. 
bild af yårt sköna Italien; hon år hvad vi 
alla skulle vara utom den okunnighet, afvund, 
oenighet och sorglöshet, til hvilka vårt öde 
dömt oss ; — vi finna behag uti at anse hen
ne såsom en underbar production af vårt kli
mat, af vära sköna konster, såsom en telning 
från det förflutna, en spådom om det tilkom- 
mande; och då fråmlingar gåcka detta land,, 
hvarifrån det ljus utgått som glånser öfver 
Europa, då de utan medlidande dömma våra 
fel som upkomma af våra olyckor, såga vi 
til dem: — se Corinna; — ja, vi skulle 
föl;a hennes spår, yi skulle vara sådana man
ner som hon år qvinna, om mannen ikiom 
qvinnan kunde skapa sig en verld i sitt eget 
hjerta, och om vårt snille, af nödvändigheten

under-
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ïüttdergifvit samhållsförbindelser och yttre om
ständigheter, kunde ensamt tåndas vid poe
siens Fackla.”

Då Prinsen af Castel-forte uphörde at 
tala, hördes ahnånna handklappningar; och 
fastån slutet af hans tal innehöll et slags ta*| 
del ofver italienarnes närvarande ställning, 
bl ef det likvål gilladt af alla statens ådle ; så 
sant år det at man uti Italien finner detta 
slags ådelmod, som vål ej tillåter åndring af 
dess institutioner , men soni hos de ofver]åg- 
sna snillen förlåter et stilla ogillande af lan
dets fördomar.

Prinsen af Castel-fortes anseende var gama 
ska stort uti Rom. Han talade med sällsynt 
klokhet, och detta var en ovanlig gåfva uti 
et land dår man vanligen såtter mera snille 
uti upförandet ån talet UII allmänna goro- 
mål hade han ej den skicklighet som ofta ut
märker italienarn; men han var road af at 
tanka, och fruktade ej at tröttas af eftertan- 
kan. Söderns lyckliga inbyggare undandraga 
sig ofta denna möda, och smickra sig at ge
nom inbillningen gissa alt, liksom deras bå
rande jord gifver frugter utan odling, blott 
genom klimatets milda inflytelse.

Del. i. $
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Corinna steg up da. prinsen af Castel-forte

TREDJE CAP IT LE T.

Corinna

slutat-sitt tal; hon tackade honom med en 
sa adel ocli ljuf böjning på hufvudet, at man
deri hlef varse både blygsamhet, och den
ganska naturliga glädjen olVer at halva blifvit 
berömd som hennes hjerta ville. Det var 
bruket at den poet som kröntes på capito- 
lium skulle extemporera eller afsjunga et 
stycke vers, innan man satte på hans huivud 
den lager som var honom åmnad. Corinna 
lat håmta sin lyra, et instrument af eget val, 
sont mycket liknade harpa, men hade likvål 
mera antik form och mera enkla toner. Då 
hon'stämde den, blef hon i början fattad af 
en stark kånsla af blyghet, och det var med
båfvande rost som hon begårde få veta det
åmne man ålagt henne': — Italiens dra och 
sållhet ! ropade man omkring henne ined en
hällig'röst. — Nå val, ja, svarade hon, re
dan fattad och understödd af sin talang: Ita~
liens ård och sållhet ! och då hon kånde sig
uplifvad af karleken til fäderneslandet, låt
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hon hora sig uti verser fulla af skönhet, ont 
hvilka pi’osaiska ôfversâttningen blott kan gif- 
Va et ofullkomligt begrepp.

Corinnas sång på Capitoiium.
“Italien, solens rike; Italien, verldens herr- 

skarinna; Italien, vettenskapernas vagga, jag 
halsar dig! huru mänga ginger har ej men- 
mskoslågtet varit dig undergifvit! skaitskyldigt 
at dina vapen, dina skona konster, och din 
himmel.”

“En Gud ofvergaf olympen for at bo uti 
Ausonien ; anblicken af detta land ingaf dröm
mar om gyllene lidrens dygder, *och menu i- 
skan syntes for mycket lycklig for at kunna 
tro henne brottslig.”

“Rom underkufVade verlden genom sitt 
genie, och biel drottning genom friheten. 
Roms caracter intrycktes pa verlden, och 
barbarernas infall, dl det förstörde Italien, 
förmörkade KV en hela jorden.”

“Italien syntes åter med de gudomliga 
skatter som de flyende greker återförde i 
hennes sköte; himlen uppenbarade dar sina 
Jagar; hennes söners mod tiptackte en ny 
ver! ds del ; hon blef ånnu en gang drottning 
med tankans spira, men denna la grames spi- 
Til gjorde blott otacksamma.”

Sï



52 Corinna

“Inbillningen gaf henne Iter denverld som 
hon förlorat. Malare och poeter födde åt 
henne en jord,' en olymp, helfveten och him
lar; och den eld som uplifvar henne, båttre 
yagtad af snillet ån af hedningarnes Gud, 
har ej uti Europa funnit någon Promethé som 
kunde bortröfva den.”

“Hvarfore år jag på Capitolium? hvarföre 
emottager pin blyga panna den krans som 
Petrarcha har burit, och som ånnu hånger 
qyar på Tassos grafeypress ? hvarfore, o mi
na landsman! om ni ej ålskaden åran så högt 
at ni ville belöna dess dyrkan lika mycket 
som dess segrar”?

“Nå vål, om ni ålsken denna åra som så 
ofta våljer sina offer bland de segrare som 
hon krönt, tanken med högmod på de sekler 
som S3 go konsterna födas å nyo! Dante, de 
nyare tiders Homér, våra religions hemlig
heters helige skald, tankans hjelte, dränkte 
sitt snille i Styxfloden lor at nalkas helfvetet, 
och hans sjal blef djup som de afgrunder han 
beskrifvit.”

^Italiens vålmagtsdagar uplifvas helt och 
hållit genom Dante. Uplifvad af republiks
andan, lika god krigare som poet, ingifver han 
de döda verksamhetens låga, och hans skug
gor hafva mera lifån de lefvande ibland oss.”
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“Jordens minnen förfölja dem ånnu; de
ras passioner fasta sig utan åndamål vid de
ras hjertan ; de röras häftigt af det förflutna, 
som synes dem ånnu mindre kunna återkal
las ån det eviga tiikommande.”

“Man sade at Dante, förvist af sitt fäder
nesland, har infört uti inbillningens verldar 
de plågor som tarde honom. Hans skuggor 
fika altid efter nyheter från de lefvande, li
kasom skalden sjelf frågar efter sitt fädernes
land, och helfvetet visar sig för honom un
der fårgorna af landsförvisning.”

“Alt iklådes för hans ögon den florentin
ska costumen. De antika skuggor som lian 
up man ar aro likasa Toskanska som han. Det 
år ej gränsen af hans snille, det år styrkan 
af hans sjal som låter hela jorden ingå i kret
sen af hans tanka.”

“En mystisk sammanbindning af cirklar 
och spherer leder honom från helfvetet til skårs-' 
elden, från skårs elden til paradiset. Trogen 
historieskrifvare åt sin inbillning öfversv am
mar han de mörkaste regioner med ljus, och 
den verld han i sitt tredubbla poem skapar, 
år fullkomlig, uplifvad, och lysande som en 
nyfödd planet på firmamentet.”

“Vid hans röst förbytes alt på jorden til 
, poesie; föremålen, idéerna, lagarna, lullske-
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nen, skapa en ny olymp ined nya gudom
ligheter; men denna inbillningens mythologi 
försvinner likasom hedendomens vid åsynen 
af paradiset, denna ocean af ljus, gnistrande 
af strålar och stjernor, af dygder och kårlek.”

“Vår största poets magiska ord år o ska
pelsens prisma; alla dess underverk spegla, 
dela, och samla sig dertiti; ljuden efterapa 
fargorna, fårgorna smålta til harmoni; rim
met, antingen välljudande eller underligt, an
tingen korrt eller långsträckt, år ingifvit af 
denna poetiska spådomskraft, konstens hög
sta skönhet, snillets triumph som uptåcker al
la de naturens hemligheter hvilka hafva nå
gon förbindelse med menniskohjertat”

-‘Dante hoppades at hans poem skulle gö
ra slut på hans landsflygi; han räknade pä 
ryktet til medlare, men han dog lör hastigt 
at kunna la emottaga fäderneslandets palmer. 
Ofta lörtares menniskans flygtiga lif af mot- 
gångarne, och om åran segrar, om man ån- 
teligen får* stiga i land på en mera, lycklig 
kust, så opnar sig grafven bakom hamnen, 
och odet med dess tusende ansigten förkun
nar ofta, hfvets slut genom sållhetens ankomst,” 

“Således har den olycklige Tasso, som 
edert bifall, romare, hade bort trösta för så 
fflyeken orättvisa, vacker, öm, ridderlig, dröm-

54
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mande om åfventyr, med kånsla af den kår
lek lian sjöng, nalkats dessa murar, liksom 
hans hjeltar gjorde Jerusalems, med vördnad 
och erkånsla. Men aftonen fore beiônings- 
dagen har döden kallat honom til sin förfär
liga fest. Himlen år svartsjuk på jorden7 
och rycker sina gunstlingar ifrån tidens be
drägliga stränder.”

“Uti et mera stolt och frjtt seculum ån 
Tassos, har Petrarcha likasom Dante varit den 
italienska sjelfståndighetens stridbare skald. 
I andfa land .kånner man af honom blott 
hans kårlek, men hår hedras hans namn for 
altid af mera alfvarsamma miijnen, och fä
derneslandets ingifvelse har hos honom varit 
större ån Lauras.”

“Han uplifvade ålderdomen genom sina 
vakor, och långt ifrån at hans inbillning la
de hinder för de djupaste studier, har den
na skapande förmåga underlagt honom det 
tilkommande, i det hon uptåckt för honom 
de förflutna seklernas hemligheter. Han fick 
röna at kunskaper åro mycket nyttiga for up- 
finningen, och hans snille var så mycket me
ra origin alt, som han, lik den eviga magien, 
förstod at vara närvarande på alla tider.”

“Vår rena luft, vårt leende klimat, hafva 
gjort Ariosts ingifvelse. Han år den regn-
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båge som syntes efter Tara, långa krig: ly
sande och skiftad som denna det vackra vä
drets budbårare, tyckes han leka förtroligt med 
lifvet, och hans låt ta och ljufva glättighet år 
naturens småleende, icke menniskans ironi.”

“Michael Angelo, Raphael, Pergolesi, Ga- 
lilé, afyen ni dristige resande, fikne efter 
andra land fastan naturen ej kunde bjuda er 
nagot skönare an edert eget, — förenen också 
eder åra med skaldernas ! artister, lårde, philo
sopher, ni åren som de, barn af den sol som 
ömsevis utvecklar inbillningen, spanner tan
kan, retar dristigheten, insöfver i sållhet, och 
tyckes antingen lålva alt eller komma alt at 
glömmas.”

Kannen J denna jord dar p o meran strå— 
den blomma, och som med kårlek gores 
fruktbärande afin miens strålar? hafven J hört 
de melodiska toner som fira natternas 1 juillet? 
hafven J kåndt denna vallukt, som öfverflö- 
dai i den redan sa milda rena luften ? sva— 
ten, främlingar, ar vål naturen hos er så 
vacker och välgörande”?

“På andra orter, då samhålls olyckor plåga 
et land, böra folken tro sig af gudomlighe-, 
ten deråt ofverlemnade; men hår kånna vi 
sitid himlens beskydd, vi se at han tax del
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uti, menniskan, och at han värdigas anse hen
ne som et ådelt kreatur.”

“Det år ej blott af vinrankor och ax som 
vår natur år prydd, men dion slösar åfven 
under menniskans fotter, liksom vid en fur- 
stelig högtid, en rnångd af blomster och onyt
tiga våxter, hvilka icke förnedra sig at tjena 
då de åro skapade at behaga.”

“De fina nöjena njutas under naturens 
skötsel af en nation som år vård at kanna 
dem; de enklaste råtter åro för henne nog; 
hon föryrar sig ej vid de vinkållor som öf~ 
verflodet tilreder åt henne; hon ålskar sin 
sol, sina sköna konster, sina minnesvårdar, 
sitt land på en gång antikt och vårlikt. Et 
lysande samqvåms förfinade nöjen, eller de 
grofva lustbarheter som roa et girigt folk 
åro icke gjorda ldr henne.”

‘‘Hår förblandas de physiska kånslorna med 
idéerna, lifvet har hela sitt ursprung från 
samma kålla, och sjålen likasom luften svåf- 
Var på grånsorna mellan jorden och himlen- 
Hår trifves snillet, ty tankan år hår ljuf; om 
snillet uprörer, så lugnar hon; om snillet 
saknar et mål, så fyller hon dock banan med 
tusende glada chimèrer ; om menniskorna för
trycka snillet, år dock naturen tilstådes at 
ôpna det sia famn.”



“Pä detta sått helar hon altid, och hen
nes hjelpsamma hand låker alla sär. Hår fin
ner man tröst åfven for hjertats plågor, da 
man beundrar godhetens Gud, genom up- 
tåckt af hans karleks hemlighet, icke uti vår 
flygtiga lefnad, som blott år et mystiskt före
bud til evigheten, men uti den odödliga ska
pelsens majestätiska och frugtbara sköte.’’

Man af bröt Corinna några ögonblick 
genom de häftigaste handklappningar. Os
wald ensam blandade sig ej uti den bull
rande förtjusning som omgaf honom. Han ha
de lutat sitt hufvud ned mot handen, då Co
rinna sade: liar finner man tröst åfven får 
'hjertats plågor,, och han hade ej sedan uplyf- 
tat det. Corinna bief det varse, och hon 
igenkände genast en engelsman uti hans an
letsdrag, uti fårgen på hans här, hans kläd
sel, hans upliöjda våxt, och alla hans maner. 
Den sorgdrågt han bar, och den lifliga smär
tan i hans physionomi, gjorde intryck på hen
ne. Hans blick, som. just då lastades på 
henne, tycktes göra henne milda förebråelser; 
hon gissade de tankar som intogo honom och 
kånde behofve.t at tiifredsstålla honom i det 
hon oixinåmd.e sållheten med mindre säker
het, i det hon åfven midt ,uti högtidligheten, 
helgade några yefser åt döden. Hon återtog

nes hjelpsamma hand låker alla sår. Hår fin
ner man tröst åfven för hjertats plågor, då 
man beundrar godhetens Gud, genom up- 
tåckt; af hans karleks hemlighet, icke uti vår 
flygtiga lefnad, som blott år et mystiskt före
bud til evigheten, men uti den odödliga ska
pelsens majestätiska och 'frugtbara sköte.’’

Man af bröt Corinna några ögonblick 
genom de häftigaste handklappningar. Os
wald ensam blandade sig ej uti den bull
rande förtjusning som omgaf honom. Han ha
de lutat sitt hufvud ned mot handen, dåCo-

letsdrag, uti fårgen på hans hår, hans kläd
sel, hans upliöjda våxt, och alla hans maner. 
Den sorgdrågt han bar, och den lifliga smär
tan i hans physionomi, gjorde intryck påhen-

' kånde behofvet at tiifredsstålla honom i det 
hon omnåmde sållheten med mindre säker
het, i det hon åfven midt ,uti högtidligheten 

'helgade några yefser åt döden. Hon återtog
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dà sin lyra i denna afsigt.; församlingen bief 
snart tyst vid de djupa och rörande toner 
som hon drog utur instrumentet, och hon 
började åter:

‘•‘Likväl gifvas plågor sont vår tröstande 
himmel ej kan utplåna, men hvar kan vål 
saknaden gifva sjålen ljufväre och ådlare 
känslor ån hår”!

“Eå andra stållen finna de Jefvande knapt 
rum til deras hastiga' lopp och deras eldiga 
begår; hår uti minerna, odeplatserna, obe
bodda palatserna, hafva skuggorna stort ut
rymme. År ieke nu Rom grafvarn.es fäder
nesland” !

“Coliséen, obeliskerna, alla de underverk 
som ifrån det inre af Egypten och Greke- 
land, ifrån seklernas början, ifrån Romulus 
anda til Leo d. io:de, åro hår förenade, lik
som storheten skulle draga til sig storheten 
och et enda stålle innesluta alt hvad menni- 
skan har kunnat rådda undan tidens hand, 
alla dessa underverk åro helgade åt grafvar- 
ne. yårt sorglösa lif synes knapt, de lef- 
vandes tystnad år en skatt åt de döda; de åro 
ånnn til, och vi försvinna”!

“Blott de åro hedrade, blott de åro ånnn 
namnkunniga; våra obetydliga oden öka ya~

5 g
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ra förfaders glans, var mrvaran.de tilvarel- 
se lemnar blott det förflutna qvar, ooh in
tet buller höres omkring minnena. Alla vara 
mästerstycken åro arbeten af de som ej mera 
åro til, och sjelfva snillet år råknadt bland 
antalet af dé mårkvårdiga döda.”

“Kan hånda at en af Roms hemliga tjus
ningar år åt försona inbillningen med den 
Jin'ga sömnen. Man underkastar sig den sjelf, 
och lider ålVen mindre deraf for den man 
ålskar. Söderns folkslag föreställa sig lifsslu- 
tet under mindre mörka fårgor ån nordens. 
Solen liksom åran upvårmer sjelfva grafyen.”

“Grafvens kyla och enslighet, under den- 
ïia vackra himmel, ömgifven af så många 
grafurnor, förföljer mindre de rådda sinnen. 
Man tror sig våniad af skuggornas hop, och 
ifrån vår ensliga stad til den underjordiska 
staden synes flyttningen ljuf och lindrig.”

“På detta sått förslöas sorgens udd, icke at 
hjertats kraft år uttömd, icke at själen saknar lif, 
men en mera fullkomlig harmoni, en mera 
balsamïsk luft blandar sig med vasendet. Man 
öfverlåmnar sig åt naturen med mindre fruk
tan, åt denna natur om hvilken skaparen 
sagt: liljorna arbeta intet, och spinrfa intet, 
men hvilken konungslig drågt kan likna den 
prägt som jag iklådt dessa blomster!”
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Oswald bief så förtjust af dessa sista 
ord, at han uttryckte sin beundran nred 
de lifligaste åtbörder, och för denna gången 
kunde italienarnes hänryckning knapt ^liknas 
yid hans; och i sanning ''v ar det mera åt ho 
nom ån'åt romarne som Corinnas sista 
verser voro åmnade.

De flåste italienare hafva vid uplasandet 
al verser en slags enstämmig sångton sont 
förstör alt intryck *). Fåfångt åro orden om
bytta, intrycket blir det samma, efter accen
ten , som år ånnu mera förtrolig ån orden, 
nåstan aldrig åndrar sig; men Corinnasjöng 
sina verser med et ombyte i tonen som ej 
förstörde harmoniens ständiga tjusning; det 
var likt sårskilla arier som alla voro utförde 
på et himmelskt instrument.

1 Corinnas ömma och rörande ton, då 
den uttryckte detta så högtidligt välljudande 
italienska språket, gjorde på Oswald et al- 
deles nytt intryck. Den engelska prosodien 
år enformig och beslöjad* alla dess naturliga

*) Man måste undantaga från detta tadel dfver italienar
nes satt at déclamera, forst der. berömde Monti, 
h vilken låser sina verser lika v ål som lian författar 
dem. Det år verkeligea et af de största dramatiska 
nöjen som man kan rona, at hora honom reciteia epi- 
soden af Ugolin, Franseska di Rimini, Clurindas dod, 
m. fl,
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skonheter åro melancholiska; molnen hafva 
gifvit dess fårgor, och vågornas buller dess- 
tonledning; men då dessa italienska ord, ly
sande som. en högtidsdag, ljudande som se
gertoner, liknade vid skarlakan bland fårgor- 
na, då dessa ord, ånnu helt uplifvade af den 
glådje som det skona klimatet utsprider i al
las hjertan, blifva uttalade med kånslans ton, 
gilver deras ljufva högtidlighet, deras sam
manträngda kraft,, en lika liflig som oförsedd 
rörelses Naturen,tyckes hafva bedragit sig på 
sin mening, hennes vålgernirigar tyckas vara 
onyttiga, hennes gåfvor försakade, och plå
gans uttryck, midt ibland så många njutnin
gar, förundrar och rörer mera djupt ån den 
sorg soin sjunges på de nordiska språken, 
och som tyckes vara ingifven af luftstreket.

KU® £

FJERDE CAPrrLET.

A

Senatorn tog den krans af myrten och lager 

som han skulle såtta på Corinnas hufvud. 
Hon alknöt schalen som omgaf hennes pan
na, och alt hennbs sköna svarta hår föll ned
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i lockar omkring axlarne. Hon gick fram med 
barf' hufvnd, med ögat uplifvadt af glädjens 
och tacksamhetens kånsla hvilken hon ej sök
te at dölja. Hon lade sig innu en gäng på 
knå for at emottaga kransen, men hon syn
tes nu mindre förvirrad och båfvande ån för
sta gången. Hon hade nyss upfyllt sm sjål med 
de ådlaste tankar, oeh enthousxasmen segrade 
ofver blygheten. Det var ej mera den rådda 
qvinnan, det var en inspirerad pråstinna som 
helgade sig med förtjusning åt snillets dyrkan.

Då kransen sattes på Corrnnas hufvud, 
låto alla instrumentcrna hora sig, och spela
de dessa segrande stycken som på et så måg- 
tigt och sublimt sått nphöja sjåfen. Pukor
nas och trompeternas buller uprörde å nyo 
Corinna; hennes ögon fylldes af tårar ; hon 
satte sig et ögonblick, och betåckte ansigtet 
med sin nåsduk. Oswald, liiligt rörd, steg 
,fram ur hopen, och gjorde några steg for at 
tala til henne, men lian blef återhållen af en 
oöfvervinnerlig förlägenhet. Corinna såg 
tnycket på honom, likvål så at Iran ej kun
de mårka det, men då prinsen af Castel- 
Forte kom at taga hennes hand for at leda 
henne från Gapitolium tilhaka til sin char, 
låt hon fora sig med synbar tankspriddhet, 
och under åtskilliga förevändningar vånde of-
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ta hufvudet tilbaka for at ånnu få se Os
wald.

Han följde henne, och i.det ögonblick 
hon nedsteg for trappan, åtföljd af sitt säll
skap, gjorde hon en rörelse tilbaka för at ånnu. 
kasta ögat på honom ; Tid denna rörelse förf- 
lorade hon kransen. Oswald skyndade at 
taga up den, och sade då han gaf den tilba
ka några ord på .italienska, som betydde at 
de svaga dödliga lade yid gudarnas fotter den 
krans som de ej vågade fåsta på deras panna *). 
Corinna tackade lord N el vil på engelska, 
med denna rena nationalaccent som nåstan al
drig kan efterapas af utlåndningar. Huru blef ej 
O swald forandrad då han hördeden! i bör- 
jan blef han stillastående på samma stålie? 
och då han kånde sig förvirrad, stödde han 
sig på et af de basaltlejon som åro vid foten 
af Capitolii trappa. Corinna såg ånnu en 
gång på honom, lifligt tråffad af hans rörelse; 
men man slåpade henne til sin char, ocli he
la hopen var försvunnen långt innan Os
wald återvunnit sin styrka och sin sansning.

/ Corin-
*) Det tyckes som lord Nel vil hade afseends på denna 

vackra distick ntur Propertius :

ut caput in magnis ubi non est ponere signis, 
poriitur hh imos ante corona pedes.

COîUSNA
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Corinna hade dittiis förtjusat honom så
som den skönaste utländska, såsom et af det 
lands underverk hvilket han åmnade bese; men 
denna engelska accent återkallade for honom 
alla faderneslandet'à minnen, och naturalisera- 
de alla Corinnas behag. Var hon engelska? 
bade hon tilbragt flere ar af sin iefnad i Eng
land? han kunde ej gissa detta; men det var 
omöjligt at blott undervisning kunnat låra 
henne at sa tala; såkert hade Corinna och 
lord N e 1 vil lefvat isamma land. Hvem kan 
Veta om ej deras slågter hafva några förbindel
ser tilsammans ? kanske han redan någon gång 
®ett henne i sin barndom? man har så ofta i 
hjertat en medfödd bild af den man ålskar, at 
den' kunde5 komma en at tro at man igenkän
ner det föremål hvilket man första gången ser.

Oswald hade. mycken fördom mot ita
lienskorna ; han ansåg dem passionerade -, men 
llygtiga, men utur stånd at fatta någon djup 
och varagtig tilgify enhet. Hvad Corinna 
talat på Capitolium hade redan ingifvit ho
nom en helt annan tanka; hvad skulle det 
^al hlifva, om han på en gång kunde återfinna 
sht fäderneslands minnen, och genom inbill
ningen emottaga et nytt lif, födas för det 
hlkomande utan at bryta med det förflutna! 

Del. h a



Under denna tankfullhet befann sig Ö s- 
wald midt pä bron St. Angelo, soni forer 
til slottet af samma nanin, eller snarare til 
Adrians graf, hvaraf man gjort en fästning. 
Stallets* tystnad, Tiberns bleka böljor, må
nans strålar som uplyste bildstoderna på bron, 

och gjorde at dessa bildstoder liknade hvita 
skuggor hvilka kallt sågo tiden och böljorna 
forbiflyta; alla dessa föremål förde honom 
åter til sina vanliga idéer. Han lade han
den på bröstet och kånde sin fars portrait 
som han altid bar dår; han löste af det för 
at betragta det, och det ögonblicks sållhet 
han nyss njutit, och orsaken till denna såll
het, påminte honour redan for mycket om 
den kånsla som fordom gjort honom så brott
slig emot sin far; denna reflexion förnyade 
hans samvetsagg.

— Mit lifs eviga hogkomst! ropade han, 
för mycket förolämpade och likvål så ädel
modige vån ! hade jag kunnat tro at en rörelse 
af glädje skulle så snart fått inrymme i min 
sjal ! Det år ej du, o den båste oçh måst förlå
tande af menniskor! som förebrår mig; du vill 
at jag skall bli lycklig, du vill det oagtadt mina 
fel; bien måtte jag åtminstone ej misskånna din 
vardande röst om du talar til mig från himlen, ; 

såsom jag misskånt den på jorden! —

66 C O H I N H A



ïiiis IïAiîïs. 67

tredje boken*
Corinna.

FÖRSTA CAFITLET.

fl
V-frefye d’Er fe nil hade också varit med 
vid festen på Capitolium. Han kom morgo
nen derpå til lord Ned vil, och sade til ho
nom: — .Min båsta N el vil,' Vill ni at jag i 
nfton skall föra er til Corinna? ■— Hvad, 
albrot lifligt lord N el vil, kånner ni henne?—- 
Nej, svarade gref d’E rfeuil, men en så 
Ïfgtbar person år altid smickrad af at man 
önskar se henne, och jag skref henne til i 
dag morgons for at begåra tilstånd at i afton 
fi göra henne besök i ert sållskap. — Jag 
skulle önskat, svarade lord Nelvil rodnan
de , at ni ej på detta sått nåmt mig utan mitt 
samtycke. —• Tacka mig hål dre, återtog gref 
dErleuil, at jag sparat er nagra ångsliga 
formaliteter : i stållet for at gå til en ambas-»
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sadör, som skulle fort er til en Cardinal, hvil- 
ken åter skulle fort er til et fruntimmer, söm 
ånteligen skulle fort er til Corinna, sa pre
senterar jag er, ni presenterar mig, och vi 
skola bagge bli rått v ålkomna.

— Jag år mindre såker ån ni; och utan 
tvifvel, afbrot lord N e 1 v i 1, fruktar jag med 
skål at en sa förhastad anmålan kunnat miss
haga Corinna. — Aldeles inte, jag försäkrar 
er, sade gref d’Erfeuil, hon har dertil for 
mycket förstånd, och hennes svar år ganska 
höfligt. — Hvad, hon har svarat er, åter
tog lord N el vil; och hvad har hon då sagt, 
min båsta grefve? — ah! min båsta grefve ! 
sade d’Erfeuil skrattande, ni blir då min
dre ond sedan ni fått höra at Corinna sva
rat mig? men lika mycket jag ålskar er och 
alt år fårlåtit. Jag vill då blygsamt tilstå for 
er at uti min billet hade jag talat om mig 
sjelf mera ån om er, och at hon uti sitt 
svar tyckes mig hafva nåmt er först; men 
jag år aldrig svartsjuk på mina vånner. — 
Visserligen, svarade lord N el v il, kan jag ej 
tanka at hvarken ni eller jag skulle kunna 
smickra oss med at behaga Corinna, och 
hvad mig beträffar, år det enda jag önskar, 
at någon gång få njuta en så undransvax’d per
sons umgånge; således i afton, efter ni så
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tilstållt det. — Ni kommer då med mig, sade 
gret d’Erfeuili* — visst gör jag det, svara
de lord N e I v i 1, med en ganska synbar för- 

, virring..—Hvarföre, fortfor gref d’Erfeuil, 
beklagade ni er då så mycket öfver bvad 
jag gjort? Ni slutar som jag börjat; men 
jag skulle v ål lem na er den åran at vara me
ra betänksam ån jag, blott ni ej förlorar nå
got dervid. Corinna år verkeligen en för
tjusande person; hon har både snille och be- 
hag; jag forstod ej rått vål hvad hon sade, 
efter det var italienska, men då jag blott ka
star ögat på henne, vill jag slå vad at hon 
ganska val kan fransyska ; vi skola domma der- 
om i afton. Hon lefyer på et besynnerligt 
sålt; hon år rik, ung, fri, utan at man med 
visshet kan veta om hon har några ålskare 
eller ej. Det tyckes likvål vara visst at hon 
för närvarande ej ger någon företrädet; för 
öfrjgt, tilläde han, kan ju hånda at hon i detta 
iand ej kunnat traffa någon karl som var hen—
He yard, jag skulle ej mycket undra derpå_-

Gref dErfeuil fortfor ånnu en stund
at tala Pa detta sått, utan at lord Ne 1 vil föll 
honom i talet. Han sade vål ingenting aldeles 
opassande, men han sårade altid Oswalds 
imare känslor, då han antingen talade för 
shukt eller för lättsinnigt om hyad som in-



fovAflsprarle honom. Det gifves en slags skon- 
samnei som ej en gang kan låras af snillet 
och goda tonen, och utan at på minsta sått 
fela i den fullkomligaste artighet, kan man 
ofta sära h jertat

Lord N el vil var ganska uprörd hela da
gen då han tånkte på aftonbesöket 5 men .han 
bortvände så mycket han kunde de tankar 
som störde honom, och bjöd til at öfvei lala 
sig at det kunde gifvas nöje i en känsla, utan 
at denna kånsla skulle afgöra hela lifvets öde. 
Falska säkerhet! ty sjålen kan aldrig mottaga 
något nöje af det hon sjelf anser för llygtigt.

Lord Nelvil och gref d’Erfetiil kommo 
til Corinna. Hennes hus var beiåget uti 
Transteverinernas qvarter, litet på andra si
dan slottet St. Angelo. Utsigten af Tibern 
förskönade detta hus, beprydt invändigt med 
den fullkomligaste smak. Salongen var decore- 
rad med copior uti gips af de båsta italienska 
bildstoder, Niobé, Laocoon, Venus af Medi- 
cis, den döende fak tar en ; och uti det eabi- 
nett dår Corinna vanligen vistades, såg man 
musikaliska instrumenter, böcker, enkla men 
beqvåma möbler, hvilka blott voro inrättade 
at göra conversationen lått och at samman
draga kretsen. Corinna var ej ånnu uti sitt 
cabinett då Oswald kom ; medan han våntade
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gick han ängslig omkring i rummen; han blef 
dar uti hvar je småsak varse en lycklig bland
ning af alt hvad angenåmt finnes hos fransy
ska, engelska, och italienska nationerna, sail— 
skapssmak, kårlek til vetenskaperna, och kän
slan for de skona konsterna.

Ånteligen kom Ç o r i n n a ; hon var kl ådd 
Utan bemödande, men altid pittoreskt. Hen
nes hår var upiastadt med antika caméer, och 
hon bar omkring halsen en kedja af coraller. 
Hennes hoflighet var lått och ådel, och da 
man såg henne uti sina vänners förtroliga 
krets, igenkände man i henne gudomligheten 
på Capitolium, fastån hon var fullkomligt en
kel och naturlig* uti alt. Hon halsade först 
på gref d’Erfeuil med en blick på Oswald, 
och sedan, liksom hon skulle ångrat denna 
slags falskhet, steg hon fram til Oswald, och 
man kunde lått se at då hon kallade honom 
lord Nelvil tycktes detta, namn göra en sär
deles verkan på henne, och tvånne gånger 
uprepade hon det med en djup ton, liksom 
det skulle återkallat för henne rörande min
nen.

Ånteligen sade hon på italienska några 
ord fulla af behag til lord Nelvil om den 
artighet han föregående dagen visat henne» at 
uptaga hennes krans. Oswald svarade hen-
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tie med bemödande at uttrycka den beundran 
som lion ingifvit honom, och beklagade 'sig lin
drigt at hon ej. talade engelska med honom___
År jag, tilläde han, mera främmande for er 
i dag ån i går! — Nej visst icke, svarade Co
rinna, men da man som jag, talat here år af 
sin lefnad två eller tre sårsldldta språk, blir 
det ena eller andra ingifvit af de känslor som 
man bor uttrycka. — Helt visst, sade Os
wald, år engelskan ert råtta språk, dot språk 
ni talar med edra vånner, det ... — jag år 
italienska, afbrot Corinna; förlåt mig My
lord, men jag fruktar at jag igenfinner hos 
er detta nationella högmod som ofta caracté
riserai’ edra landsman. Uti detta land åro 
vi mera blygsamma, vi åro hvarken nöjda 
med oss som fransoserna, eller stolta öfver 
oss som engelsmannen. Något litet ofverseen- 
de år oss nog från fråmlingarnes sida; och 
då det från långre tid tilbaka år oss nekat at 
vara en nation, så hafva vi det stora felet at 
ofta som enskildta fela uti den värdighet hvil- 
ken år oss förnekad som et folk; men då ni 
larer kanna italienarne, skall ni se at de 
hafva några spår qvar af deras antika stor
het , nagra sällsynta, utplånade spår; men 
som en gång kunde framskymta på en lyck
ligare tid. Jag skall ibland tala engelska med

Corinna
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er, men ej altid; jag ålskar italienskan; jag 
har lidit mycket, sade hon suckande, for at 
få lefva i Italien. —

(jfef d’Erfeuil gjorde Corinna ålsk- 
vårda förebråelser for det hon aldeles glömde 
honom då hon talte et språk som han ej för
stod. — Vackra Corinna, sade han, tala 
fransyska, ni år verkeligen vård at tala det
ta språk. — Corinna smålog vid denna ar
tighet, och började tala den renaste och lab- 
taste fransyska, men med engelsk accent. 
Lord Nelvil och gref d’Erfeuil förundra
de sig bågge derofver, men gref d’Erfeuil,. 
som trodde at man kunde såga alt, blott det 
skedde med behag, och som trodde at ohôf- 
ligheten blott bestod^ uti formerna, frågade 
Corinna rent ut orsaken til denna besyn— 
nerlighét. Hon blef i början litet brydd öf~ 
ver denna ofortånkta fråga, men sedan hon 
kommit sig före, svarade hon hastigt: — för
modligen, min grefve, har jag lårt fransy- 
skan af en engelsman. — Han nprepade flere 
gånger skrattande och enståndigt sin fråga. 
Corinna bief altid mera brydd, men svara
de til slut: *— under fyra år som jag bodt uti 
Rom , har ingen af mina vånner, ingen af dem 
som jag med visshet vet deltaga mycket i mitt 
öde, frågat mig om mina lefaads.håndelser; de
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Jiafva genast funnit at det skulle smarta mig 
at tala deren. —- Dessa ord gjorde slut pä 
gr ef d’ E : fe u i 1 s frågor ; men Corinna fruk
tade at hatva stolt honom for mycket, och 
som han tycktes vara nåra förbunden rned 
lord Nel v il, sa fruktade hon ånnu mera, 
utan at hon ville tilstå det for sig sj elf, at 
lian skulle tala illa om henne for sin vån,

W*-

och hon började bjuda til at på alt sått be
haga honom,

Prinsen af Castel-forte kom just då, med 
flere romare af sina och Corinnas vanner. 
De voro alla af et ålskvårdt och gladt lynne, 
mycket vålviljande i det yttre, och så lått 
uplifvade af hvad andra sade, at man fann 
et lifligt nöje at tiltala dem, så vål förstod deras 
kånsla hvad som var vårdt. at kannas. Italie- 
names tröghet tvingar dem at hvarken i säll
skap, eller på något annat sått, visa alt det 
snille de halva. De Ilasta ut af dem öfva åf~ 
ven ganska sådan för sig sjelfva de förstånds- 
gåfvor som himlen har gifvit dem ; men de 
njuta med vallust alt livad som kommer til 
dem utan möda.

Corinna hade et mycket gladt' sinne. 
Hon blef varse ridiculen med en fransyskas 
finllighet, och målade den med en italiens i as 
inbillning; men uti alt blandade hon en kån-

\ . ' ■ ■
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sla af godhet. Man såg aldrig hos henne nå
gonting öfYervågadt, eller iiendtligt; ty uti alla 
saker år det kallsinnigheten som sårar, och, 
inbillningens deltagande har tvärtom nåstan 
allid valvilja.

Oswald fann Corinna full af behag, 
och af behag som voro for honom alde,ies 
nya. En stor och förfärlig tilfållighet af hans 
lefnad var förbunden med minnet af et fran- 
syskt ganska ålskvårdt och qviekt fruntimmer 5 
men Corinna liknade henne på intet sått; 
hennes umgänge var en blandning af alt slags 
snille, enthousiasm för de sköna konsterna' 
och kännedom af verlden, idéernas linhet 
jämte de djupaste känslor; med et ord, alla 
lifiighetens och hastighetens behag syntes deri, 
utan at hennes tankar derfore nånsin voro 
ofullständiga, eller hennes anmärkningar lätt
sinniga. Oswald var på en gång förundrad 
och förtjust, orolig och öfvervåkligad ; han 
förstod ej huru en enda person kunde före
na alt hvad Corinna var måstare af; han 
frågade sig om bandet af så många stridiga 
egenskaper var låttsinnighet eller öfv erlågs en
het; oro det var genom kånsla af alt, eller 
genom successiv glömska af alt, som hon på 
detta sått, nåstan i samma ögonblick kunde 
ofvergå från ineianchoiien til behaget, från
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den måst djupsinniga samtalston både genom 
kunskaper och idéer, til en q vinnas cocpiette- 
ri som söker at behaga och fånga; men uti 
detta coquetteri var likvål en så fullkomlig ädel
het , at det ingaf lika mycken vördnad som den 
strängaste återhållsamhet.

