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Studiet af de gamle Hinduernas språk och vishet räknar i
Europa inga höga anor3 för ett halft sekel tillbaka visste
man ännu derom så godt som ingenting. Genom Jone's öf-
versättning af Sakuntala, kort före slutet af sista århundra¬
det, och sedermera i början af det innevarande genom Cole-
brooke's, Careifs och Wilkivüs grammatiska och lexicaliska
arbeten, väcktes de Europeiska lärdes uppmärksamhet på till¬
varon af ett språk och en litteratur, som i utbildning kunde
mäta sig med den Grekiskt-Romerska odlingen; men först
sedan få tiotal af år, och förnämligast inom de två sist för¬
flutna, hafva äfven de störste tviflare erkänt, att den unga

vetenskapen torde komma att öppna alldeles oväntade utsigter
öfver den klassiska fornverlden.

Förvånande var det i sanning att i våra dagar upptäcka
ett i en aflägsen tiderymd och en allägsen verklsdel inom sig
sjelft till den ahlra högsta fullkomlighet utbildadt språkidiom,
inägtigt på en gång af den största abstraction och af de
mest färgrika skildringar, med sjelfständiga, ur sig sjelft
frambragta uttrycksord för nästan alla vetenskaper och kon¬
ster, och i tekniskt afseende utbildadt till en fullkomlighet

!
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och en regelbundenhet, hvarmed knappast de af oss kända
klassiska språken förmå att uthärda en jemförelse. Men ännu
mera förvånande var det, att man i detta Asiatiska språk¬
idiom upptäckte den innersta förvandtskap med de Grekiska,
Latinska, Persiska, Littliauiska och Gothiska språkstammarne,
icke allenast i afseende på ordrötterna, hvilka i de ofvan-
nämnda språken ofta återfinnas alldeles oförändrade, utan,
hvad som för philologen är långt vigligare, på en genom¬

gående böjningarnes analogi, särdeles med de klassiska språ¬
ken, och denna så långt förd, att icke blott de reguliera
flexionerna uti systerspråken igenfinnas, utan att till och med
för de sednares mest obsoleta casus och böjningar i Sanskrit
finnas motsvarande regelbundna former, samt att åter det
sednare språket har mycket obsolet, som de förra uppvisa
såsom gångbart, äfven under deras sednare utvecklingsperioder.
Den analytiska philologien, för hvilken von Humboldt och
Bopp dristigt banat en väg, har redan kastat ljus öfver en
stor del af språkforskningens nattomhöljda fält, och skall,
understödd af snillrike och grundlige Sanskritforskares bemö¬
danden, sådana som redan blifvit ådagalagda af en Wilson,
Hosen, Hurnonf, Böthlingk, Lassen, U estergaard m. fl. sluta
med att sprida en ny dager öfver fornverlden.

Ibland dessa berömda namn igenfinna vi med stolthet i
de tvenne sistnämnda en Norrman och en Dansk. Inom vårt

eget fädernesland kan man väl kalla Sanskrit-studiet en "res
parvis profecta initiis" 5 vi ega ännu blott en enda represen¬
tant af detsamma, och knappt ett tiotal af unge män hafva
genom honom blifvit införda i dess förgårdar 5 men då ge-
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nom frikostighet och nit det Akademiska Bibliotheket härstädes
redan besitter en ganska dyrbar samling af arbeten i Sanskrit¬
språkets litteratur och philologi, och genom den Akademiska
administrationens nit och omtanka för saken äfven Sanskrit¬
stilar snart äro att förvänta, så torde vi äfven här snart
kunna hoppas på ett allmännare deltagande, isynnerhet som
vi hafva den glädjen att kunna nämna, det Professor Tull-

; . v,,',, k

berg med första ämnar fylla bristen af en passande Läsbok
och Grammatik för Svenska läsare.

