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LORD BYRONS FORTALE 

Detaillerne  vedrørende  Ismails  Belejring  —  i  to  af  de  følgende  Sange,  den
syvende og ottende — ere tagne fra et fransk Værk med Titel: «Essai sur L'Histoire
ancienne et moderne de la Nou-velle Russie, par le Marquis Gabriel de Castelnau, III
Tom. Paris 1820.» Nogle af de Begivenheder, der skrives paa Don Juans Regning,
have i  Virkeligheden tildraget  sig;  saaledes  med Barnets  Redning — en historisk
Handling af den afdøde Hertug af Richelieu, som dengang var ung Frivillig i den
russiske Hær, og som siden blev Odessas Grundlægger og Velgører, en Mand, hvis
Navn og Minde aldrig vil ophøre at fredes sammesteds i dyb Ærbødighed.

Videre hen i disse Sange vil man finde en Strofe eller to, som gælder den salig
Marquis  af  Londonderry  (Castlereagh),  men  som er  skrevet  nogen  Tid  før  hans
dødelige Bortgang. Havde med Manden ogsaa hans Oligarki faaet en Ende, saa var
Stroferne bortfalden; men som Sagerne nu staar, kan jeg ikke i hans Dødsmaade 1)
saa lidt som i hans Livs Virksomhed se Noget, der skulde hindre mig i frit at udtale
Omdømmet om ham hos alle dem, hvem hans hele Tilværelse gik ud paa at forsøge at
undertrykke og lægge i Lænker.

Det faar være sandt eller ej,  at  han i  sit  private Liv var en elskværdig Mand:
hermed har det Offentlige intet at gøre. Hvad Lamentationerne over hans Død angaar,
saa har det god Tid dermed — naar Irland har ophørt at sørge over hans Fødsel. Jeg
— en af  Millionerne  kun — saa'  i  ham,  som Minister,  en  af  de  i  sine  politiske
Principper mest despotiske og med Hensyn til Aandsevner mest blødhjærnede Mænd,
som nogensinde enevældigt styrede et Land. Det er sikkert første Gang at England
siden Normannernes Tid er bleven haanet — i hvert Fald af en Minister, som ikke
kunde tale Engelsk, og første Gang at Parlamentet tog det for gode Varer at lade sig
tiltale paa Mistress Malaprop 2) Tungemaal.

Om hans Dødsmaade er der Intet videre at sige, end at hvis en stakkels Radikal
—  en  Waddington  eller  Watson  —  havde  skaaret  Halsen  over  paa  sig,  saa  var
Vedkommende bleven begravet ved en Korsvej med det brugelige Tilbehør af Pæl og
Kølle. Men Ministren — han var en elegant Maaneskinssyg, en sentimental Werther
— han overskar bare sin «carøfts» (Gud velsigne deres Lærdom!) — og se! straks er
der  Ligfølge  og  "Westrainsterabbedi  —  og  Aviserne  tuder  Sørge-hymner  —  og
Coron'erens Tale bliver  en Eulogi over den Hedengangnes blodige Legem — (en
Antonius  just  for  en  saadan  Cæsar)  —  og  endelig  den  modbydelige,  frække,
hykleriske Istemmen af en æreløs Flok Folk, der har sammensvoret sig imod Alt hvad
honnet og hæderligt er. Ved sin Død var han, efter Loven, 3) Et af To — enten en
Forbryder eller en Galmand — og i intet Tilfælde nogen særlig passende Genstand
for Panegyrik. I sit  Liv var han — det, som hele Verden véd, og hvad den halve
Verden nok med Tiden vil faa at føle, med mindre da hans Død skulde indeholde en
»moralsk Lektion» for Evropas efterlevende « Sejaner 4)

Det er i det mindste en Trøst for Folkene, at det ikke gaar deres Undertrykkere særlig 
godt og at disse undertiden fælder Dommen over deres egne Skændigheder saa 



skarpsindigt, at de ligesom foregriber Menneskehedens Votum. Og dermed: ikke et 
Ord mere om den Mand! men lad Irland føre Støvet af sin Grattan bort fra 
Westminsters fredede Helligdom. Skulde virkelig Menneskehedens Patriot hvile ved 
Siden af Politikens Werther!!!