Prinsen af Castel-forte var mycket sys
selsatt med Corinna, och alla de italienare 
som utgjorde hennes société visade henne en 
kånsla som uttrycktes med de finaste och en
trägnaste omsorger och vördnadsbetygelser: 
den ståndi ga dyrkan med hvilken de omgåf- 
vö henne utspridde något högtidligt öfver al
la dagar af hennes lefnad. Corinnå kånde 
sig lycklig at vara ålskad, men på det sått 
lycklig som man år af at lefva uti et mildt 
klimat, at hora harmoniska ljud, at med et 
ord, ej entottaga andra ån behagliga intryck. 
Karlekens djupa och alfvarliga kånsla målade 
sig ej på hennes ansigte, dår alt uttrycktes 
med den lifligaste och ombytligaste physiono- 
mi. Oswald såg i tysthet på henne; hans 
n årvar o uplifvade Corinna ocli ingaf hen
ne begår at synas ålskvård. Likvål stadnade 
hon ofta i de ögonblick då hennes samtal var 
som måst lysande, förundrad öfver Oswalds 
yttre lugn, oviss om hon lyckats hos honom, 
eller om han i hemlighet ogillade henne, och
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om hans engelska begrepp tillåto honom at 
til denna grad bifalla et fruntimmers fram
gång.

Oswald var for mycket fångslad af Co
rinnas behag for at då komma ihog sina 
gamla meningar om det mörker som anstod 
qvinnorna; men lian frågade sig blott om man 
nånsin kunde blifva ålskad utaf henne, om 
det var möjligt at ensam concentrera så mån
ga strålar ; han var på en gång förblindad och 
förvirrad: och fastån hon, då han gick bort, 
hade ganska artigt bedt honom at snart kcrn- 
»ia lilbaka ,4‘låt han en hel dag gå förbi utan 
at göra det : han rönte en slags fasa för den 
kånsla som bortförde honom.

Stundom jämförde han denna nya kånsla 
med sin första ungdoms olyckliga villfarelse, 
och förkastade1 sedan lifiigt denna jämförelse; 
ty då var det listen, och en trolös list, som 
hade underkufvat honom, men på Corinnas 
nprigtighet kunde man ej tvifla. Kom hen
nes tjusning från poesiens trollkonst eller från 
dess ingifyelse ? var hon Armide eller Sapho? 
kunde man nånsin hoppas at fånga et snille 
som var forsedt med så lysande vingar? det
ta var alt omöjligt at afgöra; men man kånde 
åtminstone at det ej var umgänget, utan ma.-
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rare sjelfva climatet som skapat denna un
derbara varelse, och at hennes snille var li
ka oskickligt til efterapning, som hennes ca- 
racter til förställning. — O min far! sade 
Oswald, om du hade kant Corinna, hvad 
hade du tånkt om henne?

ANDRA CAPITLET.

Gref d’Erfeuil kom efter vanligheten mor
gonen derpå til lord N el vil, och förebråd
de honom at han ej dagen förut varit hos 
Corinna: — ni skulle hafva varit ganska 
lycklig om ni varit dar. — Hvarföre det, frå
gade Oswald? — ty i går blef jag såker 
om at ni mycket interesserar henne, — Ånnu 
en låttsinnighet! af bröt lord N e 1 v i 1 ; vet ni 
då ej at jag hvarken kan eller vill antaga 
dem? *— ni kallar låttsinnighet, sade gref 
d’Erfeuil, hastigheten af mina an märknin
gar? har jag då mindre rått för det at jag 
har rått litet fortare? ni voro alla skapade at 
lefva i patriarehernas lyckliga tidehvarf då 
menniskan lefde fem sekler, men jag försä
krar er at vi måste åtminstone taga fyra der-
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ifrån. — Låt så Vara, svarade Oswald, men 
hvad har ni då uptåckt genom edva hastiga 
anmärkningar? — at Corinna ålskar er. 
Jag kom i går afton til henne: hon tog visst 
vatt vål emot mig, men hennes ögon voro 
altid fastade på dörren, för at se om ej ni 
kom efter. Hon försökte i början at tala om 
annat, men som hon år af naturen mycket 
lillig och uprigtig, så frågade hon mig snart 
helt enkelt bvarfore ni ej var med. Ni får 
ej bli ond; jag ogillade er mycket: jag sade 
at ni var en ångslig och besynnerlig mtenniska, 
men för öfrigt vill jag spara er alt det be
röm jag gaf er.

— Han år sorgsen, sade Corinna; han 
har utan tvifvel förlorat någon som var ho
nom kår. Hvem sörjer,han? — sin far, sva
rade jag, fastån han år död för mer ån et år 
Sedan; och då naturens lagar ålågga oss at 
ofverlefva våra föråldrar, tror jag at något 
hemligt motiv år orsaken til hans långa och 
djupa melancholi. — Ja, svarade Corinna, 
jag tror visst ej at de sorger som på ytan sy
nas lika, kunna åndå altid vara det. Kanske 
er våns far och åfven er vän sjelf ej kunna 
hedömas efter abnånria reglor; jag år myc
ket frestad at tro det. •— Hennes röst var 
mycket ljuf, min hasta Oswald, då hon ut-
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sade de sista orden. ■— Åro dessa, svarade 
Oswald, alla de bevis ni har af; gifva mig? 
Jag försäkrar, sade gref d’Erfeuil, at efter 
min tanka kunde dessa vara nog til visshe
ten at vara ålskad ; men efter ni vill hafva 
mera. skall ni fa det: jag har gömt det star
kaste beviset til slut. Prinsen af Castel-for
te kom, och berättade ef historia uti Ancona, 
utan at likväl veta om hvem han talade. Så 
mycket jag kunde dorama af tvånne lectioner 
uti italienskan, beråttade han den med en eldig 
inbillning. Uti alla främmande språk åro så 
många fransyska ord, at vi forsla nåstan alt 
utan at kånna dem; för ofrigt skulle Corin
nas physionomi uttydt för mig hvad jag ej 
förstod. Man låste deruti synbart hennes 
hjertas rörelse. Hon vågade ej andas af fruk
tan at förlora et enda ord; och då hon frå
gade om man visste namnet på denna engels
man, var hennes ångslan så stor, at man lått 
såg huru mycket hon fruktade at få höra nå
got annat namn ån ert.

Prinsen af Castel-forte svarade at nam
net var honom obekant. Corinna vande sig 
straxt med lifligaste åtbörd til mig, och sade 
hastigt: — det år ju sant min grefve, det 
var ju lord Nelvil? — ja, svarade jag, det

var
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Var han; och Corinna smalte genast i tâ- 
rar. Hon hade ej gråtit medan historien be
rättades; hvad var det då i hjeltens namn 
taera rörande ån i sjelfVa händelsen? — hon 
fålld e tårarj ropade lord N el vil, ack! hvar- 
före var jag inte dår? —- Straxt derefter drog 
han sig tilbaka med nedslagna ögon, och 
hans manliga ansigte uttryckte den mildaste 
blyghet. Han skyndade at fortsatta sitt tal 
af fruktan at gref d’Erfeuil skulle stora 
hans hemliga glädje genom anmärkning der- 
på. — Om afventyret i Ancona 1 fortjenar at 
berattas, sade Oswald, år det också ni, 
min basta grefve, som bôr dela åran deraf. — 
Man har vål också nåmt, sade gref d’Er
feuil skrattande, en ganska ålskvård fransos 
som var dår med er, mylord! meningen mer 
ån jag har gjort upmårksamhet på denna pa- 
fenthes af berättelsen. Den vackra C or i nn a 
ger er företrädet ; hon anser er utan t virvel 
for den trognaste af oss bågge ; kanske ni ej 
skall blifva usera trogen ån jag; kanske hon får 
lida mera för er skull ån hon skulle behoft gö- 
ra lör min ; men qvinnorna ålska smårtan, 
hlott den år mycket roman esk: och ni pas
sar således för henne. — Lord Ne 1 vil led 
fåd hvart enda af gref d’Erfeuils ori; men 
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hvad skulle han såga honom? han disputera
de aldrig; han gaf aldrig nog upmårksaruhet 
för at kunna ombyta tånkesått; då han en 
gång framsagt sin mening, brydde han sig ej 
mera derom; och det båsta var at glömma 
den, om man kunde, lika fort som han sjelf.

TREDJE CAPITLET.

O swald gick om aftonen til C orinna med 
en helt ny kånsla; han tånkte at han kanske 
var våntad. Hvilken förtjusning år ej uti 
denna första skymt af sammanståmning med 
den man ålskar! innan minnet börjar dela 
med hoppet, innan orden, hafva uttryckt kän
slorna, innan vältaligheten har målat hvad man 
röner, gifves uti dessa första ögonblick jag 
vet ej hvad for obeståmdt, jag vet ej hvilken 

■ inbillningsmyster, mera flygtig ån sållheten, 
men åfven mera himmelsk ån den.

Då Oswald kom in til Corinna, kän
de han sig mera blyg ån nånsin. Han såg 
at hon var ensam , och han rönte nåstan plå
ga deraf; han skulle velat observera henne 
långe midt uti' et sällskap, han skulle önskat
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Tara pà något satt viss om hennes företräde;, 
ï stallet for at i hast finna sig inlåten i et 
samtal sorti skulle kunna göra Corinna kall
sinnig för honom, om. han visade sig brydd 
och kall genom förlågenhet.

Antingen Corinna bief varse denna Os
walds sinnesstållning, eller om en lika, ver
kade hos henne beglret ai uplifva conversa- 
honen for at komma tvånget at uphora, skyn
dade hon at fråga lord N el vil om han sett 
något af Roms mästerstycken. — Nej, sva
jade Oswald. — Hvad gjorde ni då i går? 
sade Corinna leende. — Jag var hemma 
kela dagen, svarade Oswald; sedan jag kom 
til Rom, har jag ej sett något mer ån er, 
eller ock varit ensam. — Corinna ville tala 
Waed honom om hans npförande uti Ancona; 
hon började: — Jag fick höra i går . . . „ 
sedan stannade hon tvårt, och sade: — jag 
skall tala om detta då sällskapet samlas. —- 
Lord N el vil hade en vårdighet i sina ma
tter, som gjorde Corinna blyg; och i öfrigt 
Luktade hon at visa för mycken rörelse om 
hon påminte honom sitt adla upförande; hon 
hoppades vara mera kall då de ej voro en- 
samna. Oswald bief djupt rörd af Cörin- 
ttas granlagenhet, och af den uprigtighet 
^ed hvilken hon mot sin vilja förrådde mö-



tiverna til denna återhållsamhet; men ju me
ra han bief intagen, ju mindre kunde han 
uttrycka sina känslor.

Han steg hastigt up, och gick til fönstret; 
sedan kånde han at Corinna ej skulle kun
na uttyda denna rörelse, och mera förvirrad 
ån nånsin kom han tilbaka utan at saga et 
ord. Corinna hade mera säkerhet i sam
talstonen ån Oswald; hkval delade hon den 
förvirring han visade, och för at söka öfver- 
vinna sin förlågenhet, lade hon fingrarna på 
harpan som stod bredvid henne, och slog nå
gra accorder utan afsigt eller åndamål. Dessa 
harmoniska toner, dâ de ökade Oswalds 
rörelse, tycktes tillika ingifva honom litet 
mera dristighet. Redan hade han vagat se pa 
C q rinna, och hvilken kunde se henne utan 
at träffas af den gudomliga ingifvelse som var 
målad i hennes ögon? och på en gång up- 
muntrad genom det uttryck af godhet som 
beslöjade hennes lifligablick, åmnade Oswald 
kan hånda tala — då prinsen af Castel - forte 
kom in.

Han såg ej utan misshag lord N el vil en
sam med Corinna, «men han var van at 
förställa sina intryck. Denna vana, som of
ta hos italienarne finnes förenad med kän
slornas största häftighet, var snarare,hos ho-
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nom följden af tröghet eller naturlig medgif- 
Venhet Han hade underkastat sig at ej va
ra et föremål för Corinnas första tilgifven- 
het; han var ej mera ung; han hade mycket 
snille, mycken smak för konsterna, tilråckligt 
liflig inbillning at ombyta lifvet utan at up- 
röra det, och et så starkt behof at tilbringa 
alla sina. aftonstunder hos Corinna, at om 
hon blifvit gift, skulie han besvurit hennes 
man at efter vanligheten låta honom alla da
gar få besöka henne; och med detta vilkor 
skulle han ej varit så särdeles olycklig at se 
henne fastad vid en annan. Uti Italien åro 
hjertats lidanden ej förbundna med fåfängans 
plågor; man trallar dår, antingen nog passio
nerade karlar at genombåra deras rival af 
svartsjuka, eller nog eftergifna för at gerna 
taga andra rummet hos det fruntinjmer hvars 
umgänge år dem angenåmt; men man skall 
knappast finna, någon, som af fruktan at sy
nas föragtad, skall neka sig at lullfolja en 
bekantskap som behagar honom: samhållsför- 
bindelsens vålde öfver egenkårleken år nåstan 
intet i detta land.

Då gref d’Erfeuil och alla de som ut
gjorde Corinnas sociétet, voro samlade, 
stålides conversationen på den talang at ex- 
tetnporera som Corinna med så mycken
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Ira visat pâ Capitolium, och man frågade 
henne sjelf Jivad hon der'om tankte. — Det 
år en så sällsynt sak, sade prinsen, af Castel- 
forte, at finna en person som på en gång år 
jnågtig af enthousiasm och analys, begåfvad 
som en artist och i stånd at sjelf göra an
märkningar öfver sina fel, at man måste ht- 
Ibedja sig af henne at hon ville uptåcka for 
oss. så mycket hon kan, sitt snilles hemlighe
ter. — Denna talang at extemporera, svara
de Corinna, år ej mera sällsynt uti söderns 
språk, ån vältaligheten från tribunen, eller 
den lysande samtals-Iifligheten uti andra na
tioners. Jag påstår åfven at detlios oss olyck
ligtvis år låttare at extempore författa vers 
ån at tala val prosa. Poesiens språk år så gan
ska olika med prosans, at redan vid första ver- 
sarije kallas upmårksatnheten just igenom de 
samma uttryck som såtta poeten, at jag så 
må såga, på afslånd från åhörarne. Det år 
ej blott åt italienskans ljufhet,men ånnu me
ra åt clen starka och beståmda vibrationen af 
dess ljudande syllaber, soro. poesiens valde 
hos oss bor tilråknas. Italienskan har et mu
sikaliskt behag som ger nöje af blotta ordens 
ljud nåstan utan all förbin delse med idéerna* 
dessa o:«d hafva dessutom nastan alla någon
ting pittoreskt; de måla hyad de mena. Ni
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kånner at det år midt ibland konsterna och 
wnder en skon himmel, som detta melodiska 
och malande språk har formerat sig. Det år 
då mera lått uti Italien ån någonstådes at for
leda med ord utan djuphet i tankan oqji utan 
nyhet i bilderna. Poesien, liksom alla de 
sköna konsterna., fängslar lika mycket genom 
känslan som urskilningen. Jag vågar likvål 
såga at jag aldrig extemporerat utan at en 
sann rörelse eller en idée som jag trodde vara 
ny, har uplifvat mig; jäg hoppas således at 
jag litet mindre ån andra förlitat mig på vårt 
språks trolldomskonst. Detta språk kan, at 
jag så må såga, preludiera nian ändamål, och 
likvål gifva et lifligt nöje blott genom me
terns och harmoniens tjusning.

— Ni tror då, sade en af Corinnas 
Vanner at improvisations - talangen skadar vår 
litteratur ? jag trodde det åfven innan jag ha
de hört er, men ni har lullkomligen tagit mig 
utur denna mening. — Jag har sagt, svara
de Corinna, at utaf denna lätthet, detta 
litteraira öfverflöd, skulle upkomma en g-an- 
ska stor mängd af vanliga poesier; men jag 
år ganska nöjd at denna rikedom finnes i Ita
lien, liksom jag ålskar at se våra falt betåck- 
ta med tusen öfverllodiga productiöner. Den- 
wa naturens frikostighet gör mig hogmodig.
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Jag tycker i synnerhet om improvisationen 
hos den lågre folkclassen, den visar oss. de
ras inbillning, som ofveralt annars år dold, 
och hvilken blott utvecklar sig hos oss. Den gif- 
ver någonting poetiskt åt samhällets ringaste 
grader, och sparar oss det föragt som man 
ej kan undvika at kanna for alt hvad som 
år vanligt. Då våra Sicilianare under öfver- 
farfcen med resande på deras båtar, adressera 
til dem ålskvårda lyckönskningar med sit skö
na uttal, och såga dem på vers et långt och 
ljuft farvål, skulle man såga at himlens och 
hafvets milda blåst verkar på menniskornas 
inbillning liksom vinden på de eoliska har
porna , och at skaldekonsten liksom Harmonien 
år naturens genljud. Ånnu en sak gör at jag 
sitter vårde på vår talang at extemporera, 
det år, at den skulle nåstan blifva omöjlig 
uti et sällskap böjdt för gåckeri; det fordras, 
förlåt mig detta uttryck, det fordras söderns 
beskedlighet, eller sådana lands dår man ål
skar at roa sig utan at ffona, nöje- uti tadlet 
af det som roar, at poeterna må kunna vå
ga detta farliga foretag. Et grinande smålö
je skulle vara nog at borttaga den nödvändi
ga fintligheten från en hastig och oafbruten 
composition 5 åhörarne måste uplifvas med er, 
och eder ingifvelse måste komma af deras bifall.
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Men ni sjelf, sade ånteligen Oswald, 
som ditintils varit tyst utan at et» ögonblick 
uphôra at se på Corinna, åt hvilken af edra 
poesier ger ni företrädet? år det åt dem' som 
iro utarbetade af eftertankan, eller dem som 
kommit från ögonblickets ingifvelse? —My
lord , svarade Corinna, med en blick som 
uttryckte både mycket deltagande oeh den 
ånnu finare kånslan af en vördnadsfull agt- 
ning, jag vill håruti göra er til domare; men 
om ni begår af mig en egen undersökning 
al mina tankar i detta åmne, så såger jag at 
improvisationen år för mig som et uplifvadt 
samtal. Jag fastar mig e; vid något visst åm
ne, jag öfverlemnar mig åt det intryck som 
gifves mig af åhörarnes intéressé, och det år 
i synnerhet åt mina vånner soni jag år skyl
dig största delen af den talang jag har i den
na våg. Ibland up höjer det passionnerade in
téressé som ingifves mig af et samtal dår 'man 
vidrört de stora och adla frågor som angå 
menniskans moraliska bestämmelse, hennes öde, 
hennes åndamål, hennes skyldigheter, hen
nes tilgifvenheter, ibland uphojer mig detta 
interesse öfver mina egna krafter, uptåcker 
för mig uti naturen eller i mitt eget hjerta, 
dristiga sanningar, uttryck fulla af lif, som 
den. ensliga eftertankan ej skulle hafva up-
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täckt. Jag tror mig då rôna en ofvematurlig 
enthousiasm, och jäg kånner klart at hvad 
som talar inom mig'år af högre varde ån 
jag sjelf; ofta hånder det mig at ôfvergifva 
metern och poesien, .och at uttrycka min tan
ka på prosa; ibland,, citerar jag de skönaste 
verser af de sårskilta språk som åro mig be
kanta. Jag anser dem vara mina egna, des
sa gudomliga stycken som genomträngt min 
sjal. Ofta slutar jag åfVen på min'lyra, ge
nom accorder eller genom enkla nationalsån
ger, de känslor och tankar som undandraga 
sig mina ord. Med et; ord, jag kånner mig 
vara skald, ej allenast då når et lyckligt val 
af rim och harmoniska syllaber, når en lyck
lig förening af bilder förblindar åhörarne, men 
då mm sjal höjer sig, då hon löragtar ego
ismen och lågheten, då en skon gerning skul
le blifva mig lått: vid sådana tilfållen åro 
mina versar bast. Jag år poet då jag beun
drar, då jag föra g lar, då jag hatar, icke af 
personliga känslor, icke för min egen skull, 
men 1er menmskoslågtets värdighet och jor
dens åra. —

Corinna biel då varse at hennes liflig- 
het hade bortfört henne; — hon vande sig 
rodnande fil lord N el v il, och sade: — ni 
ser det sjelf, jag kan ej nalkas något-af de

metern och poesien, ,och at uttrycka min tan
ka på prosa; ibland,,citerar jag de skönaste 
verser af de sårskilta språk som åro mig be
kanta. Jag anser dem vara mina egna, des
sa gudomliga stycken som genomträngt min 
sjal. Ofta slutar jag åfVen. på min lyra, ge
nom accorder eller genom enkla nationalsån
ger, de känslor och tankar som undandraga 
sig mina ord. Med et ord, jag kånner mig 
vara skald, ej allenast då når et lyckligt val 
af rim och harmoniska syllaber, når en lyck
lig förening af bilder förblindar åhörarne, men ' 

• då mm sjal höjer sig, då hom löragtar ego
ismen och lågheten, då en skon gerning skul
le blifva mig lått: vid sådana tilfållen åro 
mina versar bås t. Jag år poet då jag beun
drar, då jag löragtar, då jag hatar, icke af
personliga känslor, icke för min egen skull, 
ïnen 1er menmskoslågtets värdighet och jor
dens åra, —

Corinna biel då varse at hennes liflig- 
het hade bortfört henne; — hon vande sig 
rodnande til lord N el v il, och sade: — ni
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amnen som ixprôra mig titan at rona en slags 
skakning som år ursprunget til den ideala 
skönheten uti konsterna, til religionen hos 
ensliga sjålar, til ådelriiodet hos hjeltarne, och 
til oegennytta bland menniskorna; förlåt mig, 
nïylord, fastån en sådan qvinna ej mycket 
liknar dem som vinna bifall uti edert land ! —» 
hvem skulle kunna likna er, svarade lord 
N el vil? och kunna några lagar stiftas for 
en person, den enda i sitt slag? —

Gref d’Erfeuil var uti fullkomlig för
tjusning, fastån han éj förstått alt hvad Co
rinna talade5 men hennes åtbörder, hennes 
ton, hennes uttal förtjuste honom, och det 
var första gången som et icke fransyskt be
hag hade gjort någon verkan på hans sinnen. 
Men Corinnas stora framgång uti Rom gaf 
honom kan hånda någon anvisning huru han 
borde anse henne, och då han beundrade 
henne, förlorade han ej sin goda vana at lå
ta styra sig af andras meningar.

Han gick bort med lord N el vil, och sa
de derunder til hynom : — men medgif, ha
sta Nelvil, at jag likvål har någon förtjenst 
då jag ej curtfeerar en så charmant person. — 
Men, svarade lord N-elvil, man såger ock
så allmänt at ,det ej skall vara lått at beha
ga henne. Man såger så, återtog grèf d’Er«
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fe ui I, men. jag har svart for at tro det. Et 
ensamt, oberoende fruntimmer, och som nå- 
stan forer en artists lefhadssått,. bor-inte va
ra svårt at ofvervinna. — Lord N e 1 v i 1 blef 
sårad af denna anmärkning. Grefve d’Er- 
feui.l, antingen han ej markte det, eller han 
ville följa loppet af sina egna idéer, fortfor: — 

Likvål om jag ville tro på.et fruntimmers 
dygd, skulle jag likså gerna tro på Corin
nas som någon annans. Visserligen har hon 
långt mera uttryck i sin blick, mera liflighet 
uti demonstrationerna, ån som fordras hos er 
och åfven hos oss for at göra et fruntimmers 
strånghet tvifvelaktig ; men hon år en person 
af et så ofverlågset snille, så djupa kunskaper, 
så fin takt, at de regier h var efter man vanligen 
dominer fruntimmer ej kunna lampas til hen
ne. Tror ni at jag til och med finnér henne våc- 
ka vördnad, oagtadt den natur och vårdslöshet 
som råder i hennes samtalston. Jag försökte 
i går, med all aktning för det intéresse hon 
tyckes visa för er, at slå fram några ord för 
egen rakning; det voro sådane som gå huru 
de kunna; om man hör dem 
om man ej vill höra dem - 
bra! och Corinna ansåg mig ined kold, 
på et sått som aldeles gjorde mig förvirrad. 
Det år likvål underligt at man kan vara blyg 
med en italienska., som år artist, poet, alt

-ganska bra! 
också ganska
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hvad som borde göra en dristig. — Hennes
Hamn år obekant, återtog lord N e ! v i i ; men
genom hennes maner kan man anse det Tara ° 0
af varde. — Ah, det år blött i romanerna, 
sade gref d’Erleuil, som det brukas at döl
ja det vackraste; men i den verkehga verl- 
den talar man om alt hvad som hedrar, och 
ofta ibland litet mera. — Ja, svarade Os
wald, i sådane sållskap dår man blott tan
ker på den verkan man skal göra den ena 
på den andra; men dår en inre varelse gif- 
ves, kunna åfven finnas hemligheter uti 
omständigheterna, liksom de gifvas uti kän
slorna; och endast den som ville gifta sig 
med Corinna, skalle kunna få veta .... — 
Gifta sig med Corinna, af bröt gref d’Er- 
fen il med et storskratt, tank at en sådan 
idée skulle aldrig hafva fallit mig in ! tro mig, 
hasta Nelvxl, om ni vill göra dårskaper, så 
gör åtminstone sådana som kunna repareras ; 
men hvad giftermål beträffar bor man altid 
rådfråga det passande. Ni anser mig lättsin
nig, men jag vill slå vad at jag år mera för
nuftig ån ni uti lifvets allmånna upförande. —- 
Jag tror det också, svarade lord N el vil; och 
han sade ej et ord mera. «—

Kunde han vål också såga åt gref d’Er~ 
feuil, at ofta gifves mycken egenkårlek uft



Corinna94

lattsmnigheten, och at derma egenkårlek al
drig kan leda til kånslans fel, til dessa fel 
genom h vilka man nåstan altid up offrar sig 
for andra? de lättsinniga menniskorna åro 
i stånd at blifya ganska skickliga uti styrel
sen af deras egna interessen, ty uti alt hvad 
som kallas det privata liksom det publika lif— 
vets diplomatiska kunskap, lyckas man ofta
re genom de egenskaper man saknar, ån ge
nom de man åger. Brist af enthousiasm, 
brist af eget omdöme, brist äf kånslofullhet, 
en ringa portion snille förenad med denna 
skatt som man ej har, skola tåmmeligen vål 
både forvårfva och underhålla lyckan och an
seendet, samhållslifvets första syftemål. Lik
väl hade gref d’Erfeuils skåmt smårtat lord 
Nel vil. Han ogillade det, men han kand© 
sig besvarad då han kom iliog det.

\
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fjerde boker
R O M.,

FÖRSTA CAPITLET.

jorton dagar gingo förbi under h vilka lord 
Nelvil aldoles öfverlemnade sig åt Corin
nas sällskapskrets. Han gick blott ut fpr at gå 
til henne ; han såg intet, han sökte ingenting 
annat, ån henne, och utan at nånsin tala med 
henne om sin kansla, lat han henne njuta 
den alla ögonblick af dagen. Hon var van 
vid italienarnes lifliga och smickrande offer 
men värdigheten uti Oswalds maner, hans 
yttre kold, och den kånslofullhet som mot 
hans vilja förrådde sig, öfvade på inbillnin
gen et långt större vålde. Aldrig beråttade 
han en ädelmodig gjerning, aldrig talade han 
om en olycka, utan at hans ögon fylldes af 
tårar, och altid sökte han at dölja sin rörel- 

•Se* Han ingaf Corinna en kansla af vord-
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nad som hon på långre tid ej rönt. ïntet 
slags snille, om ån aldrig så utmärkt, skulle 
kunnat förundra henne; men caracterens up- 
höjning och värdighet gjorde på henne djup 
verkan. Lord Nelvil förenade med dessa 
egenskaper en ädelhet uti uttrycken, et be
hag ,uti lifvets minsta sysslosåttningar, som 
contrasterade med de flåste romerska förnä
mas vårdslöshet och förtrolighet.

Fastan Oswalds tycken voro på visst 
sått olika med Corinnas, lörstodo de lik
väl hvarandra på et underbart sått. Lord 
Nelvil gissade Corinnas intryck med full
komlig skarpsinnighet, och Corinnauptåck- 
te vid minsta ändring af lord Nelvils an
letsdrag hvad som föregick hos honom. Vand 
vid italienska passionernas brusande demonstra
tioner, utspridde denna blyga och stolta tilgif- 
venhet, denna bevista men likvål aldrig tilstad- 
da kånsla, et aldeles nytt interesse öfver hen
nes lif. Hon kånde sig liksom omgifven af 
en mera ljuf och ren Juftkrets, och hvarje 
ögonblick af dagen gaf henne en kånsla afsållhet 
som hon gerna njöt utan at våga utreda den.

En morgon kom prinsen af Castel-forte 
til henne; han var sorgsen, och hon frågade 
honom orsaken dertil. *— Denne skotte, sade

han,
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hau,, tar ifrån oss er tilgifyenhet, och hyem 
vet om han ej tar er sjelf ifrån öss! —“Co
rinna var en stund Lyst, och svarade sedan- 
jag bedyrar er at han ånnu ej sagt mig at 
han ålskar mig. — Likvål tror ni det, svara
de prinsen af Castel- iortej hans lefnäd talar 
til er, och sjelfva hans tystnad år, et sid eke- 
hgt medel at intéressera er. Hvad kan man 
vål såga er som ni ej förstått förut! hvilket 
beröm har man ej tilbjudit er! hvilken dyr
kan år ni'ej van vid! men det år någonting 
indragit, någonting beslojadt uti lord NelVils 
Caracter, som aldrig skall tillåta er at dom
ina honom som ni dominer oss. Ni år den. 
låttaste person i verlden at begripa, men just 
derföre at ni gerna visar er som ni år, be
hagar och beherrskar er mystemi och, iörbe- 
hallsamheten. Den okande, hvem han må va
ra, har mera valde öfver er åil alla cle kän
slor vi hår visa er. — Corinna smålog.— 
Ni tror då, sade hon, båsta -prins, at milt 
hjerta år otacksamt, och min. inbillning egen
sinnig? jag tycker likvål at lord N el v il åger 
och ger tilkånna nog märkvärdiga egenskaper
at de såkert åro synbara för Acre ån mig. _.
Jag ihedger, svarade prinsen af Castel - forte j 
at han år stoli, ädelmodig, qvick, åfven o£tt$ 

Del i. ?
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och i synnerhet mjältsjuk5 men antingen W* 
drar jag mig mycket, eller hafva alla dessa 
kånslor ganska liten saminanståmning med 
edra. Ni skall ej finna det så långe han år 
under våldet af er förtjusning, men om han 
vore skild ifrån er, skulle detta vålde snart 
irphöra. Hindren skulle snart afskråcka ho
nom; hans sjal har genom de smärtor den ut
stått vant sig vid en slags klenmodighet som 
lårer hindra kralten af hans beslut, och ni 
vet dessutom huru mycket englåndarne i all
mänhet åro fåstade vid sitt fäderneslands se
der och vanor. —

Corinna teg och suckade vid dessa ord. 
Smärtsamma tankar på hennes förflutna lef- 
nadshåndelser återkallades i hennes minne; 
men om aftonen återsåg hon Oswald mera 
sysslosatt med henne ån lörr, och alt hvad 
som blef tjvar efter prinsen af Castel - fortes
samtal, var begäret at fåsta lord N el vil i 
Italien, då hon kom honom at ålska de skön- 
heter af alla slag som öfverflöda i detta land. 
I denna afsigt skref hon til honom följande 
hrçf. Den fria lefnad man för uti Rom, ur- 
sågtade detta steg, och C o rinna för sin egen 
del, fastån man kunde förebrå henne myc
ken uprigtighet och ôfverlâtning i caracteren, 
förstod at bibehålla mycken värdighet i obe-
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roendet, och mycken blygsamhet i liflig- 
heten.

C o rin n a, til lord Ne i v i L

d. i5 December 1794.

“Jag vet ej, mylord, om ni skail anse 
inig hafva for mycket förtroende til mig sjelf, 
eller om ni vill göra råttvisa åt de motiver 
som kunna ursågta detta förtroende. I går 
horde jag er saga at ni annu ej rest omkring 
i Rom, at ni ej kancle livarken vara sköna 
konsters mästerstycken, eller de gamla ruiner 
som lara oss historien genom inbillningen och 
kanslan; och jag har fattat den tankan at va
ga erbjuda mig til vågvisare på denna resa 
genom seklerna.

Utan tvifvel skulle Rom lått gifva et stort 
antal af larde, hyilkas djupa kunskaper skul
le kunna blifva e.r mera nyttiga; men om jag 
kan lyckas at gora er denna ort angenåm til 
hvilken jag altid kant mig så oemotståndligt 
dragen, skola edra egna kunskaper sluta hy ad 
som blifvit börjat af mitt ofullkomliga utkast«.

Många främlingar komma til Rom, liksom 
hl London, liksom til Paris, för at söka en 
storstads iörströelser; och om man vågade 
tilsta at man haft ledsamt i Rom, så tror jag



at de Aaste skulle tilstå det; men det år ock
så lika sant at nian dar kan uptåcka et be
hag söm aldrig tröttar. Förlåt min önskan, 
mylord, at detta behag må blifva kåndt af er.?

Visserligen måste man hår glömma alla 
politiska interessen i yerlden, men da dessa 
Interessen ej åro förenade med skyldigheter el
ler helgade känslor, förkyla de Blott hjerlat. 
Man. måste också förneka sig livad man på 
andra stallen skulle kalla sällskapsnöjen, men 
dessa nöjen förtorka nåstan altid inbillningen« 
Man njuter uti Rom en lilvarelse som år på 
en gång enslig och uplifvad, och hvilken fritt 
utvecklar hos oss alla de krafter som himlen 
dår nedlagt. Jag uprepar det, mylord: —för
låt mig dehna kårlek til mitt fädernesland, 
som ger mig den önskan at. en man som ni 
åfven må ålska det; och döm ej med engelsk 
stränghet de prof af valvilja som en italien
ska tror sig kunna g if va, utan at förlora nå
got h varken i sina egna ögon, eller i edra.”

Corinna.

Fåfångt skulle lord Nelvil hafva velat 
dölja det för sig sjelf, han kånde sig obe- 
skrilligt lycklig då han fick detta bref; han 
insåg til hälften en framtid full af njutnin
gar i och såiihetj inbillningen, karleken, en-
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thousiasmen, ait hvacl som år gudomligt uti 
ïïienniskans sjal,' syntes för honom fôrenàdt. 
Uti det förtjusande förslaget at se Rom uti 
Corinnas sållskap. Denna gången tänkte 
han ej efter, denna gången gick han strast 
Ut for at besöka Corinna, och irnder vågen 
såg han på himlen, han kånde det vackra 
vädret, han bar lifyet lått; hans saknader och, 
fruktan förlorade sig uti hoppets skyar; hans 
hjerta, sedan långre tid tilbaka förtryckt af 
sorg, klappade al gränslös glädje; han fruk
tade vål at en så lycklig sinnesstållnmg skul
le blifva ovaragtig, men sjeifva denna tan
kan gaf åt hans sålihetsfeber en mera kraft
full styrka.

Redan hår? sade Corinna, då hon såg 
lord NelV-il1 komma in, tack mylord! — 
och hön rtickte honom handen. Oswald 
tog den, tryckte sina lappar på den med lif- 
Ijg ömhet, och kånde för denna gången ej 
den plågsamnia blyghet som ofta blandade 
sig med hans Ijufvaste intryck, och som gaf 
honom bittra och svåra känslor med de måst 
ålskade personer. Förtroligheten hade börjat 
emellan Oswald och Corinna sedan de 
blrfvit åtskilda, det var Corinnas, bref sont 
bade upråttat den; de voro bagge nöjda, ocît 
kånde, för hvarandra den önmigstp tacksamhet*
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— Det blir dl i dag, sade Corinna, sora 
jag Vill visa er Pantheon och St. Peter: jag 
var ej utan hopp, tilläde hon småleende, at 
ni skulle vilja göra resan omkring Rom uti 
mitt sållskap ; också år min vagn fårdig. Jag 
liar våntat er; ni har kommit; alt år godt; 
låt oss resa. — Förunderliga person, sade 
O swald, hvem år ni då? hvar har ni för- 
vårlvat så många .sårskilta förtjusningar som 
tyckas bort skilja sig åt: kånslofullhet, glät
tighet , djuphet, behag, ofvergifyenhet, blyg
samhet? år ni en synvilla? år ni en öfver- 
iiaturlig sållhet beståmd åt dens lefnad som 
träffar er? —■ Ack om jag kunde göra er nå
got godt, svarade Corinna, så bör ni al
drig tro at jag försakar det. ■— Ag|§ er likvål, 
sade Oswald, i det han ined rörelse fattade 
Corinnas hand, agta er för detta goda ni 
vill göra mig. Sedan tvånne år tilhaka har 
en jernhand fattat mitt hjerta; om er ijufya 
närvaro har gifyil mig -någon lindring,, om 
jag åter kan andas hos er, hvad blir det vål 
af mig då jag åter nödgas tråda tilbaka tii 
mitt öde ; hvad blir det af mig ?....—■ lem- 
Born åt tiden, lemnom, åt hàpdelsen, afbröl 
Corinna, at afgöra om detta en dags intryck 
som jag gjort på er, skall liafva bestånd mer 
ån en dag. Örn yåra själar förstå hvarandra,

'
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sa skall vår inbördes tilgifvenhet ej blifva 
fiygtig. Huru det må hånda, làtom oss nu 
tilsammans beundra ait hvad som kan uphôja 
Vart snille och våra kånslor; på detta sått 
skola vi altid smaka några ögonblicks sail
li et. — Vid slutet af dessa ord steg hon ned 
för trappan, och lord N el vil följde henne, 
bestört ôfveï hennes svar. Det syntes honom 
som hon skulle medgifva möjligheten af en 
half-kånsla, af en ögonblicklig dragnings
kraft. Han tyckte sig med et ord blifva var
se låttsinriighet uti hennes sått at uttrycka 
sig, och han blef sårad deraf.

