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3 X a n  sligcr ; JjFramtiden tillhör Staverna !  Europa 

granar; dess bildning hvitnar till skörd och sedan den 

af  verhlshislorJen blifvit inhöstad, skall cn nyodling i 

Öster bära frukter aif social och intellecluell eultur,  

och bildningens evighetsblomster och tusensköna, kon

sten och skaldesängen, skall hädanefter slinga sina 

kronor kring det slaviska folklifvet. Allt är i det gamla  

Europa ullefvadt, den politiska förbittringen är cn strid 

om bästa sättet, att ge den aftynande verldsdroltnin- 

gen döden ; var tids dæmoniska eller andefalliga poesi  

är hennes krampryckningar och dödssuckar eller blott 

kraftlösa hngkomstcr frän bennes förflutna , lyckligare  

och ärofullare, dagar. Deraf ä ena sidan denna sata

niska söndcrslitcnket hos var tids största skaldenaturer, 

deraf äfven dessa endast till mängden utomordentliga 

poetiska, af- om icke renskrifvare, som endast copiera  

gängse former och gängse cnlturförhällanden. A lltså ,  

Europa är värdt sin UHtlS-'rgäng ; pä ruinerna af dess 

förkonsllade och utlcfvade Ibildning mä nya folkvandrin

gar trampa. Ï Öster, i Öster lyser i dag hoppets stjcr- 

na öfver fratnlidsdigra nationer; der är den nya verlds- 

konungen född , der mä väktarena i den europeiska bild

ningens öknen , hvilka som Chaldacens konungar ställa
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horoscop for fram liden, frambära sina liåfvor. I alla 

afseeudcn är det hältre alt förekom m a, äu förckommas! 

V et. sjunger P uscbkin,
frän Perms till Tauris slammar 

Frän Finlands fjäll dilbän , der Kolkis flammar, 

Frän Ivrcml, fast först dä, när det blir skakadt,

Till Kinas mur, som ej förstöras kan 

Kuicnias folk sig reser som en man —  —

Ocb Kyzans skall falla oeb öfver Europa ocb Asien 

skola del la nya, det slaviska Korns örnar sträcka sin 

segerflygt. Den drift till cullur, som redan glöder i 

Kysslands bjerta, skall en gäng civilisera verlden med 

en b ldning af annat och hältre slag än den nu förblom- 

slrande oeb det fallna Europa skall pä sin höjd bli ett 

H ellas ,  ”elt minnets enkesäle”, för de slaviska folk , som 

skola bygga ocb bo frän Sæveberget till Kina, frän 

Dvina till Medelhafvet ocb Hindustan. Välan! Just der- 

före ma vi betrakta roten af del Ygdrasil ,  som en gäng  

skall beskugga verlden !”

Denna enthusiasm för Slavernas framlid ocb denna 

misströstan öfver Europas kunna vi åtminstone icke dela. 

Europa bar visst icke ännu spell ut sin ro le ,  del endast  

inöfvar en n y ,  för en ny act i verldsdramat. Den po
litiska verldens volkaniska bildningar rnä gerna fortgå ,  