Hvad angaar de Beskyldninger, som man i andre Henseender paany har rettet
mod de allerede udgivne Sange af dette Poem, skal jeg indskrænke mig til for min
egen Fornøjelse at citere følgende to Steder hos Voltaire:

«La pudeur sest enfuite des cæurs et sest re-fugiée sur les lévres». . . .

«Plus les mæurs sont dépravés,  plus les  expressions deviennent mesurées;  on
croit regagner en langage ce quon a perdu en vertu.»

Dette er virkelig Forholdet og fuldt ud anvendeligt paa det modbydelige Hykleri,
der gennemsyrer den nulevende Generation i England og som derfor intet videre Svar
fortjener.  Det  forslidte  og  fortærskede  Smædenavn  «Gudsbespotter»,  hvilket  —
sammen med Radikal,  Liberal,  Jakobiner,  Reformven — er den Variant,  som alle
Lejesvendene  hyppigst  tuder  i  Ørene  paa  dem,  der  vil  lytte  dertil,  det  burde  i
Virkeligheden anses for en Hæderstitel af alle, der erindre sig hvem det egentlig var,
der  oprindeligt  blev  betænkt  dermed.  Sokrates  og  Jesus  Christus  blev  offenligt
henrettede som Gudsbespottere; og paa samme Maade er det gaaet og vil det gaa
enhver den, der drister sig til at imødegaa de aabenbareste Misbrug af Guds Navn og
sund Menneskeforstand.  Men Forfølgelse er ikke Gendrivelse, endsige Triumf; og
den «elendige Atheist» — som han altid kaldes — er sandsynligvis lykkeligere i sit
Fangehul  end  selv  de  iblandt  hans  Anklagere,  der  bryster  sig  mest.  Med  hans
Anskuelser — de være vildfarne eller begrundede — har jeg intet at skaffe; men han
har maattet  lide for  dem, og netop dette at  lide for  sin Overbevisnings Skyld vil
erobre flere Proselyter for Deismen end heterodokse 5) Prælaters Exempel vil erobre
for  Kristendommen  —  eller  Statsmænd,  der  begaar  Selvmord,  vil  erobre  for
Undertrykkelsessystemet — ja eller overpensionerede Menneskeslagtere vil  erobre
for den ugudelige Alliance, som forhaaner Verden under Benævnelsen «den hellige».
Jeg har paa ingen Maade Lyst til at sparke til den, der har sat sin Ære eller sit Liv
overstyr,  men  det  kunde maaske  være  anbefalelsesværdigt  for  Tilhængerne  af  de
Klasser, hvorudaf disse Folk er udgaaet, at være lidt mindre rutten med den «cant« —
det  Hykleri  —  som  er  den  skrigende  Synd  hos  denne  tvetungede,  løgneriske
Tidsalders rovlystne Egoister,

og......

Dog nok for denne Gang.

Pisa i Juli 1822.

1) Castlereagh tog sig som bekendt selv af Dage, i Aug. 1822.

2) Se Sheridans Lystspil «Rivalerne«. 

3)  Jeg mener nemlig Lands-Lov — thi Menneskekærlighedens Love fælder en 
mildere Dom; men da Legitimisterne altid fører Ordet Lov i Munden, saa lad 



dem her bringe Ordet i Anvendelse. 

4) 4) Kun Canning gør en Undtagelse herfra. Canning er et Geni — næsten et 
Universalgeni — en Taler, et godt Hoved, en Poet, en Statsmand. Ingen Mand 
af Talent kan længe fortsætte ad den Bane, Lord Castle-reagh slog ind paa som 
Forgænger. Var nogensinde en Mand i Stand til at redde sit Land, saa var det 
Canning; men har han ogsaa Viljen? Jeg, for min Person, haaber det. 

5) 5) Paa Lord Sandwich's Ytring «at han ikke forstod Forskellen mellem 
Orthodoxi og Heterodoxi», svarede Biskop Warburton: »Orthodoxi, Mylord, er
min Doxi; Heterodoxi derimod en Andens Doxi!»

