
ALEXANDER PUSCHKIN
SS iß »’t u t .

E T T  S K  A L  D E P O R T R Ä T  T,  

hvars sednare Del

med Vidtberömda Filos. Faciilt. tillstånd

a f

Mag. Doc. CARL JULIUS LEINSTRÖM

och

O L O F  M A G N U S  S U N D  B O M
af Norrlands Nation, Stip. Stielcr

kommer at t  offentligen försvaras 
Gustav. Audit, den 8 Dec. 1841.

p. v. t. e. m.

U P S A L A ,  L e f f l e r  ocli S e b c l l - ,  1 8 41 .



JURIS PATRIAE ex ROM. ADJUNCTEN,

JURIS UTRIUSQ. DOCTORIV 

H Ö G Ä D L E  ocn V I D  T L A G  F A R  NE

h e r r  m a g . D Ü IB IL  D I L ®  H P  ID LS U b  IL ID IS ST

o< li

D O C T O R 1 N K A N

IIÖ G ÄD LA

r o u  å m  B S t A i a D f f t T ä .  Œ ) l B i L t t i I Î ) â î r

FÖDI> D R I S S E L L

Helgas

d essu  b lad  med saun vänskap och liöig erkänsla 

af

O. M. SuNDBOM.



KOIVGL. a CADEM. A P O T E K A R E N

u Og ä d l e

1IERR CI.AKS w. ES6ELBKECHT

och

HÖGÄDLA

f r u  GUST. ERICA EAGKIBRECHT
f ö d d  S C H I L L I N G

med tacksamhet 

a f

O l . M a g n . S u n d b o m .



MEDICINAE THEORET. e t  PRACTICAE ADJUXCTEN  

MEDIC. DOCTORN o c i i  CHIRURG. MAG.

HÖGÄDLE

H  e  #* r  O L O F  O  BL À  &

min fordna kamrat, vän ocli välgörare 

tacksamt och vänskapsfnllt

a f  

O . M . SUNDBOM.



på ile sofvande sköna —■ olycklig ilen som i sömnen näm
ner elt annat namn än Gireis ! — ; Lan är  äfven med vid 
deras lek i Ladet,  tlå de sjunga:

ÀllaL en gång åt mcnskan ger 
en lö n , fast nu Lon klagar.

Hur säll Fakiren ä r ,  som ser 
Mekka på gamla dagar.

Säll den som Lär vid Donaus strand 
Lar döden gått till möte.

En llouri skall i Edens land 
sig kasta till Lans sköte.

Doek sällarc det prisas må 
at t ,  vän till nöje t,  friden,

Vårt Larems Llomma kyssa få, 
en llouri ren i tillen.

Men Lvi är Sarema, Harems stjerna, den sköna TseLer- 
kassertä rnan , molnomilunklad ? Girei älskar Lenne icke 
ine r ,  Lan älskar den fromma Maria, Polens konunga
do tte r ,  som de vilda Tortarer röfvat från Lennes gamla 
faders Ljerla ocL som Girei salt i det innersta af sitt La
rem ocL der Lon dag OcL natt på knä för den, af en 
ständigt Lriunande lampa upplysta, Lilden af Guds moder 
Ler om förlossning från tyrannen. Förlossningen kom under 
bilden af Sarema, som rasande af svartsjuka smyger 
sig in till Harems fridlystaste ort ocL sin dolk i Marias 
hjerta. Sedan CLanen rasat ut ocL låtit dränka den 
mordiska grusiska qvinnan, döfvar Lan sin sorg med nya 
krigståg ocL förevigar minnet af sin kärlek igenom en 
marmorhrunn vid Horems springkälla , prydd af Lalfmånen
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ocîi korsot,  och mc<l inskrift Tarantes kalla. — Dor 

stod en gång skalden och hörde Marias öden förtäljas, 

lîan vandrade i de öde sa larne, säg Ekauernas turban- 

prydda n .armorgrnfvar, hörde näklergalarnes säng, säg 

rosen blomma, och vinrankan slingra sig längs de gyll

ne vaggat ne samt springkällan kasla sin silfYerdagg som 

i de fordna dagar.