pä deras söndervittrade lava skall en ny l iglning af stals- 

l i f ,  litteratur ocb konst bära gyllne skördar. Den cul- 

tur, för kvilkcn tvenue årtusenden ocb mcnsklighctcns 

ädlaste krafter arbetat, skall icke försvinna som cn viss



nad eullurblomma ; ilen skall skjuta nya skott och ge 

nom det närvarandes skärseld utgå förädlad; dess poesi 

kan icke heller d ö ,  den kan endast något litet gå vilse 

med den tiden, hvars spegelbild den är, men den skall  

dock alltid hitta hem till sin faders härd och sin mo

ders hjerla , det menskliga förnuftet och den menskliga 

känslan. Slavernas framtid är ännu oviss; hvem vet om 

icke den i Bibeln omtalade kolossen på lerfolter kan 

beteckna Zarcrnas af for stor tyngd en gång sönder

fallande rike? Alöiinstone Ihehöfves en lång kedja a f å r ,  

innan bildningen bos dessa äinnu råa folkstammar kan höjas 

till jemnbredd med Europas. Huru få äro ej de högre ,  

genom utländsk, fransk eller tysk ,  inflytelse, mestadels 

onalionellt bildade klasserna mot millionerna af l i fegna, 

som först då kunna börja sina läroår, när de efter en 

läng medeltid stånd efter stånd skaffat sig menskliga och 

politiska rättigheter, den enda häfslången för nationell 

o d lin g ,  ty det gu ld ,  despoten utsår, förvandlar sig al* 

drig ti ll skördar af nationell bildning. Och hvad Byzans 

fall och Rysslands utbredande i Öster och Vester be

träffar, så torde de stora magternas politik eller åtmin

stone mannamodet hos fo lk ,  som skola kämpn för sin 

frihet,  det är sin tillvarelse, dervid hafva ett ord alt 

säga. Den börjande eulturen hos de bättre classcrna i 

Ryssland och i allmänhet hos slaviska folkstammarne är 

oss endast derföre intressant, att den ger oss ett skå

despel af en fortgående strid mellan Europas utbildade 

former och Slavernas kraftiga, men råa, culturförbållan-



den och nationalandn. Alla dessa folks most beprisade 
skalder: en P u s c h k i n ,  M i c k i e w i c z ,  S c i i u k o w s k i  ,  M a r l i x s k i ,  

m. fl. hafva efterbildat Europas biisla skalder i vär lid 
Och del bos dem egna är den egna nationnlnndan med 
dess orientaliska g lö d ,  färg oeli g lans, samt ämnena ur 
fiùlionens sedelif oeh fornhäfder. Del är denna andas 
oeb delta ämnes omklädande med europeiska former, som 
bildar det egna skadespel, som drager oss hän till Sla
varnas Litteratur ork P u s c h k i n s  skaldestycken.

A l e x a n d e r  P u s c h k i n  bar jag kallat Rysslands By-- 
ron derfüre att ban af alla Rysslands skalder är den 
djupast lyriska i berättande form, derföre att ban icke  
blott oftast baft denna Albions sängarkonung till sin fö
rebild, ulan äfven pä ett märkvärdigt sätt i an lag ,  lef- 
nadsförbällanden oeb poetisk karakter med bonom öfver- 
ensstännncr. Väl bar Ryssland stora lyriska skalder, 
iunbända lika stora som P u s c h k i n ,  —  man päminne sig 
I Î a n t e m i r  oeb L o m o n o s o f f ,  den ryska poesiens fäder,  
B o g d a n o w i t s c i t ,  Rysslands Anacreon, D o l g o r u c k i ,  D e r * 

s c i i a i v i x  oeb D m i t r i j e v v ,  förberedarena af den nya sko
lan ,  S c h u k o w s k i ,  den största nu lefvande ryska skald ,  
B a t j u s k e w ,  W j a s e m s k i ,  D e i u i d o w ,  B a r a t i n s k i ,  J a s i k o w ,  

W e n e w i t i n o w ,  B e n e d i k t ö w  m. fl., men ingen af dessa  
liknar P u s c u k i n  i bans segerfält, den lyriska berättelsen 
i Byrons smak. Med den sednare delar ban samma 
glödande känsla oeb fantasi, samma orientaliska anda 
oeb glans —  oin man skulle vilja tillägga bonom en 
högre grad deraf än Byron, bör man betänka den för