Yi lemna för denna gång språket, i förhoppning att
bättre utrustade snart dertill få återkomma, och kasta en

blick på litteraturen. Kolossal såsom Indiens natur, rik så¬
som dess tropiska vegetation, och praktfull såsom den på
dess floder gungande Lotusblomman, omfattar denna littera¬
tur alla former af menniskoandens bildningsdrift, ifrån den
abstrusaste metaphysiska speculation i Bhagavadgitä eller de
praktfulla skildringarna af Indra's med tiotusen hästar be-
spända vagn och af stjernerymden uti Indralokdgamanam, till
dc smekande kärlekssuckarne i Gita-govinda, eller den enkla,
naturfriska idyllen i Sdvitri. Epos, Lyrik, Drama, —- allt
är utbildadt i en stil, som genom sina phanlastiska massor

påminner om deras klipp-tempel och genom sin doftande
färgprakt om deras blomstrande Sala-skogar. Genom bro¬
dern e von SchlegeVs, Rüchert's, f'Vikons öfversättningar och
bearbetningar hafva många af dessa sköna Indiska dikter blif-
vit allmännare bekanta för det bildade Europa, och genom

text-upplagor och philologisk apparat hafva de ofvannämnde
Sanskrit-forskarne, och isynnerhet den outtröttlige Professor
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Bopp , for de vettgirige läftat grundtextens studium. Ibland
dessa arbeten bafva vi äfvenledes den glädjen att omnämna
ett af vår Sanskrit-kunnige landsman, lians i Bonn 1859 ut-

gifnä eleganta edition af det dramatiska arbetet Malavi-
kdgnimitra.

Ben episka poesien, till livilken våra egna nybörjade
Sanskrit-studier ännu varit begränsade, är på en gång stor¬
artad ocb naiv, liksom den Homeriska. Hos ett folk, som i
sin barnsliga ocb fromma oskuld lefver af ris, frukter och
mjölk, under despotismen af den strängaste hierarchi, som
hatar blod och endast offrar vegetabiliska offer åt sina gu¬

dar, finner man naturligtvis icke så genomgående som hos
de lefnadslustige Grekerne det muntra kämpagny, livarmed
Iliaden slår vårt öra. "Väl saknas icke hos Hinduerne djerfva
strider och hjeltar såsom den store Indra i kraft, nara-

"'sårdiilas, "tigrar bland män", eller praktfulla skildringar af
glänsande krigståg med fyra-lemmade af elephanter, vagnar,
häst- och fotfolk sammansatta krigshärar 5 dock tyckes ofta
såsom den diktande anden med förkärlek dröjde vid fromma
botöfvare, som dväljas i skogarne och lefvande i sträng
återhållsamhet och helig meditation sträfva att lösgöra sig
från allt beroende af sina sinnen och den yttre verlden, samt
genom denna fromhet slutligen blifva mägtige att betvinga
sjelfva gudarne. Ben Indiska mythologien är lika så brokig
och underbar som den Grekiska 5 men äfven här är despo¬
tism. Under Trimurti, den heliga treenigheten, innefattande
Brahma, Vischnu och Siva, äro strängt underordnade de 15
mindre gudomligheterna, hvaribland lokapälas, "verldsvak



v

tarne", ocli en mängd onda ock goda genier af de mest phan-
tastiska skepnader. Dertill kommer det enkla och obefångna
natursinnet, som ej skyr att beröra det lilla ocb för oss

livardagliga och simpla, frånvaron af allt sentimentalt prål,
ocb den lugnt flytande episka versen. Man tycker sig vid
läsningen försatt tillbaka uti menniskoslägtets barndom, ocb
man glömmer en tusenårig civilisation för att lyssna till de
okonstlade forntidssagorna.

De två episka bufvuddikterna äro, som bekant är, Rå-
måyana, Rama's vandel eller Vischnu's sjunde incarnation,
ocb Mahå-bhårata, eller det stora kriget mellan Rum- ocb
Pdndw-slägterna, ur livilket sednare epos den episod, kvil-
ken vi här meddela, är hemtad. Mahå-bhårata, som i ålder
torde komma de Homeriska dikterna temligen nära, är dock
i afseende p å innehållets mångfald ocb mängden af episoder
mera liknande Grekernas cykliska dikter. Hufvudinnekållet
beträffar ett borgerligt krig, livilket i de Indiska sagorna är
något lika vanligt som i de Grekiska det Trojanska, ocb som
måste förläggas tillbaka till den aflägsnaste urtiden, då dess
hjeltar redan nämnas i Keda's, Hinduernas äldsta heliga ur¬
kunder. Bharata, son af Duschyanta, konung af Hastinä-
pura, i närbeten af det närvarande Delhi, ocb Sakuntala,
var stamfader för två slägter, Kura- och Påndu-ätterna,
livilka i denna dikt strida om arfföljden. De förres fader
Dhritaråschtra, så benämnd, emedan han såsom förstfödd
borde besitta riket, hade, emedan han var blind, försakat
sina anspråk på thronen 5 den togs då i besittning af hans
broder Pändu, ocb hans fem söner, Påndavas kallade, bvil-
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lia utmärkte sig genom alla möjliga dygder, liade derföre af
Dhritaräschtra's söner, Kauravas, hvilka afundsamt eftersträf-
vade regeringen, alla upptänkliga förföljelser att uthärda.
Dessa de fem Pdndu-sönernns äfventyr är det, som gifvit
material till dikten 5 livarvid skalden låter dessa söner egent¬
ligen härstamma ifrån gudarne, för alt få skapa en rik my-