Han satte sig utan at såga något uti Co
rinnas vagn, men hon, som gissade hans 
tanka, sade til honom: —» jag tror ej athjer- 
taX år så beskaffadt, at man altid kånner an
tingen ingen kårlek eller den måst oofvervinner- 
liga passion. Det gifves en början til kånslan, 
som kan förskingras af en mera djup under
sökning. Man smickrar sig, man tages ur 
villlarelsen, och sjelfva den enthousiasm som 
man år underkastad, då den gör förtrollnin
gen mera hastig, kan den åfven påskynda af- 
kylningen. — Ni har mycket tånkt öfver kån
slan, sade Oswald med smarta. —• Corin
na rodnade vid dessa ord, och teg några-, 
ögonblick 3 sedan återtog hon ordet med ut-



îïîarkt blandning af värdighet och openhjer- 
tighet : — jag tror ej, sade hon, at en kån- 
g] q full q vin na kunnat nånsin upnå tjugesex 
ars ålder utan at hafva kant karlekens för
villelser; men oui at aldrig hafva varit lyck
lig , om at aldrig hafva funnit det föremal 
gom kunnat förtjena hjertals hela tilgilvenhet, 
år en titel til deltagande, så har jag rått til 
ert. — Dessa ord, och. den ton hvarined Co
rinna utsade dein, skingrade något litet det 
rodln soro upstigit iförd Nelvils sjal; lik
väl sade han vid sig sjelf: ~~ Hon år den 
måst förföriska af q v i mun-; men hon år italien
ska; och hon har ej detta blyga, oskyldiga, 
för sig sjelf okända hjerta, som säkert den 
unga engelskan har, åt hyilken min far har 
tronat mig,

Denna unga engelska hette Duelle Ed- 
germond, dotter af förd Nelvils fars ba
ste van; raen hon var ånnu för mycket barn 
då Oswald reste från England at han skul
le kunnat gifta sig nied henne, eller en gång 
med visshet förutse hvad hon en dag skulfö
kunna blifva,

*
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ANDRA CAPITLET.

Oswald och Çorinna foro först til Pan« 
111 eon, hyilket nuförtiden kallas St. Maria de la, 
Rotunda. Öfveralt uti Italien har catholicismen 
bli Rit hedendomens arfvixige; men Pantheon 
år det enda antika tempel i Rom som helt 
och hållit blifvit bevaradt, det enda dar man 
uti det hela blir varse både de gamles sköna, 
byggningskonst och deras religions egna ca- 
racter. Oswald och Corinna stadnade på 
Pantheons torg, för at beundra portiquen af 
delta tempel och de çolonner som båra den.

Corinna anmårkte for lord Ne 1 vil at 
Pantheon var byggt på et sått som gjorde at 
det syntes mycket större ån det verkeligen 

.år, -— St. Peters kyrka, sade hon, skal på 
ert ginne göra en helt motstridig verkan; ni. 
skall i början tro henne mindre vidsträckt ån 
hon år. Den förvillelse som så mycket gyn
nar Pantheon, kommer, som hian försäkrar, 
från det större utrymme som år emellan co- 
kmnerna, och från luftens fria spel derom- 
kringj men i synnerhet déraf at man dår-ser

t
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nåstan inga detaillerade ornamenter, hvaraf 
St. Peter år nåstan ofverlastad. Pä detta sått 
tecknade den antika poesien blott de stora 
massorna, och lemnade åt åidrarnes tanka at 
upfylla mellanrummen, at upfinna utvecklin- 
garne : vi moderna såga nåstan altid för mycket

Detta tempel, fortfor Corinna, bief hel- 
gadt af Agrippa, Augusti gunstling, åt sin her
re, eller snarare sin van. Likval hade Au
gustus den blygsamheten at afsåga sig dedi- 
cationen af detta tempel, och Agrippa bief 
nödsakad at helga det åt alla Olympens gu
dar for at upfylla rummet af jordens gud, 
magten. På spetsen af Pantheon var en char 
af bronze, uppå hvilken Augusti och Agrip
pas bildstoder befunnos. På hvarje sida af 
portkjuen återfunnos dessa stöder under en 
annan form; och på frontispicen af templet 
låses ånnu: Agrippa har helgat det, Augustus 
gaf sitt namn åt sitt sekel, emedan han af 
detta sekel gjort en epoque for menskliga snil
let. Hans samtidas mästerstycken af alla slag, 
utgjorde, at man så må såga, strålarne uti 
hans aureol. Han förstod på et skickeligt 
sått at hedra de mån af snille söm odlade 
vettenskaperna, och hans åra, har deraf fun
nit sig vål hos cfterverlden,
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— Låtom oss ingå i templet, sade Co
rinna; ni ser at det ar'nästan likaså obe- 
tåckt som det fordom var. Man sade at det
ta ljus som kom ixpifrån var en sinnebild af 
den högsta gudomligheten. Hedningarne hal
va altid ålskat symboliska bilder. Det tyckes 
i sanning at detta språk båttre anstår religio
nen ån omdömet. Regnet faller ofta ned uti 
niarmorgångarne, men också nplysas bönerna 
af solens strålar. Hvilken renhet, hvilken 
högtidlighet blir man ej varse uti denna bygg
nad! hedningarne halva lörgudat lifvet, och 
de christne hafva förgudat doden; sâdànt år 
innehållet af bagges låror: men vår romerska 
Catholicism år likvål mindre dyster ån det 
fordna nordens. Ni skall få se det då vi 
komma til St. Peter. Uti det inre af Pan
theons helgedom åro bildstoderna af våra måst 
namnkunniga artister. Desse pryda nu de ni
cher dår de gamles gudar fordom stått. Då 
vi efter kejsarnes valdes förstörelse nåstan al
drig haft något politiskt oberoende uti Italien* 
kan ej finnas hår hvarken statsman eller sto
ra generaler. Det år inbillningens snille som 
utgör vår hela åra: men finner ni ej, my- 
lord, at et folk som på detta sått hedrar ta
langerna, skulle fortjena et båttre öde? — 
Jag år stting emot nationerna, svarade Os-
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av a I d ; jag tror at de al lid fôrtjena det ôde 
so-m tråifar dem. — Detta år hardi., fortfor Ç o« 
rinna, kaïiske om ni. får Jefva hår någon 
tid, skall ni röna en känsla af rörelse for 
detta sköna land, som af naturen tyckes va
ra smyekadt til en offerfest, men koin likvak 
ihåg at yårt kåraste hopp, både' vi artister, 
och ni andra ålskare af åran, blir altid at få 
et rum hår. Jag har redan utsett mit t, sade 
Jjon, och visade en niche sona ånnu var tom, 
Oswalds hveçti vet om ni ej skall en gång 
komma hit tilbaka för at se på min buste? 
Pâ.. ., — Oswald föll henne häftigt i talet;

glånsande af ungdom och skönhet, kan 
du tala på detta sått til den som olyckan och li
dandel: redan nedtrycker mot grafven?
Ack, återtog C o rinna, stormen kan i et ögon
blick bryta de blommor som ån(nu stå med 
up!yfta hulvuden, O s av a 1 d, båste O s av a 1 d, 
tilläde hon, h vårföre år du ej lycklig, Ax vår
före ..,— Fråga mig ej, sade lord, N el v il, 
ni har edra hemligheter och jag har mina, 
låtom oss inbördes vörda vår tystnad, Ni kam 
aldrig begripa hyad jag skuije lida om jag 
måste berätta mina olyckor! — Corinna 
teg, och hennes, steg utur templet blefvo 
långsammare,* och hennés blickar mera tank* 
fulla.
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Hon sladnade under portiquen. —* Bår, sa- 
de lion iil iord Nelvil, var en porfyr-urna 
af högsta skonhet som nu år flyttad til St. Jean 
de. Latran; lion innehöll Agrippas aska soin 
bief nedsatt vid foten af den bildstod som han 
sj elf uprest åt sig. De gamle hade så myc
ken omsorg at fôrljufva förstörelsens bild, at 
deförstodo allågsna derifrån alt livad den kun
de synas hafva dystert och förfarande. För 
éiigt var sa mycken prägt uti deras grafvar, at 
sldlnadeti af lifvets glans och dödens intet var 
dår mindre mårkbar. Det år också sant at 
hoppet om en båttre verki yar hos dem min
dre lifligt ån hos de Christna, och at hed- 
ningarne bjödo til at tåfla ined döden om det 
minne som vi utan fruktan nedlägga uti den 
Eviges sköte.

O swald suckade och teg. De melancho- 
liska idéerna hafva mycken förtjusning för 
den som ej sjelf år djupt olycklig; men då 
sorgen med all sin bitterhet har fattat sjålen, 

Ä kan mart ej utan rysning hora vissa ord, 
I hvilka fordom blott upvåckte hos oss mer eller 

mindre ljufva dröurtnar.
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Man passerar bron St. Ängelo da man skall 
fara til St., Peter, och Corinna och lord 
N el vil gingo ofver den til fots. — Det år 
'på denna bro, sade Oswald, som jag vid 
återkomsten från Capitolium har långe tånkt 
på er. — Jag smickrade mig ej med, svara
de Corinna, at kröningen på Capitolium. 
skulle forvårfva mig en vån, men likvål då 
jag sökte åran har jag altid hoppats at den 
skulle göra mig ålskad. Hvartil skulle den 
tjena, åtminstone for en cjvinna, utan detta 
hopp! — Låtom oss dröja hår ånnu en liten 
stund, sade Oswald. Hvilket minne bland 
sekler aa kan för mitt h jer ta blifva så vigtigt 
som detta rum dår jag påminner mig den 
första dagen jag såg er. — Jag vet ej om jag : 
bedrar mig, svarade Corinna, men jag före
ställer mig at man blir kårare lör hvarandra 
då man tilsammans beundrar de minnesmär
ken som tala til sjålen med en verkelig stor
het. Roms byggnader åro hvarkeu kalla el-

410
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1er stumma; snillet har mpfattat dem, och de 
åro helgade af minnesvärda händelser; kan 
banda, Oswald, måste man åfven ålska, i 
synerhet ålska en sådan caraeter som er, for 
at, finna noje uti at tilsammans kånna alt 
hvad som år ådelt och skönt på jorden. —r- 
Ja, svarade lord Nelvil, men då jag hor och 
ser er, behofver jag ej andra underverk. — 
Corinna tackade honom med et småleende 
fullt af behag.

Då de foro til St. Peter stadnade de fram
for slottet St. Angelo: — Se dår, sade Co
rinna, en af de byggnader hvars yta har 
den måsta originalitet; denna Adrians graf, 
förbytt til fästning af Gotherna, bår den dub
bla c ar act er en af dess första och sista ända
mål. Byggd för döden, inneslutes den af en 
ogenomtrångelig omkrets, ocli likväl hafva de 
lefvande tillagt någonting fienteligt genom de 
yttre fästningsverk som contrastera med tyst
naden och den adla onyttan af en grafvård. 
Man ser på spetsen en ångel al bronze med 
bar vårja *), och invändigt åro inrättade gan
ska grymma fängelserum. Alla romerska hi-

*) Uti sista kriget var en fransos commandant på slot
tet St. Angeio ; do. neapolitanska trupperna anmanad® 
iionom at capitulera ; han svarade at han ville gilva sig 

bronae-sj.igeln sUck sitt syård i skidan.
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storiens händelser ifrån Adrian ånda til, vårär 1 
dagar åro förbundne med detta monument» 
Bclisair forsvarade sig dår mot Gotherna, och 
u ås tan lika så barbarisk som de, kastade hart 
ned på fienderna de skona bildstoder sont 
prydde det inre af byggnaden. Crescentius, 
Arnault de Brescia, Nicol aus Rienzf *), dessa 
vanner af den romerska friheten, som så ofta 
hafva tagit minnet for hopp, halva tors varat 
sig långe uti en kejsares graf. Jag ålskar dessa 
stenar som förena sig med så många stora 
gerninjgfr. Jag, ålskar denna yppighet af verl- 
dens beherrskare, 'en prågtig graf. Det år, 
någonting stort hos den man, som då hart år 
ågare af alla njutningar och all jordisk ståt, 
likvål ej fruktar at långe förut sysselsatta sig 
méd döden. Moraliska idéer, oegennyttiga 
kånslor upfylla sjålen så snart hon på något 
sått tråder utom lifvets grans.

Härifrån, fortfor Corinna, borde matt 
se St. Peter, oeh ånda hit borde dess colon- 
ner utsträcka sig; sådan var Michael Angelosv

■ stolta®

*) Dessa händelser finnas uti Histoire des républiques ita
liennes du moyen age af Herr Siinonde trau Geneve. ' 
Denna historia skall säkert anses såsom en autoritst, 
ty man finner då man laser 'den at dess författare ar 
en man af djup urskilnins;., likaså samvetsgrannson* 
kraftfull uti sitt satt at b eråtta och måla.
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âtolta plan, h vilken lian hoppades skulle åtmin
stone blifva utförd efter lians död; men vår 
tids menniskor tanka ej mera på efterkomman
de. Då man en gång gjort enthöusiasmen 
löjlig, har man förstört alt, utom penningar 
och y aide. — Det år ni som skall återuplifva 
denna kånsla, utropade lord Nelvil. Hvem 
har nånsin kånt den sållhet som jag smakar? 
Rom visat af er, Rom beskrifvit af inbillnin
gen och snillet, Rom, som år en verld. uplifvad 
af känsla, utom hvilken sjelfva verldeu år en ödt- 
mark *).. Ack Corinna* hvad skall en gång 
komma efter dessa dagar, mera lyckliga ån 
mitt öde och mitt hjerta tillåta mig att blii— 
Va! -— Corinna svarade med ljufhet: — all 
uprigtig tilgifyenhet kommer från himlen; 
O swald, hvarfore skulle han ej beskydda 
hvad han ingifver ? Det år af honom vi kom
ma. at bero. —

Nu började St. Pfeter synas, denna största 
byggnad af alt livad menniskor nånsin up- 
fert, ty sjelfva egyptiska pyramiderna åro lå-

; *) Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe 
tväre die Welt nicht die Welt, wars denn Rom aüch 

nicht Rom.
Dessa tvaune versar aro aF Collie, den af Tysklands an- 
nn lefvande poeter, philosopher, och larde, hvars ori
ginalitet och ax mart anmårkni»gsvarsL

Dd., le g
i ■ * A * ., , -
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gre. —. Kanske jag bort visa er den skc#*ste 
afvåra byggnader sist, sade Corinna, men 
detta år ej mitt system. Jag tror at man 
måste börja med de föremål som xngifva en 
Mig ©ch djup beundran,för at blifva känslo
full för de sköna konsterna. Då denna kån- 
sla en gång rönes, skapar hon en ny spher af 
idéer, och gifrer förmåga at ålska och dom
ina om alt det, som åfven i lågre ordning, 
likvål återbildar samma intryck hvilket man 
en gång emottagit. Jag tycker ej om alla dessa 
gradationer, detta försigtiga sått at smånin
gom bereda stora verkningar. Man kommer 
ej til det sublima genom grader, oåndeliga 
rum skilja det redan ifrån det som ej år vac
kert. — Oswald kånde en helt besynnerlig 
rörelse då han kom midt för St. Peter. Det 
var första gången som et menniskoverk gjor- 
de på honom samma verkan som et natu- 
turens under. Hon år det enda konstens ar
bete på vår nuvarande jord, som har den
samma slags storhet hvilken caractériserai- 
skapelsens omedelbara verk. Corinna nj t fr 
af Oswalds förundran.— Jag har valt, sa
de hon, en dag då solen lyser i all sin skön
het lör at visa er detta monument. Jag för
varar åt er et mera förtroligt, mera andåg- 
tigt »öje, det år at se denna kyrka i mån.
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skenet ; men jag ville först visa er den måst 
tysande högtidlighet, menniskans snille prydt 
med naturens högsta härlighet

St. Peters torg år omgifvit af colonner som 
Synas latta pä afstånd men massiva på nåra 
hall. Planen, som altid höjer sig litet anda til 
kyrkans portique, ökar ånnu mera hennes 
Verkan. En obélisque af 80 fots höjd, hvilken 
knapt synes uphöjd i nårvaro af St. Peters 
cupol, år midt på torget Sjeifva skapnaden 
af obelisquer har någonting som behagar in
billningen; deras spets förlorar sig i luften, 
©ch tyckes båra anda til himlen en stor tanka 
fråti menniskan. Denna minnesvård, hvilken 
kom från Egypten för at pryda Caligulas bad, 
och hvilken Sixtüs den 5:te sedan låtit föra til 
foten af St. Peters tempel, denna så många 
seklers samtida hvilkas kraft förlorat sig der- 
emot, ingifver en kånsla af vördnad; menni
skan kånner sig så förgänglig, at hon al
tid blir rörd i nårvaro af det oföränder
liga. På- något afstånd från obelisquens 
hågge sidor höja sig tvånne fontainer, hvi1- 
kas vatten beständigt upkastas och faller ned 
i casquader genom luften. Denna Vattensus- 
Ämg som man år van ÿt höra på landsbyg
den, ger på detta stålle en helt ny kånsla; 
aen denna kånsla ofyerensfctåmmer likväl
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med den som upvåckes af et majestätiskt

Målningen, sculpturen, då de oftast efter
apa antingen menniskoskapnaden eller något 
annat föremål som gifves uti naturen, up
packa begrepp uti Tar sjal som åro fullkom
ligt klara och positiva; men et vackert mo
nument af byggnadskonsten har ej någon visst 
afgjord mening, och man blir intagen vid 
dess betragtande af denna djupsinnighet utan 
uti åkning och åndamål som altid forer tan
kan så långt. Vattensusningen passar for des
sa djupa men ovissa intryck; den år enfor
mig liksom byggnaden år regelbunden.

En evig rörelse liksom en evig livila a) 
förena sig på detta sått På detta ställe i syn
nerhet år tiden utan valde', ty den förtorkar 
ej mera dessa sprutande vattenkällor ån den 
rubbar dessa orörliga stenar. Yatnet som ka
star sig i form af vasar utur dessa kållor år 
så lått och molnlikt, at solen på de vackra 
dagarne dår skapar små regnbogar af de skö
naste fårgor.

— Stadna hår et ögonblick, sade Corin
na til lord N el vil, då han redan var under 
kyrkans portique, stadna innan ni uplyfter

&) l etern el mouvement et VétttmeX r&ggs 9 Ytx\s af 
de Fontäns



den rideau som betåcker templets port; slår 
ej ert hjerta då ni nalkas denna helgedom? 
och kånner ni ej alt hvad som rones vid van- 
tan af en högtidlig händelse? —- Corinna 
uplyfte sjelf rideau’n, och höll den tilbaka 
för at lemna rum åt lord N el v il. Hon ha
de så mycket behag i denna ställning, atOs- 
Walds första blick föll på henne: han fortfor 
til och med några ögonblick at ej beiragta 
annat ån henne. Likvål gick han fram i 
templet, och det intryck han emottog under 
dessa omåteliga hvalf, var så djupt och så an- 
dågtigt, at åfven karlekens kånsla ej mera 
Var tilråcklig at helt och hållit upfylla hans 
sjal. Han gick långsamt vid C or inträs si
da; ingenderd sade et ord; Alt befaller dår 
tystnad; det minsta buller får et så vidsträckt 
genljud, at intet ord synes värdigt at blifva 
så uprepat uti en nåstan evig boning! blott 
bönen, blott lidandets ton från den svagaste 
rost, uprörer djupt på detta vidsträckta rum. 
Och då man på långt håll, under dessa omå
teliga dömer, ser en gubbe framsläpa med 
darrande steg på dessa skona marmorgolf 
som åro fugtade af så många tårar, kånner 
man at menniskan har värdighet åfven genom 
denna sin naturs bräcklighet som underka
star hennes gudomliga sjal så mycket lidan-
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de, och at smårtans dyrkan, christend,örnen-, 
innehåller den sanna hemligheten til menni- 
skans vandring på jorden.

Corinna tiltalade ånteligen O s w a 1 d for 
at afbryta hans tankfullhet: — ni har sett 
Göthiska kyrkor uti England och Tyskland, 
och ni har såkert anmärkt at de hafva en 
mera dyster caracter ån denna. De österländ
ska folkslagens Catholicism hade någonting my
stiskt; men vår talar til inbillningen genom 
de yttre föremålen. Michael Angelo sade då 
han såg dipolen på Pantheon: “jag skall up- 
höja den i luften”; och i sanning år St. Pe
ter et tempel byggt på en kyrka. Det gif- 
ves någon förbindelse emellan de antika re
ligioner oeh christendamen uti den verkan 
iforn det inre af denna byggnad går på in
billningen. Jag går ofta hit at spatsera för 
at gif va rain sjal tilbaka den renhet som hon 
ibland förlorar. Åsynen af et sådant monu
ment år lik en beständig och fixerad musik 
som vantar er för at hugna er då ni nalkas 
den ; och visserligen böra vi råkna til ansprå
ken på vår nations åra, kyrkans styresmans 
tålamod, driftighet oeh oegennytta , som hafva 
under ethundradefemtio år upoflrat så mycket 
penningar och arbete för at fullfölja en bygg- 

etd hvaraf de som styrde den, ej kunde hop-



pas fa njuta fragten *). Det år åfven en 
tjenst åt allmänna moralitéten at skanka en 
nation en sinnebild afså många ådla och skona 
idéer. — Ja, svarade Oswald, har hafva 
konsterna storhet; inbillningen och upfinnin- 
gen åro fulla af snille: men huru år menai- 
skans värdighet försvarad? hvilka stiftelser! 
hvilken svaghet uti de flasta af Italiens sty
relser! och likvål hvilken tråldom uti sinne
na! — andra folkslag, afbröt Corinna, haf-i 
va varit slafvar som vi, men vi halva åtmin
stone inbillningen som låter oss drömma om 
et annat ode. Vi år o slafvar, men altid. rysan
de slafvar såger Alfieri, den stoltaste af våra 
moderna författare. Det gifves så mycken 
sjal uti våra sköna konster, at en dag vår 
caracter skall kanske blifva lik vårt snille.

Se, fortfor Corinna, dessa bildstoder 
som stå på grafvarne; dessa taflor uti mosaik r 
tålige, och trogne copior af våra stora måsta- 
res yppersta arbeten. Jag undersöker aldrig 
St. Peter styckevis, ty jag ålskar ej at dår 
uptåcka dessa mångfaldigade skönheter . som 
något litet förstöra det helas intryck. Men

* ) Ma» pBstav at denna St, Petri kyrka Sr en af-'de for 
namsta orsaker til reformationen, emedan lion kosta» 
pSfVarne sa ansenliga penningesummor, at de derfo** 
må*t utvidgat mängds» ef aflatebrefven.
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hvad Ir dâ det monument i det hela, dår 
sjelfva menniskosnillets högsta mästerstycken 
synas som ofverflodiga prydnader ! Detta tem
pel år som en verld for sig sjelf. Man fin
ner dår en fristad for köld och hetta. Det 
har sina egna årstider, sin eviga vår som al
drig andras af den yttre luften. En under
jordisk kyrka år byggd under de betåckta gån- 
game af detta tempel ; påfvame och il ers 
främmande regenter åro dår begrafne ; Christi
na efter sin afsågelse, och fibre af huset Stu
art sedan deras dynasti blef störtad. Sedan 
långre tid tilbaka år Rom en fristad för jor
dens landförviste ; år icke Rom sjelf störtadt I 
från tronen? dess åsyn tröstar de konungar 
som deltagit i dess öde.

Stall er hår, sade Corinna tillord Nel- 
vil, bredvid altaret midt under cupolen, så 
skall ni se de döda genom gallren under vå
ra fotter, och då ni uplyfter ögonen skola 
edra blickar knappast hinna spetsen af hvalf- 
Vet. Denna dôme, redan nedifrån betragtad, 
ingifver en kånsla af båfvan. Man tror sig 
se afgrunder utsträckta öfver sitt hufvud. Alt 
hvad som år utom en viss proportion, föror
sakar den inskränkta mehniskan en oöfver- 
vinnerlig fruktan. Hvad vi begripa år likaså 
oiydeligt som det obekanta, metf vi hafva
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vant oss vid vårt vanliga mörker , då der emot 
nya mystérer förfåra oss och aldeles förvir
ra våra förmögenheter.

Hela denna kyrka år ornerad med antik 
marmor, och dessa stenar veta mera ån vi om 
förflutna sekler. Se dår Jupiters bild, livar- 
af man gjort en St. Peter da man satt en 
strålkrets omkring hans hufvud. Allmanna ut
trycket af detta tempel caraeteriserar fullkom
ligt blandningen af mörka dogmer och lysande 
ceremonier; ängslighet uti idéerna, men uti 
tillämpningen: söderns vekliga liflighet; strån
ga meningar, men ganska ljufva. uttydningar; 
den christna théologien, och hedendomens 
bilder; Inteligen den måst undransvårda för
ening af glans och majestät som år möjlig at 
gifva för menniskan åt sin dyrkan for gu
domligheten.

De grafvar som åro prydda med de sköna 
konsternas underverk föreställa ej döden un
der någon förfärlig utsigt. De åro vål ej al
deles såsom de gamles, hvilka på sarcofager- 
na tecknade dansar och lustspel, men tankan 
ledes från jbetragtandet af likkistan genom 
snillets mästerstycken. Dessa återkalla odöd
ligheten åfven på dödens altare, och inbili- 
ningen, uplifvad af den beundran de ingifva» 
kånaer éj som uti norden' tystnaden och köl-
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den, grafvarnes orörlige våktare. — Utan tvi t— 
yel, sade Oswald, vilja vi at sorgen skall 
©mgifva döden, och åfven innan vi blefvo 
uplysta af christendomens ljus, har vår gam
la mythologi, vår Ossian, ej omgifvit grafven 
af annat ån saknader och sorgsånger. Hår 
vill ni blott glömma och njuta; jag vet ej 
om jag ville önska at eder sköna himmel 
gjorde mig detta slags. goda. — Tro likvål ej, 
återtog Corinna, at vår caracter år vack
lande och vårt omdöme lättsinnigt. Blott få
fängan ger låttsinnighet; sorglösheten kan gif- 
va några ögonblick af glömska och sörnnag- 
tighet åt lifvet, men den hvarken förbrukar 
eller bortvissnar hjertat; och olyckligtvis för 
oss kan man utgå utur detta tilstånd genom 
mera djupjjp och starka passioner ån som kun
na fattas af ståndigt sysselsatta sjålar.

Vid slutet af dessa ord nalkades lord Nel- 
vi I och Corinna kyrkans port. — Ånnu 
den sista blicken på denna omåtliga helge
dom, sade hon til lord Nel v il. Se huru 
litet menniskan år i närvaro af religionen, åf
ven då vi ej kunna betragta annat ån bennes 
materiela sinnebilder! se hvilken orörlighet, 
hvilken varagtighet menniskorna kunna gifva 
åt sina verk, då de likvål sjelfva gå så hastigt 
förbi, och blott genom snillet kunna ölver-
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ïelva sig ! detta tempel åren bild af det oand
liga; clet gifves. ingen gråns for de känslor 
det upvåcker, for de idéer det framställer, 
for den oräkneliga mångd af år som det åter
kallar for eftertankan, antingen i det förflut
na, eller i framtiden; och då man går der- 
utur, tyckes man ôfvergâ Iran himmelska tan
kar til jordiska inter essen, och från den an- 
dågtiga evigheten til tidens flygtiga luft. — 

Corinna an markte for lord Nelvil vid 
utgången ur kyrkan at på dess portar voro 
uti basreliefer föreståldte Ovidii métamorpho
ser. — Man stöter sig ej uti Rom, sade hon, 
oiVer hedendomens bilder, då de blott åro 
helgade af de skona konsterna. Snillets un
derverk upvåcka altid i sjålen et andågtigt in
tryck; och vi gifva en skatt åt Christna lå
ran af alla de mästerstycken som de ari dra 
lårorna hafva ingifvit. — Oswald smålog vid
denna uttydning__ Tro mig, mÿlord, fortfor
Corinna, det finnes mycken uprigtighet uti 
de nationers känslor hvilkas inbillning år myc
ket liflig. Men i morgon om ni behagar skall 
jag föra er til Capitolium. Jag hoppas at jag 
har ånnu många utvandringar at föreslå er-: 
då de blifva slut, reser ni då bort? blir ni 
ej . . . Hon stadnade, rådd at redan hafva 
sagt för mycket — Nej Corirmas svarade
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Oswald, jag skall ej försaka denna skymt af 
sållhet som kan hån da en skyddsängel låter 
lysa for mig från himlen. —

--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— -

FJERDE CAPITLET.

*24

Dagen derpå foro Oswald och Corinna 
ut med ånnu mera förtroende och lugn. De 
voro vånner som reste tilsammans; de börja
de såga vi. Ack hvad detta vi uttaladt af 
kårleken, år rörande! Hvad innehåller det ej 
för förklaringar, blygsamt men likvål lilligt 
uttryckta!— Vi fara då til Capitolium, sade 
Corinna. — Ja vi fara dit, sade Os.wa Id, 
och hans röst förstod at såga alt med så en
kla ord, ty tonen var så öm och full af 
ijuihet. — Det år från höjden af Capitolium, 
sådant det nu år, sade Corinna, som vi 
lått kunna uptåcka de sju kullarna; vi sko
la sedermera styckevis betragta dem; alla bi
behålla ånnu spår utaf historien. .—

Corinna och lord. Mel vil följde i bör
jan hvad man kallar den heliga vågen eller 
triumph vågen. — Dm. char har gått fram hår, 
sade Oswald til Corinna? — Ja svarad©

i
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hon, detta gamla stoft skulle förundra sig at 
båra eri sådan char; men sedan romerska re« 
publiquens tid hafva så många brottsliga spår 
blifvit intryckta på denna våg, at den kånsla 
af vördnad den fordom ingaf år mycket för
svagad. Corinna låt sedan föra, sig til fo
ten af nuvarande Capitolii trappa. Ingången 
til gamla Capitolium var genom Forum. — Jag 
skulle önska, sade Corinna, at denna trappa 
vore den samma upför hvilken Scipio steg då 
han satte åran emot förtalet, och gick til tem
plet at tacka gudarne for de segrar han vun
nit. Men denna nya trappa, men detta nya 
Capitolium har blifvit byggt på det gamlas 
ruiner, for at emottaga den fridsamme magi- 
stratsperson som nu ensam bår det omåteliga 
namnet af romersk rådsherre, fordom et fö
remål för hela jordens vördnad. Nu hafva vi 
ej hår annat - ån namn ; men deras harmoni, 
men deras antika vårdighet verkar altid en 
slags skakning, en tåmligt ljtif kånsla, blan
dad med nöje och saknad. Jag frågade här
omdagen en fattig qvinna livar hon bodde? 
JPå den Tarpeïska klippan, svarade hon; och det
ta ord, fastån beröfvadt de idéer hvilka der- 
vid fordom voro fastade, vérkar ånnu altid på 
inbillningen. _
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Oswald och Corinna stadnade for at 
betragta de två basaltlej'on som man ser vid 
foten af Capitolii trappa *). De komma från 
Egypten; de egyptiske bildhuggarna fatta dju
rens skapnad med mycket mera snille ån men- 
niskans. Dessa Capitolii lejon åro ådelt lug
na, och deras physionomi år et sannt ut
tryck af lugnet i styrkan.

Ej långt ifrån dessa lejon ser man en 
stympad bildstod af Rom, hvilken de mo
derna Romare hafva satt hår, utan at be
sinna at de på detta sått gåfvo eri fullkom
lig sinnebild- af Rom i sitt närvarande til— 
stånd. Denna bildstod har hvarken hufvud 
eller fotter, men uti den kropp med drape
rier som återstår finnas ånnu antika skon- ' 
heter. Vid ofversta delen af trappan åro
tvånne colosser som tros forestalls Castor och 
Pollus, sedan Marii trophéer, sed$n tvånne 
militairiska colonner som tjente at mata den 
romerska verlden, och Marc-Aurels bildstod
til håst, skön och lugn bland dessa sårskilta

♦

*) Mineralogister forsåkra at dessa lejon ej ar o af basalt , 
emedan den vuleaniska sten som man nu ntmlrker med 
detta namn, ej kan finnas i Egypten; men då Plinius 

- kallar den egyptiska sten basalt, livaraf dessa lejon 
blifvit huggne, och då konsternas historieskrifvare, 
Winkeiman, afren bibehåller detta namn, har jag åf~ 
veu trott kunna befjeiia mig deraf.



minnen. På detfa vis år allting dår, de he
roiska tiderna af bildade genom Dioscurerna, 
republiquen géhom lejonen, de inbördes kri
gen genom Marins, och kejsarnes skona tid 
genom Marc-Aurel.

Då man går up til det moderna Gapi to
ll um, ser man til höger och vänster tvånne 
kyrkor som åro byggda på ruinerna af Jupi
ter Feretriani och Jupiter Capitolini tempel. 
Framför Vestibülen år en fontaine som före
stås af tvånne floder, Nilen och Tibern, til
lika med Romuli varginna. Man nåmner 
ej Tiberns namn såsom vanliga floders; det 
år et af Roms nöjen at såga: kör til stränderna 
ttf Tibern; låtom oss fara of ver Tibern. Då 
man utsäger dessa ord tycker man sig fram
kalla historien och uplifva de döda. Då man 
far in til Capitolium från Forum, finner man 
til höger de Mamertinska fängelserna. Dessa 
fängelser byggdes i början af Ancus Martins, 
©ch voro då åmnade för vanliga brottslingar; 
men Servius Tullius lått inrätta under jorden 
ånnu mycket grymmare för statsbrotrslufgSk, 
liksom desse ej skulle förtjena mera mildhet 
efter det kan finnas välmening uti deras brott 
Jugurtha och Catilinas medbrottslige dogo uti 
dessa fängelser. Man såger också at den he-
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lige Peter och Paulus varit dar inheslutne. 
Pâ andra sidan om Capitol mm år den Tar- 
peïska klippan ; vid foten af denna klippa fin
ner man nu et hospital som kallas Tröstens 
hospital. Det tyckes som ålderdomens strånga 
meningar och christendomens ljufhet åro uti 
Rom på detta sått sammanbundne genom se
derna, och visa sig for ögat liksom for ef- 
tertankan.

Då Oswald och Corinna kommo högst 
up i tornet på Capitolium, visade honom 
Corinna de sju kullarna, staden Rom forst 
inskrånkt til Palatinska berget, ånteligen til 
Servii Tuliii murar som innesîôto de sju kul
larna, och sist til Aureliani murar som ånnu 
utgöra omkretsen för största delen af Rom«. 
Corinna påminte om Tibulls och Proper- 
tii versar, som åro stolta ôfver den svaga 
början hvarifrån verldens herradöme utgick *). 
Palatinska berget var ensamt någon tid hela 
Rom; men til slut upfyllde kejsarnes palats

ensamt
Carpite nunc, tauri, de septem collibus herbas, 

dum licet. Hic magras jam locus urbis eric.
Tibullxis:

Hecquodcunque vides, hospes, quam maxima Roma est„ 
mtte Phrygem Niuean col lis et herla fuit, <2rc.

JJ.ropçrtiu ».
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feïisamt det utrymme som varit tilråekiigt for 
en nation. En poet uti Neros tid gjorde vid 
detta tilfålle följande epigram: Rom skall snart 
blifvå blott et palats. Flytten til Veijes, romare, 
0m ^ott defta palats ef redan också intagit -Veijes.

De sju kullarne åro oandligt mindre Up- 
ähojda ån fordom dâ' de fortjente namnet af 
branta berg. Det moderna Rom år nphöjdt 
fyratio fot öfver det gamla Rom. De dalar 
som åtskiljde klipporna åro nåstan upfyllda 
al tiden och ruiner efter byggnader; men 
ivad som ar ännu mera besynnerligt år at 

en mängd al: sönderslagna vaser har tilskapat 
tvanne nya kullar a), och dessa framsteg eit
ler snarare splittror af uplyshingen åro nå
stan en bild af de moderna tider, da de såt
ta bergen i ,samma höjd med dalarne, och 
Utplåna uti moralen som i physiken alla da 
uivona olikheter som naturen stiftat, och som 
pryda hennes utsigter.

T-ie andra kullar b), hvilka ej förstås un— 
der de sju namnkunniga, gifva staden Rom 
något så pittoreskt, at hon åi kanske den enda 
stad soin genom sig sjelf och genom sin egen 
omkrets framställer så prågtiga synpuncter*

a) Monte Citorio octx Testacioi 
bj Janiculus, Vaticana och Mario.
Del. i%
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Man finner dar en så anmärkningsvärd bland
ning af ruiner och byggnader, af landtfalt 
och öknar, at man kan se Rom på alla si
dor, och altid se en tråffande talla j uti det 
motsatta perspective!.