ras större hjclpmedel i sjelfva ämnets asiatiska lynne —  

samma smak fur lyrisk reflexion midt i berättelsen, sam

ma hjertliga återblickar pn barndomens oskuld och den 

första kärlekens bimmel, samma ofiIIfredställelsc med 

verlden och lifvet,  samma lifliga och intressanta, korta, 

men eldiga lyriska skildringar af kärlek och hjeltcbragd, 

af  qvinnans skönhet och mannens mod i tanke och hand

ling ,  a f natur och folklif,  liksom Byron mera fragmen

tariskt och i få ord , genom känslans anslående, anty

dande, än målande, utan att föremålet derföre förlorar 

i  li il ighet, men också samma oroliga, dæinoniskt tvif- 

lande, irreligiosa, faustiska, revolutionära, otygladt pas

sionliga anda, som utmärker Byron och Nyromantiker

na. Anledningen till Puschkins orolighet är i grunden 

densamma 6oin bos dessa. Tidens oro är en sjukdom, 

den smiltosammaste af a l la ,  ty öfver hela den bildade 

verlden föreflnnas samma 6ymptomer. Denna öfvergångs- 

tid är ejelf ett stormande haf, och poesien kan derföre 

icke annat än atspegla dess oro , särdeles om skaldens 

egen genius i  l ifvet,  ej blott i diktens ögonblick, i sig 

upptagit sin samtids alla passioner. Abn Puschkin ger 

icke ldott en trogen, änskönt till sitt ämne ofta vidrig,  

spegelbild af det närvarande tillståndet, han polemise

rar äfven deremot. Hans sång är ofta ett klagoskri öt- 

ver folkets sekelgamla förtryck och vid förutseendet af 

livad följder, dess vaknande medvetande af sina mensk- 

liga rättigheter och utbrytande häuul öfver sina förtryc

kare skall framkalla; öfver hans diktningar leker ett



satiriskt lia nice nde öfvcr Jen förskämda bildnins, detO 7
andeligcn stinkande sedelif, utan religion ocli moralitet,  

som i grunden maskfrätt de högre elasserna i Ryssland 

liksom till stor del äfven i det öfriga Europa, men som 

ieke nedträngt till folket, kvilket, midtunder brutala 

sedvanor, ännu är kärnfriskt ock bildsamt. Ej under 

att skalden, som stär pä branten af den afgrund, som 

i vara dagar skiljer verkligheten och ideen , bvad som 

är oeb bvad soin borde vara, belages af sv indel,  ju  

mer lian blickar in i dess djup, och sjelf  fattas af tidens 

y r a , dess otro och förtvitlan öfver möjligheten a f  en 

försoning och en försonare. En sannt religiös och mo

ralisk uppfostran och ett tidigt tyglande af hvarje starkare 

andes våldsammare passioner skulle hafva lärt både By

ron och hans själafrände att inse det gudomligas räd

dande närvarelse midt i hvimlct af samtidens för

störelser.

V i kallade lyriska berättelsen för Puschkins seger

fä l t ,  emedan hans lästa stycken tillhöra denna art:  

Fangen på Kavkasus,  Z i  genarne > Springkällan v id  
Baktschissaraij Rofvarbrödraparet_, Poltawa_, G rc f Nulin  

och hans ballader;  — samt emedan han aldrig, icke ens 

till den grad som ly r o n ,  var rent lyrisk, utan liksom  

denne alltmer och mir utvecklade sig ti ll ohjectivitet  

genom dramats och ti i slut äfven romanens former. Om 

hans historiska dram Boris G udonojf icke hör till för

sta rangen, så är del d ock  en sljerua i Rysslands li tte

ratur, som är så fattg på nationella dramer —  i ingeo



genre bar den allmänna imitationen a f  det öfriga Euro

pas, Frankrikes, Tysklands, Englands ocb Italiens smak 

varit ofruktbarare —  och om hans novell Captenms 
dotter öfverträffas af E g l g a i u n s ,  R I a r l i n s k i s  ,  —  bvars 

geniala taflor afkavkasiska folken, Mulla N ur  ocb Ama- 

lath Bekj i Kabinetts Bibi. väl öfvers. af Meurman j sä

kert beundras af alla Svenska läsare —  S a g o s k i n s  och 

flera andras ypperliga tidsskildringar, är den dock lika

som hans dram ett bevis på vidden af de förhoppniu- 

g a r ,  som en längre lifslid skulle ha verkliggjort, ty ly

rikens ensidiga subjectivism hade han bär till märklig 

grad redan lyckats tygla* Samma är förhållandet med By

ron , bvars dramer icke blott visa hans närmande till 

harmoni, utan äfven i andra afscendcn öro bättre än sitt 

rykte. Bäde de lyriska berättelserna påminna om de

ras förebilder af Byron ock den förras Onegin om den 

scdnares Don Juan;  äfvensom Byron ofta af P. nämnes.

Delta till försvar, fur Titeln: Rysslands Byron. Nu vil

ja vi ge grunddragen af Puschkins lefnad, förbigående hans 

förhållande till RysslamJs samtida skalder, emedan Förf. 

annorstädes desamma «uppräknat '). Derpä skall Pusch

kin karakterisera sig sjelf gemom sina arbeten, först de 
lyriskt berattandej sedan de drawuxtiska ocb sist romanen.

