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»Mit freudig molo di sch gewirbeltem Lied 
Be°'russen erwacliende Lerchen die Sonne«,o

ej; husdjurens ocli arbetslifvets och roflbglarnas upp
vaknande skildras i mer hörbar sanning:

»Wie hocli aus den Städten die Rauchwolken dampfen 1 
Laut w iehern und sebnauben und knirschen und stampfen

Die R osse, die Farren;
Die W agen erknarren 

lus ächzende Thai.
Die W aldungen leben,

Und A dler und Falken und Habichte schweben 
Und wiegen die Fliigel im blendenden Strahl.

Men på en gång ändras tonen, skalden visar huru 
från den högsta fröjd ofta blott är ett steg till det 
djupaste vemod, och vårtankarna atlösas af döds
tankar. D ikten, förut helt och hållet objektiv, ut
try ck er nu i gripande kontrast den sorgbundna sin
nesstämningen hos en fridlös flykting, för hvilken, 
i sjelfva vårm orgonen af hans lif, den leende jo r
den visar sig endast som en graf. Genetiskt liar man 
velat Förklara stycket såsom varande skrifvet under 
Schillers egen flykt ur wiirtembergska landet; men 
då denna flykt först ägde rum mot slutet af somma
ren 1782, och dikten redan vid årets början fans 
tryck t i Anthologien, visar sig denna förmodan 
ogrundad. D å likväl tanken på att fly föresväfvade

° Anthologien har provincialismen strampfen, som är 
ännu uttrycksfullare.

5
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honom långt förut, är det visserligen ej osannoikt, 
att en anticipation af den sinnesstämning, hvarned 
han en dag skulle verkställa sitt beslut, framkliigar 
ur de melankoliska slutstroferna af denna vårsms:.o
Diktionen är i hög grad poetisk; hyperpoetisk en
dast i den vågade katakresen af aftonrodnadens Ör- 
bindande med verbet f lö te n ,  ett af Schillers älskliigs- 
uttryck under denna period.

D ie B  lumen  återföra oss ännu en gång till kret
sen af Laura-sångerna, ehuru spåret af det täcka 
poemets sammanhang med dessa blifvit vid omar
betningen så till vida utplånadt, att i sista strofen 
namnet N a n n y  blifvit insatt i stället för L a u r a .  Den
na omarbetning har i flera enskilta fall utfallit gan
ska lyckligt, några uttryck ha blifvit förädlade, en 
och annan tanke är ny  och sinnrik. Men i sin lulhet 
synes oss den äldre formen äga vida m er lyriskt 
behag och en symmetrisk rundning, som gått för
lorad genom borttagandet af hvad som utgjorde ett 
slags refrain i hvarje strofs slut. Man saknar nu 
den ram , hvari dessa intagande bilder af »solons 
barna förr voro infattade. Läsaren må sje lf med 
läsarten i de samlade skrifterna jemföra den , som 
vi här återkalla ur Anthologien, der poem ets titel 
är M eine B lum en. *

Här är det älskarinnan, som skickar blom m orna 
till skalden: vid poemets omarbetning liar det blifvit han, 
som plockar dem åt henne.
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Schöne Fruhlingskinder, lächelt, 
Jauchzet, Veilchen auf der Au! 

Siisser Balsamathem fäclielt 
Aus des Kelclies Himmelblau. 

Scliön das Ivleid mit Lielit gesticket, 
Scliön hat Flora euch geschmucket, 

Mit des Busens Perlenthau!
Holde Fruhlingskinder, weinet,
Seelen hat sie euch verneinet,

T rauert, Blumclien auf der Au!

Nachtigall und Lerche flöten 
Minnelieder fiber eucli,

U nd in euren Balsambeeten 
Gattet sicli das Fliegenreich.

Schuf nicht fiir die siissen Triebe 
Euren Kelch zum T hron  der Liebe 

So wolliistig die Natur!
Sanfte Fruhlingskinder, weinet!
Liebe hat sie euch verneinet,

Trauert, Bliimchcn auf der Flur!

Aber wenn, vom Dorn umzingelt, 
Meine Laura euch zerknickt,

Und, in einen Kranz geringelt,
Thränend ilirem Dichter schiekt — 

Leben, Sprache, Seelen, Herzen, 
Fliigelboten siisser Sclimerzen!