Rtifvarbrodernaj en lyrisk berättelse, med rysliga 

färger skildrande smnvelsqvalet. En natt ligger kring 

eldar vid W olgas  strand ett röfvarhand, beslående of 

flygtingar frän mänga länder och nationer,  Judar  och 

steppernas söner,  Iialmueker och Baschkirer, de blon

da Finnar och Z igenare, en lefvande afgrtmd af b ro t t ,  

mord och slumrande samveten. Den skummande bä

garn vandrar frän mund till mund och mäncn lyser de 

fridlöses dryekesfest. Dä berättar en främling: Vi vo

ro två bröder ,  öfvergifna, fader- och moderlösa, ulan 

hydda ,  utan bröd; lefvande af andras n åd ,  lärde vi att 

hata menniskoslagtet och blefvo röfvare o< h mördare, 

till dess vi funno oss inom fängelsemtirarne. Der blef 

den yngre svagare hrodren febersjuk oeh såg yrande 

alla dem vi mördat uppstiga ur sina grafvar och hota 

honom, i synnerhet en hvithärig gubbe, som vi dödat. 

Med rysning var ja g  vittne till dessa besök oeh hörde 

min brors förbannelser, under hvilka han dog i mina 

arm ar, sedan vi flygtat ur fängelset och simmat üfver 

strömmen derbredvid. Jag  blef förhärdad, men när ett 

grått hufvud skall falla för min hand, sä blir den van-



mäglig, vid minnet af  min broders syn i fängelset, Höf- 

varbandet hänskratfadc at bans feghet och lät vinet 

8lämma sig till fröjd och lustigare berättelser,

ocdi samvetet,  som slumrar, täcks 
a f  moln, af glömskans falska frid, 
tills —  fast för sent —  en gäng del väcks, 
att vaka för. en evig tid.

Poltaw a  är en lyrisk berättelse i tre sänger. I. Sängen. 
Furst Eofschubej i PoltaWa var gammal vapenbroder ined 

den gamla hetmanen Mageppa, kvilkcn lyckats eröfra 

sitt dopbarns,  Marias, h je rta ,  ehuru Kotschubej ville 

alt detta hans enda barn skulle välja en yngre make. 

Maria flyr med sin grähäriga älskare, denna förvekli

gas en tid i kärlekens lugn, till hans krigares sorg. 

Under tiden besluter den förolämpade fadren alt häm

nas och sänder en lîosack, som hopplöst älskade Maria 

och brann af svartsjuka, med ett anklagelsehref till Zar 

P e te r ,  deri Mazcppa beskyllas för att fly-ehafva en sam

mansvärjning oeh ett förhund ined Carl XII, hvilka pla

ner Mazeppa dock sä listigt dölj t ,  alt Peter ej sätter 

tro till anklagelsen oeh öfvcrlemnar Kolsckubej som 

fänge i Mazeppas väld. 2  Sangen. En natt klagar Maria 

öfver sin älskares alfvar och sysselsättning med andra sa

k e r ,  sä alt han glömmer henne, men hvarvid lian tvingar 

henne till ilen bekännelsen, att hon hellre skulle upp

offra sin fader än sin älskare. Ar.nu vet hon ingen finero r»
om sin faders olycka, förrän hennes moder en natt 

smyger sig in i palatset och underrättar henne alt mor



gondagen är hennes faders dödsdag. Afrältningen för 

sig gär med pomp och slåt och de häda qvinnorna kom

ma för sent,  att rädda sin far och gcmäl, samt fly. 

Alazeppa finner vid sin återkomst i palatset sin älska

rinna försvunnen. 5  Sangen. Mazcppa ställer sig som 

sjuk och iusöfver sålunda Zarens misstankar, men när 

Carl XII kominer till Ukrän, alfaller han öppet och 

förhinder sig med honom, ehuru han snart misströstar 

att Carl vore rätta mannen alt hesegra en Zar Peter. 