Grefve A l e x a n d e r  P u s c k k i i n  föddes 1 7 9 9 ,  härstam

mande pa fädernet från en adel ig familj, som lyfiat roma- 

nuvska huset pä Zarernas thron, ot_.|i pg mödernet frän

H a n d b o k  i P o e s i e n s  I l i «  t o r  i a  l i  D.  s. 3 2 0 — 3 5 4 ,



cü ncgcrprins, som blifvit skänkt åt Peter den 6tore, och 

af hvilkcn bord Puschkins anletsdrag buro spar. Hau 

undervisades först i Lyceum i Zarskoje S e lö ,  der ban 

vid 13 års older ulgaf sin första d ik t ,  Minnen från Zar- 

skojc S e lö ,  som tillskyndade honom ett bifall,  L vil ket 

lockade honom från alfvarsammare studier.*’ Snart blef 

Lan gripen af republikanska ideer, som gåfvo sig luft 

i anonyma visor mot regeringen t. ex. en fab el, bepri

sande den af Ryssland hesoldade Kotzebues mördare. 

Denna bedrift skaffade honom väl icke till Sibérien, men 

ti ll  Bessarabien, der han b lef anställd vid regeringen, 

men dock undertiden tilläts göra en utflygt till Kau- 

casus, hvarefter han två år måste vistas på sitt enstaka 

landfgods, der lian lyriskt skildrade de kaukasiska starn- 

marnes »eder, och blef berömd öfver hela Ryssland. 

Dock sökte ban alt döfva sin oroliga ande genom cy

niskt lefnadssätt,  passionernas tillfredsställande, många 

dueller,  högt spel om nätterna samt genom karikatur- 

tcckningar t. ex. af sina medspelares af vinningsluslen 

farvridna anleten vid spelbordet och Gräshopptåget. Gu

vernören bade nämligen velat alt P. skulle anföra en hop 

bönder och soldater, som drogo ut med trummor ocb 

hungriga svin mot en förödande gräshoppsvärm, men 

P. betackade sig ocb tecknade det underliga krigståget  

med sin penna. —  lîejsar Nicolaus kallade honom vid 

sin kröning i Moskwa till ett samtal, som varade två lim

mar, ocb som tros bafva upptagits af faderliga varningar 

för liberalism. Denna tyckes P. också ifrån denna slun-



den hafva afsagt sig oeh blilYit cu loyal R yss, åtmin
stone sjöng lian vid det olyckliga Rolens frihetskrig eu 
kraftig krigssång 1851  mot de upproriske, der det hland 
annat heter: ”Slavernas folk skall hösta den inre tve- 
drägtens säd, på ödets hud. Vill Polacken stolt slå de 
trofasta Ryssar, vill slaverhäcken utgjuta sig i Ryss
lands haf? Ej sant, att utan det den skulle försvinna? 
Hvad haten J oss för? månn för det bjeltemod, som en 
gång slog  den dristiga tillhaka på Moskwas eldruin i 
stridens dagar, den , för hvars ok J räddcns utan mot
stånd. Måske deiför alt vi sänkte i afgrunden denna af- 
gudahild, som hekerrskade verlden ; för det vi med vårt 
h lo d ,  hlolt till edert vä l,  skänkte Europa frihet, ära 
och fred?” — Puschkin återkom nu till Petersburg, hlefO 7
kammarherre oeh riddare, deltog som frivillig i tåget 
i det asiatiska Turkiet under Paskcwitseh, he reste det 
inre R yssland, för att skaifa ämnen för sin sång oeh upp
täcka spår efter Pugatscheff,  hvilken han i Captenens dot~ 
ter så väl skildrat. Ryktet herältar att under denna vi
stelse i södra Ryssland en händelse tilldragit sig med 
sk a lden , som han besjungit i ett stycke, Den svarta  
själenj och som han under andra namn i andra dikter 
behandlat. Han älskade nämligen en Grekinna, men, då 
han öfverrumplade henne i en annans armar, dödade han 
både den sköna och hennes älskare. Sedan gifte P. sig 
med en skön qvinna oeh lefde ömsom på sitt landtgods 
vid N e v a ,  ömsom i Petersburg. Dock rasade svart
sjukan i haus oroliga barm; han misstänkte snart utan



grund Baron D’Anthes, gift med hans svägerska, för brott

sligt umgänge med sin hustru och blef i cn duell 1857  

af honom dödad, såsom beskrifves i ett bref frän W assil i  

Joukovski till Puschkins fader, bvilkct stär att läsa i 

Alex. Puschkins Dichtungen Aus dem Russischen übers, v. 