Goss euch dies Beriihren ein.
\  on Dionen angefächelt,
Schöne Fruhlingskinder, lächelt, 

Jauchzet, Blumen in dem Hain!
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H är är ännu ej den lärdare symbolik, som sial- 
den i ett sednare poem * underlade plantverlcen, 
o ch , undantager man Diones och Floras uppträcän- 
de som figuranter, ser man denna dikt närma sig 
till naturpoesien. Men ännu renare framträder den
na i sången an den Friihling. H är är Schiller, h/ad 
eljest så sällan är fallet, helt och hållet naturskdd: 
han diktar här nästan som ett gladt barn , enkelt, 
fromt, otvunget: ingen tanke har slöja, intet ord 
smink. Det vittnar om den rika mångfalden i hans 
sångmös tonscala, att man långt förr skulle tro dstta 
harmlösa vårjubel vara framlekt ur Goethes lyra än 
u r hans. I sjelfva verket har det också vida större 
tonfrändskap med en Maylied  i Sesenheimer Lieler- 
buch än med de flesta sina grannar i A ntholopen 
från Tobolsk.

Lika öppen och oförstäld, men manligt stolt 
och sträng, är tonen i den nästföljande dikten an 
Minna. Äktheten af dess innehåll och helgjuten
heten i dess form göra den till en af denna sang
kedjas mest värderika länkar. Den är i sin art 
fulländad, och likväl högst obetydligt af filen efteråt 
vidrörd.*" D et vill synas, som hade i skaldens hjerta

* Klage der Ceres, författad i början af 1796.

00 I tredje strofens slut liar Thörin blifvit in sa tt i 
stället för ett uttryck, hvars råhet tog sig illa ut. En
dast i första strofens sednare hälft var eljest den äldre 
läsarten skiljaktig:
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svartsjukan luttrat kärleken: han älskar änn t, medan hän 
vredgas, och fäller tårar, under det han måste straffa.

T ill Schillers bästa ungdomsdikter må äfven 
med skäl räknas der Triumph der Liehe. Planen 
till denna segerhymn, med stor sorgfällighet anlagd, 
är m ed m ycken liflighet och värma genomförd. Så 
väl de t hela, som hvarje särskilt afdelning, börjar 
och slu tar med en chorsång, hvars innehåll går ut 
på, att det är kärleken, som gör gudarna saliga och 
gör m enniskan till gudarnas like: att det äi kärle
ken , som  gör himmelen ännu m er himmelsk och gör 
jorden till ett himmelrike. I inledningen begagnas 
först Deukalions-inythen till skildring af menniskans 
råa naturtillstånd, och derefter, för att måla detta 
naturtillstånds öfvergående till humanitet förmedelst 
kärlekens smältande kraft, mythen om den nyfödda 
A nadyom enes uppstigande ur hafvet. Mellan de 
begge slutraderna i denna törsta afdelning:

Gott Amor, Ubervvinder!
Umarme deine Kinder! 

kan inan ej annat än önska tillbaka de fyra rader,

Die am Arme seieliter Lallen 
Blähend mit dem läe lie r ficht,

Nimmer satt sieli zu begallen 
Meine Minna ist es nicht.

* Utläggningen af denna sednare mytli erinrar om 
fjerde strofen i Biirgers Nachtfeier der Venus, som ater 
är en fri efterbildning från latinet. I sin recension otver 
Anthologien har Schiller sjelf låtit förstå, att nämda dikt 
af Biirger gifvit anledning till denna hymn.
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som skalden, vid en sednare anstäld operation, rå 
kat att i misshugg amputera, utan att erinra sig deras 
vitala sammanhang med ordet Kinder. * Meningen 
blifver nu en helt annan, och dunkel. Af de föl
jande begge afdelningarna skildrar den andra kär
lekens mflytande på Olympens gudar och gudinnor, 
den tredje dess välde öfver underjordens m akter, 
ty  kärleken — heter det — »solar sjelfva nattens 
rike«. Omsider, lemnande m ythen, besjunger skal
den kärlekens makt öfver naturen, som först af den 
får lif, anda och skönhet, och han framhåller slut
ligen dess inneboende förmåga att leda mennisko- 
anden till naturens upphof, till uppfattningen af en 
Gud och tron på en odödlighet. Från en period 
af Schillers skaldskap. som ligger utom gränsen för 
närvarande af handling, möter oss ett högst fullän- 
dadt och betydande poem die Kiinstler, som i flera 
afseenden bildar ett motstycke till Triumph der Lie- 
be. Hvad han här tillskrifver kärleken, tillräknar 
han der konsten. D et är af stort intresse att, till

* I Anthologien lydde strofen i sin helhet sålunda: 
Gluckseliger Pygmalion,
E s schmilzt, es gliiht dein Marmor schon!