Oswald kunde ej tröttna vid at åskåda 
det gamla Rom ifrån den höjd dit Corinna 
fört honom. Historiens läsning, de eftertan
kar hon upfordrar, verka mycket mindre på 
vår sjål ån dessa oordentliga stenar, ån des
sa ruiner som åro blandade med de nya bo- 
ningarne. Ögonen hafva et synnerligt valde 
ofver sjålen; sedan man sett Roms ruiner tror 
man på de gamle Romare liksom man hade 
lefvat på deras tid. Snillets minnen förvårfvas 
genom låsning. Inbillningens minnen upkom- 
ma af et mera omedelbart och mera förtroligt 
intryck, som gifver lif åt tankan, och gor osä 
nåstan til yitnen af hvad vi hafva lart. Utan tvif— 
vel stores man af alla dessa moderna byggna
der som blanda sig med de antika ofverlef- 
vor; men en portique som står bredvid et 
ödmjukt tak, men colonner emellan hvilkä 
små kyrkfönster aro inrättade, en graf som 
tjenar til fristad för et helt landtlikt hushåll, 
upfordra en blandning af stora och enkla idéer, 
et slags uptåcktsnoje som ingifver et oafbrutit 
intéresse. Alt år vanligt, alt år prosaiskt uti

i5o
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Vara allmånna europeiska stader-, och Ront 
mer an de andra framställer den sorgsna taflatt 
af elånde och förnedring; men snart påmin
ner en bruten colonn, en haliförstord basre
lief, stenar, af de gamle architecter samman
bundna pâ et ofôrstôrligt satt, om menniskans 
eviga tilvarelse, om en gnista af gudomlighe
ten , och at man ej bor tröttas vid at utveck-* 
la den hos sig sjelf Och at uplifvä den hos 
andra.

Detta Forum, hvars omkrets år så inskränkt 
och som har sett så många underverk, år et 
tråfiande bevis af men niskans ’ moraliska hög
het. Da jorden i Roms sista tider var ttn- 
dergifvit herrskare utan åra, tinner man hela 
secler om hvilka historien knåpt kan påmin
na några händelser; och detta Forum, et gan
ska ringa rum, inedelpuncten af en då ganska 
inskränkt stad, och , hvårs kringbyggare strid— 
de om utrymmet sig emellan, har ej detta Fo
rum, genom de minnen det återkallar, sys
selsatt alla tiders stora snillen? Vi àgna då 
evig åra åt alla fria och modigä folkslag, ef
ter de kunna på detta sått låsta efterVerldeM 
blickar !

Corinna dnmårkte for lord N el vil at 
man uti Rom uptåckte ganska få spår efter 
de republikanska tider, Canaler och vatten»



ledningar, byggda under jorden, voro konun- 
garnes och republiquens högsta yppighet. Från 
dessa tider hafva vi blott nyttiga byggnader, 
grafvårdar upresta åt minnet af deras store 
mån, och några tempel af tegel som Innu 
finnas. Det år först efter Siciliens eröfring 
som Romarne gjorde bruk af marmor til 
deras monumenter; men man behöfver blott 
se de rum dår de stora gjerningarne hån dt, 
för at . röna en obeskriflig rörelse. Det år åt 
denna själens ställning som, man hör til— 
råkna vallfarternas 1 andågtiga vålde. De ge
nom historien namnkunniga landskaper, ålven 
då de ej mera hafva qvar deras store man 
och deras monumenter, utöfva likval mycket 
valde öfver inbillningén. Det som traffade 
blicken år ej mera til’, men minnenas tjus
ning blir qvar.

Man ser ej mera på Forum något spår af 
den namnkunniga tribun hvarifrån romerska 
folket blef styrdt af vältaligheten; man fin
ner dår Innu tre colonner af et tempel som 
uprestes af Augustus til den dundrande Jupi
ters åra, då åskviggen föll ned vid hans sida 
utan at skada honom; en triumphbåge åt Sep- 
timius Severus som senaten upreste til be
löning för hans bedrifter. Namnen af hans 
bagge söner Caraçalla och Geta voro in-
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grafde på bågans fronton, men då Caracalla 
hade låtit mörda Gota, låt han borttaga hans 
namn, och man ser ånnu spår efter de bort
tagna bokståfverna. Långre bort år et tempel 
åt Faustina, tecken af Marc-Aurels blinda svae- 
het; et tempel åt Venus, som i republiquens 
tid var helgadt åt Pallas; ånnu. på långre af~ 
stånd ruinerna af tvånne tempel helgade åt so
len ocii månan, byggde af kejsar Adrianus, 
som var afvundsjuk på den namnkunnige gre
kiske architecten Apollodoms, och låt aflifva 
honom for det han tadlat proportionerna uti 
hans byggnad.

På andra sidan af torget ser man rui
nerna efter några monumenter som voro hel
gade åt mera ådla åndamål, åt mera rena min
nen. Colonner af et tempel som man tror 
vara åt Jupiter Stator, den Jupiter som hin
drade romarne at nånsin fly för sina fien
der. Afven en colonn, som man såger va
ra en iemning af Jupiter beskyddarens tem
pel , helagen efter berättelse, ej långt .från den 
afgrund dit Curtius störtade sig. Afven colon
ner af et tempel, uprest, somliga saga åt 
enigheten, somliga åt segren. Kan hånda at 
et stridbart folk förblandar dessa tvånne idéer, 
och tro at ingen verklig fred kan gifvas förr
än de inkräktat iorden? Vid yttersta andan

__



af Palatinska berget upreser sig en skon tri- 
umphbåge agnad åt Titus lör Jerusalems er
bring, Man påstår at Judarne i Rom aldrig 
gå under denna båge, och man visar en liten 
våg som de sågas taga for at undvika den, 
1'ör Judarnes åra horde man önska at denna 
aneodöt vore sann; långa liogkomster passa 
för långa olyckor.

Ej långt derifrån år Constantins båge, 
prydd af några basreliefer tagne från Trajani 
forum af de Christna, som ville pryda et ma- 
nument helgat åt hvilans grundlåggare, hvilket 
var Constantins namn. Konsterna voro vid 
denna époque redan i förfall, och man skot- 
lade forntiden för 4 hedra nya bedrifter. 
Dessa triumphp ortar som man ånnu ser i Rom, 
îudVa förevigat, så långt menniskorna kun~ 
pat, de hedersbevisningar som gifvss åt åran. 
På deras spetsar var et rum för ilöjtspelare 
och musikanter, på det at segervinnaren, då 
hap for förbi, skulle blifva förtjust på en 
gång af musique och beröm, och på en gång 
smaka alla de måst uphöjda njutningar,

Midt emot dessa tri iumphbågar åro ruiner 
efter fredens tempel byggt af Vespasianus; 
detta var så ornerat med guld och bronze in- 
våndigt, at då det förtärdes af en eldsvåda, 
fiuto Ms b ommar af glödgade metaller lada
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tied til Forum. Ånteligen slutar Coliséen, Roms 
skönaste ruin, den ådia omkrets dår hela hi
storien visar sig. Denna stolta byggnad, livar- 
af nu blott stenarne, blottade från guld och 
marmor åro q var, t j ente til bana for fåktar- 
ne dâ de stridde mot de vilda djuren. På 
detta sått roade man oqh bedrog det romer
ska folke t genom starka uprôrelser, dâ de natur
liga kånslorna ej mera kunde göra någon ver
kan. Man gick in til Coliséen genom tvånne 
portar, hvaraf den çna var helgad åt seger- 
vinnarne, och den andra åmnades af bortföra 
de döda. Besynnerligt föragt för mennisko- 
slågtet, at redan förut beståmma en menni- 
skas lif eller död til blotta tidsfördrifvet af 
et skådespel! Titus, den mildaste af kej- 
sarne, ågnade denna Colisée åt det romerka 
folket, och dessa undransvårda ruiner aga 
en så skön caracter af prägt och snille, at 
man frestas at förvilla sig om den verkeliga 
storheten, och at gifva åt konstens mäster
stycken den beundran som blott borde gilyas 
åt monumenter helgade åt adla stiftelser.

O swald delade ej Corinnas beundran; 
då han betragtade dessa fyra gallerier, dessa 
fyra byggnader som upliöja sig öfver hvar- 
andra, denna blandning af ståt och förfall, 
som pä en gång ingifver vördnad och rörelses
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sag han blott herrskarnes yppighet och slaf- 
varnes blod, och kånde en motvilja for de skö
na konsterna, hvilka aldrig hafya alseende 
på ändamålet, utan slösa deras gåfvor ofver- 
alt hvar man vill an vånda dem. Corinna 
bjöd til at ôfvervitma denna sinnesstållnmg. —* 
Ni måste aflågga, sade hon til lord N el vil, 
edra strånga grundsatser öm moral och rätt
visa, då ni betragtar Italiens monumenter j 
jag har sagt er förut at- de til största delen 
återkalla, snarare de antika formernas smak
fulla och lysande prydlighet, ån den romer
ska dygdens ärofulla epoque. Men finner ni 
ej några spår af de första tidernas moraliska 
Storhet uti den jättelik a yppigheten af de'mo- 
;numenter som hafva efterföljt dem? Sjelf- 
va det romerska folkets föi^iedring år ånnu 
vördnadsvåckande 5 dess sorg öfver den förlo
rade' friheten betåcker jorden med underverk, 
och de idéal a skönheterna bjuda til at trösta 
menniskan för den verkeliga ooh sanna vär
dighet som ho» förlorat. Se dèssa omåteliga 
bad , hvilka voro öpna för alla de som vil
le njuta deras orientaliska vallust; denna cir
cus som var åmnad åt elefanterna som skul
le strida med tigrar ; dessa vattenledningar som 
på en gång gjorde hela banan tii en sjö dår 
strider upfördes med galer er j. dessa kroko di-

i 36
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1er som syntes på samma rum dår lejon för
ut visat sig ■ sådan var Romanies yppighet 
då de satte sitt högmod uti yppigheten. Des
sa obelisquer förda från Egypten, och rofv-a- 
de från Africas grafvar för at pryda de Ro
mares ; denna mångd af bildstoder som for
dom fans uti Rom, .kan ej anses som en onyt
tig och prunkande ståt af Asiens despoter: 
det år Roms, jordens besegrares snille, som 
konsterna halva iklådt en yttre form. Det 
år en slags trollkonst i denna prägt, och dess 
poetiska glans inger glömska af både dess ur
sprung och dess åndamål. —

C ori n n as vältalighet upvåckte O sw al d s 
beundran, men ej hans ofvertygelse; han'sök
te ofveralt en moralisk kånsla, och konster
nas hela trollkraft kuride aldrjg upfylla hans 
fordringar. Då kom Corinna ihog at hår 
på samma rum hade de förföljda christna dödt 
som offer för deras ståndagtighet ; och då hon 
visade lord N el v il de altaren som voro up- 
resta til åra för deras qvarlefvor, och denna 
korsets våg. som följes af botgjörarp til fots 
vid yttersta kretsen af den verldsliga höghe
tens prågtiga lemningar, frågade hon honom 
om detta martyrernas stoft ej sade någonting 
til lians hjerta? -— visserligen, svarade han, 
beundrar jag djupt denna själens och viljans,



kraft emot smårtan och döden: en tip o firings 
hvilken som hålst, år skönare och mera svår 
ån alla själens och tankans utflygter. En np- 
lifyad inbillning kan framskaffa underverk af 
snillet, men det år blott genom uppffring åt 
sina meningar eller sina kånslor som man 
verkeligen år dygdig: då blott år det som den 
himmelska magien utöfvar våldet ofver den 
dödliga menniskan. — Dessa så ådla och re
na ord förvirrade likvål Corinna; hon såg 
på lord N el v il, och slog sedan ned ögonen; 
och fastån han i detta ögonblick tog hennes 
hand och tryckte den mot sitt hjerta, ryste 
hon likvål vid den tankan at en sådan man 
skulle kunna upoffra både tindra och sig sjelf, 
blott for den dyrkan a£ opinioner, grundsat
ser och skyldigheter, hvaraf han gjort y al,

FEMTE CAPITLET.

Efter utvandringen til Capitolium och Forum 
anvånde lord N el y il och, Corinna två da
gar at öfverse de sju kullarna. Homarne gjor
de fordom en fest til de sju kullarnas åra: 
dessa berg inneslutne i Roms sköte åro en af
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dess originala skönheter; och man begriper 
lilt huru-karleken til fäderneslandet gjorde sig 
et nöje af at fira denna besynnerlighet. ,

Da Oswald och Corinna föregående 
dagen sett Capitolinska berget, började de sin 
resa til det Palatinska. Kejsarn es palats, det 
så kallade guldpalatset, intog det fordom helt 
och hållit. Detta berg utvisar nu blott qvar- 
lefvorna deraf. Augustus, Tiberius, Caligula 
och Nero bafva byggt dess fyra sidor, och 
stenar betåckta med frodiga plantor, utgöra 
alt hvad nu år qvar; naturen har dår återta
git sitt valde ofver menniskornas arbeten, och 
blomstrens skonhet tröstar ofver palatsets rui
ner. Uti konungarnes och republiquens tid 
bestod yppigheten blott uti pv.blika byggna
der; enskilta5 hus voro ganska små och en
kla. Cicero, Hortensius, Gracherna, bodde 
på detta Palatinska berget, som uti Roms 
fûrnedringstid knapt var nog til en enda mans 
boning- Man söker förgåfves. hår de bågge 
lagerträd som voro planterade framför Augu
sti port, krigets lager, och de sköna konster
nas soro odlades af freden; bågge hafva för
svunnit.

Jlnnu år qvar på Palatinska berget några 
rum af Livias bad; man visar dår de tomma 
rummen efter de ydla stenar soro man den

î^9



tiden slösade på plafonderna liksom en van
lig prydnad, och man ser dår ånnu målnin
gar hvilkas fårgor åro fullkomligt oskadade ; 
sjelfva fårgornas forgånglighet okar förundran 
at se, dem bibehållna, och nårmar oss til de 
förflutna tider. Om det år sant at Lfvia för
kortade Augusti dagar, var det säkert i et af 
dessa rum som denna ogerning blef beslutad, 
och verldens beherrskares blickar, förrådd uti 
sin måst förtroliga tilgifvenhet, hafva kanske 
fastat sig på någon af dessa tafior hvilkas 
vackra blomster ånnu åro til. Hvad tänkte 
han på sin ålderdom om lifvet och dess ståt ? 
påminde han sig sina proscriptioner eller sin 
åra? fruktade, eller hoppades han et lif efter 
detta? och den sista tankan, som uptåcker 
alt för menniskan, den sista tankan af jor
dens beherrskare, irrar hon ånnu under des
sa hvalf? *)

Det Äventinska berget visar here spår af 
romerska historiens första tider ån något af 
de andra. Just midt emot det palats som 
byggdes af Tiberius, ser man minerna efter 
frihetens tempel, byggt af Grächernås far. 
Vid foten af detta berg var et tempel ågnat

* ~J Augustus bief död vid Nola, just då han skulle resa, 
til Bmndisiska hilsovatnen, som voro honom foreskref- 
iie ; men han reste döende från Rom.
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åt manliga lyckan af Servius Tullius, for at 
denned tacka gudarne som låtit honom up- 
höjas til konung fastån lian var född trål. 
Utom Roms murar finner man åfven qvarlef- 
vorna af et tempel ågnat åt qvinliga lyckan, 
då Ve tur ia afhöll Coriolan. Midt emot Aven- 
tinska berget år berget Janicuius, dar För
senna upstålde sin armee. Det var fiamfor 
detta berg som Horatius Codes lat bakom 
sig uprifva bryggan som förde til Rom. Grund
valen til denna brygga år ånnu qvar: vid 
stranden af iloden ar en triumfbåge byggd 
af tegel, lika enkel som den gjerning var stor 
livars minne den firar. Denna båge påstås 
vara uprest åt Horatius Codes. Midt på Ti
bern ser, man en ô som uplömmit genom 
sådeskårfvar skördade på Tarqvins falt, och 
hvilka långe kastades i floden, ty det romer
ska folket ville ej begagna dem af fruktan 
för de olyckor som dermed ansågs förenade. 
I våra dagar skulle man svårligen kunna fa
sta en nog kraftig förbannelse vid rikedomar- 
ne at hindra en livar at betjena sig deraf.

Det var på Aventinska berget som tem
plen åt Patriciska och .Plebeijska blygsamhe
ten voro belågna. Vid foten af detta berg 
ser man Vestas tempel, som måstan ånnu 
helt och hållit år bevaradt, oagtadt Tiberns of-

i4i
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Yersvamningar off a hafva hotat det. Ej långt 
derifrån åro qvarlefvor af ct fängelse for 
skuld, clår det vackra och allmåmt kånda dra
get af sonlig kårlek såges hafva förefallit. Det 
år åfven på deLta samma stålle som Clelia 
och hennes följeslagerskor, fångne af Por
senna, simmade öfver Tibern for at komma 
åter til romarne. Detta Aventinska berget 
hvilar sjålen från de smärtsamma minnen sont 
återkallas af de andra, och dess utseende år 
skönt liksom de minnen det framställer. Mari 
hade gifvit namn af den skona stranden (put- 
chrum littus) åt kanten af den flod som år vid 
foten af denna kulle. Hår spatserade Roms 
oratorer då de gin go ut af Forum; hår möt
tes Pompejus och Cesar såsom simpla med
borgare, och bjödo til at intaga Cicero, hyarS 
oberoende vältalighet den tiden var dem me
ra til nytta ån sjelfva deras mågtiga arméer.

Skaldekonsten kommer åfven at försköna 
denna ort. Virgilius har satt Caci grotta pa 
Aventinska berget, och romarne, som åro så 
stora genom historien, åro det åfven genom dé 
hjeltedigter hvarmed poeterna hafva prydt de
ras fabellika ursprung. Ånteligen då man of- 
vergifver Aventinska berget, blir man varse 
Nicolai Rienzi fordna hus, hvilken förgåfveä 
bjöd til at uplifva de gamla tiderna uti do
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nyare, och detta ehuru svaga minne vid si
dan af de andra, gifver ån nu mycket at tan
ka. Berget Cælius år anmärknings v årdt for 
de ruiner man dår ser efter Pretorianska och 
de främmande soldaters låger. Man har fun
nit denna inscription på ruinerna af de bygg
nader som voro inrättade at hysa dessa sol- > 
dater: åt de främmande lägers heliga genie. He
ligt i sanning för dem hvars magt det uppe
höll! hvad som nu år qvar efter dessa anti
ka caserner, ger anledning at dömma at de 
varit byggda i likhet med kloster, eller sna
rare at klostren blifvit byggda efter samma 
modell.

Esquilinska berget kallades poeternas berg, 
efter Mecenas hade sitt palats på denna kul
le, och Horatius, Propertius och Tibullus 
halva också bott dår. Ej långt derifrån åro 
ruiner elter Titi och Trajani bad. Man tror 
at Raphael tagit modellet til sina arabesquer 
af frescomålningarne på Titi bad. Hår har 
man åfven uptåckt Laocoons grouppe. Vatnets 
friskhet ger en sådan kånsla af nöje uti de 
varma lånderna, at man altid förenade all 
yppighetens ståt och alla inbillningskraftens 
njutningar på de rum dår man badade sig. 
Romarne utsatte dår både målningens och 
sculp turens mästerstycken. Het yar vid lam-



pors sken som de åskådade dem, ty af des
sa byggnaders construction finner man at da
gen aldrig dår inträngde, och at man på det
ta sått ville forsvara sig for solstrålarna hvilka 
i södern åro så smärtsamma. Då man be- 
tragtar hvilka synnerliga fôrsiglighetsmâtt de 
gamle tagit emot hettan, skulle man kunna 
tro at climate t då var ånuu mera brånnande 
ån i våra dagar. Det var uti Caracallas bad 
som den Farnesiska Hercules, Flora och Dir- 
cés grouppe voro placerade. Bredvid Ostia har 
man uti Neros had funnit Apollo de Belve
dere. Kunde man tro at ej Nero vid åskå
dandet af denna adla figur skulle rönt några 
ådelmodiga kånslor!

Bad och skådeplatser åro de enda slags 
byggnader af dem som voro helgade åt all- 
mlnna nöjen, hvaraf finnas spår i Rom. Blott 
af Marcelli theater åro ånnu ruiner qvar. 
Plinius beråttar at man har sett trehundrade 
sextio marmorcolonner och tretusende bild
stoder på en theater som blott skulle hafva 
några dagars bestand. Stundom upreste ro- 
marne så fasta byggnader at de emotstodo 
jordbåfningar ; stundom roade de sig med at 
upoffra omåtliga arbeten på byggnader som 
de sj eifva förstörde d,å högtidligheten var

förbi :
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forbi : de lekte således med tiden under alla 
dess former. Romarne voro dessutom ej 
som grekerna passionnerade for dramatiska 
föreställningar ; de sköna konsterna florerade 
i Rom -blott genom grekiska artister och ar
beten s och den romerska storheten visade sig 
mera uti byggnadskonstens colossaliska prägt, 
ån uti inbillningskraftens mästerstycken. Den
na gigantiska yppighet, dessa rjkedomarnes 
underverk hafva en hög vårdighet i caracte- 
ren: det var ej mera frihet , men det var al
tid magt. De monumenter som ägnades åt 
allmånna baden kallades provincer ; man för
enade där alla de sarskilta productioner och 
inrättningar som kunna finnas uti et helt 
landskap. Den Circus i kallad Circus maxi- 
mus) al hvilken man anpu ser qvarlefvorna, 
var så nåra intil kejsarnes palats, at Nero 
från fönstren deraf kunde gifva signal til 
spelens början. Circus var nog stor at in
rymma trehundradetusen menniskör. Nåstan 
hela nationen var road på en gång. Dessa 
cmåtliga högtider kunde anses som en slags 
instiftning för menigheten, hvilken förenade 
alla til nöjet som fordom förenade sig til åran, 

Qvirinalska och Viminalska bergen åro 
hvarandra så nåra at de svårligen kunna åt- 
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skiljas: det var dår som Pqmpejus och Salus- 
tius fordom bott; det år också dår som Påf- 
varne nu hafva utvalt sin boningsplats. Man 
kan ej göra et steg uti Rom utan at jåmföra 
det närvarande med det förflutna, och de 
sårskildta förflutna sig emellan. Men man la
res at lugna sig ofver sin tids händelser då 
man ser den eviga forånderligheten af men- 
niskoslågtets historia; och man har et slags 
blygsel at visa s'ig uprörd i så många seklers 
nårvaro, hvilka alla hafva förstört deras före
trädares arbeten.

Vid de sju kullarnas sidor, eller i deras 
sluttningar, eller på deras toppar, ser man 
upresta en myckenhet klockstaplar, obeli sker, 
Trajanska colonnen, Antoninska colonnen, 
Contis torn hvarifrån man påstår at Nero har 
åskådat romerska branden, och St. Peters cu- 
pol som herrskar ofver alt livad som herr- 
skar. Luften tyckes vara befolkad genom alla 
dessa monumenter som uphoja sig mot him
len, och en luftstad svålvar majestätiskt öl- 
ver den jordiska staden.

Vid återresan til Rom förde Corinna 
Oswald under Octa vias portique, denna 
qvinna som har ålskat så fullkomligt, och li
dit så mycket; sedan loro de ofver bofvarms 
våg dår den nedriga Tullia vifl ofver far ten
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lat trampa sin fars kropp under håstarnes 
fotter; man ser på långt håll det tempel som 
Agrippina låt upresa til Claudii åra, hvilken 
hon likvål g af förgift; och sist far man förbi 
Augusti graf, hvars inre omkrets nu tjenar til 
bana for djurfåktningar.

— Jag- har hastigt nog, sade Corinna 
til lord Nelvil,- låtit er genomvandra några 
spår af den antika historien; men ni skall 
begripa det nöje man kan finna uti dessa 
forskningar, på en gång lårda och poetiska, 
talande til inbillningen och til tankan. Uti 
Rom finnas många utmärkta mån hvilkas en
da sysselsättning år at uptåcka en ny förbin
delse emellan historien och ruinerna. — In
gen undersökning, svarade lord Nelvil, skul
le mera fångsla mit deltagande om jag kåndo 
mig nog lugn for at lemna mig deråt : den- * 
na slags lårdom år visst mera interessant ån 
den som förvårfvas genom böcker; man kan 
tro sig uplifva hvad man uptåcker: och at 
det förflutna upstår från det damm som dittila 
begrafvit det. — Utan tvifvel, sade Corin
na, och passionen for antiken år ej en få- 
fång lördom. Vi lefva uti et sekel dår det 
personliga interesset synes vara dén enda grun
den för alla menniskornas gerniitgar; och 
hvilken sympati, hvilken kånsla, hvilken en-
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thousiasHi skulle nånsin kunna utgå från det
ta! Det år mera i juft at besinna dessa dagar 
at tilgifvenhet, upoffring och hjeltemod, hvil- 
ka U kval en gång gifvits, och hvaraf jorden 
ånnu bår årofulla spår.

SJETTE CAPÏTLET,

Corinna smickrade1 sig i hemlighet at haf- 
va fastat Oswalds hjerta; men då hon kän
de hans stränghet och forbehållsamhet, våga
de hon ej visa alt det Interesse han ingaf 
henne, fästån hennes caracter var Iri och 
okonstlad, Kan hånda trodde hon åfven at 
under samtal om åmnen som voro främmande 
fonderas kånsla, deras uttal likväl hade en 
ton som fr 'rådde deras inbördes tilgifvenhet, 
öch at en hemligt tilstadd kårlek var målad 
i deras blickar och i detta rnelancholiska och 
beslöjade språk som så djupt intrånger i 
5 j ålen,

En morgon då Corinna beredde,sig at 
fortfara sina utvandringar med Oswald, an
kom en nåstan. ceremonios billjet fran honom 
«om‘annuité at hans halsas elaka tils tänd up-
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peholl honom flefe dagar hemma. En smart- 
sam oro sammandrog Corinnas hjerta; i 
början fruktade hon at han var farligt sjuk; 
men gref d’Erfeuil som om aftonen kom til 
henne, sade henne at det var en af dessa me- 
laricholiska tilstötar hvaraf han ofta blef an
gripen, och under hvilka han aldrig ville ta
la vid någon. —Til och med jag, sade gref 
d’Erfeuil, går ej til honom då han år i 
denna sinnesförfattning. — Corinna tyckte 
ej mycket om detta til och med jag, men hon 
agtade sig at visa det åt den enda map som 
kunde gifva henne nyheter om lord Nelvil.’ 
Hon frågade honom, under liopp at en efter 
utseendet så lättsinnig man skulle såga alt 
hvad han visste. Men i en hast, antingen 
han med mystisk upsyn ville dölja at Os
wald ingenting anförtrott honom, eller han 
trodde det vara mera hederligt at neka ån bi- 
falla hvad som begärdes af honom, satte han 
en orubbelig tystnad emot Corinnas häfti
ga nyfikenhet. Hon som var van at altid 
hafva valde obrer alla dem hon umgicks med, 
kunde ej begripa JiYarfpre hennes gåfva at 
öfvertala blef utan verkan på gref d’Erfeuil: 
visste hon då ej at egenkårleken år det måst 
oböjliga i världen?
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Hvad hade da Corinna for utyag qvar at 
0 veta livad sqm fpregick i Oswalds lijer- 
ta? skrifva til honom? sa mycken noggranhet 
|r nödvändig da man skrifver! och Corinna 
va? i synnerhet ålskvård genom sin låtta ôpen- 
hjertighet. Tre dagar ginge» forbi under hvil- 
ka hen ej såg lord N el v il och var plägad 
af en, dqdeljg oro, — Hvad har jag da gjort, 
sade hon til sig sjelf, som skulle skilja ho- 
»om ifrån mig? jag har årinu. ej sagt at jag 
älskar honom,jag liar ej begått detta' i Eng
land så S.tora felsteg, som i Italien år så för
låtligt. Har han gissat det? men hvårföre 
skulle han då. derfore mindre högagta mig ? — 
Oswald hade blott skiljt sig från Corinna 
emedan han kånde sig for häftigt dragen af 
hennes förtjusning, Fastån haix ännu ej gif- 
vit sitt löfte at gifta sig' med Lucile Ed- 
ger ui oird, visste han likväl at'hans fars' af- 
sigt varit at gifva houoni denna flicka til hu
stru . och han önskade ät kunna finna sig der- 
uti. Corinna var-ej kand under sitt råtta 
namn, och förde sedan Here år tilbaka et 
ganska oberoende lefnadssått;, et sådant gifter
mål skulle (efter lord Ne I vi Is tanka ) ej, blif- 
vit gvîladt af-hans far j och han kånde at det ej 
var på detta sått som han skulle kunna för
sona sina fel- emot honom. Dessa voro de
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■orsaker som aflågsnade honom frän C o r i n-> 
na. Han hade fattat det förslag at innan sin 
afresa från Rom skrifta henne til onx de skål 
som ålagt honom denna skyldighet; men då 
han kånde sig ej halva styrka dertil, inskränk
te han sig vid at ej se henne, och redan på 
andra ^ dagen syntes honom denna upoffring 
for svår.

Corinna var tråffad af den tankaii at 
hon ej mera skulle få se Oswald, at han

i Kfajlle resa ulan a* såga henne farvål. Hon. 
Väntade hyart ögonblick nyheten om hans af
resa; och denna fruktan eldade så starkt hen
nes kånsla, at hon hastigt kånde sig fattad af 
passionen, denna roffogels-klo som öfver- 
mannar sållhéten' och oberoendet. Då hon 
ej kunde blifva qvar hemma, dit Iord Nel- 
vil ej mera kom, irrade hon omkring uti 
lä-oms^trägårdar i hopp at tråffa honom. Hon 
bar bast tyngden af de timmar då hon öfyer- 
lemnade sina steg åt odet at någonstådes bli 
honom varse. Q orinn as eldiga inbillning 
var ursprunget til hennes talang; men den
na inbillning förblandade sig ofta til hennes 
olycka med hennes naturliga kånslofullhet, och 
gjorde denna så mycket mera varm.

Aftonen til fjerde dagen af denna grym
ma frånvaro hade det vackraste månsken, och
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Rom år mycket skönt under natternas tyst- 
nad; då tyckes det blott vara bebodt af forn
tidens skuggor. Corinna, då hon kom til
lbaka från et fruntimmer af sina vånner, steg 
dystert sorgsen ned ur sin vagn och hvilade 
sig några ögonblick vid Trevis kalla, vid den
na flödande ådra som faller i casquader midt 
uti Rom, och tyckes utgöra lifvet för denna 
stilla boning. På dénna casquade några da
gar stadnar, kunde man anse Rom tråffadt af 
allmån nedslagenhet. Uti andra ståder be- 
höfver man vagnarnes buller, uti Rom år det 
denna rika kållans susning som tyckes vara 
en nödvändig sammanståmning med det dröm
mande lif man dår forer. Corinnas bild 
målades i denna så klara bölja at hon från 
flere secler tilbaka, bår namnet af eau virginale. 
Oswald som kort derefter stadnat på samma 
stalle, bief varse sin våns förtjusande ansigte 
klbildadt i vattnet. Han blef intagen af en 
så häftig rörelse at han i början var oviss om 
det ej var lians inbillning^ - om visade honom 
Corinnas skugga, liksom han yar van at 
så ofta se sin fars ; han lutade sig ned mot 
kalian för at se båttre, och hans egna anlets
drag syntes då bredvid Corinnas. Hon igen
kände honom, skrek til, sprang häftigt up och 
fattade hans arm, liksom hon skulle fruktat



at han a nyo skulle undkomma; Wien kna.pt 
hade hon ofYerlemnat sig åt denna for myc
ket håltiga rörelse, förrån hon rodnade, 
vid påminnelsen om lord Ne 1 vils caracter, 
at hafva sa lifligt visat hvad hon rönte, och 
då hon drog tilbaka den hand hvarmed hon 
qvarhöll Oswald, belichte hon ansigtet- med 
den andra för at dölja sina tårar.

— Corinna, sade Oswald, ålskade 
Corinna, har då min frånvaro gjort dig 
olycklig? — Visst, visst, svarade hon, och du 
visste det förut! Hvarföre skalle du då göra 
mig så illa? har jag förtjent at lida genom 
dig! — Nej, ropade lord N el vil, nej! men 
om jag ej anser mig fri, om jag kånner i mitt 
bjerta blott stormar och saknader, hvarföre 
skulle jag förena dig med dessa plågsamma 
kånslor och fruktan? hvarföre ... — Det år 
för sent, afbröt Corinna, redan för sent! 
smårtan bor redan i mitt bröst, skona mig! — 
Smårtan hos dig, afbröt Oswald! år det på 
en så lysande bana, så full af framgång, 
med en så fiffig inbillningskraft ... — Håll, 
afbröt Co rinna,, du kånner mig ej ; af alla 
mina förmögenheter år förmågan at lida den 
mågtigaste. Jag år född till så i ihet min ca
racter år godtrogen, min inbillning uplifvad; 
men plågan upretar hos mig en slags våld-



samhet i kånslan som kan förvirra mitt för
stånd eller gifva mig döden. Jag uprepar det 
ånnu en gång, skona mig! glättigheten, om- 
bytligheten åro hos mig blott et utvårtes sken, 
men uti min sjal gifvas afgruhder af ångslan 
Iran hvilka jag ej skulle kunnat bevara mig 
utan genom undvikande af karleken. —

Corinna utsade dessa ord med en ton 
som lifligt rörde Oswald. — Jag skall kom
ma i morgon bittida, sade han, tvifla ej der- 
på Corinna. — Svår du mig det? frågad© 
ixön med en orp som hon forgåfves bjöd til 
at dölj«. — Ja, jag svår det, ropade lord 
N el v il, och försvann.

■ Slut på Första Delens Första Stycke.
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femte boken.
Giapvarna, Kyrkorna och Palatsen»

FÖRSTA C 4P IT LE T.

D»"agen derpa voro Oswald och Corin
na bagge brydda da de återsågo hvarandra, 
Corinna hade ej mera något förtroende til 
den kaxlek hon inga£ Oswald var miss
nöjd med sig sjelf: han kånde I sin caracfer 
en slags svaghet hvilken ofta upretade honom 
mot sina egna känslor såsom mot et tyranni 5 
och bagge sökte undvika at tala med hvaran
dra om deras inbördes tiJgifvenhet — Jag 
föreslår er 1 dag, sade Corinna, en ganska 
högtidlig^ resa, men som visst skall intéresse
ra er: Iåtom oss bese grafvarna; låtom oss 
undersöka denna sista fristad för dem som 
lefvat bland de monumenter hvilkas ruiner vi 
beskadat. — Ja, svarade Oswald, ni har 
gissat hvad som passar för min sjåls nårva- 

Del. 1.
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rande belägenhet; och han utsade dessa orå 
med en sa djup ton, at Corinna teg^ några 
ögonblick' emedan hon ej Tågade forsoka at 
tala. Men da hon repade mod genom begä
ret at lindra Oswalds smarta i det hon up— 
Tackte hos'honom et Ulligt intéresse^ för alt 
hTad de sett tilsammans, började hop åter: —
Ni vet det mylord, långt ifrån at grafvarnes 
åskådande hos de gamle, förskräckte de^lef- 
Tande, trodde man sig ingifva en ny tåflan 
då man utställde grafvame bredTid allmånna 
Tågar, på det at då de for ungdomen åter- j 
kallade minnet af märkvärdiga man skulle de 
afven tyst bjuda at följa deras exempel. —, 
Ack! sade Oswald suckande, hTad jag af- 
tindas alla dem hvilkas saknad ej ar blandad, 
med samvetsagg ! — ni skulle hafva samvets- : 
agg? ropade Corinna, ni! ack, jag ar viss 
at°de blott hos er år o en tilökning af dygd, 
en noggtanhet i hjertat, en uphojd granla
genhet. — Corinna, Corinna, af bröt O s~ 
•vvald, nalkas ej detta åmne: uti ert lyckliga 
land försvinna de mörka tankarna for him
lens klarhet; men den sorg som redan tart 
sig til djupet af sjålen skall för altid rubba 

, hela vårt väsende. — Ni dominer mig orått, 
svarade Corinna; jag har redan sagt er det, 
fastån min caracter år danad at lifligt njuta

l56
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Sallheten, skulle jag likväl lida mer ån ni , 
■om.... hon slutade ej, utan ombytte taläm
ne. — Mitt enda begår, mylord, fortfor hon * 
år at far någon stund skingra er sorg, jag 
hoppas ingenting mera. — Ljufheten af det
ta svar rörde lord N el v il; och då han så* 
et uttryck af ntelancholi uti Corinnas bhck, 
hvilken var så full af dragningskraft och eld;, 
förebrådde bail sig at smarta en person som 
blott var född för lifliga och jjufva intryck, 
och han bjöd til at återföra henne til sitt 
vanliga lynne. Men den oro som Corinna 
kånde uti ovissheten om Oswalds förslager, 
och, ofver möjligheten af hans bortresa, för« 
dunkkde helt och hållit hennes vanliga glät
tighet.

Hon förde lord Nelyii utom stadspor- 
tarne på de gamla lemningarne af Appiska 
vågen. Dessa åfo utmårkta genom grafvar til 
höger och vånster, hvilkas ruiner man ser så 
långt ögat kan hinna Here mil ofver murar* 
ne. Romarne tillåto ej at begrafva de död% 
inom staden; blott kejsarnes ' grafvar voro 
dår tillåtna» Likväl erhöll en simpel med™ 
borgare, Publius Biblllus, dyrina gunst til 
belöning för bortgömda dygder. Samtida he
dra i sanning dessa långt förr ån de andra»
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F6r at komma til Appiska vågen genom
far man St. Sebastians port, som fordom kal
lades Capene. Cicero såger at de första graf- 
yar man dår får se åro Metelli, Scipionernas 
och Servilii. Scipionernas famille -graf har 
åfven verkeligen blifvit funnen på detta stålle, 
och sedan flyttad til Yaticanen. Det år nåstan 
et ohelgande at röra någons stoft, at rubba 
ruinerna : inbillningen ar narmare an man 
tror fastad vid moralen, och man bör ej så
ra den. Ibland så många grafvar som fasta 
blickame, gifver man namnen på en slump 
utan at med visshet veta hvad man antager; 
men sjelfva denna ovisshet ingifver en rörel
se som ej tillåter at med kallsinnighet anse 
något af dessa monumenter. Det gifvas nå
gra som blifvit inredda til b on dkoj or ; ty ro- 
marne helgade et stort rum och en tåmligt 
vidsträckt byggnad åt sina vänners eller ut
märkte medborgares grafurnor. De hade ej 
denna stela grundsats om nyttan som gor nå
gra flera vråar af jorden frugtbara, men som 
deremot dommer känslans och tankans vid
sträckta område til ödesmål.