D:r R o b . L i p t e r t  Lpz. 1 8 4 0 ,  2  B . , bvilkct arbete Förf. 

för följande framställning begagnat liksom i biografisk 

väg Brage och Idun I. 1. af P. IMö l i .e r  samt B r o c k i i a u s  

Convers. Lex. —  Skalden är hcgrafvcn i det Swätogor-  

skiska klostret nära byn Michailowska i det Pskovska  

gouvernementet. Kejsaren tog värd om hans enka och 

barn och låter ScnuKovvsKY utgifva hans arbeten i prakt- 

upplaga. A f dessa känna vi blott till namnet Russian och 

Ludm illa ,  utgörande sex sånger om Vladimirs taffelrund 

och det Kiewska Rysslands hjclletid, samt hans efter- 

lemnade fragmenter af berättande lyrik, satir, romaner 

och noveller t. ex. Kopparriddaren  om Petersburgs nf- 

versvämning 1 8 2 4 ,  Æ gyptiska natter m. fl., som skola  

bevisa cn stigande konstnärlig fulländning och objec- 

tivitet.

Vi börja expositionen likasom med en p ro log ,  D ia

log mellan Förläggaren och SkaldeUj ett sinnrikt och fint 

poetiskt stycke. Förl. vill köpa skaldens scdnastc arbete, 

men finner honom obenägen derli li ,  emedan han anser 

sångens ädla gudalolt vanhelgas genom delta köpenskap  

om inspirationen, skaldens innersta och heligaste kän

slor, bjcrlat af hans kjerta. Skalden sjunger:



Ii
Jag minnes nu den glada tiden , —  
Dâ fri frân sorg jag  fogeln lik 
Blott sångmön lydde —  nu förlidcn,  
På Lopp så öfvermåttan rik,
Då än jag ej för pengar skref,
Då bellst jag ibland klippor k le f ,
1 ensambetens dunkla sköte,
Der jag med sångmön stämde möte 
Till fantasiens berdestund,
Då från den unga sångars mund  
Ån mera ljuf flöt skaldesången,
A f  outsäglig trånad fången,
I sköna drömgestalters krets ,
Som svärmade omkring mig städs.
O t id ,  då verlden kring mig lo g ,  
Ocb känslans fina fibrer s lo g ,
Vid stilla månans skumma sk en ,
Ocb ängens blomsterböljor sen ,
När stormen drog med rysligt skrän 
Igenom kyrkruinen bän,
När ofta jag  vid bjorden tystnat,
Ocb stum pä forna sagor lyssnat.
Min slrängalck, min hvila då 
En bögre anda tycktes få.
En Genius öfverallt mig ledde 
Ocb ljufva t'oner lärde mig.
En glödbet iinre smärta bredde 
Omkring milt tyngda bufvud s ig ,  
Tills diktens under derur sprungQ 
Ocb metriskt ljufva orden klungo,  
Hopordnade till barmoni,
Med rimmets sköna melodi.
Med lärkans klara ljud min sång  
Har arla täflat mången gån g ,
Om qvälln med bafvets bemska brus 
Ocb dystert stämd med skogens sus, 
Men ock med stormens vilda säng 
Ocb silfverbäckens stilla gång.
Då diktningen så ren, så varm



Ej gafs till pris åt hopens larm,
Då ån cj sångmöns hiinlalån 
Ett marknadsvara b lcf med rån.
Så ynglingen af kärlek full
Sin kärleks glöd inom sig döljer
Oeli säljer ej för gods oek gull
Sin flickas skänk, men tyst den döljer.
Säll d en ,  som i sitt kjertas rike 
Den höga andens gåfva sänkte,
Som icke verldcn, grafvens l ik e ,
En lön för hvarje känsla skänkte!
Säll den, som skald i tysthet var,
Säll den som i sitt l i f  ej har 
Dot snöda ryktets törnekrona,
Som verlden her att sig förskona 
För sådan lumpen krämarlön.
Den aldrig kändas verld är skön ,
Och häsla graf en tufva grön.
Ihålig som en drömbild är
A ll ryktets g lans, den som begär
A f  hopen bifall,  narrars pris,
Ar don ej fräck, är den väl v is?  etc.