Gott Amor, Uberwinder!
Gluckseliger Deukalion,
W ie hiipfen deine Felsen schon,
Und äugeln schon gelinder!
Gluckseliger Deukalion,

Umarme deine Kinder!
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ancla och innehåll, jemföra dessa bada praktstycken 
af ynglingen och mannen. Under det den tona

jublar:
Liebe, Liebe leitet nur °
Zu dem Vater der Natur,
Liebe nur die Geister;

sjunger den sednare, lugn och tänkande:
N ur durcli das M orgenthor des Scliönen 

D rangst du in der Lrkenntniss Land.
An liöliern Glanz sicli zu gewölinen,
U ebt sicli am Reize der Verstand.
W a s  bei dem Saitenklang der Musen 
M it siissem Beben dieli durclidrang,
E rzog  die K raft in deinem Busen,
L ie  sicli dereinst zum W eltgeist schwang.

F rån  det mythiskt-erotiska området förflyttar oss 
den följande dikten das Gliick uud die Weisheit in 
pa det lyriskt-didaktiska, och ger oss på samma 
gång ett glänsande prof af Schillers förmaga att 
personifiera allegorien och ikläda sjelfva abstraktio-

0 Denna lekande alliteration förekommer såsom re
frain i diktens sista afdelning, der den ömsom ljuder: 
»Liebe, Liebe lächelt nur*, o»Liebe, Liebe lispelt nur*, och 
»Liebe, Liebe leitet nur*. Åtskilliga, i allmänhet lyckligt 
utfallna, ändringar och förkortningar, ha under en sed
n are  tid af författaren blitvit gjorda. Att, före dem, Lau 
ras namn ingick på e tt ställe i texten, bestyrker denna 
d ik ts  samtidighet med de öfriga Laurasångerna, med en 
d e l af hvilka den dessutom, mot slutet, röjer nära slägt- 
ty ck e  genom hyllandet af samma theosofi.
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nen en poetisk realitet. Ingen af de egenskaper 
man är van att fordra af den allegoriska dikten sak
nas här: hvarken genomskådlig klarhet eller djup 
sanning, hvarken enkel höghet eller kraftfull värdig
het. Styckets ekonomi är på det visaste beräknad. 
Få af H erders param ythier och parabler uppnå 
i konturernas säkerhet och uttryckets korta be
stämdhet denna talande grupp: den öfverträffas blott 
af Schillers egna sednare skapelser inom denna eller 
närliggande diktarter. Den berättande tonen är här 
samma enkla, intagande, hvarmed han längre fram 
fängslar oss i den tjusande dikten das Mädchen aus 
der Fremde. D er är det Poesien, som stiger ner 
till den föryngrade jorden , här är det Visheten, 
som med förakt afvisar Lyckans gåfvor. Dessa bå
da har han personifierat som Fortuna och Sophia, 
men vid omarbetningen utbytt den förras namn mot 
det tyska das Gliiclc. H äremot är intet annat att 
anm ärka, än den besvärande omständigheten af or
dets neutrala genus, som, i allmänhet opoetiskt, 
särskilt är hinderligt, när fråga är om personifika
tion. Att skalden låter Visheten pusta och svettas 
vid plogen, är visserligen i sin fulla ordning och 
ger åt den litliga taflan en ökad åskådlighet; det 
kan likväl tyckas, som vore denna sysselsättning 
mindre väl öfverensstämmande med det qvinnlig- 
hetens skick, hvari hon här framträder. A f  diktens
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äldsta form , som vi här nedanför återgifva,* finner 
läsaren , utom andra skiljaktigheter med den nuva
ran d e , äfven den inkonsequens, som sederm era blif- 
vit afhu lpen , att Visheten, som nyss gått vid plo
gen , straxt dercfter släpper spaden.