Slaglningen för sig går. Den förälskade Kosacken sö

ker förgäfves döda Alazeppa, och slupar sjclf. Mazeppa 

flyr med Carl genoin stepperna. Der träffar Mazeppa på 

en k<>ja och på Maria som är vansinnig. Stycket slutas med 

en vacker epilog. —  Byron har en helt annan utveckling 
i sin sköna dikt Mazeppa.

Gref N uliiv. Under det en egendomsherre ä r  på  

j a g t ,  kommer en Gref Nulin till godset, emedan hans 

vagn galt sönder, och mottages gäst vänligt a f  den skö

na värdinnan. Gref Nulin kominer från P ar is ,  och soin 

han är en af  den stora verldens unga narrar, sä inhillar 

han sig att han genast g jort en eröfring, hvarföre han 

den nallen smyger sig till sin värdinnas sängkammare, 

men hlir mottagen med —  en dugtig örfil, till följe hvaraf 

han drar sig tillhaka och reser följande morgon. P aro 
dien på  de rika Byssarne, som i Paris hlifvit fullkom

liga modedockor, är rätt  hitter och träffande.

Sagan om den m'àgtiga kung Silvan och hans son_, 
den tappra och adla riddaren Furst H arald > a f  ven-



som om den underskona svanprinssessan är en fri be
arbetning a f  en folksaga. Afundsjuka systrar till cn 
drottning utsätta henne med hennes nyfödda son pä liafvet, 
utan konungens vetskap. De utsatta landa pä en obebodd 
ö ,  der sonen räddar en svan, som förföljdes af en gam, 
och hvilken till tacksamhet framtrollar en stad på den 
obebodda ön, der Harald blir konung. Efter flera äfven- 
tyr finner ban i svanen, en skön prinsessa, sin maka 
och träffar sin fader.

Nägra smärre ballader finnas äfven i Lipperts öf- 
versältning, ej utan värde, särdeles en servisk säng.

Eugen Onegin i 8  Sänger,  efterbildad B yrons  Don 
Jua iij är  ett humoristiskt conversations-e p o s , d. v. s. 
en berättelse, der största delen upptages af conversa- 
tionsprat bit och dit om skaldens egen person, reflexion 
öfver umgängeslifvels äm nen, anmärkningar öfver men- 
niskor och lifvet, och der säledes ingen konstnärlig plan 
och sträng enhet finnes. Genren är cn batard ,  och äm
n e t ,  säsom sjelf obundet, passade mest for den obund
na formens obegränsade former, t. ex. den humoristiska 
romanen, som Sternesj Fieldingsj Jean Pauls etc. —  
Också bar detta stycke icke sin förebilds caustiska d rag ,  
hvarken dess glöd i skildringar eller dess djupt tänkta 
och originellt u ttryckta ,  änskönt ofta tröstlösa, reflexio
ner öfver menniskor och verld. Dock är utförandet, alt 
dömuia efter den lediga öfversättuingens 14 radiga stan- 
zc r ,  ganska smidigt. Ämnet upplyser oss om den ryska
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haute volées seder,  hvilka doch naslan på cl t har lik- 