F örlägggarcn, prosans representant, begagnar alla slags» 
argumenter att få manscriptet, talar om pengars värde 
i  vår tid och huru lätt poeten förtjenar dem ; ”Det är 
dig ett lekverk att dikta, det kostar dig blott en smula 
ßtillasiltande;” att han borde tänka på äran och de 
sköna, men skalden vill sjunga för friheten, hvarvid 
Förl. menar att frihet utan pengar är ett intet. —  Hvi 
dröjer du? Redan nalkas i hast den otåliga läsarhopen,  
tidningsskrifvare i parti, och hungriga p oeter , som ön
ska näring för satirer, för sitt hjerta etc. Skalden ger  
till slut efter.



Fängen pîi K aveasusj lyrisk berättelse i (va sån
ger. En mâiiklar nail silla Tscherkasserna ii Ian for sina 
tält oeli tala om sina krigsäfvenlyr, oin sina vilda bä- 
s la r ,  sina säkra lingar, det Ijufva lugnet cfler vunna 
slagtningar och svartögda slafvinnors kyssar, da cn 
Tscherkass konnncr släpandes med en ung Hyss, som 
Lan öfverrumplat. Ur sin dödsslumnier vaknar fangen 
först den andra dagens middag och finner sig i bojor,  
livarvid den rysliga tanken genomflyger honom, alt han 
ur sla f ,  alt Kavcasus skiljer honom frän hans fäder
nesland.

Derhorla bakom bergets rand 
För vägen till hans fosterland,
Der sorgfritt var hans unga hjerfa,
De r skönheten den stolte ljusat,
Och lifvets forsla fröjd berusat,
Der honom grep dess första smärta.
Nu lifvels fröjd var slul , all Iröst,
Allt hopp var slut, han dystert k lagar,
Men minnet utaf häl tre dagarO
Ilan stängde i silt vissna bröst.
N og verld och menniskor han känner,
Mur orätt lifvet fatt beröm,
Han fann förrädare i vänner,
1 kärleken en kärnlös dröm etc.

När aftonsolen förgyllde dc gröna bergsslätterna och 
skördemännen ined säng gingo hem , eldar tändes fram
för tälten och ïîavcasus hufvud slumrade in ,  omflutet 
af silfvergraa moln, dä nalkas honom en blomstrande 
Tschcrkassisk mö med näringsmedel och hon blef sedan 
lians lifs 1‘äddarinnu. Tiden förg ick , fangen slröfvadc



omkring i bergsnejderna ocli förljufvade med beundran 

för den kavkasiska naturens storartade skönhet slafvens 
bittra lott. Den första sangens slut upptages af en herr- 
lig skildring af Tscbcrkassernas lefnadssätt i alla rigt- 
uingar, sådan vi på prosa ega den i M a r l i n s k i s  herrli
ga Mulla Nur och Amalath Bek (i KabinettsBibl. 1841).  
1 andra sången gör flickan sin kärleksförklaring för fån
g en ,  och beklagar att hennes slägt ville hortgifva henne 
åt en man, som hon ej älskade. Fången genmäler i 
ljufva ord att minnet a f en obesvarad kärlek följde ho- 
tiom i hans fångenskap. Flickan aflägsnar sig sörjande. 
En dag drager bergsfolket bort till striden och man hör 
deras krigssång:

Från floden ljuder vågors dans 
Och Kavcasus ser tyst derpå.
Men trött och lutad på sin lans 
Kosacken sofver lugn ändå.
S o f  ej Kosaek! g if  akt, g if  akt!
På strand Tschesehkineu håller vakt.