SYVENDE SANG

I.
Elskov og Hæder! ja hvad er vel I,
hvis Blændværk stedse paa vor Vej vi finder? —
et Meteor, der farer os forbi,
en Nordlysglans, der kommer og forsvinder!
Til Jordens Snemark bundne stirrer vi
mod disse Luftsyn op, som lifligt skinner:
i flammet Skiften funkler de og lyser,
mens selv vi staar i Mørket dér og fryser.

IL
Og ubestandigt, just som Skyens Rige,
mit Epos skifter farvebroget om:
et rimet Nordlys — kunde man vel sige —
over en Verden, øde, kold og tom.
Stod Alt os klart, var vi da lykkelige?
nej knap! men det staar klart nok for min Dom,
at den, som ler ad A l t i n g i sit Sind,
har Ret — thi hvad er Alt, om ej et Skin!

III.
Man forekaster mig — mig — som Forfatter
af disse Vers — et Hang til — ja til Alt:
Nedrakker er jeg, En, som kun har Latter
for Alt, hvad der som Stort og Ædelt gjaldt;
og det gør man i Vendinger, der batter.
Du gode Gud! hvad man dog har fortalt!
Hvad har jeg sagt da, som ej staar i Dantes
Vers — og hos Salomo og hos Cervantes?



IV.
Hos Macchiavelli, Swift og Rochefoucault?
hos Fénélon, hos Luther og hos Plato?
hos Tillotson, og Wesley, og Rousseau,
hvem Livet var én Tycho Brahes-Dato? —
de faar se til, om ogsaa det er saa!
J e g er Diogenes saa lidt som Cato:
Vi lever — dør — og dermed Alt forbi:
hvad der er bedst, véd jeg saa lidt som I.

V.
Af Sokrates vi véd, at al vor Viden
er ”at vi Intet kunne vide” — Hm!
en Visdom, som gør hver en Vis i Tiden
til Æslers Lige — om ej under dem!
Og Newton, han, hvis Skarpsyn før og siden
er ikke set, han siger ligefrem,
at «han var blot en Dreng, som sanked Rav
og Smaasten op ved — Sandheds Verdenshav!”

VI.
«Alt er forfængeligt”, har Skriften sagt;
og mangen Gudsmand siger — ja bekræfter
ved sit Eksempel — at det staar ved Magt.
Men naar nu Lærd og Læg for Ordet hæfter,
naar Hellig og Frofan har sluttet Pagt
om denne Sætning — skal da j e g herefter
alene staa som den, der intet véd
om denne Livets idel Intethed?

VII.
Folk eller Hunde! (Smigreri! thi Hund
er altfor godt for Jer.) Det Kontrafej,
som af jert eget Selv i denne Stund
jeg ridser ned — læs det nu, eller ej!
Ad Ulveglam ler Skyens Maane kun —
og Maanen er min Musa! Tag paavej,
hyl, skrig: hun la'er Jer rolig glo og glane,
mens hun forsølver klart Jer sølle Bane!

VIII.
«Troløse Krig og grumme Elskov” — Dér
jeg straks i Læsemaaden raadvild stikker:
gør intet! jeg kan bruge hver især,
da Vægten paa en Stads Belejring ligger,



en Stad, som af en grum Belejrers Hær
tillands og vands — hver Plet var l i g e sikker —
blev stormet. Og af Blod var han saa fed
som en Borgmester . . . . Suwarow han hed.

IX.
Ismail er Stadens Navn — og den er lagt
paa venstre Donau-Armens venstre Bred,
saa temmelig klædt i Levantens Dragt,
men stærkt befæstet — før man rev den ned
og jævned den med Jord, være da sagt:
en Art Belejrings-Spil, som man nok véd!
Af Werster Firs fra nærmest Søkysts Havne,
og vel i Omkreds en tre tusind Favne.

X.
Indenfor dens « Rayon » befinder sig
en lille Forstad — som paa venstre Bred
af Floden op i Højden vinder sig
og kan bestryge, ovenfra og ned,
den hele Plads. En Græker — finder jeg —
har oprejst lodret her — (en Snildrighed!)
sit Pallisadeværk: Værn for hver Fjende
derude — Hindring kun for dem derinde!