lia dc flärdfulla högre classcrnas bfver licla Europa. Den 

unga 1;» I tin gens seder ocli deruf föranledda reflexioner äro 

till den grad lättsinniga, alt censuren ofla slruhit ut hela si

dor af diklen. Eugen Oncgin å r  styckets h je l le , en rik 

arf lagarc ,  uppfostrad i den stora vcrldeus alla dårska

per. Vidlyftigt besjungas hans kunskaper, hans karak

te r ,  hans lättsinniga tankar om könet,  ulsväfvande lef- 

nadssätt , förhållande till theatcrns qvinliga personal,  

hans sätt alt skicka sig på haler o. s. v. —  Han införes 

i en familj på landet,  länder en öm låga hos en J o 

hanna , som ieke hlolt i bref bekänner för honom sin 

kärlek , utan äfven svärmar i drömmar , fulla af kärleksyra , 

men bvilken af Onegin blir strängt tillbakavisad. Efter ou 

duell med en god van, en p oe t ,  Johannas systers, 

Olgas, älskare, som stupar,  måsle han fly. Under li

den besöker den älskande Johanna hans öde borg , och 

gifler sig sedan i Moskwa, hvarest den återvändande 

Onegin återser henne. Ku är  hans lour att bli föräl

skad och skrifva kärlcksbiljelter , bvilka dock bli obe

s v a ra d e ,— en kö ld ,  som Johanna ännu mera har tillfälle 

att uppenbara vid ett möte, som Onegin lilltvingar sig 

af  föremålet för sin kärlek. Der slutar denna ylterst 

magra handlingskcdja, som likväl fyller ett par hundra 

sidor. En af de få rätt inlercssanla taflorna finnes i bör

jan , i  — 20  v., af o Boken: målningen af vidskepelsen, 

som pä heliga Ire konungars a fl on är öllig i Ryssland, 

derigenoin alt qvinuorua stöpa bly eller vax, för att



deraf  oek af dc drömmar, som följde derpå ,  sluta till 

«in framlid*

Dramatiska arbeten. Stenkasten j 4  Sccncr, skrif- 

na tre månader före skaldens d öd ,  innehåller fyra ta i

lor ur den mångkesungna valluslingen Don Juans lif, 

lians , som tjusade hvarje qvinna oeh hrann af osläcklig 

törst efter den sinnliga kärlekens tillfredsställelse, utan 

allt afscende på medlen. Ämnet var så uttömdt, att P. 

icke kunde uppfinna något nytt i planen. Utförandet 

har  dock energi och smidighet. 1 Scenen. Don Juan 

med sin tjenare Leporello stannar en nalt på en kyrko

gård nära Madrid, dit han ,  ehuru derifråu för ett mord 

på en guvernör förvisad, ville smyga sig in till nya njut

ningar. På kyrkogården ser han Donna Anna, den mör

dade guvernörens sköna cnka,  som hesökte sin mans 

gvaf, och hans lätt-tända hjerta står redan i eld och 

lågor. 2  Seenen. Den 18 ariga skådespelerskan Laura 

spelar och sjunger en nalt ,  «omgifven af glada vänner, 

som lyckönska henne till heinnes tr iumf på scenen sam

ma (jväll. Alla aflägsna sicg utom Don Carlos, hennes 

älskare, som dock är i eu viss dysler, aningsmörk sin

nesstämning. Ilan säger h land annat:

Än är  du ung oeh ung lör än du vara
fem å r ,  måhända sex. Det sjelte än
skall dina vänners hop omkring dig trängas,
dig smickra, älska ook dig rikt kegåfva,
med sköna serenader fröjda dig ,
för din skull hryta balsen a f  hvarann
på någon korsväg någon midualfsslund.



Dock komina skall en gang en d a g , da ögat 
skall sjunka in ocli pannan faras d jup t,  
ock siifverkår i mörka lockar glänsa, 
och da man kallar dig passerad; säg, 
hvad säger Laura da?

L a u k a .

Då? Hvarlill tjenar 
at t  derpå tänka? Lvi 1 ket tråkigt samtal!
S ag , kar du alltid dessa dystra tankar?
Gå, öppna fönstret. Ack hur log*» är kinden!
1 ljumma lultcn käns oj annan käg t ,  
an lager- ock orangeträdens doft,  
k lart strålar månen i det mörka klå 
ock väktarns rop förkunnar nattens blidhet.
I fjerran Norden —  i Paris —  är nu 
kanhända korizonten höljd i moln 
ock regnet strömmar ned och stormen rasar!  
Ilvad bryr del oss? Min Carlos hör mig nu,
Ja g  ber dig att du 1er! . . .  Så der . . .