thoiogi, och låta de sednare uppträda såsom handlande. De
flesta i Europa bekantgjorda episoder af Malid-bhdrata, hvar¬
ibland äfven den närvarande, äro hemtade utur den del af
dikten, som kallas Vanaparva, Skogsafdelningen, emedan för
Panda-sönerne, som uppehålla sig i vildmarken, Brahmaner-
ne till tröst oeh vederqvickelse berätta åtskilliga sagor, isyn¬
nerhet sådana, som genom en allusion på deras egna förhål¬
landen gifva hopp om att dessa skola vända sig uti gladare
och ljusare skickelser. Dessa episoder, som stå helt och
hållet utom diktens ämne, måste man anse för äldre sagor,
här inflickade af diktens författare.

Och denna författare? Hvem känner nåeot om Homer
t!»

eller om den, som diktat Niebelungen-Lied? — Så är det
ock med Mahd-bbårata; arbetet har bestått genom årtusen¬
den och njuter sin ära utan att dela den med en författare.
Hinduerne uppgifva visserligen en fabelaktig Vyåsaj men or¬
det betyder egentligen samlare, och man kan åtminstone
derutaf sluta till den rhapsodiska tillkomsten af dikten, om icke
redan dess jettelika omfång skulle utesluta hvarje tanke på en
enda författare. Den innehåller nemligen efter Oinduernes
egen beräkning ej mindre än ett hundrade tusen verser eller
sioeas, vanligen af 52 stafvelsers längd, men vid de vexlan-
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de versmåtten ofta mycket längre, det vill säga: liela dikten
skulle på ett modernt språk upptaga närmare 500,000 verser.

Inför ett sådant verk häpnar den Europeiska sångmön.
Ibland dessa VanaparvtCs episoder intager Savitri ett ut¬

märkt rum 5 den berättas af Brahmanen Mdrkandéya för konung
Yudhischthira, Pändu's äldste son, för att gifva ett exempel
på den kraft och ihärdighet, hvarmed den i bolöfningen full¬
komlige kan sätta igenom sina önskningar i trots af sjelfva
gudarne, oeh särdeles med afseende på Dranpadi, de fem
Pändu-sönernes gemensamma gemål. Den kärlek, som ingif-
ver Savitri ett allvar och en rådighet, hvarmed hon kämpar
emot dödsfursten och vinner seger, blifver rörande för alla
tider. Icke så hennes gemåls karakter. Men den orientali¬
ska faders-despotismen förklarar dessa förhållanden, hvilka,
om de också icke tillvinna sig vårt dellagande, likväl göra
anspråk på vår uppmärksamhet, såsom kanske det mest fram¬
stående draget af skiljaktighet mellan de Asiatiska och Euro¬
peiska folken. Hela den lilla legenden andas en outsäglig
frid och innerlighet. Måtte icke öfversättarens tunga hand
hafva qväft alla den Indiska sånggudinnans naiva behag!