Man ser på något afstånd från Appiska 
vågen, et tempel uprest af républiques åt 
Hedern och Dygden; et annat åt den gud 
som vande Kannibals steg tilbaka; Egerias



kalla j hvarest Numa gick at rådfråga hvar 
och en hederlig mans gudomlighet: samvetet 
undersökt i ensligheten. Omkring dessa graf- 
var tyckes endast dygdernas spår vara qvar. 
Intet monument af lasternas tidehvarf år me
ra at se omkring de rum dår dessa utmårkta 
döda livila; de hafva omgifvit sig af en äro
full krets, dår de ådla minnen ostörde herrska.

Utsigten af landsbygden omkring Rom 
har någonting särdeles anmårkningsvårdt : utan 
tvifvel ar den en ödemark, ty dår finnas 
hvarken tråd eller boningar; men jorden år 
betåckt med vilda vaxter som beständigt för
nyas af vegetationens kraftfullhet. Dessa kryp
vaxter insmyga sig i grafvarne, pryda rui
nerna, och tyckas vara dår blott för at he
dra de doda. Man skulle såga at den stolta 
naturen har gjort sig uprorisk emot menni- 
skornas arbeten sedan Cincinatus ej mera 
styr den plog som ristade hennes skote; hon 
drifver vaxter på en slump, utan at tillåta de 
lefv&nde at betjena sig af hennes rikedom. 
Dessa ofvergifna fålt skola mycket misshaga 
jordbrukare, administratörer, och alla dem 
som göra uträkningar på jordens af kastning, 
och som vilja draga hennes must för menni- 
skans behofver; men drömmande sjålar,hvil~ 
ka lika mycket intagas af döden som af lif-
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vet, finna et 1 juft behag uti betrag lan det al 
denna landsbygd omkring Rom, dar den när
varande tiden ej intryckt något spår, denna 
jord som hyliar sina döda, och betåcker dem 
ömt med onyttiga blomster och plantor hvilka 
krypa utmed marken och aldrig uphöja sig 
nog lör at skilja sig från den aska hvilken 
deras kårlighet tyckes vilja omfatta,

Oswald xnedgaf at man på dessa rum 
borde njuta mera lugn ån pä någon annan, 
ort. Sjålen lider ej hår så mycket af de bilder 
som sorgen visar henne; man tycker sig än
nu dela tjusningen af denna sol, denna luft, 
denna grönska, med de som ej mera aro til. 
Corinna bief varse det intryck som lord 
Nelvil emottog, och hon fattade der af nå
got hopp : hon smifckrade sig ej at kunna Iro
sta Oswald; hon skulle ej en gång hafva 
önskat at utplåna ur hans hjerta den rättmä
tiga saknad som han var skyldig forlusten af 
sin far; men åfven uti sorgens kånsla gifte» 
någonting ljuft och harmoniskt som man bor 
bjuda til at göra begripligt för dem som. blott 
jidit dess smarta; detta år det enda goda man 
lean göra dem,

—» Låtom oss stadna hår, sade Corin
na, framför denna graf, den, enda som än
nu år nåätaa helt och hållit bevarad. Denna
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graf år ej en namnkunnig romares, det år 
Cecilia Metellas, en ung flicka åt hvilken det
ta monument blifvit uprest af hennes far. — 
Lyckliga, sade Oswald, lyckliga de barn 
som få do uti sin fars armar, som få mota 
doden i det skote som gifvit dem lifvet! sjelf- 
ya döden förlorar då lör dem sin udd, — Ja, 
sade Corinna med rörelse, lyckliga desom, 
ej åro faderlösa! Se, man har inhuggit va
pen på denna graf, fastån den år en qvinnas; 
men hjeltarnes döttrar kunde föra på deras 
grafvar fadernes troféer; oskulden och tapper
heten utgöra en skön förening. Vi hafya en 
Elegie af Propertius, som båttre ån någon an
nan ålderdoms-skrift målar denna qvinnornas 
värdighet hos romarne, mera agtningsvård 
och. mera ren ån sjelfya den glans som de 
åtnjöto under riddaretiderna. Cornelia, död 
i sin vackra ålder, bjuder sin gemål tröst 
och det måst rörande afsked, och man kän
ner dår nåstan vid hyarje ord alt hvad som 
år måst heligt och vördnadsvårdt uti den hus
liga kretsen. Det stolta högmodet ôfyer en 
obeflåckad vandel målar sig uti Latinernas 
majestätiska skaldekonst, likaså ådel som verb- 
dens beherrskare. Ja, såger Cornelia, min 
lefriad har varit utan fiåck emellan hymen och bå- 
bî ; jag har Icfvat ren emellan dessa bägge fack«
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lor *). Hviiket förunderligt uttryck ? ropade 
Corinna; hvilken sublim biid! och hvad 
den qvinnas öde år afvundsvårdt som på det
ta sått kunnat bevara den fullkomligaste en
het uti sitt öde, och föra med sig til grafvea 
blott et enda minne! aek, redan nog för en 
hel lifstid !

Då hon slutade dessa ord fylldes hennes 
ögon af tårar; en grym kånsla, en plågsam 
misstanka intog Oswalds hjerta. — Co
rinna, ropade han, Corinna, har ej din 
grannlaga sjal någonting at förebrå sig? om 
jag kunde förordna om mig sjelf, om jag 
kunde tilbjuda mig åt dig, skulle jag ej i 
det förflutna hafva någon medålskare? skul
le jag kunna vara stolt öfver mitt val? skulle 
ej en grym svartsjuka förstöra min sållhet? — 
Jag år fri, och jag ålskar dig mer ån jag 
nånsin ålskat, svarade Corinna, hvad vill du 
mer? vill du tvinga mig at tilstå at innan 
jag kånde dig har min inbillning någon gång 
kunnat bedraga mig om det deltagande man 
ingaf mig! och finnes ej i menniskans hjerta 
et gudomligt medlidande för de villfarelser 
som kånslan eller åtminstone kånslans förvil
lelse , kunde kommit at begå 1 Då hon slu-

*} Yixiinus insignes inter utramfue faeem»
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tade dessa ord betåcktes bennes ansigte af en 
blygsam rodnad. Oswald ryste, men teg. 
Uti Corinnas blick var et uttryck af Inger 
och blyghet som ej kunde tillåta honom at 
nomma henne med stränghet, och han tyckte 
af. en himmelsk stille kom ned Jför at gif— 
va henne aflôsning. Han tog hennes hand, 
tryckte den mot sit hjerta, och lade sig ned 
på knå for henne utan at såga et ord, utan. 
at lofva någonting, men med en blick af den 
varmaste kårlek som lemnade ait at hoppas.

•— Tro mig, sade Corinna til lord Nel- 
! vil, låtom oss ej upgöra någon plan for 

de följande åren. De såljaste ögonblick af 
lifvet åro såkert de som skånkas oss af en 
lycklig slump. År det då hår, år det då midt 
ibland grafvar som vi skola så mycket tro på 
framtiden? — Nej ropade lord Nelvil, nej, 
jag vil ej tro på en framtid som kunde åt
skilja oss! Dessa fyra dagars frånvaro hafva 
redan nog lårt mig at hela min varelse be
ror af dig. Corinna svarade ingenting på 
dessaljufva ord, men hon gömde dem medför- 
tjusning i sitt hjerta; hon fruktade altid at et 
långvarigt samtal om den kånsla som ensam 
sysselsatte henne, skulle gifva Oswald an
ledning til en fullkomlig förklaring innan en 
långre vana skulle göra honom skilsmässan
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omöjlig. Ofta styrde hon åfven med afsigt 
hans upmårksamhet til de yttre föremålen ; 
liksom denna sultaninna uti de arabiska sa
gorna, hvilken sökte med tusende sårskildta be-'
<5 '

rättelser fånga dens sinne som hon ålskade, 
at dermed afiågsna domen offer sitt ode, in~ 
til dess hennes snilles oeh umgänges för
tjusning skulle vinna segren.

ANDRA CAPITLET.

Ej långt ifrån Appiska fågen låto Oswald 
och Corinna fisa sig Columbarium dår trå- 
Jarne åro förenade med deras herrar, dår 
man finner uti samma graf alt hf ad som lef- 
de under en enda inans eller en enda qvin- 
nas beskydd. Livias qvinnor til exempel, 
som fordom helgades til omsorger för hennes 
skönhet, stridde lör henne mot tiden, och 
tfistade med åren om några af hennes be
hag, åro satta bredfid henne uti små urnor. 
Et litet stycke derifrån ser man et falt, dår 
de Vestal er som sfeko deras löften Miff i t 
leffande begrafnej besynnerligt exempel af
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fanatism uti en religion som af naturen var 
så fördragsam.

— Jag vill ej föra er til Cataeomberna, 
sade Corinna til lord Melvil, ehuru de 
genom en besynnerlig slump åro belågne un
der denna Appiska vågen, och således graf- 
varne bo under grafyar; men denna fristad 
for de fôrlôljda Christna har någonting så 
mörkt och förfärligt, at jag ej kan öfvertala 
mig til dess vidare undersökning. Det år ej 
denna rörande melancholi som man andas på 
opna platser, det år fångelset bredvid grafven, 
det år lifvets högsta qval bredvid dödens fa
sa. Utan tvifVel kånner man sig intagen af 
beundran 1er de menniskor, som genom en- 
thötxsiasmens blotta väjde kunnat fördraga det» 
ta underjordiska lif, och således hafva helt och 
hållit skiljt sig från solen och naturen; men 
sjålen år så besvarad på detta stålle at intet 
godt kan dår för henne upkomma. Menni- 
skan år en del af skapelsen, hon måste då tråda 
sin moraliska harmoni uti det hela deraf; och 
vissa starka och fruktansvärda undantag kun
na göra tankan blott förundrad, men inbill
ningen blir deraf til den grad förskräckt at 
sjålens ställning ej kan vinna dervid. Låtom 
oss håldre, fortfor Corinna, bese Cestii 
pyramid; alla de protestanter som liar dör

i'65
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begrafvas ander denna pyramid, och detta 
år ,en Ijuf fristad. — Ja, svarade Oswald, 
mänga af mina landsman hafva liar funnit 
sin sista boning j lat om oss se denna pyramid! 
kan hånda at jag åtminstone på detta sått al
drig skall skiljas ifrån dig. — Corinna ry
ste vid dessa ord, och hennes hand darrade 
då den stödde sig på Oswalds arm. —- Jag 
mår mycket båttre, fortfor han, mycket båt
tre sedan jag lårde kanna dig. —■ Och Co
rinnas ansigte blef genast på nytt uplyst af 
denna ljufva och ömma glådje som var dess 
vanliga uttryck.

Cestius presiderade vid romerska spelen ; 
hans namn linnes ej uti historien, men han 
har gjort sig rygtbar genom sin graf. Oen 
fasta pyramid som innesluter den, förvarar hans 
död från den glömska som har utplånat hans 
lefnad. Aurelianus, som fruktade at man 
skulle betjena sig af denna såsom af en fästning 
at angripa Rom, har låtit hopfoga den med 
muren som ånnu år q var, ej som en onyttig 
ruin, men som det moderna Roms nuvarande 
omkrets. Man såger at pyramiderna genom 
deras skapnad liårmar den eldflamma som up- 
reser sig från et bål. Såkert år at denna my
stiska form drager til sig blicken, och ger en 
pittoresk caracter åt alla de synpuncter hvar-
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af den utgêr en del, Midt emot denna py
ramid år berget Testacia uti hvilket åro myc
ket svala grottor dår man ger hogtidsmålti- 
der om sommaren. Högtiderna i Rom blif- 
Va ej störde af grafvarnes åseende. De gra
nar ocb cypresser som man på vissa a istånd 
ser spridda ofver Italiens leende slätter, på
minna åfven om dessa högtidliga minnen; 
och denna motsats gor samma vei’kan som 
Horatii versar

............................ moriture Dclli,
Linqueuda tellus, et domus, et placens 
TJxor a).

ibland de poesier som åro helgade åt alla 
jordens njutningar. De gamle hafva allid kant 
at begreppet om doden har åfven sin egen 
vallust; det återkallas af kårleken och högti
derna, och den lifliga glädjens rörelser synas 
tilvåxa genom sjelfva tankan på lifvets korthet 

Corinna och lord Nelvil återkommo 
från grafvarna genom den våg som går bred
vid Tiberns strån der. Fordom var denna flod 
betåckt af skepp och begrånsad af palatser; 
fordom ansågos dess öfversvåmningar såsom, 
förebud: Tibern var Roms prophet, Roms

a) Dellius, du måste do .... *............................. ...
Vu måste Sfvergifm jorden > oçh dit bus, ocb din 
älskade hustru.
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skyddsgud. Nu kunde man såga at den fram«« 
flyter bland skuggor, så enslig år den, så 
blek synes dess bölja! konsternas skönaste 
lemningar, de måst beundransvärda stöder 
hafva blifvit kastade i Tibern, och döljas uti 
dess vågor. Hveni vet om man ej en dag 
for at upsöka dem skall bortleda dess lopp? 
men då man tanker at menniskosnilleis hög" 
sta mästerstycken åro kanske dår oss nåra, 
och at et mera genomträngande öga skulle 
kunna se dem genom vågorna, känner man 
en slags rörelse som beständigt under sår- 
skilta former npkommer i Rom, och ger en 
sällskapskrets åt tankan i de physiska objec
ter, hvilka öfveralt annars åro stumma.

TREDJE CAPITLET.

Raphael har sagt at det nya Rom var nå- 
stan helt och hållit byggt med qvarlefvorna 
af det gamla; och det år visst at man ej kaii 
göra et steg utan at blifva tråffad af någrå 
lemningar från forntiden. Man ser de eviga- 
murarna, efter Plinii uttryck, igenom de se
nare seclers arbeten; Roms byggnader vis»
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ïiastan alla spår utaf historien; man kan dår 
nås la a se alla tidskiftens physiononii. Ifrân 
Etruskerna til våra dagar, ifrån detta folk 
nåstan åldre ån sjelfva romarne, och som lik
na Egyptierna uti fastheten af deras arbeten 
och besynnerligheten* al deras utkast, ifrån 
detta folk ånda til riddaren Bernini, denna 
så manérfulla artist som Italienska poeterna 
uti sjuttonde seculum, kan man urskilja män
niskoförståndet i Rom genom konsternas, 
byggnadernas och ruinernas sårskildta caracte- 
rer. Medelåldrens och Mediceiska slågtens 
lysande tidehvarf risa sig for våra ögon ge
nom deras verk, och detta studium af det 
förflutna uti de närvarande föremålen gifver 
oss medel at genomtrånga tidernas sårskildta 
genie. Man trodde at Rom fordom hade et 
mystiskt namn som blott var kåndt af några 
adepter; det tyckes ånnu vara nödvändigt at 
blifva inlåten i denna stads hemligheter. Det 
år ej blott en' samling af boningar, det år 
verldens historia figurligt teknad genom sår
skildta sinnebilder, och Framställd under åt
skilliga skapnader.

Corinna öfverenskom med IordNel-vil 
at de skulle först se tilsammans det moderna 
Roms byggnader, och at de skulle gömma til 
en annan tid de beundransvärda samlingar af
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taflor ocli bildstoder som dår forvaras. Kan 
Ixånda at Corinna utan at veta det sjelf, 
önskade at i det långsta upskjuta hvad mall 
nödvändigt måste kånna af Rom; ty hveiB 
liar nånsin rest derifrån utan at hafva sett 
Apolio de Belvedere och Raphaels taflor! den
na säkerhet at Oswald ånnu ej skulle resa, 
ehuru den var svag, behagade likvåi hennes 
inbillning. Man skall fråga om det ej år stolt
het uti at viija fåsta den man ålskar genom 
någon annan drifFjåder ån kånslan? Jag vet 
ej visst, men ju mera man ålskar ju mindre 
förlitar man sig på den kånsla man ingifver, 
och hvilken orsak som försäkrar oss om det 
ålskade föremålets nårvaro, blir altid med 
glad je antagen. Ibland år mycken f åfånga uti 
et visst slags högmod, och om aimant beun
drade behag, såsom Corinnas, hafva någon 
sann fördel, år det tryggheten at få såtta sitt 
högmod mera uti den kånsla man sjelf röner 
ån uti den man upvåcker hos andra.

Corinna och lord ISelvil började på 
nytt deras utvandringar til de måst anmärk
ningsvärda bland Roms många kyrkor; alla 
åro prydda med forntidens härlighet, men 
någonting mörkt och besynnerligt blandar sig 
til denna sköna marmor, til dessa högtids-

drågter

îj'o
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dragier som aro tagne från hedningarnas tem
pel. Porphyr och granitcolonner voro så 
mänga i ilom at man bortslösat dem utan 
at såtta något vår de derpå. Uti St. Jean de 
Latmiiy denna så namnkunniga kyrka genom 
de concilier som dår biifvit hållna, finner 
man et så stort antal af marmorcolonner at 
det gifvas många som biifvit öfverstrukne med 
gipslim for at deraf göra pilastrar, så kall
sinnig har man biifvit genom ofverfiödet af 
dessa rikedomar.

Några af, dessa colonner funnos uti Adri
ans gr af, andra på Capitolium. Dessa sena
re båra ånnu på deras capiteler figurer af 
de gåss som en gång hafva frålsaf romerska 
folket; de lorra hafva gölliiska ornamenter, 
och några utaf dem efter Arabernas sått. 
Agrippas urna döljer en påfves aska, ty af~ 
Ven de döda hafva lemnat rummet åt andra 
döda, och grafvarna hafva nästan lika ofta 
ombytt herrar som de lefvandes boningar.

Bredvid St, lean de Latran år den heli
ga trappan som man såger vara förd ifrån 
Jerusalem til Rom, Man måste altid gå på 
kna upför denna trappa. Cesar sjelf och 
Claudius gingo också på knå upför den trap
pa som förde til Jupiter Capitolini tempel* 

DeL h • is
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Pa sidan om St. Jean de Lalran år den dop«* 
funt dår man såger Constantin- vara döpt. 
Midt på torget ser man en obélisque hvilken 
kanske år det åldsta monument som linnes i 
verlden. En obélisque som år samtida med 
Trojanska kriget! en obélisque som den grym
me Cambyses likväl nog vördade at for dess 
skull återhålla branden af en hel stad! en 
obélisque för hvilken en konung satte sin enda 
sons lif i pant! romarne halva underbartfort- 
skaffat den från det inre af Egypten anda til 
Italien; de afstyrde Nilens lopp föratupsöka 
den och nedföra den til liafvet. Denna obé
lisque år ånnu betåekt med hiéroglyphe*- som 
bevara deras hemlighet efter så manga sek
ler, och trotsa ’infil denna dag de lårdaste 
undersökningar. Inderna, Egyptierna, urål- 
drens urålder skulle kanske genom dessa tec
ken blifva oss uppenbarad. Roms underbara 
förtjusning består ej blott i dess monumen
ters verkeliga skönhet, men åfven uti det in
téresse de ingifva genom upvåckandet af ef- 
tertankan ; och detta slags interesse til\axei 
med hvar je dag genom hvarje ny undersökning.

En al' Roms i»åst besynnerliga kyrkor år 
St. Paul: hennes yttre liknar en illa byggd 
lada, men invändigt år hon ornerad med 
åttatio colonner, af en så skön marmor, af en



E-Uia I T A £ I E îî. I70

Sa fullkomlig proportion;, at man tror dem 
tillhora et tempel i Athen beskrifvit al Pau- 
Sanias. Cicero såger: vi åro otngifne af spår 
Htur historien. Om han sade detta då, hvad 
skola -vi nu såga !

Det gamla Roms coloniser, bildstoder och 
basreliefer åro så slösade uti den moderna 
stadens kyrkor, at en utaf dem (St. Agnes) 
liar omvånda basreliefer til fotsteg på en 
trappa, utan at man brytt sig om at veta 
hvad de föreställa. Hvilken förunderlig täfta 
skulle ej det antika Rom nu framställa, om 
man hade lemnät colonnerna, marmorn och 
stoderna qvar på de rum dår de blifvit fund- 
lie! Den gamla staden skulle nåstan helt och 
hållit stå qvar, men skulle vår tids menni- 
skor våga at visa sig dår?

De förnämas palatser åro mycket vidsträck
ta, och . al en architecte som ofta år ganska 
Vacker och altid vördnadsvåckande j men pryd
naderna invändigt åro sållail af god smak, 
och man har ej dår begrepp om de vällusti
ga boningsrum som en fullkomnad njutning 
af såilskapslefnaden har upfunnit på andra 
stållen. De romerska prinsarnas vidsträckta 
boningar åro öde och tysta; de orklösa in- 
byggarne uti dessa stolta palatser undandraga 
sig hemma uti några knapt märkbara smårum.
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och låta fråmlingarne genomvandra deras pråg- 
tiga gallerier, dår de skönaste taflor från Leo 
den io:des tidehvarf åro förenade. 1 Dessa ro
merska förnåma åro nu lika så främmande 
for deras förfaders prunkande yppighet, som 
dessa förfäder sjelfva voro för de republikan
ske romarnes strånga dygder. Landthusen 
gifva ånnu mera begrepp om denna enslig
het, om denna ågarnes kallsinnighet för den 
skönaste vistelseort i verlden. Man spatserar ! 
i dessa omåteliga trägårdar utan at det nån
sin faller någon in at de hâfva en ågare. Grå- 
set växer öfver alléerna, och uti dessa sam- 
ma öfvergifna alléer åro tråden konstigt klip— 
ta efter den gamla fransyska smaken ; besyn
nerlig orimlighet at försumma det nödvändi
ga men vara noggrann om det onyttiga! Man 
har ofta skål at förundra sig uti Rom och de 
flåsta italienska ståder öfver den smak italie- 
narne hafva för tilgjorda prydnader, de som 
beständigt hafva antikens adla enfald för ögonen.
De ålska det lysande mera ån det vackra och 
beqvåmliga. De visa uti alt både de fördelar 
och olågenheter som upkomma af et mera 
ensligt lefnadssått. Deras yppighet år lör in
billningen mera ån för njutningen ; isolerade 
sins emellan, kunna de ej frukta gåckeri- 
andan hvilken sillan i Rom intrånger til husens
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hemligheter; och man skall ofta tro då man 
ser stridigheten af det yttre och inre nti et 
palats, at de flåsta italienska förnåma inråtta 
sina boningar at förblinda de förbigående, men 
ej at dår emottaga -vanner.

Sedan de öfversett kyrkorna och palatsen, 
förde Corinna Oswald til Villa Mellini■> 

en enslig trågård som ej har andra prydna
der ån ståtliga tråd. Derifrån ser man på af- 
stånd kedjan af Appeninerna; luftens genom
skinlighet fårgar dessa berg, nårmar och teck
nar dem på det måst pittoreska sått. O s- 
w al d och Corinna blefvo en stund qvar 
på detta stålle för at njuta luftens förtjusning 
och naturens lugn. Man kan ej hafva nå
got hegrepp om detta Ingn då man ej lefvat 
i de södra orterna. På en varm dag kånner 
man ej den minsta vindflågt. De finaste grås- 
strån åro fullkomligt orörliga; sjelfva djuren 
dela den hoglöshet som ingifves af det vackra 
vådret; ni hör ej om middagen hvarken flu
gors surrande, eller syrsors gnåll, eller fog- 
larnes sånger; ingen uttröttar sig med onyttig 
verksamhet, alt sofver intil det ögonblick då 
stormarne, då passionerna upvåcka den häf
tiga naturen, som ifrigt störtar up utur sin 
djupa hvila.



V/6 C 0 H I N NA

Uti Roms trägårdar 'finnas en myckenhet 
tråd sorti altid åro gröna och h vilka ånnu 
me ra oka den förvillelse som redan upkom- 
mer af climatets mildhet om Untren. Tallar 
af en särdeles skonhet, breda och tåta mot 
topparne, och ganska nåra livar andra, tillska
pa en slags plan i luften, hvars verkan år 
skon då man står nog högt for at se den. 
De lågre tråden slå i skygd af detta grön
skande hvalf. Endast tvånne palmtråd finnas 
i Rom, och åro bågge uti munkarnes trägård ; 
det ena ar på en höjd, och tjenar til syn- 
punct på afsiånd, och man har altid en kän
sla af nöje då man uti alla Roms perspecti
ver återfinner detta Africas sändebud, denna 
bild af et ånnu mera brinnande climat ån 
Italiens, och som upvåcker så många nya 
idéer och känslor,

— Finner ni ej, sade Corinna då hon • 
betragtada med Oswald den landsträcka som 
omgaf dem, at naturen uti Italien inger me
ra tankfullhet ån på någon annan ort? Man 
skulle tycka at hon hår har mera förbindelse 
med menniskan, och at skaparen betjenar 
sig af henne såsom en tolk emellan kreatu
ren och honom, — Utan tvilvel, svarade Os
wald, tror jag at det så år; men hvem vet 
om det ej år den djupa känslighet som ni
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upvacker i mitt hjerta hvilken gör mig om 
for alt hvad jag ser? Ni uppenbarar for mig 
de tankar och rörelser som kunna upkomma 
af de yttre föremålen. Jag lefde blott uti mitt 
hjerta, men ni har upvåckt min biidnings- 

' kraft; lik vål skall denna magiska yerld som 
ni framställer for mig aldrig bjuda mig nå
got mera skönt ån er blick, något mera rö
rande ån er rost----Måtte den kånsla jag nu
ingifver dig, sade Corinna, fortfara så fan
ge jag lefver, eller måtte mitt lif åtminstone 
ej racka långre ån denna kånsla! —

Oswald och Corinna slutade deras re
sa omkring Rom genom Villa Rorghèse, dçn 
af alla 'Roms tiagårdar och palatser som för
enar den. högsta naturens skönhet med den 
högsta smak och yttre glans. Man ser dår 
tråd af alla slag, och. de prågtigaste spring- 

' brunnar. En otrolig samling af bildstoder, 
vaser och antika sarcophager, blanda sig med 
friskheten af söderns ungdomsnatur. De gam
las mythologi synes dår återuplifvad. Naja
derna åro stållda bredvid böljans bråddar, 
nynipherna uti skogar som åro dem vardiga, 
grafvarna under elysiska skuggor, Esculapii 
bildstod år midt på en 0, Venus tyckes up
komma ur böljorna. " Ovidius och Virgilius 
skulle kunna genomvandra dessa sköna tragter
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och annti tro sig Iefva uti Augusti tidehvarft 
De mästerstycken af sculpturen som inneslu
tas uti detta palats gifya det en beständigt ny 
pragtftdlhet. Pä längt hall ser man staden 
Rom och St. Peter genom träden, och dess
utom en skön landsbygd, och de länga arca- 
der hvilka åro qyarlefyor efter de vattenled
ningar som förde de aflågsna bergens käll
ådror til det gamla Rom. Alt år dår, för tan
kan, för inbillningen, och för fantasien. 
Den renaste känslighet blandar sig med sjä
lens nöjen, och gifyer begrepp om en full
komlig sallhet; men då ni frågar hvarföre 
denna förtjusande plats ej år bebodd? svarar 
man er; at den osunda luften (la cattiva aria) 
ej tillåter at vistas dår om sommaren.

^Denna osunda luft, at man sä må såga, 
belagrar Rom; hvart år framtränger den nå
gra steg längre, och man år tvungen at öf- 
vergifva de måst förtjusande boningar ät dess 
vålde; utan tyilvel år brist af tråd pä iåitet 
omkring staden en af dess orsaker, och det 
ar kanske af detta skål som de gamle roma
re hade helgat skogarne åt gudomligheter, på 
det at folket skulle vörda dem. I senare ti
der hafva oräkneliga skogar blifyit nedhuggne; 
skulle vål i våra tider kunna finnas något 
Äog heligt rum at afhålla girigheten Irå» dess
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förhårjande? 'Den osunda luften år Roms in
byggares plågoris, och liolar at helt ocli hål
lit utoda staden; men den kanske tillika 
okar den verkan som irpvåckes af de ståtliga 
trägårdar som finnas inom Rom. Den skad
liga inflytelsen låter ej mårka sig genom nå
got yttre tecken; ni andas en luft som kän
nes ren och som år ganska behaglig; jorden 
år leende och frugtbar; en vällustig svalka 
upfriskar er om aftonen från dagens brännan
de hetta; och alt detta — år döden!

— Jag ålskar, sade Oswald til Corin
na, denna mystiska och osynliga lara, denna 
fara som antager skapnad af de ljufvaste in
tryck. Om döden efter min tanka ej år annat 
ån en kallelse til et sållare lif, hvarföre skulle 
ej blomstrens vallukt, de sköna trådens skug
ga, och den upfriskande afton tilgten hafva 
sig updragit at meddela oss denna nyhet? 
Utan tvifvel bör styrelsen på alt sått vaka 
öfver bibehållandet af menniskors lif, men 
naturen har hemligheter som blott kunna up- 
tåckas af inbillningen; och jag begriper lått 
at hvarken in \ an ar ne eller främlingar ledsna 
vid Rom för den slags fara skull som man 
dår löper under årets vackraste tider.

t
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SJETTE BOKEN.

ÏTAIilENARNES SüHDER OCH CarACTER.

FÖRSTA CAF1TLET.

illrâdigheten af Oswalds caracter, ôkad 
af h an s olyckor, gaf honom fruktan for alla 
oåterkalleliga beslut. Uti sin ovisshet hade 
han ej en gang vågat Iråga Corinna om 
hemligheten af hennes namn och hennes ode, 
och likväl okade sig hans kårlek med h varje 
dag; han såg aldrig på henne utan rörelse; 
han kunde i sållskåp knapt et ögonblick af- 
lågsna sig ifrån henne; hon sade ej et ord 
som han ej kände; hon visade ej ét ögon
blicks sorg eller glådje som ej målade sitt 
återsken uti hans egna anletsdrag. Meit med 
all denna beundran och kårlek kom han lik
väl iliog huru litet en sådan qvinna passade 
lör en engelsmans lefnadssått, huru långt hon 
var skild från det begrepp som hans far gjort 
sig om den som skulle passa til hans hustru; 
och livad han talade til Corinna hade kan-
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sla at den förvirring och det tvång som hos 
honom upkom at dessa reflexioner.

Corinna såg det ganska vål, men det 
skulle hafva kostat henne så mycket at; bry
ta med lord N el vil, at hon sjelf önskade 
upskjnta en afgörande förklaring; och som 
hennes caracter var tåmmeligen sorglös, kän
de hon sig lycklig af det närvarande sådant 
det var, -oagtadt det var henne omöjligt at ve
ta hvad som skulle blifvti deraf,

Hon hade aldeles skilj t sig vid verlden för 
at helga sig åt sin kånsla for Oswald. Men 
omsider, slött af hans tystnad ofver deras 
framtid, beslöt hon antaga bjudningen til en 
bal dår hon var iifligt önskad. Ingenting år 
mera likgiltigt i Rom ån at ömsevis öfvergif- 
va och visa sig uti Societeten, alt som det 
passar sig: i detta land sysselsätter man sig 
minst med hvad som på andra orter kallas 
sqvaller *); hvar och en gör hvad han beha
gar utan at någon blandar sig deri, så vida 
man ej tråffar hos andra et hinder uti sin 
kårlek eller ärelystnad. Romarne oroa sig 
ej mera ofver sina landsmans up föran de ån 
ofver de främlingars som dageligen komma 
och resa til och ifrån deras stad, denna mo~

\

’’J Commérage,



tesplats foi' alla Européer. Lore! Nelvil 
bief förtretad då han fick hora at Corinna 
åmnade fara på balen. Han hade på någon 
tid trott sig finna hos henne en inelanclio- 
lisk sinnesstållning som sympathiserade med 
hans egen; i en hast visade hon sig lifligt 
intagen af dansen hvaruti hon öfyertråffade, 
och hennes inbillning tycktes vara upliÄd 
genom perspectivet af en högtidlighet. Co
rinna yar ej lättsinnig; men hon kånde sig j 
dageligen mera underkufvad af sin kårlek for 
O swald, och hon ville bjuda til at fôfsva
ga dess styrka. Hon visste af erfarenheten j 
at eftertänka och upoffringar hafva mindre 
valde ôfver de passionneradé caractererna ån 
förströelsen, och hon trodde at klokheten ej 
bestod uti at segra öfver sig sjelf efter reglor, 
men det båsta man kunde.

—- Jag måsLe likvål veta, sade hon til 
lord Nelvil, som förebrådde henne sin af- 
sigt, om ingenting annat ån du i verlden kan 
upfylla mitt lif, om det som behagade mig 
förr ej ånnu kan roa mig, och om den kån- 
sla du inger mig måste upsluka alla andra 
Interessen och alla andra begrepp. -— Du vill 
då. uphora at ålska mig,frågade Oswald? —■ 
Nej, svarade Corinna; men det år blott i 
den husliga lefnaden som det kan vara ljuffc
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at på detta sått kanna sig beherrskad af en 
enda tiigifvenhet. Jag som liar beliof af 
mina talanger, af mitt snille, af min bild- 
ningskraft for at underhålla glansen af det 
lefnadssått som jäg antagit, lider mycket, gan
ska mycket af at ålska så som jag ålskar dig.
Du vill då ej upoffra åt mig, sade Oswald, 
denna dyrkan, denna åra ... . — Hvad 
skulle det tjena dig, sade Corinna, at veta 
om jag ville upoffra dem. Jag bor ej, då vi 
ej åro åmnade åt hvarandra, for altid neka 
mig den slags sållhet som jag måste nöja mig 
med.—Lord N el v il svarade ej, ty det ha
de varit nödvändigt om han uttryckt sin kån- 
sla at också såga hvad denna kånsla ingaf 
honom, och hans hjerta var ånnu okunnigt 
derom. Han suckade då, och teg, och följ
de Corinna på balen, ehuru det kostade 
mycket på honom at fara dit.

Detta var första gången efter hans olycka 
som han visade sig i et större sållskap, och 
bullret af en högtidlighet ingaf honom en så 
djup kånsla af sorg, at han långe blef qvar i 
et rum bredvid danssalen, med hufvudet In
låtit mot handen, och utan at en gång önska 
få se Corinna dansa. Han hörde denna 
dansmusik, livilken likt all annan musik in
ger tankfullhet, fastan den synes blott åumad
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for glädjen. Gref d’Erfeuil kom, Iielt för
tjust af en bal, af en talrik samling, som ån- 
teligen något liknade Frankrike. — Jag liar 
gjort livad jag kunnat, sade han til. lord Nel- 
vil, at finna något Interesse uti dessa ruiner 
om hvilka inan så mycket talar i Rom. Jag 
ser ingenting vackert deri ; det år en fordom 
at beundra dessa qvarlcfvor som åro ofvervåxta 
med tistlar. Jag skall såga min tanka derom 
då jag återkommer til Paris; ty det år en 
gång tid at detta Italiens biåndverk uphörer. 
Det gilves ej något enda oforstordt monu
ment uti Europa som e] år mera vårdt, ån des
sa stumpar af colonner, ån dessa basreliefer 
svårtade af tiden, hvilka man ej kan beun
dra utan genom mycken lårdom. Et nöje 
som måste köpas med så mycket tråk, tyckes 
mig ej vara mycket lifligt i sig sjelf, ty för 
at hånryckas al operan i Paris behöfver in
gen menniska blekna öfver böcker, •— Lord 
Nelvil svarade intet. Gr ef d’Erfeuil frå
gade lionom på nytt om det intryck som Rom 
gjort på lionom. — På en bal, sade Os
wald, år ej råtta stallet at tala allvarsamt, 
och ni vet at jag ej kan tala annorlunda;* 
Låt så vara, återtog gref d’Erfeuil: jag med
ger at jag år mera framfusen ån ni; men 
hvem vet om jag ej tillika år mera klok k
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Del gifves mycken philosophi uti min sken
bara låttsinnighet ; lifVtet bôr handtferas si. - 
Kanske ni har rått, återtog Oswald; men det 
år af natur och ej af eftertänka som ni år på 
detta sått, och ert sått at vara passar såle
des blott for er sjelf. —•

Gref d’Erfeuil horde Corinna nåmnas 
i danssalen, och han gick dit for at få veta 
hvarom frågan var. Lord N el vil gick blott til 
dorren, och han såg dår prinsen af Amalfii, 
en ganska vacker neapolitanare, som bad C o- 
rinna dansa med honom Tarantellen, en nea- 
politansk dans som år, full af behag och ori
ginalitet. Corinnas vanner förenade sig med 
prinsen. Hon biföll utan at låta bedja sig, 
hvilket mycket förundrade gr ef d’Erfeuil, 
som var van vid det nekande som bruket först 
fordrar innan man låter ofvertala sig. Men
uti Italien kånner man ej detta slags behag, 
och livar och en tror helt simpelt at man 
snarast gör sig angenåm för sällskapet då man 
genast bemödar sig at göra det til viljes. Co
rinna skulle hafva upfunnit detta naturliga 
manér, om det ej redan varit i bruk. Den 
klädsel hon hade på balen var lått och ele
gant; hennes hår var invefvadt uti et silkes
nät à l’italienne, och hennés blick uttryckte et 
lilligt nöje som gjorde henne mer ån nånsin

»®!l
SR:



i86 Corinna

förförisk. Oswald bief förvirrad5 han strid- 
de med sig sjelf; han förargade sig öfver at 
vara fången af behag ofver hvilka han bor- i 
de beklaga sig, emedan Corinna långt ifrån 
at önska intaga honom, visade sig så förtju
sande nåstan blott for at undslippa lians val
de. Mten hy.em kan emotstå skönhetens för
förelser? om hon åfven vore trotsig skulle 
hon likvål vara alsmågtig ; och sådan var visst 
icke Corinna. Hon blef varse lord Nel- 1 
vil, rodnade, och då hennes ögon fastades 
på honom gåfvo de uttryck af den måst för
tjusande ljufhet.