Da kommer Don Juan tiil sin förra älskarinna, dö
d ar  sin rival i samma rum, der kan sedan tillbringar 
natten i den skönas armar. 5  Scenen. Don Juan i 
munkdrägt smeker sig på kyrkogården med Ijufva ord 
in kos Donna Anna och får lofle om cl t möte, kvartil l 
han på skämt bjuder guvernörens stenbild till gäst,  kvar- 
vid denne nickar sitt bifall. 4  Seenen. Donna Annas 
rum. Don Juan begagnar förförarens Ijufvaste smekord
för att sfälla sig in hos Donna A nna, ock aflockar hen
ne bekännelsen, alt kon älskar honom, ehuru kon får 
veta att Don Juan är hennes mans mördare. Just då kan 
får  löfte om ett ännu ljufvare möte kommer stenbilden 
ock fattar Don Juans kand.



B oris G o d u n o f f , historiskt skadespel. Prolog. P a 

latset i Kreml. Den listiga hofmannen Furst Schuiski 
utspanar Furst Baratinskis tänkesätt, i afseende på riks
föreståndaren Boris Godunoff, som tros hafva mördat 
arfprinsen, den pnga Dmitri, och nu af skenhelighet 
förmodas vägra att mottaga Zarernas k ro n a , ehuru folket 
bestormat honom med böner. I fall han icke mottager 
den,  menar Schuiski, äro vi Bojarer a f  ädlaste stam 
värda thronen. Baratinski misstänker ingenting och jakar. 
Nu fär man underrättelse att Boris mottagit kronan, 
i  Aden. 1 Scenen. Natt. En cell i Tschudoflska klostret. 
Der sitter vid en lampas sken Pater  Pimen och skrifver, 
under det den unga munken Gregor vid hans sida ligger 
och drömmer. Pimcn säger:

' Ännu en enda, blott den sista sagan, 
och sä min Kröuika jag  slutat har.
Den pligl är  uppfylld, hvilken Gud har pålagt 
mig syndare . . .  Ej fruktlöst många år 
bar Herran stält mig som ett vittnesbörd 
och undervisat i den ädla skrifkonst.
Kanske en framtid någon flitig munk 
den obekantas arbete skall finna —
Dä tänder han som jag  sin lampas ljus , 
och skakar seklers stoft från pergamentet, 
och skrifver af den sanningsfulla sagan, 
pä det att efterverlden liöra må 
det kära fosterlandets fordna öden, 
och minnas sina stora Zarer än , 
med deras mödor, deras bragders fal, 
for deras mörka «lad, de afskyvärda, 
i ödmjukhet till ätcrlösain bedja!
Så lefver jag  pä nytt i ålderdomen 
och förbi ögat drager det förflutna,



som forilom stormade af händelser * 
som en gång hrusadc liksom el t verldshuf.
Nu rufva djupa töeken öfver dem.
Nu mera ser min själ hlolt fa gestaller 
oeli bjertat lifvas sällan af ett ljud —  
ocli utan spår försvann min ungdomstid!
Men dagen g r y r — oeli lampans sken tar af — 
Ännu en enda, blott den sista sagan.

Gregor vaknar och berättar sina drömmar. Pinien 

lugnar honom och berättar omständigheterna vid Dmitris 

mord genom Doris. 2  Scenen. Patriarken hör alt Gregor 

bar flytt och vill bli Zar öfver Moskwa. 5  Scenen. Do

ris plågas af  samvetsqval ocb förbittras vid tanken 

på folkets förtal. —  2  Actcn. 1 Scenen. Gregor för

klädd är på ett värdshus på Lilhauiska gränsen, der 

ban är nära att gripas af två gränsväktare, men lyckas 

alt komma undan. 2  Scenen. En aftonmåltid hos 

Schuiski, der en sammmansvärjning mot Doris påtunkes. 

5  Scenen. Då Doris samtalar med sina ba rn ,  får han 

underrättelse om upproret.  —  5  Acten. 1 Scenen. W oi-  

woden Wischniwefzkis slott i Krakau, der Pseudozaren 

ger audiens åt flygtingar från Dyssland, oeli mottager alla 

färbindligt. 2  Scenen. Dal hos W oiwoden af Sambor, hvars 

dotter Psedozaren älskar. 5  Scenen. Natt ,  en fontän 

i trädgården. Pseudozaren bekänner för Marina sin hörd 

oeli förskjules af henne. Se nedanföre. 4  Scenen. Man 

drager till slagtningen. 4  Acten. i  Scenen. Dådet. Pa

triarken berättar att den mördade Dmitris vålnad visat 

sig och alt underverk skett på hans g raf ,  vid hvilken 

underrättelse Boris bleknar af samvetstjval. 2  Scenen.