XI.
Javist — den Græker være maa begavet
med et for en Vauban ret sjeldent Snille!
Alligevel var Graven dyb som Havet
og Volden højre end Du hænge vilde;
men Udenværk — nej dertil stod ej Kravet:
(tilgiv, at jeg Ingeniør vil spille) —
ej «dækket Vej» mod Fjendens Bly og Krudt,
som kunde varsko: Gennemgang forbudt!

XII.
Med Mure — (Tykkelsen som Hjærneskaller) —
en Stenbastion (hvis Adgang ej var let)
bar paa den Brink, som ned mod Floden falder,
to Skanser: af de to en «a barbette*
og en med Kasematter, som man kalder
i Fortifikations Jargonen det;
mens to og tyve Pjecer Børster rejste
omkring en « K a v a l e r s om taarnhøjt knejste.



XIII.
Men imod Floden Staden aaben laa;
thi Tyrken mægted aldrig at begribe
— indtil for sent han Syn for Sagnet saa' —
at Russen kunde varpe frem med Skibe;
han tænkte, Tyrken: lad dem prøve paa
at vade; det vil dog, kan hændes, knibe!
Først dengang Russen kom i sin Flotille,
udraabte Tyrken: Allah — ske din Vilje!

XIV.
Beredt stod Moskoviten til Attak —
men, o Du Aand for «Haupt und Staats”-Aktioner,
hvem staver Navnet vel paa hver Kosak,
som bør at nævnes i en Hymnes Toner?
Foreviges de burde hver — men ak,
blandt den urbaneste af ny Nationer
det mylred med Achilles-Navne frem:
kun Et der mangled — at udtale dem.

XV.
For Euphoniens Skyld noteres bare
Meknop, Serge Low, Stroknoff og Strongemovski
en Græker Arsniew — samt, Gud bevare
min Mund, Tschitschåkoff, Rognoff, Chokenowski
med øvrig" Tretten-Konsonanters Skare,
der vist for Fama lyder som Vov-Vovski:
thi hun, saa falsk hun er og kapriciøs,
har Øre, som hun har Trompet, den Tøs;

XVI
og kan ej rhythmisk disse Navne bringe
i Samklang — som i Moskow man formaar!
dér lyder de, som Brudehymner klinge,
saa blidt, som Londonderrys Tale, naar
han drævende ta'er Klokken for at ringe
sin Slutningsfrase ind — og Lyden faar
man lettest frem, naar ”ischski”, «iffschski», «uschki
blir nævnt som Enderim paa Rusamuski,

XVII.
Scherematoff paa Chrematoff, Kokluphti
paa Schufti; Mouskin Pouskin — Kourakin!
Helte med Mandsmod — ja og med Fornuft i,
som holdt det for en Spas at hugge ind,



om Fjenden saa hed Mahmud eller Mufti —
og dobbel Spas, ifald det Tyrke-Skind
gav deres Keddeltrommer ny Besætning:
i Brist paa Pergament en god Forretning!

XVIII.
Og der var Fremmede, i Snittet, Tonen,
fra hver sit Land, men alle Volontairer,
som ikke slog for Landet eller Kronen,
men i det Haab at blive Brigadierer
og plyndre Stæder — hvori Mandspersonen,
ung som han var, tog bredt og flot ”Affærer«.
Blandt dem var Britter af et Kraftkarl-Snit:
sexten lød Navnet Thomson, nitten Smith.

XIX.
Jack Thomson og Bill Thomson; Resten bar,
som Skjalden, Navnet «Jemmy”. Men forresten,
om Hjælm og Adelsfelt i Skjoldet var,
véd ikke jeg — spørg Kirkebog og Præsten.
Tre Smith'er hed nok Peter; en var klar
med Næven fluks — og endte, tror jeg næsten,
berømt «i Frikvarter i Halifax”,
mens her han gav Tartaren — ja en Slags!

XX.
Forøvrigt Gill og Will og Bill og Jack.
Basta . . . nej han, den ældste Jack, en Smith var
fra Cumberland — hvis Fa'r, saa sort som Blæk,
med Essens Hammer grovt og ærligt slidt har;
om ham jeg véd kun, at han flk sit Smæk
i Moldau ved en By, som ogsaa «Smith” har
i Navnet! falde gjorde han med Ære:
tre Ord i en Rapport kan Vidne være.