Prinsen af Amalfi accompàgnerade sig 
under dansen med. castagnetter. Corinna, 
innan hon började, gjorde med bagge hän
derna en hälsning full af behag åt sällskapet, 
och med en lått vändning tog hon den tam
bour de basqne som prinsen af Amalfi 
råckte henne. Vid början af dansen klyfde 
hon luften med denna tambour de basque 
och alla hennes rörelser hade en vighet, et 
behag, en blandning af blygsamhet och val
lust som kunde gifva begrepp om det valde 
som Baijadèrerna utôfva på indianernas inbill
ning , då de på visst sått åro skalder i dansen, 
då de uttrycka så många sårskild ta känslor ge

nom
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'nom de caraeterssteg och förtjusande tailor 
som de tilbjuda blicken. Corinna kånde så 
Tal alla de attituder som framställas af anti
kens målare och sculpteur er, at hon med en 
iått rörelse på armen, då hon svångde sin tam
bour de basque ibland öfver hufvudet, ibland 
framåt med den ena handen Under det den 
undra med otrolig färdighet lopp omkring 
bjellrorna, framkallade danseuserna uti Her- 

culanum, och upvaçkte en mängd nya idéci 
för teckning och målning.

Det yar ej den fransyska dansen som år 
så mårkbar för dess elegans och de svära 
stegen; det var en talang ånnu mycket når- 
«rare förbunden med inbillningen och kän
slan. Musikens caracter hlef gradvis Uttryckt 
af rörelsernas vekhet och grannlagenhet. Co
rinnas dans ingjöt i åskådarnes sjålar hvad 
hon sjelf rönte, liksom hon hade spelat pa 
harpan eller tecknat några figurer ; alt var 
språk for henne : musikanterna blefvo vid hen
nes åsyn uplifvade at ånnu båttre uttrycka geniet 
af deras konst, och jag vet ej hvilkeri passio
nerad känslighet som på en gång intög alla aska- 
darne af denna magiska dans, och bortförde dem 
til en idealisk varelse dår man drömmer om 
en sållhet som ej finnes på dertna jorden.

Del. t» ig
■ ' i
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Det ges et ögonblick i denna neapolitàtt- 
ska dans då qvinnan ligger sig på knå, un
der det mannen dansar omkring henne, ej 
som herre, men segervinnare. Huru var ic
ke Corinnas behag och värdighet i detta 
ögonblick väldigt! huru allrådande var hon 
ej åfven pa knå! och då hon steg up, då hen
nes luftcymbal åter gaf klingande toner, syn
tes hon uplifvad med en fullhet af lifskraft, 
af ungdom och skönhet ? som borde öfverty- J 
ga at hon ej behotde någon annan ån sig 
sjelf for* at Vara lycklig. Ack! det var ej så; 
men Oswald fruktade det, och han sucka
de då han såg på Corinna liksom hvar och 
en af hennes segrar skulle åtskiljt dem. Vid 
slutet af dansen år det mannen som kastar 
sig på knå, och qvinnan som dansar omkring 
honom. Corinna ofvertråffade sig i detta 
ogonbiickj om det var möjligt, ånnu mera; 
hennes steg voro så låtta då hon två eller tre 
gånger genomlopp samma cirkel, at foten med 
blixtens snabbhet flög öfver golfvet, och då 
hon uphöjde en af sina armar med eh skak- 
ning af sin tambour de basque, och med den 
andra gjorde tecken åt prinsen af Amalfi 
at stiga up, voro alla karlar frestade at åf
ven kasta sig på knå, alla, Utom lord N e i - 
vil som gick några steg tilbaka, och gre£



å'ErfeuiI som sprang några sfeg framfor 
at complimentera Corinna. Italienarne som 
Voro dår , önskade ej at göra någon verkan 
med deras enthousiasm; de lemnäde sig blott 
deråt emedan de rönte den, De åro ej nog 
vana vid sållskapslefnad och den egenkårlek 
som deraf upkommer, för at sysselsatta sig 
med det upseende de kunna göra; de förlo
ra aldrig sitt nöje genom fåfångan, och al
drig sitt mål för vågens skull.

Corinna var förtjust öfver sin framgång, 
och tackade alla men niskor med et behag 
fullt af enkelhet Hön var nöjd at halva 
lyckats, och visade det som et godt barn, om 
man så kan uttrycka sig; men det som i syn
nerhet sysselsatte henne, var at finna våg 
genom mångdert til den dörr mot hvilkert 
Oswald stödde sig. Hön kom ånieligen dit 
et ögonblick för at vånta et ord utaf honom, — 
Corinna, sade han, med bemödande at 
dölja sin förvirring, sin förtjusning, och sin 
pF ga; Corinna, se dår mycken dyrkan, 
mycken framgång! men ibland alla dessa så 
ifriga tilbedjare, finner du vål en behjertäd och 
pålitlig vån ? finner du en beskyddare för lifsii- 
den ? och borde vål handklappningars fåfånga 

! buller vara nog för et hjerta sådant som ditt?
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j^ångden hindrade Corinna at svara lord 
N ei v il., Man gickst igoupera-, och hvar och
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en cavalière &erymfe • »åtta sig vid
sidan af sin dame. ;|p ;|||mniande fruntim
mer kom, och da hon . dj ■•ipup fann rum, 
var ingen mer-, ån ford N.e.Lyil. och gref 
d’Erfeuil sont steg up för at, til bjuda hen
ne sitt; det var hyarken af ohöllighet eller 
egoism som ingen romare hade lemnat mm; 
men det begrepp som Roms fornåina hafva 
om hedern och skyldigheten,, år at ej et steg 
eller et ögonblick öfvergifva sin dame. Somliga 
som ej fingo rum at sitta, stodo bakom de
ras skönas stolar fårdige at betjena dem vid 
minsta tecken. Fruntimren talade blott vid 
deras cavalierer; främlingar irrade forgåfves 
omkring kretsen, ingen hade något at såga 
dem. Ty uti Italien veta ej qvinnorna hvad 
behagsjuka år eller hvad en framgång af egen- 
kårleken betyder uti karlek; de vilja blott be
haga den de ålska; dår gifves ingen sinnets
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förförelse som föregår ögonens och hjertats ; 
den hastigaste början följes ofta af den up- 
rigtigaste tilgifyenhet och ofta nog af en lång 
beständighet. Otrohet år uti Italien strånga- 

i re tadlad hos mannen ån qvinnan. Tre eller 
fyra karlar följa under sårskildta titlar et och 
samma fruntimmer, som forer dem med sig 
utan at ibland göra sig mödan at såga deras 
namn för vården i huset; den ena har före
trädet, den andra hoppas få det, den tredje 
har namn af den lidande (il patito)s dennö 
år aldeles förkastad , men man tillåter honom 
likvål at göra tjenst som tilbedjare ; och alla 
dessa rivaler lefva endrågtigt tilsammans. Blott 
pöbeln har ånnn bibehållit dolkstingen. Uti 
detta land år en besynnerlig blandning af en
fald och förderf, af förställning och sanfår- 
dighet, af årlighet och håmdgirighet, af svag
het och styrka, som likvål kan utredas af en 
uoggran upmarksamhet; de goda egenskaper
na komma deraf at man ingenting gör för få- 

! fångan, och de elaka, at man gör mycket 
för egennyttan, antingen den år förbunden 
med kårlek, med ärelystnad, eller med ui- 
righet

Skilnaden af rang gör i allmänhet ganska 
i liten verkan uti Italien; det år ej af philoso- 

phi, men af lätthet i caracteren och af för-
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îroligliei i sederna, som man dår ganska Ii*' 
tet forstår sig på aristocratiska fördomar ; och 
da societeten aldrig dår gör sig til domare af 
något, så tillåter den också. alt.

Efter soupéen satte alla sig til spelborden, 
några fruntimmer til hazardspel, och andra 
fid det tysta whistbordet; aldrig et ord tala
des uti detta rum som nyss var så stojande, 
Söderns folkslag öfyergå ofta från den största 
«proreise til den djupaste hvila; detta år ån- 
ïiu en stridighet i deras caracter ; de åro på 
alt sått menniskor som man bör agta sig för 
at dömma vid första åskådandet: ty hos dem 
fmnas de måst stridiga goda egenskaper och 
fel; om ni ser dem varsamma uti et visst 
ögonblick, så kan hånda at de uti et annat 
visa sig vara högst oforskrackta; om de synas 
tröga , år kanske orsaken at de hvila sig efter 
verksamhet eller bereda sig til en ny: 
med et ord, de förlora intet af sin själsstyr
ka uti sällskapskretsen, och alt samlar sig hos 
dem til de algörande ögonblicken-

Uti denna romerska socielél dår Oswald 
och Corinna befunno sig, voro karlar sona 
tappade stora summor på spel, utan at man kun
de på minsta sått mårka det uti deras physiono- 
ml; dessa samma menniskor skulle såkert haf- 
Va yisat det Ulligaste uttryck och de håftiga»



ste åtbörder om de hade beråttat den'.obe
tydligaste händelse. Men då passionerna kom
ma til en viss grad a 1 våldsamhet, frukta de 
yitneli, och dölja sig nåstan altid under tyst
nad och orörlighet.

Lord Nelyil hade bibehållit en bitter 
kånsla efter uptrådet på balen; han trodde 
at italienarne och deras lifliga sått at uttryc
ka enthousiasmen hade åtminstone för et 
ögonblick bortvåndt Corinnas kårlek ifrån 
honom. Han kånde sig deraf mycket olyck- 
Jig; men hans stolthet befalte honom at döl
ja det, eller at åtminstone visa det blott ge
nom foragt för det bifall som smickrade hans 
lysande vån. Man tilböd honom at spela, 
han nekade det; Corinna också; och hon 
gaf honom et tecken at såtta sig bredvid hen
ne. O s av ald var rådd at blottställa Corin
na om han på detta sått tilbragte hela aftonen 
ensam med henne uti hela sällskapets åsyn. —- 
Var lugn, sade hon til honom, ingen skall 
fråga efter oss; man brakar hår i sållskap 
at ej göra annat ån man vill ; det finnas in-' 
ga gifna reglor, ingen kråfd upmårksamhet, 
en välvillig höflighet år nog; ingen menniska 
fordrar at man skall besvara sig för en an
nan. Visserligen år ej friheten i detta land 
sådan som ni förstår den i England; men man
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B juter liar et fullkomligt oberoende uti um
gänget. — Det vill saga , svarade O s w a i d ? 
at man hår ej visar någon vördnad för se
derna! — Åtminstone» af bröt Corinna» in
tet hyckleri. Rochefoilcault har sagt: et lätt
sinnigt fruntimmers minsta fel år at vara det. 
Ï sanning, hvad man annars kan förebrå de 
italienska fruntimren, år det åtminstone ej falsk
het; och om ågtenskapet ej hos oss år nog 
vördadt, år det åtminstone med bagge ma
karnas bifall.

— Det år ej uprigtigheten som år orsak
til denna slags otvungenhet, svarade Oswald,
det år liknöjdheten för allmånna omdömet 
Då jag kom hit hade jaget recommendations- 
bref til en prinsessa; jag gaf det åt min hyr- 
lakej för at aflemna det; han svarade mig; 
Herre. for det narvarande skall detta bref tjena er 
til ingenting, ty prinsessan emottager ingen, hon 
Sr inamorata; och detta tilstånd at vara inamo,- 
ram tilkannagafs liksom alla andra lifvets 
ställningar, och denna allmånnelighet år ej 
ursagtad af någon ovanlig passion ; många til— 
gifvenheter följa hvarandra på detta sått, och 
aro lika vål kånda. Fruntimren halva så li
ten mystèr i denna sak, at de tilstå sina för
bindelser med mindre förvirring ån våra gif
ta hustrur skulle halva då de talade om de-

ï 94



ras manner. Ingen djup eïïer granlaga kam- 
sîa blandar sig, kan man vål tro, uti denna 
oblyga flygtighet. Också finnes uti denna na
tion, dår man endast tanker på kårleken, ej 
en enda roman; ty kårleken år dir så hastig 
och så publik at den ej ger tilfålle til några 
slags utvecklingar, och for at sant måla all- 
manna sederna i detta afseende, borde man 
börja och sluta på en och samma sida. För
låt mig Corinna, fortfor lord Nelvil, då 
han blef varse huru mycket han plågade hen
ne, ni ar italienska, denna tanka borde afvåp- 
na mig. Men en af orsakerna til ert ojäm
förliga behag år föreningen af all den förtjus
ning som caracteriserar alla sårskilta natio
ner. Jag vet ej i hviiket land ni blifvit up~ 
fostrad; men såkert har ni ej tilbragt hela ert 
lil uti Italien: kan hånda år det i sjelfva 
England .... Ack Corinna! om det år så, 
huru har ni då kunnat öfvergifva denna blyg
samhetens och granlagenhetens helgedom lör 
at komma hit, dår ej allenast dygden utan 
åfven karleken år så illa kand? man andas 
clen i luften; men framtränger den til bjer- 
tat / Poesierna uti hvilka kårleken spelar en 
så stor rôle, hafva mycket behag, mycken 
inbillning; de åro prydda med lysande taflor 
Iiyilkas iårgor åro lifliga och vällustiga. Men



hvar vill ni upsöka denna melancholiska och 
ömma kånsla som uplifvar var skaldekonst? 
Hvad vill ni jämföra med scenen af Belvide- 
ra och hennes gemål, uti Otwaij; med Ro
meo, uti Shakespeare; i synnerhet med Thom
sons skona versar uti lians sång öfver våren , 
då han målar med så adla och rörande drag 
karlekens sållhet i ågtenskapet. Finnes et så
dant ågtenskap nti Italien? och dår ingen 
huslig sållhet år, kan vål dår vara kårlek? år 
det ej denna sållhet som ar målet for hjertats 
passioner, liksom njutningen år for sinnenas? 
alla unga och sköna qvinnor åro ju hvaran
dra lika, om ej själens och snillets egenska
per gifva någondera företrädet? och hvilket 
begår upkomrner af dessa egenskaper? ■_ åg™ 
tenskaps förbindelse — det vill såga alla 
känslors och alla tankars förening. Den olof- 
liga kårleken, då den olyckligtvis finnes hos 
oss, år ånnu, om jag så får uttrycka mig, 
et återsken af ågtenskapet. Man söker dår 
denna förtroliga sållhet som man ej finner 
hemma, och sjelfva otroheten år mera mora
lisk i England ån ågtenskapet i Italien. — 

Dessa ord voro hårda, de sårade djupt 
Corinna; hon steg straxt up med ögonen 
fulla af tårar, gick ut ur rummet, och re
ste hastigt hem. Oswald, var fortviflad at
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hafva förolämpat Corinna, men han kånde 
et slags retning ôfver hennes framgång på 
balen, hvilken hade förratt sig uti de ord 
som unclsluppo honom. Han följde efter hen
ne, men hon nekade at tala med honom. JLf- 
ven följande morgonen gick han åter dit for- 
gåfves, hennes port var stångd, Delta för
längda afslag at emottaga lord N el vil var 
ej Corinnas caracter, men hon var djupt 
sorgsen ôfver den opinion som han visat 
om italienskorna, och sjellya denna opinion 
ålade henne at hädanefter, om hon kunde, 
dölja den kånsla som bortförde henne.

OsAvald på sin sida tyckte at Corinna 
i denna omständighet ej upförde sig med den 
enkelhet som var henne naturlig, och lian 
stadgade sig alt mer och mer uti det miss
nöje som balen hade förorsakat honom, han 
wpaggade hos sig sjelf en sinnestållning som 
kunde strida mot den kånsla hvars A alde lian 
fruktade, Hans grundsatser voro strånga, och 
den hemlighet som omgaf hans ålskades för
flutna lelnad förorsakade honom en djup 
smarta. Corinnas maner tycktes honom va
ra fulla af förljus ning, men ibland något for 
mycket uplifvade af det allmänna begäret at 
behaga, Han fann mycken ädelhet och lör- 
bchallsamhet uti hennes tal och upforande»
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men for mycken eftergifvenhet uti tankesat
ten. Oswald var med et ord en man som 
Var intagen, bortförd, men hvilken inom sig 
sjelf hyste en motkraft som bestridde hvad 
han rönte. Denna stålining leder ofta til 
amartan. Man år missnöjd med sig sjelf och 
ined andra. Man lider, och man har et slags 
foehof at lida ånnu mera, eller at åtminstone 
frambringa en våldsam förklaring som kunde 
gifva segren åt någondera af de känslor som 
sönderslita hjertat.

Uti en sådan sinnesstållning skref lordN el~ 
vil til Corinna. Hans bref var bittert och 
otj enligt; han kånde det, men orediga rörel
ser drefvo honom at afskicka det: han var 
så olycklig af sina strider, at han för hvad 
pris som hålst önskade någon tilfållighét som 
kunde göra slut på dem.

Et rygte som han ej trodde, men som 
gref d’Erfeuil hade kommit at beråtta ho
nom, bidrog kan hånda åfven al göra hans 
utlåtelser mera bittra. Man utspridde i Rom 
at Corinna skulle gifta sig med prinsen af 
Amalfi. Oswald visste vål at hon ej -älska
de honom, och horde tanka at balen var enda 
orsaken til denna nyhet; men han inbillade 
sig at prinsen blifvit emottagen den samma 
morgonen då lian ej sjelf fick tiltråde; och



for mycket stolt at visa någon kånsla af svart
sjuka, tilfredsstålde han sitt hemliga missnöje 
då han svårtade den nation hvars företräde hos 
Corinna han såg med så mycken ovilja.

TREDJE CAPITLET.

Bref från Oswald til Corinna»
d. 24 Jan. 1795.

«Ni nekar at se mig; ni år stött öfver vårt 
samtal i förrgår ; ni har utan tvifvel före
satt er at hädanefter ej gifya tiltråde åt an
dra ån edra landsman: ni vill förmodligen 
försona den orått ni haft at emottaga en man 
af en annan nation. Likvål, långt ifrån at 
ångra hvad jag öpenhjertigt talat om italie- 
narne, åt er som jag i mina drömmar ve
lat anse som en engelska, vågar jag med 
ånnu mera styrka påstå at ni hvarken skall 
finna sållhet eller värdighet om ni våljer en 
man uti den sällskapskrets som omger er. 
Jag kånner ej en enda bland italienarne som 
kan förtjena er; ingen af dem skulle kunna
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tiedra er med sin j förbindelse, h vilken ti
tel han ån iklådde er. Karlarne uti Italien 
hafva mycket mindre vårdé ån fruntimren; 
ty de hafva dessas fel, och dessutom sina 
egna. Kan ni nånsin öfvertyga mig at de 
åro i stånd af kårlek, dessa söderns inbyg
gare som fly plågan med så mycken omsorg, 
och så helt och hållit syfta efter sållhet? 
har ni ej sjelf beråtlat mig at ni förleden 
månad sett på spectaclet en man som åtta i 
dagar förut förlorat sin hustru, och en hu
stru som han påstod sig ålska. Man vill hår 
ju förr dess håldre göra sig af med håde de 
döda och tankan på döden. Ceremonierna 
vid begrafningar upfyllas blott af pre ster, 
liksom karlekens omsorger iagttagas al de tje- 

nande cavaliererna. Ritualen och vanan hafva 
stadgat alt förut, sorgen och enthousiasmen ; 
galla hår intet. Ånteligen, hvad som måst 
förstör kårleken, år at qvinnorna ej halva nå
gon slags vördnad för månnerna; de halva 
dem ingen förbindelse för deras undergifven- 
het, ty de åro utan fasthet i caracteren, utart 
alfvarsam sysselsättning i samhållet. Det år 
nödigt, om naturen och samhällsordningen 
skall visa sig i all sin skönhet, at mannen 
bör vara beskyddare och qvinnan beskyddad} 
men at denne beskyddare tilbeder den svag-
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lïet han försvarar, och vördar den gudomlig
het utan magt hvilken lik hans husgudar draT 
ger sållheten til hans boning. Hår kunde 
man såga at qvinnorna åro sultanen och man
se erna seraillen.”

“Månnema hafva qvinnornas ljufhet och 
list i caractereii. Et italienskt ordspråk så- 
ger: den som ej vet förställa sig vet ej lefva. År 
icke detta et fruntimmers ordspråk? och san- 

I nerligert uti et land dår hvarken finnes mili- 
iairstånd, elleï fria stiftelser, huru 'skulle vål 
en karl kunrta upöfva sig til vårdighet och 
styrka? också vånda de hela sitt snille på 
skickligheten ; de spela lifvet som et schackparti 
Uti hvilket framgången år alt. Det enda som 
återstår dem af forntidens ininnen år någon
ting gigantiskt uti uttrycken och den yttre 

! prägten; men bredvid denna höghet utan 
grund ser ni ofta hvad som år måst platt uti 
smaken, och uslast vårdslösadt i hemlefnaden. 
Coriiiila, år då detta ert nation som ni bör 
gifva företrädet ? åro då dessa bullrande hand
klappningar for er så nödvändiga, at alla an
dra öden skulle synas er for mycket tysta vid 
sidan af Italiens ljudande bravo? hvem skul
le kunna smickra sig med at göra er lycklig 
sedan han bortryckt er från detta buller? ni 

, år en obegripelig person, djup uti känslorna,



302 C O El It Ä A

men lattsinnig i tycket, oberoende genom er 
själs stolthet, men likväl slaf genom edrabe- 
hof ai förströelser, i stånd at ålska en enda, 
men kan likvål ej umbåra någon. Ni år en 
tjuserska som ömsevis oroar öch uplifvar, som 
visar er sublim, men som genast försvinner 
ur denna region dår ni år ensam, för at åter 
blanda er med hopen. Corinna, Corin
na, man kan ej undvika at frukta er da 
man ålskar er!”

Oswald,

C orinna bief slott, då hon låste dötta brefÿ 
ôfver den hatfulla fördom som Oswald visa
de mot hennes nation. Men hon hade likvål den 
sållheten at gissa at han var upretad öfver ba
len och ölver hennes afslag at emottaga honom 
efter samtalet vid soupéen; denna tankan för- 
ljufvade något det plågsamma intryck som hans 
bref gjorde henne. Hon tvekade en stund, eller 
trodde sig tveka om det npförande hon bor
de iagttaga emot honom. Hon bortfördes af 
sin kånsla at vilja återse honom, men det 
Var henne särdeles motbjudande om han skul
le tro at hon önskade gifta sig med honom, 
öagtadt hennes förmögenhet var ganska betyd
lig, och at hon kunde genom tiptåckten af si tt

namn
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namn visa at hennes rang var lika med lord 
Nelvils. Likvål borde det besynnerliga och 
oberoende uti det Iefnadssått hon antagit, ai- 
lagsna hennes tycke for ågtenskapet; och sä
kert hade hon aldrig tånkt derpå, om ej hen
nes kånsla fôrbliiîdat henne ôfver alla de led
samheter som hon skulle komma at utstå om 
hon gifte sig med en engelsman och öfver- 
gaf Italien.

Man kan afsåga sig högmodet uti alt hvad 
som angar hjertat, men så snart verldsiiga 
Interessen eller passande omständigheter' på 
något sått framställa sig til hinder, så snart 
man kan forestalla sig at den man ålskar skul
le göra någon slags upoffring vid en sådan, 
förening, år det ej mera möjligt at i detta 
fall visa någon fullkomlig kånsla. Då Co
rinna likvål ej kunde bryta med lord Nel- 
vil, ville hon inbilla sig at hon hädanefter 
skulle kunna se honom och dölja den kårlek 
han ingifvit henne. I denna afsigt gjorde 
hon sig til en lag uti sitt href at endast sva
ra på de oråttyisa beskyllningar han gjort 
hennes nation, och at tala med honom i det
ta amne såsom det enda som imteresserade 
henne. Kan hända det hasta sått för et frun- 

timmer af öfverlågset snille at återtaga sin
A*)ti ïs i i



kold och sin värdighet, år at inskränka sig 
inom tankan såsom en fristad.

Corinna til lord Nel v il.
d. a5 Jan. 1795.

“Om ert bref blott angick mig sjelf, my- 
lord, skulle jag ej bjuda til at rättfärdiga 
mig : min caracter år sa latt at kanna, at den 
som ej förstod mig af sig sjelf, skulle ej bat
tre förstå mig genom den uttydning jag kun
de gifva honom. De engelska fruntimrens 
dygdiga förbehållsamhet, och de fransyska 
fruntimrens konstfulla behag, tjena ofta at 
dölja livad som föregår i bagges hjertan: och 
det ni hos mig behagar kalla tjuskraft, år 
blott en otvungen natur som ofta visar sår- 
skildta känslor och stridiga tankar utan at 
arbeta deras förbindelse; ty denna förbindel
se, då den gifves, år nåstan altid konstgjord, 
och de flåsta sanna caracterer åro oeftertånk- 
samma: men det år ej om mig som jag vill 
tala, det år om den olyckliga nation som ni 
så grymt angriper. Skulle det vara min til— 
gifvenhet för mina vånner som inger er den
na bittra ovilja? ni kånner mig for val at 
vara svartsjuk på dem; och jag år ej nog 
högmodig at tro at en sådan kånsla skulle 
göra er til dea»a grad oråttvis. Ni såger o®
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italienarne hvad alla främlingar saga, hvad 
som traffar vid iôrsta »blicken: men man må
ste bettre undersöka innan man dommer det
ta land som varit så stort yid sårskildta tide- 
hvarf. Hyaraf kommer då at denna nation 
varit den måst krigiska under romarne, uti 
medeltidens republiquer den måst ömma om 
sin frihet, och uti sextonde seklet den måst 
lysande uti lårdom, vettenskaper och konster? 
har hon ej förföljt åran under alla dess skep
nader? och om hon nu ej mera har någon 
qvar, hvarföre vill ni då ej håldre tilråkna 
det åt hennes politiska stållning, efter hon i 
andra omständigheter visat sig så olik mot 
hvad hon nu år?”

“Jag vet ej om jag bedrar mig, men ita- 
lienarnes fel ingifva mig blott en kånsla af 
medlidande öfver deras öde. Främlingar haf- 
va i alla tider inkräktat och sönderslitit det
ta vackra land, et föremål for deras bestän
diga ärelystnad ; och det år just fråmlirigarne 
som med bitterhet förebrå denna nation de 
fel hvilka altid upkomma hos besegrade och 
förtryckta folkslag ! Europa har emottagit kon
ster och vettenskaper af italienarne, och nu 
då hon våndt emot dem deras egna skånker 
bestrider hon dem ofta ånnu den sista åran som 
år tillåten åt nationer utan, s&Uitairi$k styrka
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och utan politisk frihet, åran af vettenskaper 
och konster.”

“Det år så sant at styrelsemagten skapar 
nationernas caracter, at åfven i detta samma 
Italien ser ni mårkbara skilnader på sederna 
uti de sårskildta stater det innefattar. Piemon- 
teserna, som voro en liten nation, åro me
ra militairiska ån det öfriga Italien; Florenti- 
nerna, som hafva ågt antingen friheten, eller 
furstar af en frikostig caracter, åro uplysta 
och milda; Yenetianerna och Genuesarne vi
sa sig mågtige af politiska begrepp, ty de 
hafva en aristokratisk republik; Milaneserna 
åro mera uprigtiga , ty de nordiska nationer
na hafva från långre tid tilbaka ditfört den
na caracter; Neapolitanerna skulle lått kun
na blifva krigiska, ty de hafva under flere 
sekler lefvat, visst under en ofullkomlig sty
relse , men likvål under en egen. Den ro
merska adeln, som ingenting har at göra 
hvarken i krig eller politik, måste nödvändigt 
vara okunnig och lättjefull, men prästernas 
begrepp år mera utveckladt ån adelns, ty de 
hafva en bana och någon sysselsättning; och 
då den påfveliga styrelsen ej tillåter någon 
skilnad af börden, utan tvärtom år aldeles 
electiv uti kyrkoståndet, upkommer deraf ers 
flags jämlikhet, icke uti idéerna, men uti

206
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Yanan, som gor Rom til den behagligaste vi
stelseort for, alla dem som ej hafva hvarken 
ärelystnad eller hopp at nånsin, kunna spela 
en rôle i verlden.”

“Söderns folkslag kunna lättare bildas af 
styrelsen ån de nordiska folkslagen; de haf
va en tröghet som snart blir undergifvenhet; 
och naturen tilbjuder dem så många njutnin
gar , at de lått blifva tröstade öfver livad som 
nekas dem af samhållslefnaden. Mycken för- 
skåmning år visst uti Italien, och likvål år 
hyfsningen dår mindre förfinad ån uti andra 
land. Man kunde nåstan finna något vildt 
hos detta folk oagtadt deras snilles slughet: 
denna slughet liknar jagarens då han fångar 
sitt rof. De tröga folkslagen blifva snart illisti
ga; de hafva en vana af mildhet som tjenar 
dem lått, når det fordras, at förställa sjelfva 
vreden ; det år altid med sin vanliga caracter 
som man kan dolja sårskildta tilfålligheter.”

“Uti. sållskapsförbindelser åro Italienarne 
trogna och uprigtiga. Egennyttan och äregi
righeten utöfvar på dem et stort vålde, men 
de kånna ej fåfångans högmod: skilnaden af 
rang gör på dem ganska litet intryck; dår fin
nes ingen sociétet, ingen salong, intet bruk, 
inga dagliga småutvågarj at göra upseende, 
Dessa vanliga kållor til förställning och af-
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vundsjuka gifvas ej hos dem ;, dâ de bedraga 
sina fiender och sina medtåflare, år det ai 
orsak at de anse sig med dem vara i krigs- 
tilstånd; men i fred hafva de sanning och 
valvilja. Det år just denna sanning som stö
ter er; fruntimren hora beständigt talas om 
kårlek och se dess exempel ståndigt for ögo
nen; de dölja således ej sina känslor, och 
visa et slags oskuld i sjelfva galanterie!; ; de 
hafva ej heller det minsta begrepp cm löj
ligheten, i synnerhet den som kan gifvas af 
sällskapstonen. Somliga åro så okunniga at 
de knapt kunna skxifva, och de tilstå det 
uppenbart; de låta svara på en morgonbiljett 
genom deras procurator ( il paglietto ) på pap
per i stort format såsom en inlaga; men der- 
emot ibland de kunniga far ni se dem som 
|ro academi - professorer, och som gifva pu
blika föreläsningar uti svarta skarp; och om 
ni ville skratta deråt, skulle man svara er: 
år det något ondt uti at Itunna grekiska? är.det 
något ondt uti at lefva af sitt arbete? livarfåre 
skrattar ni dâ ät en så simpel sak?”

“Skall jag ånteligen, mylord, nalkas et 
mera kinkigt åmne? skall jag söka uplysa 
hvårföre karlarne visa så liten mili tair-esprit? 
De våga sitt lif för kårlek eller hat med en 
ganska stor lätthet, och i de dolkstyng som
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gîfvas och emottagas for dessa orsaker, för
undra eller förskräcka ingen; de frukta ej 
döden då. de naturliga begåren befalla at trot
sa den , men man måste tillstå at de ofta al
ska lifvet högre ån politiska interessen, hvilka 
ej röra dem mycket efter de ej hafva något 
fädernesland. Afven har den ridderliga aran 
ganska litet valde öfver en nation, dar opinio
nen , och den samfundslefnad som skapar den, 
åro okån da. Det år ganska enkelt at qvin- 
norna uti en sådan den publika magtens 
svagliet taga mycket vålde öfver karlarne, och 
de hafva kan hånda för mycket for at kunna 
vörda eller beundra dem. Likvål år deras 
upförande fullt af noggranhet och upoffringar. 
De husliga dygderna utgöra de engelska frun
timrens åra och lycka; men om det gifvas 
land dår kårleken år till utom ågtenskapets 
helgade band, år visst Italien bland dessa land 
det hvarest qvinnornas sållhet år båst förva
rad. Månnerne hafva hår gjort sig en moral 
uti förhållanden utom moralen, men åtmin
stone hafva de varit råttvisa och ädelmodiga 
uti delningen af skyldigheterna; de hafva an
sett sig sjelfva såsom mera brottsliga ån qvin— 
norna då de bröto kårlekens band, emedan 
qvinnorna hade gjort flere upoffringar och för
lorade mera; de hafva trott at de måst brotts-
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liga infor hjertats domstol åro de soin gjort 
det måsta oncla: då månnerna fela år det af 
hårdhet, da, cjvinnoriia fela år det af svaghet. 
Sällskapskretsen, som på en gång år strång 
och förskanid , det vill såga obeveklig for fel 
som draga med sig olyckor, bor vara mera 
strång mot q vinnorna; men uti ett land dår 
ingen sällskapskrets år, har den naturliga 
godheten större inflytelse,”

ajag medgifver att uti Italien åro begrep
pen öm värdighet och anseende, mycket min
dre mågtiga och åfven mindre kånda ån Öfver- 
alt annorstädes. Brist af sällskapskrets och 
allman opinion aro dertil orsaken; men oag— 
tadt a!t hvad man sagt om italienarnes trolös
het, pastar jag at fa land iveriden hafva me
ra godhjertenhet. Denna gödhjertenhet år 
sadan uti alt hvad som rörer fåfångan, at 
oagtadt intet land i verlden år af främlingar 
mera förtalat, finna de kanske ingenstädes et 
mera välvilligt bemötande. Man förebrår ita- 
lienarne for^ mycken böjelse för smicker, 
men nian måste afven medgifva at de fleste 
ej af utråkning utan blott af begår at göra sig 
angenama slösa med deras ljufva uttryck, 
hviika åro ingifna af en sann v ål vilja; dessa 
uttryck motsågas ej af lifvets vanliga upfö- 
xande. Skulle de likvål kunna vara trogna

C O E. I H N A
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åt. vå ns kap en uti särdeles omständigheter, ora 
de ån skulle trotsa for henne faror och mot
gångar? ganska få, jag tilstår det, skulle va
ra i stånd dertil; men det år ej om Italien 
ensamt som denna anmärkning galler.”

“Italienarne liafva en orientalisk lattja uti 
i sitt vanliga lefnadssått ; men det kan ej finnas 

mera uthårdiga och verksamma menniskor ån 
de ? då deras passioner en gång blifvit up- 

j våekta. Dessa samma qvinnor som ni ser li
ka sorglosa med odaliskerna uti en serail,åro 
på en gång i stånd til handlingar som for
dra den måsta försakelse. Det finnas hem
ligheter uti italienarnes caracter och inbill
ning , och ni tråfiar dår ömsevis ovåntade drag 
af ådehnod och vånskap, eller mörka och 
fruktansvärda prof af hat och håmdgirighei 
Hår gifves ingen slags tåflan: lifvet år blott 
en drömmande sömn under en skön himmel; 
men gif dessa menniskor et mål , och ni skall 
få se dem inom sex månader låra och begri
pa alt. Afvenså år det med qvinnorna; hvar- 
före skulle de förvårfva sig kunskaper, efter 
de flåste karlar ej skulle förstå dem? De 
skulle göra sitt hjerta ensligt om de odlade sitt 
snille; men dessa qvinnor skulle snart göra sig 

i vårdiga en öfverlågsen man, om denne man 
i voie föremålet för deras ömhet. Alt sofyer hår;
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men uti et land dar alla stôra Interessen åro 
fôrsvundna, år hvilan och liknöjdheten mera 
ådel ån ett fåfängt fikande efter småsaker.”

“ AfVen vettenskaperna aftyna dår ej tan
karna blifva förnyade af lifyets starka och 
ombytta verksamhet. Men uti hvilket land 
har man mer ån i Italien visat beundran 
for litteraturen och de sköna konsterna? 
Historien lårer oss att påfvarne, prinsarne, 
och folket, hafva i alla tider gifvit den måst 
lysande årebetygelse åt målare, skalder, och 
utmärkta författare *). Jag tilstår, mylord, 
at denna enthousiasm för talangerna år en af 
de förnämsta drifijådrar som fasta mig vid 
detta land. Man finner ej hår den mattade 
inbillning, det afskråckande omdöme, eller den 
despotiska medelmåtta, som förstå så vål i 
andra land at plåga och förqvåfva det natur
liga geniet. En lycklig idée, kånsla eller ut
tryck, fattar eld, at jag så må såga, bland 
åhörarne. Talangen upvåcker mycken afvund- 
sjuka just genom det at den hår har första

*) M. Roscoe, autor til Medieeiska historien , liar nu se
dermera utgifvit i England en Leo den io:des historia, 
hvilken âr et verkeligt mästerstycke i denna våg ; och 
han berättar dår alla de prof af agtning och beundran 
som Italiens furstar och folk hafva gifvit åt utmårkta 
lårde ; han berättar åfven ovåldigt at åtskilliga påfvar i 
äetta afseende hafva visat et ganska frikostigt upförande.
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rangen. Pergolesi har blifvit mördad fot’ sitt 
stabat; Giorgione försåg sig med en sköld då 
lian nödgades måla på något allmånt ram; 
men den håftiga afvundsjuka som hos oss 
upvåckes af talangen, år den samma som up
våckes af magten på andra orter; denna af
vundsjuka förringar ej silt föremål; den kan 
hata, landförvisa, mörda ; och blandad med be
undrans fanatism, skall den likvål altid un
der sin förföljelse alt mer och mer upvåcka 
geniet. Anteligen, då man ser så mycket lif 
ùti en så sammanträngd omkrets, ibland hin
der och tråldom af så många slag, tyckes det 
at man ej kan hindra sig at fatta et lifligt 
interesse for detta folk som andas med begår- 
lighet den ringa luft hvarmed inbillningen ge
nomtränger de trånga skrankor som inneslu
ta det.”

“Jag medgifver at. dessa skrankor åro så- 
dane at månnerna uti Italien nuförtiden sål— 
lan hinna denna värdighet och stolthet som 
utmärker de fria och militairiska nationerna. 
Jag vill åfven medgifya, mylord, om ni fordrar 
det, at dessa nationers caracter skulle kunna 
ingifva qvinnorna mera enthousiasm och kår
lek. Men kunde det ej åfven vara möjligt 
at en behjertad, ådel och strång man, skulle 
kunna förena alla de egenskaper som gjorde

St 5
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honom ålskad, utan at åga de som dofva. sail- 
heten?”

C o r i n n a.

FJERDE CAPITLET.