Kosackens båt på floden far,
Hans nät syns på ett grund.
Kosack! g if  akt, den våg är klar,
Ilur lätt slår dödens stund.
När du förs bort af hvirfvelns magt,
På straiul Tscheschkinen häller vakt.

Der på den kära flodens rand 
Man har en glädtig lek ,
P å  blomster dansar hand i hand,
På dansen lurar svek.
1 Sångarinnor gifven akt!
På strand Tscheschkinen håller vakt.



Under folkets bortovaro ger flickan fangen en fil och 

en dolk , och han är fri. A f  tacksamhet vill han föra 

henne med sig liil silt hem, men hon vägrar att följa , 

emedan han kunnat älska en annan. Med sorg sliter han 

sig frän hennes famn och hinner ryska gränsen. —  Ejuf- 

liga skildringar af naturens skönhet, Tschcrkasscrnas  

seder, de älskandcs känslor, jemte planens enkelhet och 

språkets vekhet har förvärfvat denna dikt otaliga vänner 

hland Rysslands folk.

Z igenarne j  en af dialog afbryten lyrisk berättelse,  

är icke mindre skön. Den börjar med en liflig skildring af 

en Zigeuarhord, som lägrat sig i Bessarabien, för att nästa 

dag bryta opp. Emellan kärrorna lägo de kring e lden , vän

tande pä sin aftonkost. Hästarne beta rundt omkring dem 

pä det gröna fältet och en tam björn ligger fri bakom ett 

tält. Barnen skria , qvinnor sjunga, smeder hamra, tills hvi

lans lid kommer oeh allt sofver. Endast mänan vakar öfvcr 

öknens fria barn, samt en gubbe, som väntar sin dotter. 

Hon kommer ock , ledande vid banden en ung man, 

som vill dela hennes och hordens öden. Man föraktar 

städernes prakt, han hade dcrinom endast funnit mora

lisk smuts, passioner och elände. Tvä är hade förgätt, 

under hvilka nykomlingen fört björnen till dans i byar- 

n c ,  under det gubben spelade pä sin ziltra och flickan 

samlade allmosorna. En v isa ,  som Sempkira, sä hette 

Zigenerskan, sjunger, låter Aleko ana hennes otrohet; 

han drömmer dcrom om natten , och gubbens ord skän

ka ingen tröst,  då han ber honom betrakta den fria



ic

Luna, som pä sin himlaväg Intel* sin blick hvila än vid 
det molnet, än vid elt annat, ulan att det derföre fal
ler någon in alt lägga bojor pä hennes flygliga tycken  
—  sä är äfven flickan —  och dä han berättar, huru 

han lugnt cn dag fann sig öfvergifven af sin IMariula, 
Semphiras moder. Men svartsjukan lemuar Aleko ingen  
r o ,  hon väcker honom genom elaka drömmar ur söm
nen och jagar honom hort till elt  sfätlc, der han finner 
Setnphira i en ung Zigenares armar och mördar häda. 
Som en flyllfogelsvärm lemnar cn a f  sin hop, träffad af 

lo d et ,  qvar och drar ät S öd er ,  sä lemnadc Zigeuarbo- 
pen Aleko. —  I Epilogen säger skalden sig hafva sett 

dessa ,  den milda frihetens söner, naturels arma harn,  
och beklagar att icke ens Under deras usla tält lyckan  

to g  sitt h o ,  att ej blott armodet, utan äfven onda dröm
mar och passioner dvaldes inom dessa tält, alt äfven 

för dem ingen räddning under Ödets förbannelse fanns.

Springkällan i Baktschissarai lyrisk berättelse. 
Ilvarför silter Girei, Tnrlarernas vilda Chan, med hörn
stenen i sin mund, sä dyster? Tänker han förfära Hyss
land med krig , vill han stifta lag för P o len ,  vill han 

hämnas en liden skymf, har han upptäckt förräderi i sin 
här, fruktar han för cn bergshord? Nej! Eller har nä- 
gon af hans Harems sköna skänkt en gjaur sin kärlek?  
N e j ,  h ans sköna äro som söderns rosor under drifhu- 
sels glas. Eunuckcns örn oeh blick spejar pä alla; han 

är cn stenbild utan känsla för kärlek eller förakt, för 

böner eller hot; Gireis vilja är hans Allah, flau lyssnar