H vad Schiller på ett ställe yttrat om Heinses 
A rd inghello , att den, ehuru en sinnlig karrikatur 
utan sanning och utan esthetisk v ärdighet, likväl 
genom  sin kraft och sin eldiga kolorit alltid för- 
blifver ett exempel på den »nästan poetiska 11) gt, 
som blotta begäret emellanåt kan taga«, — detta 
saknar ej sin tillämpning pa tvenne af Schillers egna 
ungdom sdikter: An einenMoralisten ochMännerwiirde. 
I beo-o-e framstår vår skald hardt nära som en sinnlig-

° E n t/w eit mit einem Favoriten,
Flog einst Fortun der W eisheit zu.

»Icli will dir ineine Seliätze bieten,
Sey meine Freundin du!

M ein Fullkorn goss ieli dem Verschwender 
In seinen Schooss, so mutterlich!

U n d  sieh! er fordert drum nicht minder 
Und nennt noeh geizig mich.

Kom m ’, Schwester, lass uns I  reundschaft sehliessen, 
Du keuclist so schwer an deinem Ptlug,

In  deinen Schooss will ich sie giessen,
Auf, folge mir! — Du hast genug.«

D ie W eisheit lässt die Schaufel sinken,
Und wischt den Scliweiss vom Angesieht:

»>Dort eilt dein Freund sich zu erhenken,
Versölinet eucli — ich braueli’ dicli nicht.«
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hetens apologet, hånar i den förra den vanmäktiga 
ålderdomen, som för det sprittande ungdomsblodet 
vill predika en pedantisk m oral, och gör, i den 
sednare, den sunda sinnliga naturens rättigheter gäl
lande mot en konventionell ärbarhet, som han an
ser lör idel hyckleri. Det är på samm a gång en 
efterklang af Heinses öppet utbasunade thema, att 
»tager man ur lifvet bort vällusten, så blifver ingen
ting annat ölrigt än döden«, och ett praeludium till 
slagdängan af en sednare tids skrålbasar om Eman
cipation des Fleisches. Och dock är det verkligt

o

rörande att se med hvilken ifver och grundlighet 
Schiller äfven här behandlar och genom för sitt äm
ne: han vidrör det ej lättsinnigt, han är fullt genom
trängd af dess sanning. W ieland fäktade mot det 
ascetiska mestadels som krypskytt, eller med iro
niens lätta vapen: Schiller, i tyngre rustning, går 
det rakt på lifvet: det är här, som alltid hos honom, 
ärligt spel._ Derför kan man ej undgå att förstå ho
nom, äfven der man ej kan honom gilla; och äf
ven till hans grumliga förirringar upptäcker man 
merändels alltid en källåder af sanning. Så är det 
äfven här. Till grund för hans reform atoriska ifver 
att insätta naturen i dess antastade rättigheter ligger 
synbart dels en , i hans ungdomliga ställning, lätt 
begriplig opposition mot tidehvarfvets förvridna och 
förirrade kultur, dels en ofrivillig förvexling af be- 
grepp, ett missförstånd at den lägre naturens för
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hållande till den högre. Den förras oemotsägliga 
vigt och betydelse såsom underlag för d en sednare , 
har så lifligt bemäktigat sig hans inbillning, att han 
fattat dess värde såsom ett absolut, och förbisett 
dess egenskap af ett blott och bart medium för nå
got högre: man kunde säga, att han vändt opp och 
ner på kolonnen och gjort dess bas till kapitäl. In
surgent m ot allt politiskt tvång, uppreser han sig här 
äfven m ot flet moraliska, men drifves dertill långt 
m indre af orena begär än af orediga föreställningar. 
D et är en skef konsequens, som gör honom till 
libertin: han vill, som fri man, taga steget ut. Att 
em ellertid detta ogräs både i hans poesi och i hans 
ethik snart var utrotadt och ej qvarlemnade några 
rötter, vittna bäst hans öfriga skrifter och hela hans 
öfriga lif. Man kan spara sig mödan att här veder
lägga Schiller; han har bäst vederlagt sig sjelf. Re
dan som  domare öfver sin egen Anthologi gissla
de han de ifrågavarande begge dikterna för en 
»slipprig qvickhet, en petronisk oart«. Han har 
ock sederm era, så godt han kunnat, sökt att rensa 
bort eller öfverkratta de mest anstötliga ställena. 
Med dikten an eiven Moralisten har det temligen 
lyckats. Den tager sig nu anständigt nog ut i den 
tryckta  samlingen, och har, i sitt stympade skick, *

° Redan i Anthologieu angafs stycket som ett frag
ment. Dess början der ljöd sålunda:
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ett sken af halfsanning: man låter den sig behaga 
som ett kittlande skämt mot den föråldrade rigoris-

Betagter Renegat der lächelnden Dione!
Du lelirst, dass Lieben Tändeln sey,

Blickst von des Alters W interwolkenthrone 
Und schmälest auf den goldnen Mai.