Corinnas bref kom Oswald ånnu en gång 
at ångra at han hade kunnat tånka på at 
skilja sig ifrån henne. Den q vi eka värdig
het och den vördnadsvåckande Jjufhet hvar
med hon afslog de hårda ord som han hade 
tillåtit sig, rörde honom, och intog honom 
af beundran. En sa stor, så enkel, så sann 
ofverlågsenhet, syntes honom vara öfver 
vanliga reglor. Han kånde vål altid at 
Corinna ej var den svaga och blyga qvin- 
nan, hvilken tviflade på alt utom sina skyl
digheter och sina kånslor, och som han 
i éin inbillning utvalt til sitt lifs foljesla- 
gerska; minnet af L u eile, sådan han sett 
henne vid tolf års ålder, nårmade sig mera 
til denna idée; men kunde man jåinföra nå
gonting med Corinna? Kunde vål allmän
na reglor och lagar lampas til en person som 

** ensam ågde så många sårskildta egenskaper
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Ii vilkas samband var kånslan och snillet? 
Corinna var et underverk i naturen, och 
hade ej detta underverk blifvit gjordt för 
Oswalds skull då han kunde smickra sig 
med at intéressera en sådan qvinna? men 
hvilket var hennes namn, hurudant var hen
nes öde? hvilka förslag skulle han gora sig 
om han förklarade sin afsigt at förena sig med 
henne? Alt var ånnu i mörker, och fastån 

I den enthousiasm som Oswald kånde för 
Corinna ofvertygade honom at han beslu
tat gifta sig med henne, kom likvål ofta den 
tankan at Corinnas lefnad ej varit aldeles 
tadelfri, och at et sådant giftermål skulle sä
kert blifvit ogilladt af hans far, på nytt at 
förvirra hans sjal och at plåga honom med 
smårtsam ångslan. Han var ej så nedtryckt af 
sorg som på den tid då han ej sett Corin
na; men han kånde ej mera detta slags lugn 
som kan finnas åfven midt under ångren, då 
hela lifvet år helgadt til försoning af et stort 
fel. Han fruktade ej fordom at öfvergifva sig 
åt sina minnen, huru smärtsamma de ån voro ;

1 nu var han rådd för en lång och djup tank
fullhet som skulle kunnat uptåcka hvad som 
föregick i djupet af hans sjal. Han beredde 

j sig likvål at begifva sig til Corinna för at 
tacka henne för sitt bref oçh at begära för-



2 iß C O R T N N A

îâtelse for det han hade skrifyit, dà han sâg 
herr Edgermond, en sllgting af den un
ga Lucide, inkomma i sitt rum.

Han var en kåck engelsk adelsman som 
nastan altid lefvat uti den provins dår han hade 
sin egendom; han hade sådana grundsatser 
och fördomar som syfta at i alia land bibe
hålla sakerna i det skick de åro; och det år 
lyckligt då dessa saker åro så goda som mensk- 
liga förståndet tillåter: då borde sådane mån 
som herr E d g e r m ond, det vil såga anhängare 
af den faststålda ordningen, fastån starkt och 
åfven envist fastade vid deras vanor och deras 
sått at domina, likvål blifva ansedda somup- 
lysta och förståndiga hufvuden.

Lord N e 1 vil ryste då han hörde herr 
Edgermond anmålas; alla hans fordna min
nen tycktes på en gång framställa sig; men 
snart kom det i hans tanka at lady Edger
mond, Lu ci les mor, hade skickat sin slåg- 
tinge för at göra honom förebråelser, och at 
hon således ville störa hans oberoende. Den
na tanke gaf honom tilbaka all sin ståndag- 
tighet, och han emottog herr Edgermond, 
med utmårkt köld. Han hade så mycket me
ra orått at så emottaga honom, som herr 
Edgermond ej hade det minsta förslag som 
kunde röra lord N el y il. Ha» rçgte genom
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Italien for sin halsas skull, hvarunder lian 
tog sig mycken rörelse, jagade, och drack 
Konung Georgs och det gamla Englands 
skal; han var den hederligaste man i verl- 
den; och han hade åfven mycket mara snille 
och undervisning ån hans vanor kunde tillå
ta at tro. Framför alt var han engelsman, 
ej allenast som han borde vara, men åf- 
yen då man skulle önska honom vara det 
mindre; han följde uti alla land sitt eget 
lands vanor, lefde blott med engelsman, och 
ville aldrig gerna tala med främlingar, icke 
af föragt, men af en slags motvilja for de 
främmande språken, och af en blyghet åfven 
vid femtio års ålder, som gjorde det ganska 
svårt för honom at göra nya bekantskaper.

— Jag år glad at få se er, sade han til 
lord Nelvil; jag reser til Neapel innom fjor
ton dagar, tråffas vi dår? jag skulle önska det, 
ty jag har ej lång tid at vara i Italien, mitt 
regemente skall snart gå om bord. — Ert re
gemente, svarade lord N el vil rodnande, lik
som han skulle glömt at han hade et års per
mission, emedan hans regemente under den
na tid ej var åm na dt at anvåndas; men han 
rodnade då han tankte at Corinna skulle 
jkunna komma honom at glömma åfven sin 
pligt — Ert regemente ? fortfor herr E d g e r-;
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mon d, skall ej så snart blifva satt i rörelse, 
således skôt er halsa hår utan oro; jag säg 
innan min alresa min unga cousine uti; hvil- 
ken ni interesserar er, hon år obeskrifligt 
vacker, och !inom et år då ni kommer til— 
baka år jag viss at hon kanske år det skönaste 
fruntimmer i, England. — Lord Ne 1 vil teg 
och herr Ed germ ond åfven. De sade sedan 
ånnu några ord på et tåmligen laconiskt fast
an välvilligt sått, och herr Edgermond äm
nade gå bort, dä han hastigt kom tilbaka, och 
sade: — Mylord, ni kan göra mig et nöje: 
man har sagt mig at ni kånner den namn
kunniga Corinna, och fasiån jag i allmän
het ej ålskar nya bekantskaper, ville jag 
likvål germa göra denna. — Jag skall begåra 
tilstånd af Corinna at få föra er til henne, 
efter ni önskar det., svarade Oswald.-— Til- 
ståll, jag ber er, återtog herr Edgermond, 
at jag får se henne en dag då hon extern- 
porerar, sjunger eller dansar for oss.— Co
rinna, sade Iord Nel/vil, visar ej på detta 
sått ' sina talanger för främlingar, hon år et 
fruntimmer som i alla afseenden år er och 
min like. — Ursågta mitt ^misstag, svarade 
herr E germ ond; efter man ej kånner henne 
hafva något annat namn ån Corinna, och 
då hon vid tjugusex års ålder lefver så en

sam



èam utan någon person af sin slågt, trodde 
Jag at hon lefde af sina talanger, och g erna 
antog tilfållen at göra dem kånda. Hennes 
lycka, svarade lord N el vil häftigt, år helt 
och hållit oberoende, och hennes sjål ån nu 
mera. — Herr Edgermond uphorde straxt 

j at tala om Corinna och ångrade sig at haf- 
Va nåmt henne då han såg at detta åmne in- 
teresserade Oswald. Engelsmånnerna åro 
de måst noggranna och skonsamma menni- 
skor i verlden uti alt livad som angår sann 
tilgifvenhet.

Herr jEdgermond gick bort. Då lord 
N el vil blef ensam kunde han ej afhålla sig 
ifrån at häftigt utropa: — Jag måste gifta 
mig med Corinna; jag måste bli hennes 
beskyddare, på det at ingen hädanefter må 
misskänna henne! Jag skall gifva henne det 
lilla jag kan gifva, en rang, et namn, då hon 
dåremot skall öfverhopa mig med all den sail— 
het som hon ensam kan gifva på jorden. —»
I denna sinnesstålining skyndade han sig at 
gå til Corinna, och aldrig hade han gått 
dit med en mera ljuf kånsla af hopp och kår- 
lek ; men genom en naturlig rörelse af blyg
het, började han samtalet med obetydliga äm
nen , och ibland deras antal var den begå- 

De!, i. Ig
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ran ai få fora herr Edgermond til Co
rinna. Yid detta namn bief Corinna syn
bart förvirrad, och nekade öswa 1 d,s begä
ran med uprôrd ton. Han blef deröfver sär
deles förundrad, och sade til henne: — Jag 
hade trott at uti et hus dår ni emottager he
la verlden skulle titeln af min vån ej blifva 
en uteslutande orsak. — Blif ej ond, myl ord ■ 
återtog Corinna, var viss at jag har ganska 
stora skål at ej kunna bifalla hvad ni ön~ i 
skar. — Vill ni då såga mig dessa skål, åter
tog Oswald? ■— Omöjligt, ropade Corin
na, omöjligt! — Således, sade Oswald.... 
och då häftigheten af hans rörelse afbröt hans i 
ord, ville han gå ut: Corinna, badande i 
tårar, sade då til honom på engelska: — för 
Guds skull, om ni ej vill krossa mitt hjerta, 
blif qvar! —.

Dessa ord, denna ton rörde djupt Os
walds sjål, och han satte sig åter på något 
afstånd från Corinna med hufvudet lutadt 
mot en albasterlampa som uplyste hennes 
rum-, sedan sade han hastigt til henne: Grym
ma qvinna! ni ser at jag ålskar er, ni ser at 
jag tjugu gånger om dagen år fårdig at til— 
bjuda er min hand och mitt lif, och ni vill 
ej såga mig hvem ni år! såg mig det, Co
rinna, såg mig det, uprepade han i dethalî
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råckte henne handen merl det måst röran
de uttryck af kånslofullhet — Oswald, 
ropade Corinna, Oswald, ni begriper ej 
alt det onda ni gör mig. Om jag yore nog 
o förståndig at såga er alt, sa skulle ni kan
ske uphöra at ålska mig. — Store Gud, åter
tog han, hvad har ni då at uptåcka? — In
tet som kan göra mig ovårdig af er i men hän
delser, men skilnader i vira tycken, våra opi- 

I nioner, som förr halva funnits, men hvilka 
hädanefter ej skola finnas. Fordra ej af mig 
at jag skall göra mig kand af er 5 kan hånda 
en dag, en dag om ni ålskar mig nog, om.... 
ack i jag vet ej hvad jag såger, fortfor Co
rinna, ni skall få veta alt, men öfvergif mig 
ej innan ni hör mig, Lofva mig det vid 
namnet af er far som bor i himlen. — Nåmn 
ej detta namn, ropade lord N e 1 v i 1, vet ni 
om det förenar eller åtskiljer oss! Tror ni at 
han skulle bifalla vår förbindelse? Om ni 
tror det, öfvertyga mig derom, jag skulle ej 
sedan vara söndersliten af smarta. En gång 
skall jag beråtta er min bedröfliga lefhad, 
men se mt uti hvad tilstånd jag år, se uti 
hvad tilstånd ni försatt mig. — Och hans 
panna var verkeligen betåckt med kallsvett, 
hans ansigte var blekt, och hans lappar kun
de knapt darrande framstamma de sista or-*
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den. Corinna satte sig bredvid honom, tog 
hans hander uti sina, och återkallade honom 
med godhet til sig sjelf. — Kåraste Oswald» 
sade hon til honom, fråga herr Edgermond 
om han aldrig varit uti Northumberland, eller 
åtminstone om han ej varit dår lörr ån på 
de fem senare åren: blott i detta fall kan ni 
fora honom hit. — Oswald såg starkt på 
Corinna vid dessa ord; hon slog ned ögo
nen, och teg. Lord Ne 1 v il svarade henne: —« 
jag skall göra som ni befaller, och han gick 

* bort.
Då han kom hem uttömde han sig i giss

ningar öfver Corinnas hemligheter ; det syn
tes honom tydeligt at hon tilbragt mycken 
tid uti England, och at hennes namn och 
slågt borde dår vara kånda. Men för hvilken 
orsak ville hon dölja det, och hvarföre hade 
hon öfvergifvit England om hon någon gång 
dår varit boende? dessa sårskilta frågor up- 
rörde mycket Oswalds hjerta; han var vål 
öfvertygad at ingenting ondt kunde uptåckas 
uti Corinnas lefnad, men han fruktade et 
sammanlopp af omständigheter som kunde gö
ra at hon syntes brottslig, och hvad han måst 
fraktade för henne, var Englands ogillande. 
Han kånde sig stark emot alla andra land, 
men minnet af hans far var så förtroligt förr
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bundit med tankan på hans fädernesland, at 
dessa bågge kånslor fingo tilvåxt genom hvar
andra. Oswald fick veta af herr Edger- 
mond at han det förledna året varit första 
gången i Northumberland, ochlofvadeat sam
ma afton fora honom til Corinna. Han 
gick lorst dit för at underråtta henne om de 
begrepp som herr Edgermond fattat om 
henne, och bad henne genom köld och for- 
behållsamhet låta honom förstå huru mycket 
han bedragit sig.

— Om ni tillåter det, återtog Corinna, 
vill jag vara med honom som med alla an
dra; om han önskar höra mig vill jag extem- 
porera för honom, jag vill visa mig sådan jag 
år, och jag hoppas likvål at han båttre skall 
uptåcka sjålens värdighet uti et enkelt upfö- 
rande, ån om jag gaf mig et tvungit våsende 
som ej skulle vara mitt eget — Ja Corin
na, svarade Oswald, ni har rått Huru 
skulle icke den misstaga sig som ville på 
minsta satt andra er undransvårda sinnesart! 
herr Edgermond anlånde nu tillika med 
de ofriga af sällskapet Straxt i början satte 
sig lord N e 1 v i 1 hos Corinna, och med et 
deltagande som på en gång var en ålskares 
och en beskyddares, sade han alt hvad som 
kunde göra henne gållande; han visade hen«



ne en vordnad hvilken axxnu mera hade til 
Sn damai at befalla andras ag taxing ån at göra 
sig sjelf til viljes ; men han biel snart med 
glådje varse at hans oro var ofverflodig, Co
rinna fångslade helt och hållit herr E d g e r-* 
mond; ej allenast genom sitt snille och si
na behag, men åfven då hon ingaf honom 
en kånsla af högagtning som de sanna cara- 
ctererna altid erhålla af de adla; och då han 
vågade bedja henne at låta höra sig uti et åni
ne af eget val, anhöll han om denna gunst 
med likaså mycken vördnad som entrågenhet. 
Hon samtyckte utan at låta bedja sig et ögon
blick , och förstod således at bevisa at denna gunst 
ågde et vårde som var oberoende af svårig
heten at erhålla den. Men hon hade et så 
lifligt begår at behaga en af Oswalds lands
man, en man som genom det anseende han 
förtjente kunde hafva inflytelse på hans tan
kesätt om henne, at denna kånsla hastigt in
tog henne af en blyghet som var henne ny; 
hon ville börja, men hon kånde at rörelsen 
af bröt hennes ord. Oswald led öfver at 
hon ej visade all sin öfverlågsenhet för en 
éngelsman. Han slog ned ögonen; och hans 
förvirring var så synbar, at Corinna, som 
endast var sysselsatt med den verkan hon 
gjorde på honom, förlorade alt mera den fint-



ïighet som år så nödvändig for talangen at 
extemporera. Anteligen, då lion kånde sig 
stappla, at orden ingåfvos henne af minnet och 
ej af kånslan, och at hon på detta saLt ej 
skulle kunna måla hvad hon linkte eller ver- 
keligen kånde, uphörde hon tvårt., och sade 

i til herr Edgermond: —-förlåt mig at blyg
heten i dag segrar öfver min talang; mina 
Vanner veta at det år första gången som jag på 
detta sått aldeles kant mig oskicklig, — men 
kanske blir det ej den sista, tilläde hon suc
kande.

Oswald bief djupt rörd af Corinnas 
omma svaghet. Anda ditlils hade han sett 
inbillningen och snillet segra öfver hennes 
tilgifvenhet, och uphöja hennes sjal uli de 
ögonblick då den var som måst nedslagen; 
denna gång hade kånslan helt och hållit un- 
derkufvat hennes snille, och likvål hade Os
wald denna gång så aldeles införlifvat sitt 
begrepp med Corinnas åra, at han lidit af 
hennes förvirring i stallet for at njuta den. 
Men då det var visst at hon en annan dag 
skulle lysa med den glans som var henne 
naturlig, öfverlemnade han sig utan saknad 
åt ljufheten af den anmärkning han nyss 
gjort, ocli bilden af hans vån herrskade mer 
ån nånsin i hans hjerta.
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SJUNDE BOKEN,

Italienska Littératures?

FÖRSTA CAPITLET.

Urford Nelvil önskade lifligfc at herr Ed~ 
germ ond skulle iå hora Corinna tala, hvil- 
ket säkert var af lika stort varde som hen— 
nes extemporerade versar. Följande dagen 
samlades det vanliga sällskapet hos henne, 
och for at gifya henne talåmne forde han 
conversationen på den Italienska litteraturen, 
och upåggade hennes naturliga liflighet med 
påståendet at England ågde et större antal af 
sanna och ofverlagsna skalder, både uti kraft 
och kanslofullhet, ån alla de hvaraf Italien 
kunde skryta.

Forst, svarade Corinna, kånna de flåste 
främlingar blott våra skalder af första ordnin
gen, Dante, Petrarcha, Ariost, Guarini, Tas- 
so och Metastaso, då vi likvål hafva många
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andra, til ex. Chiabrera, Guidi, Filicaja, Pa
ri ni, utan at råkna Sannazar, Politianus m. fl. 
som alla hafva skrifyit på latin med snille; 
och alla förena harmoniens colorit uti cleras 
versar, alla fôrstâ mer eller mindre lyckligt 
at insmyga naturens och de skona konster
nas underverk framstålda pl språkets tafia. 
Visserligen hafva ej våra poeter denna djupa 
melancholi, denna ■ kännedom af menskliga 
hjertat som utmärker edra; men hörer ej den
na slags ofverlågsenhet mera til philosophi- 
ska författare åri til skalderna? Italienskans 
klingande melodi passar båttre för glansen af 
de yttre föremålen ån for eftersinnandet. Vårt 
språk skulle vara mera tjenligt at måla raseriet ån 
sorgen, ty de eftertänkta känslorna fordra mera 
metaphysiska uttryck, då deren)ot begäret til 
håmd uplifvar inbillningen, och flyttar sor
gen til det yttre. Cesarotti har gjort den bå- 
sta och vackraste ofversåttning af Ossian som 
finnes på något språk; men det tyckes då 
man låser den at sjelfva orden hafva én ton 
af högtidlighet hvilken strider mot de mörka 
idéer som de återkalla. Man låter förtjusa 
sig af våra sköna ord, klara bäckar, leende, fält, 
svala skuggor, liksom af vatnets susande eller 
fårgornas skiftning; hvad fordrar ni mer af 
skaldekonsten? hvarföre skulle man fråga nåk~
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tergalen livad hans sang betyder? han kan 
blott beskrifva det då han åter börjar sjun
ga; man kan ej begripa honom utan at öf- 
verlåta sig åt den kånsla han upvåcker. Ver- 
sarnas meter, de ljudande rimmen, dessa ha
stiga slutord sammansatta af två korta sylla- 
ber, hvilkas ljud smyger sig fram enligt de
ras namn (Sdrucciali), hårma ibland dansens 
låtta steg; ibland återkallas stormens buller 
och vapnens gny af mera alfvarliga toner; 
med et ord, vår skaldekonst år et inbillnin
gens under, man måste dår blott söka nö
jet under alla dess skepnader,

— Utan tvifvel, återtog lord N el vil, 
beskrifver ni så vål som det år möjligt både 
felen och skönheterna uti er skaldekonst ; men 
då dessa fel, utan skönheter, finnas uti pro
san, huru vill ni då försvara dem? hvad som 
blott år svåfvande uti poesien blir fullkomlig 
tomhet uti prosan ; och denna mångd af van
liga idéer som edra poeter förstå at smycka 
genom deras melodi och deras bilder, synas 
kalla titi prosan med en tröttsam lifiighet. 
De flåsta af edra prosaiska författare nuförti
den hafva et språk så declamatoriskt, så vid- 
loftigt, så flödande af superlativer, at man 
skulle tro dem skrifva alla efter befallning, 
sned antagna ordasått, och for en konstgjord



natur ; del; tyckes ej falla dem in at konsten 
at skrifva år konsten at uttrycka sin egen ca~ 
yacter och sina tankar. Den litteraira stylen 
år for dem en konstig våfnad, en mosaik 
som man hört talas om, någonting aldeles 
främmande for deras själ,. hvilket tilverkas med 

I pennan liksom et mechaniskt arbete med 
fingrarna; de aga i högsta grad hemligheten, 
at utveckla, at commentera, at upblåsa en 
tanka, at upfradga en kånsla, om man så kan 
såga ; och alt detta så starkt at man skulle 
vara frestad at såga åt dessa scribenter lik
som denna Afrikanska qvinnan sade åt et 
frarisyskt truntimmer som bar en vidlöftig 
styfkjortel under sin långa robe: min fru, är 
alt detta tii sjelf? uprigtigt at tala, hvar fin
nes det sanna väsendet uti all denna ordståt, 
hvilken skulle skingra sig för et sannt uttryck 
såsom et fåfängt blåndverk?

Ni glömmer, afbröt Corinna håftigt, först 
Machiavel och Bocace, sedan Gravina, Filan- 
gieri, och uti våra dagar Cesarotti, Yerri, Betti- 
nelli, och ännu ganska många som förstå at 
skrifva och tanka *). Men jag medger er at 
i de sista århundraden hafva olyckliga om-

*3 Cesarotti, Verri, Bettinelli Iro trenne »nnu lefrantE© 
författare som hafVa gifvit tanka åt den Italienska pro
san ; man måste medgifva at den ej på längre tid va
rit ämnad dertil.
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ståndigheter bcrofval: Italien dess oberoende, 
och at man'där mi förlorat all kånsla for san
ningen och åfven ofta möjligheten ät såga den. 
Deraf har upkommit Tanan at finna behag 
uti orden utan at väga nalkas idéerna. Da 
man var viss at genom sina skrifter ej 
nånsin kunna vinna någon inflytelse på sa- i 
kerria, skr ef man blott for at visa sitt snille, 
hvilket år det såkraste sått at snart sluta med 
sjelfya detta snilles förlust; ty det år då man 
styrer sitt bemödande mot et ådelt nyttigt fö
remål som man tråffar de båsta idéer. Då 
prosaiska skribenter på intet sått kunna in
flyta på nationens sållhet, då man blott skrif- 
Ver for at lysa, ånteligen då det blott år vå
gen som år föremålet, kastar man sig på tu
sende afvågar, man går aldrig rått fram. Det 
år sant at italienarne frukta nya idéer, men 
det år af iåttja som de göra det och ej af 
litterarisk tråldom. Deras caracter, deras 
glättighet, deras inbillning, hafva mycken 
originalitet, och likväl då de ej göra sig mödan 
at tånka, åro deras allmånnabegrepp hvardagliga; 
åfven deras vältalighet, så liflig då de tala, 
har intet behag då de skrifva; man skulle så
ga at de kallna under arbetet; for öfrigt åro 
de södra folkslagen besvarade af prosan, och 
måla deras sanna känslor blott på vers. Det



förhåller sig ej så uti den fransyska littera
turen, sade Corinna i det hon vande sig 
til gref d’Erfeuil,' edra prosaiska författare 
åro ofta mera våltaliga och poetiska ån edra 
skalder. — Det år sant, svarade gref d’Er
feuil , at vi i detta slag hafva de första clas- 

: siska autorer: Bossuet, la Bruyère, Montes-! 
qui eu, Buffon, kunna ej ofvertråffas ; i syn
nerhet de bågge första som tilhöra detta 
Ludvig den 14:des tidehvarf hvilket man ej 
nog kan berömma, och hvilkets fullkomliga 
exempel man så mycket möjligt år bor efter
följa. Detta råd böra utlänningar så Val som 
vi bemöda sig at iagttaga. —: Jag vill ej ger- 
na tro, svarade Corinna, at det skulle va
ra nyttigt för verlden om hon skulle förlora 
all nationalfårg, all ' originalitét uti känslor 
och snille, och jag vågar såga er, min gref- 
ve, at åfven uti edert land skall denna litte— 
raira orthodoxi som satter sig emot alla lyck
liga nyheter, i långden gora er litteratur 
ganska ofrugtbar. Snillet år egentligen ska
pande, det visar caracteren af hvar och en 
som ager det. Naturen, som ej velat, at tvån- 
ne blad skulle likna hvarandra, har gifvit ån- 
nu mera oliknet åt själarna, och efterapning 
år en slags död, emedan den beröfvar hvar 
och eu sin egen naturliga tilvarelse. —»
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Skulle ni ej vilja, vackra utlåndska! åter
tog gref d’Erfeuil, at vi inrymde hos oss 
det tyska barbariet, engelsmånnernas Youngs 
natter, och Italienarnes och Spaniorernas 
Concetti? Hurudan skulle den fransyska sma
ken och dess eleganta styl blifva efter en 
sådan blandning? — Prinsen af Castel-forte, 
som ånnu ej hade talat, yttrade sig: — Ef
ter min tanka, hafva vi alla behof af hvar
andra; hvart och et lands litteratur uptåcker 
en ny spher af idéer for den som vill begri
pa den. Det år Carl den 5:te sjelf som sagt r. 
en man som känner fyra språk har en fyradubbel 
varelse. Om detta stora politiska snille dom
de så uti affairer, huru mångfaldigt mera pas
sar det icke for vettenskaperna? alla främ
lingar kanna fransyskan; således år deras 
synpunct mera vidsträckt ån fransosernas som 
ej kånna andra språk. Hvarfôre göra de sig 
ej mera möda at låra dem? de skulle bibe
hålla hvad som urskiljer dem, och tillika på 
detta sått förvårfva hvad som kunde fatta» 
dem. —
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’ — Ni skall åtminstone medge mig, återtog 
gref d’Erfeuil, at uti et visst afseende be- 
hofva vi ingenting låra utaf någon. Vår thea
ter år ojämförligt båttre ån alla Europas; ty 
jag kan aldrig tro at sjelfva engelsmannen 
skulle bjuda til at såtta sin Shakespeare emot 
oss, — Förlåt mig, af bröt herr Edgermond? 
de förmoda — och efter detta ord löll han 
åter i tystnad. — Då har jag ingenting at 
såga, fortfor gref d’Erfeuil, med et små
leende som utmärkte et nådigt fö ragt, hvar 
och en tånker som han behagar; men jag 
fortfar lik vål at tro oss utan inbillskhet kun
na antaga at vi åro de första uti den drama
tiska konsten, och hvad italienarne beträffa ? 
om jag får lof at tala uprigtigt, så hafva de ej 
en gång det minsta begrepp om at en dra
matisk konst finnes i verlden. Musiken år 
alt hos dem, och piecen år intet. Om andra 

; acten af en piece har båttre musik, så börja de 
i med andra acten ; om det år de tvånne förste ac- 

terne af sårskiita piecer, så spela de dessa tvånne

\ '



234 CORIHHå

acter på en dag, och satta emellan dem en 
act afenkomedie på prosa, som vanligen in
nefattar de» båsta moral i verlden, men en 
moral så sammansatt af sentencer at redan 
våra förfader hafva öfverlemnat dem til ut- 
lånningarne såsom får gamla åt dem. Edra 
namnkunniga musici råda helt och hållit om 
edra skalder ; den ena saget at han ej kan 
sjunga om han ej får ordet félicita uti sin 
ariette; tenoren begår tomba; och den tredje 
sångarn kan blott göra löpningar på ordet 
catem. Den stackars poeten måste låmpa des
sa sårskildta tycken det båsta han kan til den 
dramatiska scenen. Delta år ånnu ej alt ; det 
gifyas virtuoser som ej vilja komma lörst in 
ned på sjelfva théatern, de vilja i början vi
sa sig uti en sky eller nedstiga från höjden 
af en slottstrappa, at deras intrade må gora 
båttre effect Då arian år sjungen måste acteu- 
ren, i hvilken rörande eller våldsam ställ
ning han ån må vara begripen, gora en häls
ning at tacka för handklappningarne. Härom
dagen på Semiramis, sedan Nini skugga ha
de sjungit sin aria, gjorde acteuren som före- 
ståldte den, uti sin skuggcostum en djup bug
ning åt parterren, hvilket mycket minskade 
förskräckelsen for andesynen.

Map



Man har vant sig i Italien at anse théa- 
tern såsom en stor asSemblésal dår man en
dast hör arian och balletten. Det år ined skål 
som jag såger hora dalletten, ty det år först 
då denne börjar som parterren bjuder tystnad, 
och åfven denna ballet år et mästerstycke af 

I dålig smak. Undantagande grotesquerna, som 
åro verkeliga carricaturer af dansen, vet jag 
ingenting som kan roa i dessa balletter om 
det ej vore deras löjlighet. Jag har sett Gen- 
gis-Kan föreställd i en ballet, helt betåckt med 
hermelin, helt flödande al sköna kånslor, ty 
han bortskänkte sin krona åt den konungens 
son som han of ver vunnit, och uphöjde ho- 
nom i luften på foten; nytt sått at uphôja 
en konung på thronen! Jag har åfven sett 
Gurtii kårlek til fäderneslandet, ballet i tre 
aeter med alla divertiss em enter. Çurtius,
klådd som en areadisk herde, dansade lange 
med sin älskarinna innan han upsteg på en 
verkelig håst midt på théatern, och på detta 
sått kastade sig uti et eldsvalg som var gjordt 
af gult sattin och guldpapper, hvilket likna
de mera en"'bord-surtout ån en afgrund. Jag 
har med et ord sett hela romerska historien 

j e/ï abrégé uti ballet, ifrån Romulus anda til 
pésar. —-

i » 16
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Alt hvad ni såger år sant, svarade prin
sen af Castel-forte med godhet, men ni han 
blott talat om musiken och dansen, och uti 
intet land anser man dessa som den drama
tiska théatern. — Det år vål ånntx vårre, af- 
bröt gref d’Erfeuil, då man föreställer tra
gedier eller dramer som ej båra nämn af dra
me med lyckligt slut; man förenar flera ohygg
ligheter i fem aeter ån inbillningen kan fore- 
stålla sig. Uti en af desse slags piecer mör
dar ålskaren sin skönas bror redan i andra 
acten, uti den tredje skjuter han en kula ge
nom hufvudet på sjelfva åJskarittnan, den 
fjerde föreställer begrafnlngen; under inter
vallen mellan fjerde och femte acten kommer 
den acteur som spelar ålskaren at ganska lugnt 
annoncera de harlekinader som skola gifvas 
följande dagen, och återkommer på scenen i 
femte acten för at gifva sig sjelf et pistol
skott. De tragiska acteurerna åro uti fullkom
lig harmoni med piecernas köld och öfver- 
drift. De förråtta alla dessa grufliga gernin- 
gar med det största lugn. Når en acteur ger 
sig rörelse, såger man at han anfåktar sig 
som en pråst ; ty i sanning finner man mera 
lillighet på predikstolen ån på, théatern, och 
det år ganska lyckligt at dessa äcteurer hålla 
sig så stilla uti det pathetiska, ty efter ingen"
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ling interessant finnes i pieceii eller slåll— 
iiiligen-, skulle de blifva ju mera löjliga jit 
mera våsen de, gjorde; om andå denna löj
lighet vöre glättig, meil 'den år blött mono
ton. Uti Italien finnes likaså litet Cöfflediel4. 
Som tragedier, och åfverä på denna bana åro 
Vi de iråm.Mu. Den enda genre sörri Verke- 
ligen tilhörer Italien åro harlekinaclertia: en. 
dring sorti spitsbof, bungrlg eller rådd, en 
gammal lurad förmyndare sont antingen år 
girig eller kår, Se dår ainåfet for desse slags 
piecer. Ni måste medge at det ej behöiVes 
mycken tankekraft til en sådall tipfinning, ocli 
at Tartuffe, eller le Misdnifope förutsätter Mierä 
snille,

Detta gréf d’Ërfemls anfall misshagade 
mycket italienariie som hörde det, men dö 
skrattade likvit deråt, ocli gref d’Ërfeuil 
tyckte mycket båttre Ont at 1 Conversation fl 
visa Silille ån valvilja» Hans naturliga god
het hade inflytelse på hans gerningar, men 
egenkårleken på hans ord. Prinsen af Gästel- 
förte och allä italienariie som Voro tilstådes 
önskade mycket at vederlägga gref d’E rf en il, 
men de trodde at deras sak skulle blifva båt
tre försvarad af Corinna ån af någon annan, 
och sont de ej önskade lysa Uti conversatio- 
aeiXji aiihollö de hos Corinna at hon vill©
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vederlägga honom, och nöjde sig blott med at 
anföra de kånda namnen af MafFei, Metasta
so, Goldoni, Alfieri och Monti. Corinna
medgaf straxt at Italien ej har någon theater; 
men hon önskade beyisa at omständigheterna 
mera ån brist på talang voro dertil orsaken. 
Den comedie som innefattar sedernas gransk
ning kan blott finnas uti et land dår mau 
vanligen lefver uti en talrik och lysande so- 
cietét; uti Italien linnas blott håftiga passio
ner eller lättjefulla njutningar; och de håfti
ga passionerna framställa brott eller laster af 
en så stark fårg at alla caracterernas schatte« 
ringar försvinna; men den ideala comedien, 
den som håftar vid inbillningen och kan pas
sa på alla tider liksom åt alla land, år up- 
funnen uti Italien. Arlequin, Brighella, Panta
lon, finnas uti alla piecer med samma cara- 
eter. De hafva uti alla hänseenden blott mas
que men ej ansigte: det vill såga at deras 
physionomi tilhör en viss slags person mer) 
ej en viss person. Visserligen hafva de mo
derna författare til harlekinader, då de fun
nit alla roler gifna förut liksom piecerna uti 
et schackspel, ej förtjensten at hafva upfun- 
nit dem; men denna första upfkming tilhö- 
rer likvål Italien; och dessa fantastiska rôler 
snffl från ena til andra andan af Europa roa
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alla barn och alk dem som. af inbillningen 
göras til barn, böra anses som en Italienar- 
nes skapelse, hyilken gifver dem rått til co
rn edi -konsten.

Anmärkningar uti menniskohjertat åro en 
outöselig kalla for litteraturen, men de na
tioner som åro mera skickliga for poesien ån 
eftertankan, öfverlemna sig snarare til glä
djens hänryckning ån til den philosophiska 
ironien. Det finnes någonting ängsligt uti 
det slags skåmt som grundar sig på känne
dom af menniskor, men den glad je som ej- 
sårar år den som ensam tilhörer inbillningen. 
Det fattas ej italienarne at skickligt studera 
de menniskor med hvilka de hafva at göra, 
och at finare ån någon annan uptåcka de 
hemligaste tankar, men de hafva denna ta
lang som regel for upförandet, och vånja sig 
ej at derai göra et litterairt bruk. Kan h an
da at de åfven ej skulle ålska at göra deras 
uptåckter allipånna. De hafva någonting för- 
sigtigt och förståldt uti caracteren, hvilket rå
der dem at ej uti comedien blotta det som 
tjenar dem uti enskildta förbindelser, och at 
ej uppenbara uti snillets digter livad som kan 
blifva dem nyttigt uti det verkeliga lifvéts 
förhållanden,

259
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LikvåUiar Machiavel, långt ifran at nå« 
gonling dôija,. uppenbarat alla hemligheterna 
af en brottslig politik; och man kan genom 
honom se til hvilken fo: iåM kännedom af 
menskliga hjertat italienarne åro j stånd! 
Bien en sådan djuphet jtilhôr ej comédien, 
utan egentligen at tula ar det s q rietet ens le™ 
flsga stunner soin ensamt lara at måla inen«1 
piskor pä den com iska scenen. Goldoni, som 
lefde uti Venedig, den Italienska stad sqm 
har den största sällskapskrets, Mantlar redan, 
j sina piecer mycket mera finhet, uti anmärk
ningarna ån vanligen finnes hos do ofrige 
författare, Likväl aro hans comedier et ocfi 
det samma, man ser uti dem sanuna helå« 
genheter, ty de hafva ganska liten förändring 
ai. caracLerer, Hans talrika piecer synas va« 
ra författade efter modellet af allmänna 1 hea
ter-piecer, och ej efter lifyet, Den sanna ca
ractère» af Italienska glättigheten år ej gåe- 
keriet, men inbillningen; icke målning af 
sederna, men poetisk ofyerdrift, Ariost och 
ej Moliere kan roa Italien.

Gozîfi, Goldonis rival, har annu mera 
original.tet uti sina sammansättningar, de lik
na annu mindre ordentliga comedier. Han 
har tagit sitt parti at öpenhjertigt öfverlåmna 
§ig åt italienska geniet, at framstålla fée*



sagor, at blanda narragtiga liptog och harle- 
kinader med skaldekonstens underbara, at pâ 
intet sått efterfölja naturen, men at öfver- 
låmna sig lika mycket åt glädjens fantasier 
som ât féeriets chimérer, och at på alt sått 
draga sinnet utöfver grånsorna af det som 
hinder i verlden. Han lyckades obeskrifligt 
■på sin tid, och kanske år han den comiska 
författare hvars ton bist passar for den ita
lienska inbillningen; men för at veta visst 
hurudan comedien och tragedien kunde blil- 
va i Italien, borde på något siålle finnas en 
théater och acteurer. Mångden af småstader, 
som alla vilja liafva sin théater gör at de f| 
utvågar man kunde hopsamla blilva försking
rade. Staternas delning, som i allmänhet ar 
så förmonlig for frihet och sållhet, år skade- 
lig for Italien. Det behöfde en medelpunct 
af ljus och magt för at motstå de' fördomar 
som förtrycka det. Styrelsem agtens anseende 
qvåfver ofta på andra orter den enskilta ut- 
flygten.- Uti Italien skulle denna magt vara 
en lycka, om den stridde emot de ströd
da staternas och emot hvar och en enskildts 
okunnighet, om den bestridde med tåflan 
den sorglöshet som år naturlig for klimatet? 
med et ord, om den gaf et lif åt hela denna 
nation som nöjer sig med en dröm.
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Dessa sårskildta begrepp och ånmi många 
andra blefvo qyickt utvecklade af Corinna. 
Hon förstod åfven ganska vål den hastiga kon
sten af låtta samtal som ej drifva något visst 
amne, och sysselsättningen at behaga som 
gör hvar och en i sin tour gillande, oagtadt 
hon ofta i sållskap öfverlemnade sig åt den 
slags talang som gjorde henne til en namn
kunnig improvisatrice. Åtskilliga, gånger bad 
hon prinsen af Castel-forte komma sig til 
hjelp och förklara sina tankar i samma åm- 
»o, men hon talade så vål at alla åhörarn®
v e>± vj i UdUc cll viiiu ej. ta
la at man af bröt henne. Herr Ed germ on 
1 synnerhet kunde aldrig bli mått af at s 
och hora Corinna; han vågade knapt uttryo 
ka den kånsla af beundran som hon inga 
honom, och talade blott tyst några ord ti 
hennes beröm, under hopp at hon skulle hö
ra dem utan at han behöfde såga dem a 
henne sjelf. Han hade likvål et så lifiigt be
går at få veta hvad hon tånkte om tragedien 
at han fördristade sig oagtadt sin blyghet al 
tiltala henne i detta åmne.