Scener 1 lagret.  5  Scenen. Zarcn gar från kyrkan och 

kallas mördare a f  en vansinnig. 4  Scenen. En öfver- 

löpare berättar  fiendens ställning. — o Acten. 1 Scenen. 
Doris ger sin son förmaningar och dör. 2 Scenen. En Pusch

kin öfverlalar i lägret Dasmanoff, alt affalla till Pseu

dozaren. 5  oeh 4  Scenen. Puschkin uppviglar folket 

och det mördar Doris barn. — Så slutas tragedien med 

Nemesis för Doris hrott. Denna dram följer troget hi

storien, men har föga poetiskt element, är dessutom 

alltför skizzartad , för att tillåta en utveckling af  passio

nerna. Deu vackraste scenen, den emellan Pseudozaren 

och Marina , hör oj noga tillsammans med det hela. En en

da karaklcr är säkert tecknad, Boris, med sin samman

fattning af listig politik, gnagande samvetsqva! och öm 

karlek för sina harn. De öfriga äro blott i få drag ut

kastade, t. cx. den svaga, lumpna Pseudozaren, som sä

kert i verkligheten hade mera djerfhet, mod och öfver- 

lägsenhet, än han i skådespelet tyckes ega. — Jemför man 

1*5 rons dramer med det ta ,  så måste man tillägga dem ett 

omätligt större poetiskt värde. Den nämnda scenen följer :

D mitri  kommer en natt till mötet med M arina  till 

cn fontän i trädgården. Man bar af en oförklarlig 

bnfvan glömt bort det friartal, han ernade hålla, dä 

Marina kommer. Dmitri beskrifver huru han längtat 

till detta möte, men Marina vill ej höra hans kärleks, 

p ra t ;  hon har hcslutit att förena sitt öde med lians, 

m en ,  säger hon,



Den skyggaste förhoppning i din själs 
fördolda djup du uppenbara skall —  
din sträfvan — och ditt ringaste hekymmer . . .
Da först jag ulan fruktan träda kan 
i Jifvet hand i hand med dig —  ej hlind, 
ett b a rn ,  cn slaf utaf min makes lus ta r ,  
att endast dela tigande din bädd, 
men som en hustru, Dmitri,  värdig dier —  
som en gemål åt Moskowiter - Zaren !

D mitri h er  h e n n e  lå ta  h o n o m  för  n å g r a  k ä r l e k e n s

ögonblick glömma bekymren, och lefva i sina känslor.

M. Jag  har ej tid dertill! . . .  Du d rö jer ,  fu rs te ,  
och dina vänners trohet kallnar så ,  
och med hvar stund blir mödan och blir faran 
blott mera mödosam och mera farlig . . .
Man lyssnar till betänkeliga rykten —  
och tieuder omvexla med hvarann, 
och Godunolf tar redan sina steg . . .

D. Hvad bryr  mig Godunolf? . . .  År då din kärlek 
—  min enda sällhct — fjättrad af hans m ag i?
Nej — nej — likgiltig skådar jag  nu mer 
upp till hans höga thron, hans kejsarmagt . . .
Att älska dig . . .  och utan det hvad är 
milt lif , och äran ,  hela Zarens r ike?
Du i den öde steppen, låga hyddan, 
uppväger för min själ en herrskarkroua —
Alt älska dig. . . . ,

M. O b l y g s  och g lö m  då ej
din b Ö g a ,  h e l ig a  b e s t ä m m e l s e !
Dig Zarens krona vare mera dyrbar 
än allsköns lusta, allsköns fåfäng njutning —  
med hvarje jordisk rikdom ojemförlig —
Ej åt en svärmisk älskogspilt —  en n a r r ,  
som endast af min anblick fängslad blir — 
pej vid alU heligt räcker jag  min baud



blott at den Zarerson, som ärfva skall 
den th ron , för bvilken ödet honom räddat.