Erkennt Natur aucli Sclireibepultgesetze?
Fiir eine warme W elt — taugt ein erfrorner Sinn?

Die Armuth ist, naeli dem Aesop, der Scliätze 
Verdäclitige Verächterin.

Endast för det formella intressets skull må ock anföras föl
jande strofer, som lästes nästefter den nuvarande tred je :

Und wenn nacli manclien fehlgesprengten Minen 
Ilir eignes Blut, von wilder Lust geglulit,

Die stolze Tugend deiner Schönen 
Zuletzt an deine Brust verrieth. —

W ie? oder wenn roinantiscli im Gehölze 
Ein leiser Laut zu deinen Ohren drang,

Und in der Wellen silbernem Gewälze 
Ein Mädchen Sammetglieder schwang —

W ie schlug dem Herz! wie stiirmete, wie kochte 
Aufriihrerisch das scharfgejagte Blut!

Zuckt’ jede Senn’ — und jeder Muskel poelite 
W ollustig in die Flutli!

W enn dann, gewahr des Diebs, der sie belauscbte, 
Purpurisch angehaucht von jiingferlicher Scham,

Ins blaue Bett die Schöne niederrausehte,
Und hintennacli mein strenger Zeno scbwamin. —

Ja, hintennacli — und sey’s auch nur zu baden!
Mit Rock und Camisol und Strum pf — — —

Leis’ llöteten die lusternen Najaden 
Der Grazien Triumph.
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men- V ärre var det mecl Männerwiirde: * dock

* U nder sin ursprungliga titel Kastraten und Manner 
är den särdeles omständlig, och består af icke mindre 
än 29 strofer. De oskyldigaste äro de, som börja s ty ck e t:

Ich bin ein Mann! -  W er ist es mehr?
W er’s sagen kann, der springe 

Frei unter Gottes Sonn’ einher,
Und hupfe liocli und singe!

Zu Gottes schönem Ebenbild 
Kann ich den Stempel zeigen,

Zum Born, woraus der Himmel quillt,
D arf ich hinunter steigen.

Und wohl inir, dass iclis darf und kann.
Geht’s Mädchen mir voruber,

Iluft’s laut in mir: Du bist ein Mann,
Und kusse sie so lieber.

U nd rö ther wird das Mädchen dann,
Und’s Mieder wird ihr enge —

Das Mädchen weiss, ich bin ein Mann,
Drum wird ihr’s Mieder enge.

W ie wird sie erst um Gnade sclirein,
E rtapp’ ich sie im Bade?

Ich bin ein Mann, das fällt ihr ein;
W ie sclirie sie sonst um Gnade!

Ich bin ein Mann! — Mit diesem W ort,
Begegn’ ich ihr alleine,

Jag’ icli des Kaisers Tochter fort,
So lump ig ich erscheine.

Und dieses goldne W örtchen maclit 
Mir manche Fiirstin holde,

Mich ruft sie — habt indessen W acht,
Ihr Buben dort im Golde!

■liiiaBaaimaaaaaHHHaHHiuMtittHHtiunnnni-nu
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upptogs, i kastigerad form, äfven denna dikt i Schil
lers egen samling af sina arbeten ocli har först af 
dessas sednare utgifvare blifvit utelemnad. Sin flö
dande bitterhet mot det ömkliga »kombabiska slag- 
tet.c öser den dels ur historiens brunn, dels ur me
dicinska källor. * Man kan ej neka, att denna bit
terhet i många fall är välgrundad; man ville endast 
ha bort de råa detaljerna och det råa skrytet; man 
skulle gerna i en poetisk framställning af den man
liga värdigheten vilja se vigten lagd på andra kri
terier än de uteslutande animala. Dessa må, i sin 
nakna förträfflighet, för andra sinnen vara inbju
dande; för skönhetssinnet äro de det ej: det har 
ingen smak för Phallusdyrkan. Minst af alla är 
det skalden som far glömma, att, endast i den mån

Icli bin ein Mann! Das könnt ihr sclion 
An meiner Leier riechen;

Sie donnert, vvie im Sturm, davon,
Sonst wiirde sie ja  kriechen.