„ “ °m ni tlHåter mig såga, började han, 
sa ar tragedien det som i synnerhet tyckes 
brista uti den italienska litteraturen. Det tyc-* 
kes mig vaia et mindre afstånd emellan barn
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och fullvåxta ån emellan ed ra och vara tra
gedier: ty barnen uti deras ostadighet hafva 
flygtiga men sanna känslor, då deremot det 
alfvarsamma uti edra tragedier har^ någonting 
tvungit och gigantiskt som förstör hos mig all 
rörelse. Ar det ej sant, lord Nelvil? fort
for herr Bd germ ond, i det han vande sig 
mot honom och upfordrade honom med en 
blick at komma sig til bitråde, ty han var 
sjelf förundrad at hafva vågat tala uti et så 
stort såliskap.

— Jag tanker i det hela som ni, svarade 
O swald. Metastaso, med Jivilken man skry
ter såsom karlekens skald, gifver uti alla land 
och uti alla ställningar en lika fårg åt den
na passion. Man bör gifva bifall åt arietter 
som åro beundransvärda antingen genom har
monien och behaget eller genom de lyriska 
skönheter af första ordningen som de inne
fatta, i synnerhet då de skiljas från dramer
na dår de åro anbragta; mt*a det år omöjligt 
för oss som aga Shakespeare, den poet som 
bast utforskat menniskans passioner och hi
storia, at lida dessa tvånne kåra par som nå- 
stan altid dela emellan sig Metastasos piecer} 
hvilka han skiltevis kallar Achilles eller Tir- 
sis, Brutus eller Corilas, och hvilka alla på 
samma sått sjunga kårigksmarfyr och ledsam-

EUER It A t I E S'.
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heter hvjlka knapt röra själen på ytan, och 
ïnala som en platthet den måst stormande 
kånsla som nånsin kan upröra menskliga hjer- 
tat. Det år med djup vördnad for AUieris 
caracter som jag ålven vill tillåta mig några 
■anmärkningar ofver hans piecer, Deras mål 
år så adelt, de kånslor som författaren ut
trycker stamma så vål öfverens med hans 
personliga upförande, at hans tragedier böra 
altid berömmas såsom action om de åfven 
kunde i vissa afseenden tadlas såsom litterai— 
ra arbeten. Men det synes mig som några 
af hans tragedier bafva lika mycket et och 
samma uti styrkan som Metastasos uti lenhe
ten. Uti AUieris piecer finnes et sådant öf- 
verflöd af kraft och stormodighet, eller en 
sådan cfverdrift af våld och brott, at det år 
omöjligt at dar igenkänna menniskornas verke- 
liga caracter. De åro aldrig hvarken så ädel
modiga eller så elaka som han målar denn 
De flasta af scenerna åro sammansatta för at 
såtta dygden och lasten uti contrast; men 
dessa motsatser åro ej framstålda med san
ningens gradationer. Om tyrannerna uti lif- 
vet verkeligen ledo hvad de förtryckta såga 
dem i ansigtet uti Alfieris piecer, så skulle 
man nåstan vara frestad at beklaga dem. Octa- 
via ar den piece dår detta fel emot sannolik-

\



fielen år måst stötande. Seneca moraliserar 
dår Nero beständigt, liksom denne skulle Ta
ya den tåligaste af menntskor, och Sèneça 
den trotsigaste af alla. V eil den s herrskare

I tillåter uti tragedien at förolämpa och up- 
j reta sig i h varje scen for åskådarnes nöje, 

liksom det ej berodde af honom at sluta alt 
med et enda ord. Visserligen gifva dessa be
ständiga dialoger anledning til ganska vackra 
svar af Seneca, och man skulle vilja trålfa 
uti et tal eller skrift de ådia tankar som han 
Uttrycker ; men kan man på detta sått. gifva 
begrepp otn tyranniet? det år ej at udda 
det med dess fruktansvärda fårgor, det år 
Blott at deraf göra et mål för ördfåktning, 
Bien om Shakespeare hade forestall Nero om- 
gifven af båfvande slafvar som knapt vågada 
svara på den måst obetydliga fråga; honom 
sjetf mecl en dold förvirring under sorgfälligt 
bemödande at synas lugn, och Seneca bred
vid honom arbetande på en apologi för Agrip
pinas mord, skulle ej fasan blifvit tusende 
gånger större? och i ståilet lör en reflexion, 
som framstålle.s af författaren, skulle ieke tu- 
seid!■ hafva upkommit uti åskådarnes sjålar, 
just igenom yhelorikens tystnad, ocli tailorna* 
sanning?
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Oswald skulle kunnat ånnu langte tala 
utan a.1, Corinna af brutit honom ■ lion fann 
sa mycket behag bâcle uti lians ton och hans 
uttrycks åd!a élégance at hon skulle yelat för
länga dessa intryck Here timmar. Hennes 
blickar, fåstade pl honom, hade svårighet at 
skilja sig der ifrån, åfven sedan han slutat at 
tala. Hon vande sig långsamt til det ofriga 
sällskapet som med otolighet begärde få veta 
hennes tanka om italienska tragedien, och 
stadnade til slut vid lord Nelvil: mylord 
sade hon, jag år nastan uti alt af er tanka, 
det ar således ej for at vederlägga er som jag 
svarar, utan blott at framställa några un
dantag for edra kanske nog almånna an
märkningar. Det år sant at Metastaso år sna
rare en lyrisk ån en dramatisk skald, och at 
han målar kårleken lik en af de vackra kon
ster som förskona lifvet och ej som den måst 
förtroliga hemlighet med våra plågor och vår 
sållhet. I allmånhet, oagtadt vår poesie har 
blifvit helgad åt kärlekssånger, vågar jag på
stå at vi hafva mera djuphet och kånslofull- 
het uti målningen af alla andra passioner ån 
denna. Genom et beständigt författande af 
karleksverser har man i detta afseende ska
pat sig et öfverenskommit språk, och det år 
ej hvad de rönt utan hvad de låst som tjenar
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til ingifvelse för poeterna. Kårleken sådan 
den finnes i Italien år på intet sått lik den 
kårlek som våra författare måla. Jag kånrter 
Mott en roman, Fiametta af Bocace, dår man 
kan göra sig begrepp om denna passion be- 
skrifyen med sanna nationalfårgor. Våra ; me
te r subtilisera och öfverdrifva kånslan, då 
deremot den sanna caracteren af italienska 
naturen år et hastigt och djupt intryck hvil- 
ket snarare skulle målas af tysta och passio
nerade handlingar ån af et konstigt språk. 
I allmånhet uttrycker vår litteratur ganska 
litet vår caracter och våra seder. Vi åro en 
for mycket blygsam, jag kunde nåstan såga 
ödmjuk nation, för at våga aga egna trage
dier, tagne utur vår historia, eller åtminsto
ne caraeteriserade efter våra kånslor. *)

Alfieri, genom en besynnerlig håndelse, 
var ofverflyttad från antiken til de moderna ti
der; han var född at verka, och han har blott 
kunnat skrifva: hans styl och hans tragedier 
tryckas af detta tvång. Han har velat genom 
litteraturen gå til et politiskt mål: detta mål

*) Giovanni Pindemonte har nyligen utgifvit en theater 
hvars ämnen aro hamtade utur italienska historien, och 
detta Ir et ganska interessant och berönwärttt foretag. 
Pindemontes namn ar Ifven namnkunnigt1 genom Hip~ 
polito Pindemonte, en af Italiens nuvarande skaides 
sota bâï det nvsUta béjtag <ach Ijafhet.
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var visserligen det adlaste af alla, men Ingen- 
ting vanskapar likväl mera inbillningens arbe
ten an at hafva en Alfieri , otålig at lefva hoä 
en nation .dår matt träffade ganska under
byggde larda ocli några rått upplyste mått, 
men hvars ilåste författare ocli jtsare ej 
interesserade sig uti någonting allvarsamt, 
utan roade sig endast med sagor, berättelser 
och madrigaler; Alfieri, såger jag, har velat 
gifva sina tragedier den strängaste caraeter. 
Han .har. uteslutit de förtrogna, den lliealra- 
liska verkningen, alt utom dialogens Interes
se.. Han tyckes, på detta satt IndVa pålagt 
italieilarne botgöring för deras lifljghet och 
naturliga inbillningskraft; lian har likväl Va- 
lit mycket beundrad ocli Verfceligen stör ge-® 
nom sin caracter och sin sjål, samt åfven för 
det at Roms inbyggare i synnerhet bifalla det 
beröm soin gifves åt de gamla romares hand
lingar och känslor, liksom detta skulle angå 
dem. De årö ålskare af kraftfullhet och obe
roende liksom af dé sköna tailor som de aga 
uti sina gaierier, Men likväl år det sant at 
Alfieri ej liar skapat livad man kan kalla en 
italiensk theater, det vill såga tragedier uti 
hvilka man kunde finna en förtjenst enskilde 
tilhörig Italien. Han har ej heller carac
tériserai de lands och den tids seder söm
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liait målat, Hans Pazzi sammansvärjning, 
Virginaf Philip den ä.-dre, åro undransvårda 
genom idéernas uphöjning ocll styrka, men 
man ser dår altid spar af Alfieri, och ej af de 
nationer eller tider som han såtter på, seenen. 
Fastån det fransyska lynnet ej har minsta lik
het med Al tie ris, kunna de likvål jåmföras 
deruti at bagge hafva sina egna lårgor uti al
la de åmnen som de af handla, —* 
k Gref d’Ërfetiil, då han hörde talas om 
det fransyska lynnet, tog straxt ordet; Det 
skulle vara omöjligt för oss, sade han, at tå
la på' scenen grekernas orimlighetér eller Sha
kespeares vanskaplighet ; fransosernas smak 
år för ren dentil, Vår theater år et modell 
af linhet och elegance, detta år dess känne
tecken 5 och det vore at kasta oss ti i baka i 
barbariet om vi införde någonting främmande 
ibland oss. — Det vore då bast, af bröt Co
rinna med et småleende, at ni upreste om
kring er den stora chinesiska muren. Det 
finnas visst stora skönheter hos edra tragiska 
författare 5 nya skulle kan hånda utveckla sig 
om ni ville tillåta at man visade er på sce
nen någonting annat ån fransoser. Men vi 
som. åro italienare skulle mycket förlora vid 
at låsta oss vid reglor hväraf vi ej hade åran 
Ocll hyilkas ok vi likvål skulle båra, En na:
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tions inbillning, earacter och vanor, böra 
formera dess theater. Italienarne ålska håf- 
tigt de skona konsterna, musiken, målnin
gen, och åfven pantomimen, med et ord alt 
hvad som trålfar sinnena. Huru skulle dä 
en våltalig dialogs stränghet vara den enda 
theatraliska njutning som de nöjde sig med? 
Fåfängt har Alfieri med alt sit snille velat 
bringa dem dit, han har sjelf kant at hans 
system var för strångt. *)

MafFeis Merope, Alfieris Saul, Montis Ari- 
stodème, och i synnerhet Dantes poem, oag- 
tadt denne författare ej skrifyit någon tragé
die , synas mig gjorda för at gifva et begrepp 
om hvad dramatiska konsten kunde blifva i 
Italien. Maffeis Merope har en stor 'enkel
het uti action en, men tillika en lysande poé
sie som år klådd i de lyckligaste bilder; och 
hvarföre skulle man neka sig denna slags poé
sie uti dramatiska arbeten? Yersarnes språk 
år så prågtigt i Italien, at man skulle dår 
hafva mera orått ån på andra stållen om man

afstod
*) Man liar nyligen utgifvit Alfieris Oeuvres posthumes, 

uti h vilka man finner många ratt goda stycken ; men 
man kan sluta genom en ratt besynnerlig afhandling 
öfver dramatiska konsten som han gjort til sin tragé
die Abel, at han sjelf kande sina piecers öfverdriiha alf- 
varsamhet, och at man borde mçdgifya Scene» »ågot 
mera fçr inbillningens noje,
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afstod från dess skônhët Alfieri som öfver- 
träffade uti alt hvad han önskade, har uti sin 
Saul gjort et stolt bruk af den lyriska poesien ; 
och man skulle dår kunna lyckligt infora sjelf- 
va musiken, ej at blanda sång med orden, 
men at lugna Sauls håftiga raseri genom Da
vids harpa. Yi aga en så förtjusande musik, 
at detta nöje kan göra oss liknöjda för snil
lets njutningar. Långt ifrån at vilja åtskilja 
dem, borde man snarare söka förena dem, ej 
derigenom at hjeltarne skulle sjunga, hvilket 
skulle förstöra all dramatisk värdighet, men 
genom införande af choenrer såsom de gam
les, eller musikaliska verkningar som blan
dade sig med stållningärne genom naturliga 
förbindelser, såsom det ofta hinder i lifvet. 
Långt ifrån at förminska inbillningens nöjen 
på italienska théatern, tyckes det mig at man. 
borde tvårtoin öka och mångfaldiga dem pa 
alla möjliga sått. ïtalienarnes lifliga tycke för 
musiken och för de stora spectakelhalleter, 
år et spår af deras inbillnings valde, och af 
nödvändigheten at altid intéressera dën, afven 
uti alfvarsamma åmnen, i stallet lör at in
skränka den mera strängt ån hittils, hvilket 
Alfieri gjort. Nationen tror det vara sin skyl
dighet at klappa håiiderna til alt hvad som år 
strängt och alfvarsamt, men hon återvander 

Del. h 1?
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snart til sitt naturliga lynne, och hennes for
dran kunde upfyllas uti tragedien om man 
förskonade den med tjusningen och ombytet 
af sårskildta slags poesier, och med alla de 
théatraliska olikheter h vilka engelsmannen och 
spaniorerna veta begagna.

Montis Aristodème har något af Dantes för
färligt pathetiska, och såkert år denna tragédie 
med mycken rättvisa en af de måst beundra
de. Dante, denna stormästare uti så många 
slag, ågde et genie for tragedien som skulle 
gjort den högsta verkan i Italien, om man 
på något sått kunnat lampa det til scenen: 
ty denna poet forstår at måla för ögonen hvad 
som tildrager sig i djupet af sjålen, och hans 
inbillning ger både kånsla och åsyn af sor
gen. Om Dante hade skrifvit tragedier, skul
le de hafya träffat barnen så vål som de lull- 
våxta, hopen så vål som utmärkta snillen. Den 
dramatiska litteraturen bör vara populair, 
den år lik en allmån håndelse; hela nationen 
bör få döma derom. —

Under Dantes lifstid,sade Oswald, spel
te italienarne både uti Europa och hemma i 
sitt land en stor politisk rôle. Kan hånda 
år det nu för er omöjligt at få en tragisk 
nationalthéater. At upfatta en sådan theater, 
fordras stora lefhadsomståndigheter som ut-
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Veckla de känslor mail uürycker pâ scéneiti 
Âf alla litteraturens mästerstycken gifves intet 
som har så nåra förbindelse med et helt folk 
som tragedien 5 åskådarne bidraga dertil na- 
stan lika mycket som författaren, Det dra
matiska snillet skapar sig al allmånna tänke
sättet, af historien, af styrelsen, af sederna, 
ånteligen af alt det som hvar dag insmyger i 
tankan, och danar det moraliska väsendet lik
som luften man andas når er det physiska- 
Spaniorerna, med hvilka ert climat och er 
religion böra gifva er någon förbindelse, haf-; 
va likväl mer ån ni det dramatiska snillet j 
deras piecer åro upfyllda af deras historia, 
af deras riddarebragder, al deras religionstro, 
och dessa piecer åro originala och lefvandet 
men också går deras framgång i denna våg 
tilbaka til deras historiska åras epoque. Hu
ru skulle man då nu kunna grunda uti Ita
lien hvad som aldrig fordom funnits dår: ert 
tragisk theater? —*

Det år olyckligtvis möjligt ät ni har rått,' 
mylord, återtog Corinna; likvål hoppas jag 
altid mÿcket för oss af snillets natuxdiga ut- 
flygt uti Italien, af vår invårtes tåflan åfvett 
då når ingen yttre omständighet gynnar den- 
men hvad som i synnerhet fattas oss för tra
gedien 5 år acteuren Tvungna ord göra noT;

S 3- X K H. ï T A II Ê Si.
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vändigt en falsk declamation, men det gifves 
intet språk dår en stor acteur kunde visa sa 
mycken talang som uti vårt; ty ljudets me
lodi lorenar en ny tjusning med accentens 
sanning: det år en beständig musik som blan
dar sig med kånslans uttryck utan at bortta
ga något af dess styrka. — Om ni vill rått 
ofvertyga oss om livad ni påstår, inföll prin
sen af Castel-forte, så bôr ni bevisa det: gif 
oss det förtjusande nöjet at se er spela tra
gedien 5 ni maste lemna de främlingar som ni 
anser värdiga, den sällsynta njutningen at lå— 
la kanna en talang livilken ni ensam ågeruti 
Italien, eller kanske ensam i verlden, ty he
la er sjål år dår intryckt. —

Corinna hade en hemlig önskan at spe
la tragedien i Oswalds nårvaro, och at på 
detta sått visa sig mycket til sin fördel; men 
hon vågade ej antaga förslaget utan hans bi
fall, oçh hennes blickar begärde det. Han 
forstod dem, och som han pa en gång blef rörd 
af den blyghet som föregående dagen hindrat 
henne at extemporera, och angelågen om herr 
Edgermonds bifall för henne, så förenade 
han sig snart tned hennes vänners böner. 
Corinna tvekade da ej mer. —— Nå vål sa
de hon, i det hon vande sig til prinsen. a£ 
Castel-forte, vi skola då upfylla om ni be-
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hagar, det forslag som jag från långre tid til- 
baka haft at spela den öfversattning jag gjort 
af Roméo och Juliette. — Roméo och Juliette 
af Shakespeare, ropade herr Edgermond?
ni kan dl engelska? ja, svarade Corinna._-
Och ni ålskar Shakespeare, tilläde herr Ed
germond? — Som en vån, återtog hon, 
ty han kånner alla sorgens hemligheter. —• 
Och ni skall spela den på italienska, utro
pade herr Edgermond, och jag får hora 
den! och ni afven min hasta Ne 1 v il! ack 
livad ni ar lycklig! —«> Straxt dereftér rodna
de han, af ånger öfver detta förhastade ord; 
och den rodnad som ingifves af godhet och 
grannlagenhet kan intéressera vid alla åldrar.— 
Hvad vi skola bli lyckliga, återtog han med, 
synbar förvirring, at iå vara nied vid et så
dant skådespel! —

TREDJE CAPITLET.

Alt blef anstaltadt på få dagar, rôlerna utde
lade , och aftonen til representationen vald uti 
et palats som innehades af en slågting til 
prinsen af Castel-forte, och Corinnas vån. 
Oswald kånde en blandning af oro och nöje
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vid annalkandet af denna nya framgång; han 
njöt deraf redan fornt, men han var också 
redan fornt svartsjuk, icke på någon viss, 
men på allmänheten som skulle blifva vitno 
til dens talanger som han älskade; han skulle 
velat ensam få njuta hennes snille och för
tjusning; han skulle önskat at Corinna, blyg 
och indragen som en engelska, likväl för ho
nom ensam ågt sin vältalighet och sitt snille? 
Huru utmärkt en man sjelf må vara, så kan 
banda han likväl aldrig fattar en qvinnas of— 
vefjågsenhet utan blandning af motvilja: om 
han ålskar henne blir hans hjerta oroligt; om 
han ej älskar henne så stotes hans egenkär- 
lek, Oswald var mera fortjusad ån lyck
lig uti Corinnas, sällskap, och den beun
dran hon ipgaf honom okade hans kärlek utan 
at stadga hans förslager. Han ansåg henne 
såsom et undransvårdt phenomen hvilket å nyo 
visade sig för honom livarje dag, men sjelf- 
va den, hånryckning och beundran som hpn 
ingaf honom tycktes aflågsna hoppet om en 
lugn och stilla lelnad. Corinna var lik
väl den ljufvaste qvinna och den måst älsk
värda uti samlefnaden; man skulle hafva äl
skat henne för hennes vanliga egenskaper utan 
afseende på hennes lysande; men ännu en 
gång, hon ågde för många talanger, hon vaf
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for mycket mårkbar på alt sått. Lo-rrl Nel
vi 1 trodde sig ej kunna likna henne, oagtadt 
de stora fördelar han sjelf agde, och denna 
idée ingaf honom fruktan öfver varagtigheten 
af deras inbördes tilgifvenhet. Fålangt gjor
de Corinna sig genom karleken til hans 
slaf; herrskaren, olta orolig ofver denna drott
ning i kedjor , kunde ej i fred njuta sitt valde.

Några timmar före representationen forde 
lord Nelvil Corinna til prinsessan af Ca
stel-fortes palats, dår théatern var ans laid. 
Man hade det skönaste solsken, och från en 
af trappans fönster såg man Rom och lands
bygden. Oswald qvarhöll Corinna et 
ögonblick och sade dessa ord: Se detta skö
na våciret, det, år for dig Corinna, det år
för at uplysa din seger---- .Ack! om detta blir
sant, svarade hon, så år det du som bringar 
mig lyckan, och det år dig jag då bor tacka 
för himlens beskydd. — Skulle val dessa Ijuf- 
va och rena kånslor som denna natur ingif- 
ver vara nog för din sållhet, återtog Os
wald? långt år afståndet ifrån denna luft 
som vi andas, ifrån dessa ijufva drömmar 
som landsbygden ingifver, til den bullrande 
salong som skall återskalla af ditt namn. • 
Oswald, sade Corinna, om jag erhåller 
detta bifall, år det ej din närvaro som gfa.
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at det tjusar mig? och om jag visar någon 
talang, skall den ej ingifvas mig utaf min 
kånsla for dig? Poesien, kårleken,religionen, 
alt hvad som håftar vid enthousiasmen år i 
samijud med naturen; och da jag ser den blåa 
himlen, då jag ofverlemnar mig åt det in
tryck den ger mig, fattar jag båttre Juliettes 
känslor, och blir mera vårdi g Romeo, — Ja 
du år honom vårdig, himmelska varelse! ro
pade lord Nelvilj ja, det år en svaghet i sjå- 
len at vara svartsjuk på dina talanger, at vil
ja lelva ensam med dig i verlden. Ga at up- 
båra verldens dyrkan, men låt ej denna kar
lekens blick, som år ånnu mera gudomlig ån 
ditt snille, lastas på någon annan ån mig. — 
De åtskildes då, och lord Nelvil gick at 
satta sig i salen under det han våntade det 
nojet at se Corinna uptråda.

Romeo och Juliette år et italienskt åm ne ; 
scenen föregår uti Verona ; man visar dår 
annu dessa bågge ålskares graf. Shakespeare 
har skrifvit denna piece med denna söderns 
inbillning som på en gång år så passionerad och 
sa glåttig, denna inbillning som segrar i sail— 
heten, och likvål så lått Öfvergår från denna 
sallhet till fortviflan, och från förtviflan til 
döden. Alt ar dår hastigt uti intrycken, och 
man. kånner likvål at dessa hastiga intryck

ü5H
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skola blifva outplånliga. Det år naturens styr
ka och ej hjertats låttsinnighet sona under et 
kraftfullt climat påskyndar passionernas ut
veckling; jorden år ej svag for det at vaxter? 
år hastig; och Shakespeare båttre ån någon ut
ländsk författare har träffat Italiens national- 
caracter, och denna snillets frugtsamhet som 
upfinner tusende sått at ombyta uttrycket af 
samma känslor, denna orientaliska vältalig
het som betjenar sig af alla naturens bilder 
for at måla hvad som tildrager sig i hjertat, 
Det år ej som uti Ossian, en och samma 
fårg, en och samma ton som beständigt sva
rar til hjertats måst kånsloomma string; men 
de mångfaldigade fårgor som Shakespear an
vänder uti Roméo och Juliette, gifva ej åt hans 
styl något kallt tvång, det år den delade, 
skiftade, återbrutna strålen som frambringar 
dessa fårgor, och. man kånner det ljus och 
den eld hvafifrån den utgår. Uti denna sam
mansättning finnes en lifssaft, en glans uti 
uttrycket, som caracteriserar både landet och 
inbyggarne. Roméo och Juliette, ôfversatt 
på italienska, tyckes åter ingå uti sitt mo- 
derspråk.

Den första gången Juliette synes, år på 
en bal dàr Roméo Montague har insmygt sig, 
uti et hus tilhorigt Capulet-famillen, livilken
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var hans slågts dödligaste fiender. Corinna 
hade klådl sig uti en förtjusande högtidsdrågt, 
men Iikvål enlig med tidens bruk. Hennes 
hår var artistiskt inflåtadt med juveler och 
blommor; man ansåg henne i början för en 
främmande person, men snart igenkände man 
hennes rost och hennes figur, Iikvål en gu~ 
domligad figur som blott hade ét poetiskt ut
tryck q var. Enhälliga handklappningar lju- 
dade genom salen vid hennes ankomst. Hen- 
lies första blick uptickte straxt Oswald, och 
stadnade på honom; en gnista af glådje, et 
ljuft och lifligt hopp målades i hennes an- 
sigte; då man såg henne slog hjertat af nöje 
och fruktan: man kånde at så mycken lyck
salighet kunde ej hafva bestånd på jorden ; 
var det lör Juliette eller var det för Corin
na som denna aning skullé upfyllas?

Då Roméo nalkades henne for at med 
half röst såga henne de versar som åro så 
sköna i engelskan och så prågtiga uti italien
ska öfversåttningen, öfver hennes behag och 
skönhet, förenade åskådarne sig alla ifrigt med 
Roméo, i förtjusning at hafva en sådan tolk; 
och den hastiga passion som fattade honom 
vid första blicken, syntes för allas ögon gan
ska sannolik Oswald började ifrån detta 
ögonblick at förvirras; han tyckte at alt vax

S6o
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färdigt at uppenbaras, at man skulle utropa 
Corinna for en ångel bland qvinnor, fråga 
Ironom sjelf livad han; kånde for henne, be- 
strida honom hennes person, röfva henne 
ifrån honom 5 jag vet ej hvilket förblindande 
moln som gick forbi hans ögon, han var 
rådd at ej se mera, han fruktade at svimma, 
och drog sig undan bakom en colonn for et 
ögonblick. Corinna sökte honom med oro, 
och utsade denna vers:

Too early seen unknown, and known too late!

Ack! jag har sett honom får snart utan at känna 

honom, och jag har kånt honom for sent, med 
en så djup ton at Oswald ryste då han hör
de den, ty han tyckte at Corinna lämpade 
den på deras personliga ställning,

Han kunde ej tröttna vid at beundra hen
nes åtbörders behag, hennes rörelsers värdighet, 
en physionomi som målade livad ej orden kun
de såga, och som uptåckte dessa hjertats my- 
stèrer som man aldrig har uttryckt, och som 
likvål förordna om lifvet. En ratt uprord, 
rått inspirerad: acteurs accent, blick, minsta 
tecken, år en beständig uppenbarelse utur 
menskliga hjertat, och de sköna konsternas 
idéal blandar sig altid til dessa naturens up
penbarelser, Versens harmoni och stallnin-
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gens tjusning lånar ofta åt passionen hvad 
- Som iattas henne i verkligheten: behag och 

värdighet. På detta sått gå alla hjertats kän
slor och sjålens rörelser genom inbillningen 
utan at förlora något af deras sanning.

Uti andra acten synes Juliette på balcon- 
gen i sin trägård för at tala med Roméo. Af he
la Corinnas prydnad var nu ej mer cjvar ån 
blommorna, och snart derefter skulle åfven 
dessa blommor forsvinna; den halft uplysta 
théatern., som borde föreställa natt, spridde öf- 
ver Corinnas ansigte en mera ljuf och rö
rande dager. Hennes uttal var ånnu mera 
harmoniskt ån uti glansen af en fest. Hen
nes hand -uplyft mot stjernorna tycktes an
ropa de enda vitnen som voro vårdiga at ho
ra henne, och då hon uprepade Roméo, Ro- 
méo, lastan Oswald var viss at det var på 
honom hon tånkte, kånde han sig likvål syart- 
sjuk ofver den tjusande accent som gaf lul
len ljud al et annat namn an hans. Oswald 
hade sitt rum midt emot balcongen, och då 
den som spelte Roméo var litet bortgömd af 
skymningen, kunde alla Corinnas blickar 
lalla på Oswald då hon utsade dessa hån- 
ryckande versar:
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In truth, fair Montague, I am ,foo fond, 
and therefore thou may’st think îriy’haviour light; 
but trust me, gentleman, I’ll prove more true, 
than those that have more cunning to be strange

therefore pardon me,

“Det år sant, vackra Montague, jag har vi
sat mig for mycket passionnera«!, och du kun
de derfôre anse mitt upforande for mycket 
lättsinnigt; men tro mig, ådle Roméo, du 
skall finna mig mera trogen ån de som haf- 
va mera konst at dölja sina känslor; således 
förlåt mig”.

Vid detta ord: förlåt mig! förlåt mig at 
jag ålskar! förlåt mig at jag visat det! — ut
tryckte Gorin nas blick en så öm bön : så myc
ken vördnad for sin ålskare, så mycken stolt
het ölver sitt val då hon sade: — vackra 
Montague! ådle Roméo! — at Oswald kän
de sig* lika högm o di g som lycklig. Han up- 
hojde sitt hufvud hvilket en om rörelse kom
mit honom at nedsånka, och trodde sig vara 
jordens kohung efter han herrskade öfver et 
Jhjerta som inneslöt alla lifvets skatter.

Då Corinna bl ef varse den verkan hon 
gjorde på Oswald, bief hon ånnu mer
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tiplilvad al* denna hjertats rörelse som ensam 
gor underverk; och da Juliette vid dagens 
annalkande tror sig hora lårkans sang, tecken 
til Roméos aflågsnande, hade Corinnas ton 
en öfvernaturlig tjuskraft; den målade kårleken; 
men man igenkände dår tillika en religions- 
m yster, några minnen af himlen, en aning 
at återvånda dit, et aldeles himmelskt lidande, 
såsom en landförvisad sjåls på jorden hvilken. 
snart skall återkallas til sitt himmelska fäder
nesland. Ack! hvad Corinna var lycklig da 
hon fick spela for sitt hjertas vån en adel 
rôle af en skon tragédie! hvilka år, hvilken 
lefnad skulle ej fördunklas bredvid en sadaft 
dag!

Om lord Nel vil hade kunnat spela Ro
méos rôle med Corittna så skulle ej det 
nöje hon smakade varit så fullkomligt. Hon 
skulle hafva önskat at utplåna de största poe
ters versar för at få tala sjelf utur sitt eget 
hjerta; kan hånda åfven at en oöfvervinner- 
lig kånsla af blyghet skulle hafva fångslat 
hennes talang h hon skulle ej vågat se på O s- 
wald af fruktan at förråda sig, sanningens 
fullkomlighet skulle hafva förstört konstens 
blåndverk; men hvad det var ijuft at veta 
den ålskade vara dår då hon rönte dessa up- 
höjda känslor som endast kunna gifvas al
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poesien: dl hon kåndé all rörelsens fortjus
ning utan at plägas af dess sönderslitande 
förvirring! da den tilgifvenhet hon uttryckte, 
på en gäng var utan alt personligt och af- 
söndrat, och da hon tycktes såga til lord N el
vi 1: — se huru jag år i stånd at ålska!

— Det år omöjligt at män i sin egen 
belägenhet kan vara nöjd med sig sjelf, pas
sionen eller blygheten skiftevis bortföra eller 
återhålla, ingifva för mycken smarta eller för 
mycken undergifvenhet : men at få visa sig full
komlig utan affectation, förena lugn med kån- 
slofullhet hvilken så ofta borttager det, at för 
et ögonblick fa vara til uti hjertats ljufvaste 
drömmar, sådan var Corinnas rena njutning 
då hon spelte tragedien. Med detta nöje för
enades all den framgång, alla de handklapp
ningar söm hon erhöll, . och hennes blick 
lade dem vid Oswalds fotter, hon upoffra- 
de dem åt det föremål hvars enda bifall gålde 
för henne mera ån åran. Ack! åtminstone 
har Corinna et ögonblick smakat sållhetenj 
et ögonblick har hon med förlusten af sitt 
lugn kånt denna sjålens vallust, hvilken hon 
hittils fåfångt efterlängtat, och hyilken hon 
sedan beständigt skulle, sakna!

Juliette blir i tredje acten hemligt gift 
Med Roméo. I den fjerde vilja hennes lor.
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Ücïrar tvinga henne at gifta sig med en an
nan; hon besluter at intaga den döfvarme 
dryck som hon fält utaf en munk, och som 
skulle gifva henne utseende at vara död. Al
la Corinnas rörelser, hennes uprörda gäng, 
hennes brutna ton, hennes; stundom lifliga 
stundom nedsänkta blickar, målade den grym
ma striden emellan fruktan och karleken; de 
ryshga bilder som förföljde henne vid tan
ken at se sig lefvande buren uti sina förfa
ders graf, och hkvål passionens enthousiasm 
som gaf seger at en så ung sjål Ôfver en sa 
naturlig fasa. Oswald kånde et oemotstånd
ligt behof at flyga til hennes räddning. En 
gång uplyfte hon ögonen mot himlen med 
en ifver som djupt uttryckte behofvet af et 
gudomligt beskydd hyarifrån aldrig någon 
mensklig varelse kunnat befria sig. En an
nan gång trodde lord Ne 1 v il sig se at hon 
utsträckte armarna ernot honom liksom för at 
kalla honom til hjelp, och han störtade up 
med ursinnig häftighet, sedan satte han, sig 
igen, återförd til sig sjelf af de omgifvaa. ; 
förundrade blickar; men hans rörelse bief sa», 
stark at den ej mera kunde döljas.

Uti femte acten tror Roméo Juliette va* - 
utan lif; han uplyfter henne ur grafven in

nan
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nan lion upvaknat, och trycker hënne pa 
üétta sått afsvimmad til sitt hjerta. Corinna 
yar hvitklådd, hennes svarta hår voro sprid
da, och hennes hufvud lutadt mot Roméo, 
med et behag, och likvål en så rörande 
och dyster sanning af dödsutseende, at Os
wald kånde sig på en gång skakad af de 
måst stridiga intryck. Han kunde ej lida at 
se Corinna uti en annans armar, han ry
ste då han såg den liflösa bilden af den han. 
ålskade ; ånteligen rönte han med Romeo den
na grymma blandning af förtyiflan oqh kår
lek, af död och vallust, som gör denna scen 
til den måst sönderslitande på théatern. Til 
slut då Juliette upvaknar ur denna graf, vid 
hvars fot hennes ålskare nyligen upoffrat sig, 
©ch då hennes första ord uti likkistan under 
dessa sorgliga hvfilf, icke ingifvas af den rådd- 
Jioga som de borde upvåcka; då hon utropar:

Where is my lord? where is my Roméo? 
hvar år min gemål? hvar år min Roméo?— sva
rade lord Nelvil på detta utrop med sttc- 

. och kom sig ej före innan herr Ed- 
&ermond förde honom ut i fria luften.

Då piecen var slutad hade C orinna blif- 
’t illamående af trötthet och uprörelse. Os

wald gick först i».'i hennes rum och fann
■ DtJ. & Ig
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henne ensam med sina qvinnor, ånnukl|dd nt| 
Juliettes costume och liksom hon nåstan af-= 
dånad i deras armar. I höjden af sin för
virring kunde han ej urskilja om det var san
ning eller digt, och då han kastade sig ned for 
Çqrinnas fotter, sade han til. henne på en-, 
gelska dessa. Romeos ord:

Eyes, look y our last! arms, take, your last em
brace !

0. mina ögon, sen henne for sista gängen! o mina, 
armar-, trycken henne får sista gängen til mitt hjerta !

Corinna, ånnu utan sansning, ropade : 
Store Gudj hyad såger du? skulle du vilja 
öfyergifya mig, skulle du vilja det? — Nej, 
nej, afbröt Oswald, nej, jag svår. .... — 
I detta ögonblick inträngde mängden af Co
rinnas vanner och beundrare uti hennes rum
för at se henne; hon såg på Oswald med 
en ångslig vantan efter hvad han årnnat såga, 
men, de kunde ej få talas vid hela aftonen; 
Hic^n lemnade dem ej et Ögonblick ensamne.

Aldrig hade någon tragédie gjort en så
dan verkan i Italien, Romarne uphöjde med 
förtjusning både pieçen, och qfversåttniiigen, 
och actricen. I)e sade at detta, var den råt
ta tragédie som passade för Italienarne, måla-: 
de deras seder, intog deras sjål genom fäng
slande af deras inbillning, och gjorde deras
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skona språk gållande med en styl hvilken öm
sevis var våltalig och lyrisk, ingifven och na
turlig. Corinna emottog alt detta beröm 
med en upsyn af ljufhet och valvilja, men 
hennes sjal hade h vil at vid detta ord: jag 
svår . . . som O swald hade utsagt, och hvars 
fortsättning bhfvit hindrad af sällskapets til
lopp ; detta ord kunde i sanning innehålla 
hemligheten af hennes öde.
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Fôasta Styciht. 
ï. Boken. — Oswald. pa^„
IL Boken.1— Corinna på Cap O 

tolium.
IIL Boken. — Corinna.
IV. Boken. — Rom.

Andra Stycket» 
V. Boken. — Grafvarna 3 Kyr- 

korna och Palatsen.
\ L Boken. — Italienarnes Cara- 

eter och Seder.
VIL Boken. — Italienska Littera

turen.
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