Det är nu vår skyldighet att redogöra för vårt förfa¬
rande vid öfversättningen. Det har icke varit vår mening,
att lemna ett lärdt arbete, och vi afsäga oss derföre alla
anspråk på kritisk grundlighet. Af de tvenne texter, som
varit oss tillgängliga, nemligen den af lärde Brahmaner be¬
sörjda Calcutta-editionen af Mnhd-bhdrata af år 1854, och
Bopp's år 1829 utgifna text: Diluvium cum tribus aliis prte¬
stantissimis Mahd-Bhdrati cpisodiis, hafva vi följt den, som
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då läsarterne divergerat vid hvarje tillfälle synts oss lämp¬
ligast att för öfversättningen använda. Yidare hafva vi sökt
att hålla oss så mycket möjligt ordagrannt efter texten och
för detta ändamål ofta uppoffrat något af vårt eget språks
fordringar5 men vi tro, att vid öfversättningar från antiken
det icke finns någon medelväg mellan en fri bearbetning och
en ordagrann öfversättning, så vida denna sednare icke vill
nöja sig med att på ett ungefär angifva innehållet, utan an¬
språk på att uttrycka det egendomliga och icke minst vä-
sendtliga i sjelfva ordställningen. Trogen är derföre i all¬
mänhet denna öfversättning, och smyger sig i många fall
närmare efter orden än Doppas prosaiska, eljest ordagranna
och förträffliga Tyska öfversättning5 men stundom har denna
trohet varit alldeles omöjlig, emedan Sanskrit genom sina ord¬
sammansättningar, i livilka endast nominal-stammarne med
bortkastande af alla flexioner äro sammanfogade till en massa
af begrepp, i en half-sloca inrymt så många tankar, att tre till
fyra verser skulle varit nödvändiga i Svenskan till deras åter-
gifvandej icke sällan inträffar också det motsatta förhållan¬
det, att längden af de Sanskritska flexions-formerna, isynner¬
het för feminin, sing, genit. och locat. och nominat. och accus,
neutr. plural., och de här liksom hos Homer så ofta före¬
kommande oöfversättliga expletiva partiklarné, uti originalet
fyllt en vers med så få begrepp, att en half vers i Sven¬
skan varit mer än tillräcklig att återgifva dem. öfvers. har
då någon gång måst borttaga eller tillsätta ett ord, men har
sökt att då välja det, som varit minst väsendtligt för det
hela, och isynnerhet, då han någon gång nödgats tillägga
ett epithet, alltid sökt välja ett sådant, som hade analogien
för sig.
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Den versform, som är vanligast begagnad i Hinduernas
episka stil, benämnes i deras metriska system Sloca, ocb bil¬
dar verser af 52 stafvelser, vanligtvis inom sig utgörande en

fullständig period, bvilka återigen sönderfalla i två fullkomligt
lika hälfter. Deras schema är följande:

ojoou y — —- y i o v v u o — a — |
u u Ji"*"" u I u u w ° y — w ~ j I

Vid öfversättningen på ett språk, som saknar qvantitet,
hvilken således måste ersättas af en nog obestämd accent,
hade det blifvit nog svårt att alltid finna en dijamb i slutet,
och i andra pes en antispastus eller epitritus primus, livari-
genom slocan finge denna metriska anordning:

Uti Madra en kung var det, lag och rätt han i vördnad höll: |
Löftestrogen och from var han: sinnets lustar han kufvade. [ j

Vi hafva derföre valt den med vårt språk mera överensstäm¬
mande och lugnare flytande trochaiska tetrametern, ehuru
originalets energiska rythm derigenom till en del gått förlorad,
och äfvcn förlusten af en stafvelse i hvarje vers vid öfversätt¬
ningen ofta varit högst oläglig. De öfriga versmåtten, som
förekomma i tredje, femte oeh på ett ställe i slutet af sjette
sången, äro deremot åtminstone i stafvelse-antal lika med
originalet. Det längre kallas Jayati och består af 48 staf¬
velser, hvilka kunna upplösas uti 4 lika fjerdedels-verser,
eller 4 senaricr i Svenskan, efter delta schema:

i



X

Sådan är versen:

Från väldet fallna uti skogens hyddor vi
De pligter öfva, som en eremit det Löfs: j
Hur skall din dotter, som palatset värdig är,
I låga hyddan dessa mödor härda ut? j j

Det kortare kallas Trishtubh9 och beslår af 44 stafvelser,
likaledes indelade i 4 lika fjerdedels-verser, eHer j Svenskan
4 catalectiska senarier, efter detta schema:

Sådan är versen:

De oförvetne ej i skogen dväljas,
Och öfva pligter och en helig späkning; |
Medvetet endast kan om pligt man talaj
Derför de gode kalla pligt det högsta. } {

För att åtminstone till någon del efterbilda originalets
rythm, har öfvers. alltid anbringat caesur efter femte staf-
velsen. Må de öfriga friheterna i metriskt afseende tillgifvas
honom; — de äro likväl ej det enda, bvarförc han i närva¬
rande foretag behöfver utbedja sig tillgift och öfverseende.



 



 