Zum Feuergeist im Ruckenmark 
Sagt meine Mannheit: B ruder;

Und lierrschen beide löwenstark 
Uinarmend an dem Ruder, o. s. v.

Redan i den sednast anförda strofen märker nian 
huru fysiologen tittar fram ur skalden. I de derefter föl
jande framhålles mer och mer det fysiska villkoret för 
Männerwurde såsom det liögsta och enda. Hvad författa
ren, i sin sid. 9 omnämda medicinska af handling, fö rsökt 
pa vettenskaplig väg, vill han h är fortsätta på poetisk , 
genom att lägga i dagen »einen merkwurdigen Beitrag des 
Ivörpers zu den Actionen der Seele«.
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han underkastar sig konstens fordringar, tillstäder 
honom poesien att göra bruk af naturens frihetei.

En vida renare ton, på en gång fosterlands- 
sångens och soldatvisans, klingar oss till möte fr tin 
G raf Eberhard der Greiner. * Ämnet Ur hämtadt 
ur Schwabens medeltids-historia och behandladt i en 
form, som ligger på gränsen mellan krigssång och 
ballad. D et är nemligen G ref Eberhards krigare, 
som här sjunga sin manhattiga anförares pris och 
öden, och den wurtembergska patriotismen ger sig 
sålunda luft på ungefär samma manér som den 
preussiska i Gleims der preussisehe Grenadier. * *

e G ref E berhard  II af W urtemberg, frän 1344 till 
1392 sam regent med sin broder Ulrik IV, skildras i hi- 
storien som  en stolt ocli oförskräckt, men bard och rof- 
lysten lierre. Af sina fiender fick han binamnet der Grei
ner 1. Greiner d. v. s. grälmakaren. Som han genom sm 
djerfva hållning, å ena sidan mot de schwabiska städer
na, livilkas förbund i honom hade en afsvuren fiende, å 
andra sidan mot de vanmäktiga tyska kejsarne Carl IV, 
W enzel och Ruprecht, ej litet bidrog att lägga grund till 
det splittrade Schwabens framtida politiska omskapelse, 
h a r hans namn blifvit en af glanspunkterna i W iirtem- 
bergs äldre historia. Flera epoker ur hans lif har Uhland, 
på ett ännu lyckligare sätt än Schiller här, besjungit i 
en ballad-cykel, der särskilt tvenne sånger die Schlacht 
bei Reutlingen och die Schlacht bei Döfjingen beröra ena
handa ämnen som den ifrågavarande Scliillerska dikten.

* Med rätta kan man anse dessa Gleims krigssånger 
under sjuåriga kriget för det bästa, som flutit ur hans 
eljtest to rra  poetiska ådra. Äkta folksånger äro de vis-
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Imvchållct är ej synnerligen rikt, men det framträ
der i full objektiv klarhet: en uppfriskande anda af 
lif och morskhet genomgår dess delar. Man erfar 
en känsla af välbefinnande i närheten af denna öppna 
karlavulenhet, detta raska soldatlif; man följer med 
intresse de tappra bussarna genom både nederlag 
och seger, och när, till deras sorg och bestörtning, 
ett sabelhugg klyfver deras älsklings, den unge 
grefvesonens nacke, förtjusas man af den gamle 
fadrens hållning:

Hocli fuhrt der Graf die Reiter an:
»Mein sohn ist wie ein andrer Mann!

Marsch, Kinder, in den Feind!«
Denna dikt star till sin tonart helt isolerad in
om den första perioden, ett förebud till den rika 
serie af ballader och balladartade dikter, som upp
växte under sista årtiondet af skaldens lefnad, och 
företrädesvis under loppet af året 1797, * då han och 
Goethe i denna rigtning började sin bekanta täflan.

serligen ej (de lida af alltför långa skildringar och rheto- 
riska, ja  mythologiska sirater); men stämpeln af en liflig 
hänryckning för en stor tidsfråga kan dem ej frånkännas, 
och den enthusiasm för Preussens Fredrik, som de i sin 
mån kraftigt bidrogo att underhålla, gjorde deras förfat
tare väl förtjent af den ära, som vederfors honom att, 
efter kungens död, ärfva — lians hatt.

Deutsche Treue är författad redan 1795, men mer en 
epigrammatiskt hållen berättelse än någon egentlig ballad.
'I ill en sådan lämpade sig dock ämnet vida bättre än den 
elegiska versformen, som af Schiller ännu vid denna tid

t