XXI.
Mon dog (tilgiv mig Mars!) Forskud paa Ære
gi'r i Rapporten Helsebod for Skud
i Karlens Kallund? Jeg vil ej besvære
med Pindekuggeri — ak nej, ved Gud!
jeg er jo kun en simpel Mand, min Kære,
men — faar ej Shakspeare samme Mening ud,
lagt just i Munden paa den Fyr, hver Taabe
for sine Vitser vil sig paaberaabe? —



XXII.
Saa var der Franskmænd — unge, kvikke Fanter;
dog, jeg er Patriot — tør ej jævnføre
med franske Navne Sejrens Kombattanter;
heller ti grove Løgne vil jeg gøre
end jeg begaar et enkelt Ord, som sandt er;
thi Ramaskrig maa Sandhedsvidnet høre
for Landsforræderi: Fransk maa.kun plapres
for at faa nævnt John Bulls Navn blandt de Tapres.

XXIII.
To Batterier havde Russens Magt
opkastet paa en Ø — og de var stærke!
og dobbel Hensigt laa i deres Agt:
at overdænge Staden og at ”kværke”
hver Mo'ers Sjæl, hver Bygning, som var lagt
privat og offenligt som Bombe-Mærke.
Den sølle aabne By — ovenikøbet
bygt i Terrasser — maatte gaa i Løbet!

XXIV.
Endvid're vilde man Momentet nytte
og tage, medens Tyrken «en déroute” var,
Flotillen, som sig syntes sorgløst hytte
tilankers uden synligt et Skud Krudt klar;
kapitulere! vilde man udbytte
Momentet til — naar Stort og Smaat kaput var;
et Indfald, Krigsfolk godt kan faa, undtagen
de netop er med Blodhunds Blindhed slagen.

XXV.
Den gamle, slemme Vane, at foragte
en Fjende, som man dog ej bliver kvit,
et Fejlgreb til de andre sammenlagte,
gav Tschittschakoff sin Bane her og Smith
— en af de Smith'er, som tilsammen bragte
det Antal nitten ud med Rim paa «-Snit»,
et Navn saa gængs for Hr. og for Madamme,
at gamle «Adam» sikkert bar det samme. —

XXVI.
Russerne røbed i hvert Batteri
den Svaghed, som har Hastværk til sin Moder!
Saa kan da det, der gør i Poesi
en Versfod halt og lader Forlags-Boder



(John Murray og det ganske Compagni)
i Tvivl ”om Efterspørgslen er forbi» —
forhale Dommen over, hvad Historie
tilfældigt kalder «Mord”, tilfældigt »Glorie*.

XXVII.
Om Skylden lægges bør paa Ingeniøren
— hans Hastværk eller Lastværk — faar staa hen,
item hvorvidt Kanon-Leverandøren
sig ønsked ansvarsfri for Drab paa Mænd:
mig Et! jeg præker dog for døve Øren,
naar her jeg paastaar, Træfningen blev den,
at Russens «Træffer» bar urigtigt Navnet,
mens Tyrkens traf at øge Listen: «Savnet”

XXVIII.
En slem Distance-Buk paa Russens Side
gjorde en «Buk» i Baadenes Forsøg:
uden et Maal at brænde i og bide
gik op tre brave Brandere i Røg;
man ”lunted af» for tidligt, kan man vide,
(ve den Genistreg af en Spytte-Gøg!)
Ved Daggry fo'r de midt-strøms, saa det luede
tilvejrs — mens Tyrken efter Vane snuede.

XXIX.
Omsider Klokken syv gned Tyrken Øjet
og saa', hvor Russens Flaade pressed paa
ustandset og — ved Ni-Tid — drægfortøjet
i Kabellængde fra Ismail laa
og bød paa Morgen-Frokost — samt fordøjed
den «varme Ret», som Tyrken, at forstaa
fra sit Bord, disked op med af Raketter,
Bomber og Bly fra Mørser og Musketter.

