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Oni Semele, som genom sin dramatiserade forni 
tillhör en annan granskning än den närvarande, må 
blott i förbigående anmärkas, att denna i Antholo- 
gien så kallade »lyriska operett« der framträder i 
ett skick, som synbart förråder en större omo
genhet än flertalet af de lyriska dikter, som vi hit
tills genomgått. Denna omogenhet ger sig mindre 
tillkänna i sjelfva anläggningen såsom sådan än i dik
tionens synder mot den goda smaken. Sa t. ex. sjun
ger Juno , som kallar sig des Flammenschleuderers 
F r  a u , der i första scenen en aria, som begynner

med o rd en :
»Götterbrod uncl N ek tarpunsch
Uberfliigeln ineinen Wunscli«, 

hon beskyller Semele, denna W iirmerfrass, att vara 
»a ufgebiä 11 t  a u f  ein lakirtes Gesichtcheu«, under dot 
åter Semele, för sin del, finner i den olympiska äl
skarens melodiska stämma »ein Ohrenmahl ivie Sp/iä- 
renharmonie*. Insett och erkänt dessa osmakligheter 
har tillfullo författaren sjelf, som, efter få år, om detta

användes med större förkärlek än insigt. Med sin van
liga ärlighet yttrar han härom i ett bref d. 30 Nov. 1705 
till Wilh. v. Humboldt: »Fur den Versbau will ich noeh 
so viel als möglich zu tliun suchen. Ich bin liierin der 
roheste Empiriker, denn ausser Moritz kleiner »Schrift iiber 
Prosodie erinnere ich inicli aucli gar nichts, selbst nicht 
auf Schulen, dariiber gelesen zu haben. Besonders sind 
mir die Hexameter und Pentameter, die mich nie genug 
interessirt hatten, ganz fremd in Riicksicht aut Iheorie 
und Critik«.

6
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ungdomsarbete yttrade i b ref till ett ungt fruntim
m er: * »dass Sie der Semele erwähnten, hat mich 
ordentlich erschreckt. Mögen m irs Apoll und 
seine neun Musen vergeben , dass icli mich so gröb- 
licli an ihnen versiindigt habe!« I betydligt sam
manträngd och förädlad form läses stycket nu i den 
tryckta samlingen. Allt emellanåt visar sig dock 
ännu sjelfsvåldig som ett barn den jam biska me
tern , härnäst som städad yngling uppträdande i 
Don Carins. Am net, den sköna Semele-mythen, 
är hämtadt ur tredje boken af Ovidii metamorfoser, 
dem Schiller vid Carlsakademien ilitigt studerade, 
och, 0111 vi ej misstaga oss, är poemet författadt re
dan under hans vistelse der. Detsamma torde vara 
fallet med m er än en af de öfriga dikterna i Antho- 
logien, så t. ex. med die Pest, ett utkast af ringa

Detta unga fruntimmer, Charlotte v. Lengefeld, blef 
sedermera, d. 20 Febr. 1790, Schillers hustru. Brefvet 
är skrifvet i April året förut.

Om så är, ha vi att modifiera ett i det föregåen
de, sid. 31, fälldt yttrande, som alltför bestämdt angifver 
samtliga dessa dikter, med undantag a f e n  enda, såsom al
ster af Schillers vittra produktivitet under loppet af 1781. 
\  i säga heldre, att de samtliga först under besagda år 
blifvit för trycket redigerade. Graden af olika mognad 
är hos dem i sjelfva verket för stor, att icke några skulle 
förskrifva sig från en ännu tidigare ungdom. Vi lia ock
så redan sid. 14 erinrat om, att åtskilligt af den unga 
Schillers poetiska verksamhet mot slutet af lians vistelse 
vid Carlsakademien först under en följande period träd
de i dagen.
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omfång och ringa halt, påminnande i ett och annat 
starkare clrag om Ovidii målning af pesten i Sala
mis. *

Hvad dem af Anthologiens epigrammer angår, 
i hvilka man med någon visshet igenkänner Schil
lers hand, så äro de blott trenne, och dessa tre af 
föga betydenhet. Dock märker man, att tonen i 
dem är samma satir, som längre fram fullbildad lät 
höra sig i Xenierna. I det ena af dem, G ra b sch rft 
eines gewissen Physiognomen, är det Lavater som 
får ett sidohugg: i det andra, KlopstocJc und Wieland 
(a ls  ihre Silhouetten neben ein ander /ängen), kysser 
författaren den sednare, och emanciperar sig, dock 
ännu med all höflighet, från den förra skalden, men

° Den slutar med de orden:
Brutend liegt der Tod auf dumpfcn Luften,
Iläuft sicli Schätze in gestopften Griiften.

Pestilenz sein Jubelfest.
Leichenscliweigen — Kirclihofstille 
Wechseln mit dem Lustgebriille.

Schreeklich preiset Gott die Test. 
oe Wess Geistes Kind im Kopf gesessen,

Konnt’ er auf jeder Nase lesen;
Und docli, — dass Er es nicht gewesen,
Den Gott zu diesem W erk erlesen,
Konnt’ er niclit auf der s e i n  en lesen.