D. Du plågar m ig ,  min huldaste Marina, —
0  säg e j ,  al t  du blott min värdighet, 
men icke inig har ulvall! Vissle d u ,  
hur dödligt du med dessa orden såratO
m ilt  hjcrta  —  Men . . .  O Iv il lc ts  b it lra  g i f t !
—  säg, flicka —  hade ej det blinda ödet
1 en Zarimias sköte nedlagt mig —
och vore jag  ej son af Zar Johannes —  
oj detta b a rn ,  som verlden länge glömt —  
Marina skulle då du älskat mig? . . .

M. Du kan ej vara någon annan, Dmitri,
Och ingen annan kan jag  älska!

D. Nej —
nu nog —  Ja g  vill ej dela med en död 
den älskade, som tillhör honom blott!
Nu nog ! Jag  ren är  vid förställning trött — 
Jag  sanningen vill säga . . .  så förnirn:
För längesedan är  din Dmitri död — 
och aldrig mer uppvaknar den som dog.
Dock du begär atl veta hvem jag ä r?
Så vet då , jag  är blott en fattig munk —  
som ledsnade vid träldomen i klostret 
och tänkte ut en plan, den djerfvaste, 
ren under kåpan — och att allt b e re d a , 
så flydde jag  till slut ur cellens tvång . . .
Jag  dolde mig i Ukräns låga hyddor, 
och lärde der handhafva häst och svärd . . .
Jag  kom till E r  . . .  J ag  kallade mig Dmitri 
och sä bedrog jag  Polens blinda folk —
Hvad säger du högmodiga Marina —
Var min bekännelse som du den önskat . .  • 
Men hvarför tiger d u ,  min älskade?

M. (dölj. sitt anlete). O skymf, o smärta ! (lång tystnad.)



s o

I), (afsides). Hvartill liar häftigheten mig fdrledt?
Jlvud . . .  denna mödosamt uppbyggda lycka 
liar jag  kanske für evigt nu förstört . . .
J a g  n ar r ,  bvad har jag  gjort! (hörjt) Nu scr jag väl 
du blyges för en älskling, utan krona —
Sä säg tin ut del ödrdigra ordet —
Ja g  lägger nu milt öde i din hand —■
Afgör nu fort . . . J ag  väntar . . .

M. Nu slä opp!
Du arma Pscudozar, som ej har skvdd!
T ro r  du att liggande vid mina fotter, 
du vinner sä en dum och svngsyut flickas 
lättsinniga och tomma qvinnohjerla?
Du dig hedrar! . . . Vid mina fotter lägo 
mäng ädel riddare och ädla grefvar —
Ja g  deras varma böner stolt och kall 
forsmält, men cj att en förlupen munk

D (stiffer upp). Förakta ej den unga Pseudozaren —  
lianhända döljer han en själens adel, 
som väl är värd den höga hcrrskarlhroncn, 
väl värdig denna oskattbara hand!

M. Nej värdig snaran hlolt, du oförskämda!
D. Ja  jag  är skyldig, ty förledd af  s t<>11hct

jag  bröt min trohet emot Gud och Zaren —*
Jag  ljög för verlden, ej för dig Marina —  
och bör jag  straffas — är  jag  ren för dig —
Du var det enda, hvilket var mig beligt —
För dig, du svaga, ej jag  vägat hyckla —
Ulott kärlek — svartsjuk kärlek ,  blind,
Ilar  tvingat mig bekänna allt för dig!