XXX.
Seks Timers Tid i liden uophørlig
laa Flaaden — af Land-Batteriet støttet;
men, skøndt man svared Lag med Lag, urørlig
stod Fæstningen, og da det lidet nytted
at skyde mer, ja da man umedgørlig
fandt Tyrken paa det Punkt — tilsidst man flytted.
Da var det over Middag; et Skib brændte,
og et tog Tyrken, da paa Land det rendte.



XXXI.
At Tyrken ogsaa Folk og Skibe misted,
forstaar sig; men da Russen retirered,
en Skare «Delhis» straks i Baad sig dristed
for at forsøge Entring — attakered
hans Flagskib hæftigt — men Grev Damas vristed
dem «Prisen» fluks af Haand og masakrered,
idet péle-méle han ud i Floden drev dem,
langt fler — end en Reporters Pen beskrev dem.

XXXII.
«Hvis (skriver saadan en) jeg skal fortælle
Alt hvad glorværdigt Russen denne Dag
udretted, ja saa vilde Bind ej gælde . . .”
Saa tier han — har dog, en afgjort Sag,
tre højvelbaarne Fremmede at mælde
(man véd Rosinen kommer altid bag:)
Fyrsten af Ligne, de Langeron og Damas;
Pokker til Navne — om de ej er Famas!

XXXIII.
Det lærer os, hvad Fama er i Grunden;
thi hvem har egenlig om disse tre
«preux chevaliers» ét Samtids-Vidne funden?
(de lever end den Dag idag — kanske.)
I al Berømmelse vil man paa Bunden
et Slumptræf finde — naar man blot vil se;
dog hvad Fyrst Ligne angaar, saa bevarer
sit Minde han i sine «Memoirer*.

XXXIV.
Men ligegodt de kæmped, disse Brave,
saa bravt som Mænd, der hævded Helte-Rygte.
Kun Navnene — ak blandt den Masse Grave
blir de saa sjeldent fundne vel som søgte;
saa faar Fru Fama i sin Søgen have
Lov til i Fred at puste ud sin Lygte:
thi hvem blandt «vore» Kriges Navne mindes
blot vi — som i Avisens Spalter findes?

XXXV.
Dog nok derom! Den Træfning, saa glorværdig
den var, saa var den dog kun saa som saa;
og Admiral Ribas, kendt som ihærdig
Mur-Brækker, raaded ivrigt til «gaa paa”.



Men Ung og Gammel vrøvled — blev ej færdig,
ej heller blir j e g det, kan jeg forstaa:
Ifald jeg ikke standser her min Pen,
jeg frygter, ingen Læser ”gaar paa den».

XXXVI.
Der var en Mand, om han kan kaldes Mand! —
Ej at hans Mandbarhed i Tvivl jeg drager,
thi uden Kæmpe-Styrke havde han
haft fuldt saa kort et Liv nok (hvadbehager!)
som det var «haardt»! Forstoppelse, véd man,
udmarver Kraften; og qua Lande-Plager
han hærged Landets engang grønne Steppe —
hvad en Græshoppe-Sværm besørger næppe.

XXXVII.
Det var Potemkin — Stormand da omtide,
hvor man vandt Ry og Rang ved Mord og Hor;
og hvis af Baand og Stjærner man kan vide
Besked om Mandens Ære — var den stor;
en sex Fods Djævel (dersom man kan lide
paa Rygtet) som i Kejserinden fo'r,
hun, for hvis Fantasi stod Grenaderer,
som vi et Taarnspirs Højde os noterer.

XXXVIIl.
Til Fyrsten sendte Ribas, da han hørte
sin Storm-Plan omstridt, en Kurér afsted,
og hvordan han nu end sin Tale førte,
nok er det, at han Sagen fik paa Gled.
I Mellemtiden Skytset frem man kørte,
en Firs Kanoner vel, paa Donaus Bred,
og de begyndte deres «Fanden gale
mig»! og fik glatvæk Svar paa deres Tale.

XXXIX.
Den trettende — da alt paa flere Kanter
Retraite blæstes — bragte en Kurér
Depescker med nyt Haab for Aspiranter
til Dagbladsros, saavel for Officer
som Menig iblandt Krigskunsts Dilettanter;
et Blodbads-Evangelium: — ingen fler
behøved ængste sig for Freds-Finalen;
Suwarow var Feldmarskalk-Generalen!