M. \  anveltige! 11 vad skryter du väl öfver!
Ilvcm har afnödgat dig bekännelsen?
Förmådde du, en flygting utan namn, 
att underbnrligt blända Ivenne folk —  
sä borde, fräcke, du dig visa värdig 
den framgäng, som ditt djcrfva vägspel haft,



och trygga din förvägna spindelväf 
»ned hemlighet, on säker,  djup o< h evig.
Oeb kan jag  viil förlro mig nu åt (lig, 
kan jag väl glömma bort min börd och blygsel,  
för alt milt öde knyta hop med ditt — 
om sjelf du , med en sådan dårars enfald, 
lättsinnigt bär din egen skam till torgs?
. . . .  Du pladdrat blott af kärlek säger du?
«lag är förundrad, alt du ieke redan 
af vänskap anförtrott min far detsamma —  
af oförmodad fröjd åt Polens konung —  
oeb ieke ut W ojw oden ,  åt din herre, 
af sann , af trogeu undergifvenhet?

D. «lag svär,  Marina, alt blott du har miiglat 
alt locka ur mitt bröst bekännelsen.
Den slapp ej ur min mnnd, jag  svär dig det ,  
vid gästabudet,  ej vid drufvans fröjd, 
ej i förtroligt samspråk med en vän, 
ej under dolken , under marters qval . . . .

M. Du svär! Nå väl man måste väl du tro dig!
.lag tror dig! — Doek kan jag väl vela — säg —  
Ilvarvid du svär? Mån’ vid Guds faders namn 
liksom de Jesuiters fromma lärling — 
oeb vid din ära som en ädel hjelte —  
ger du måhända blott ditt Zarerord 
liksom en Zarerson? . . .  Hur är det munk?

D. (Holt). Mig Johans ande faderligt välsignat —
oeb kallat mig ur grafven, gjort till Duiitri —  
Ilan kunde siilfa dessa folk i uppror 
oeh Godunoff han gifvit i min hand!
—  Ja g  är en Zarerson! O till min skam 
har  jag  för dig , du fräcka polertärna, 
mitt hufvud böjt! —  Farväl jag säger dig —- 
Nu mången blodig strid i fjerran land ,  
samt Zarerkronans tunga, höga p lig ler ,  
de skola plåna ut min lumpna kärlek!
Oeh jag  skall hala dig al all min själ,



och pinna nt den skamliga passionen!
—  Ja g  gär . .  Om döden teller ock om kronan 
mitt folk förlänar ät sin uniga Zar, 
kür  hjcltcdüdens ära ock nnin lön, 
om smädelscn och oin schaivottens skam — 
min maka kür du aldrig oc*h ditt öde 
fär aldrig med mitt öde du förena —
Hanhända skall du dock en gäng begråta 
den lo tt ,  ditt öfvermod h ar  spelat kort.

M. Dock om jag  ren i förväg uppenbarar
ditt djerfva vågspel för ditt folk. Du tror,

D Jag  fruktar d i g — tror förr man Polska flickan 
än Rysslands Zarerson ? . . .  Så vet då qvinna ;
Ej Kung, ej Påfve, och Magnater ej 
förlita sig derpå, alt jag ta It sanning —
Likmyeket hvem jag  ä r ,  om Zarctfå sön!
J a g  ar ändå ett svepskäl blott till s tr id ;
det just  hehöfs . . .  i ock d ig ,  upproriska,
man skall till tystnad bringa, lofvar jag. (Han villgd.)

M. Nej stanna Zarewitsch —  Till slut jag  nu 
en m an , och ej en gosse, tala hör ,  
och det försonar mig med d ig ,  min furste.
Se, ren jag glömt ditt ra se r i , det galna.
Jag  Dimitri ser åler — Dock förnim :
Ren är det lid . . .  alt vakna . . .  Dröj ej m er,
och för till Moskwa genast dfina skaror —
Tag Kreml in —  stig upp piå Rysslands thron —•
och sedan må du sända brtdhnpsbudskap . . .
Dock himlen höre det . . .  föru-äu din fot 
har hunnit trappan utaf Zai’eins thron, 
ur Boris hand dn vridit he*'rsd«arspiran, 
försmår Marina än din kä r l^ sk y ss .  (Gar.)

Dmitri besluter att morgondager biålla slagtning.
Capténens dotter ä r  läsaren4 {bekant genom Kabin.

Bibi. Denna nyromantiska tafla af’ P ugatsc hefs  blods
scener har såsom roman mindre poet isk t värde.