Man må härmed jemföra Schillers yttrande i sin. ofta här 
citerade, medicinska afhandling: »Eine Physiognomik or- 
ganischer Theile z. B. der Figur und Grösse der Nase, der 
Länge des Halses u. s. w. ist. vielleicht nicht unmöglich, 
diirfte aber wohl so bald nicht ersclieinen, wenn auch 
Lavater nocli durch zehn Quartbände schwärmen sollte«.
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i clet tredje, die Messiade, vänder han ren ta f honom 
ryggen. En m er lekande och mer utförd, men på 
samma gång groft gäckande, satir träffa vi i en så 
kallad anekdot från Helikon: die Rac/ie der Musen. 
Den är rigtad mot utgifvaren af schwäbischer Musen- 
alm anack , :;i mot hvars tredje årgång Anthologien 
uppträdde som rival. Musernas hämnd yttrar sig 
deruti att, för att undgå efterhängsenheten af sina 
påflugna förföljare, en af dem, på Febi inrådan, lå
nar sin drägt och sin lyra åt den ena af Furierna, som 
nn ganska riktigt af de unga »Dintenleclcer« tages 
för en af de nio. Följden af detta älskogsmöte 
blifver sedan en i otid född — poetisk almanach.

G. F. Stäudlin, kansli-advokat i Stuttgart, en flack 
poet, som inom Wiirtemberg liade uppliäfvit sig till chor- 
förare för sina medbröder i Apollo. Att en plötslig bryt
ning ägt rum mellan lionom och Schiller, ser man deraf, 
att denne till samma Musenalmanach, mot hvilken Antho
logien bildade en opposition, hade bidragit med ett af sina 
egna stycken: die Entziickung an Laura. Detta poem ut
kom samtidigt i begge kalendrarna, men hette i Antholo
gien, såsom redan är nämdt, die seligen Augenhlicke och 
företedde der en och annan olika läsart. I afseende på 
förenämda split yttrar Schiller i sin recension öfver An
thologien: »In der Vorrede wird auf den schwäbischen 
Almanach, als den Amtsbruder, spöttisch gescliielt. Der 
Herausgeber mag dem Herrn Städele nicht hold seyn und 
zupft ilm, wo er karm; mag er recht liaben oder nicht, 
uns missfällt diese beiderseits läppische Zänkerei«. Den
ne Stäudlin eller, som Schiller i sclnvabiskt diminutiv 
kallar lionom, Städele, var en broder till den bekanta 
theologen i Göttingen.
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Näst före denna uddiga katastrof har författaren på 
ett behändigt sätt vetat att rädda sig sjelf undan all 
delaktighet, ett försigtighetsmått, så m ycket m er på- 
kalladt som han sjelf var en af medarbetarne. *

a I sin helhet lyder ifrågavarande satir sålunda:
Weinend kamen einst die Neune 

Zu dem Liedergott.
»Iiör’, Papachen», rief die Kleine,

»Wie man uns bedrolit!

Junge Uintenlecker schwärmen 
Um den Helikon,

Raufen sieh, handthieren, lärmen,
Bis zu deinem Thron.

Galoppiren auf dem Springer,
Reiten ilin zur Tränk’,

Nennen sieh gar hohe Sänger,
Barden ein’ge, deuk’!

W ollen uns — wie garstig! — nöthen —
Ei, die Grobian!

W as ich ohne Schamerröthen 
Niclit erzälilen kann.

Einer briillt heraus vor Alien,
Sclireit: »»Ich fiihr’ das Heer!««

Schlägt mit beiden Fäust’ und Ballen 
Um sieh, wie ein Bär.

Pfeift wolil gar --  wie ungescliliffen! —
Andre Schläfer wach.

Zweimal hat er sclion gepfiOTen,
Doch kommt keiner nach.

Drolit, er komm’ noch öfter wieder —
Da sey Zeus dafur!

Vater, liebst du Sang und Lieder,
W eis’ ihm doch die Thur!«
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En ej mindre lekande och lika skarp satir 
hålles i sagan: die Journalisten und Minos. Den

Vater Pliöbus hört’ mit Laclien 
Ihren Klagbericht:

»W ollen’s kurz mit ihnen machen,
Kinder, zittert nicht!

Line muss ins liölFsche Feuer.
Gelf, Melpomene!

Leihe Kleider, Noten, Leier 
Einer Furie.

Sie begegn’ in dem Gewande,
Als wär’ sie verirrt,

Einem dieser Gaunerbande,
Wenn es dunkel vvird.

Mögen dann in finstern Ktissen 
An dem art’gen Kind

Ihre wilden Luste bussen,
Wie sie wiirdig sind«.

Red’ und That! — Die Flöllengöttin 
W ar sehon aufgeschmuckt.

Man erzälilt, die Herren hätten 
Kaum den Raub erblickt;

Wären, wie die Gei’r auf Tauben, 
Losgestiirzt auf sie —

Etwas will ich daran glauben,
Alles glaub’ ich nie.

Waren hubsche Jungens drunter!
Wie geriethen sie —

Dieses, Briider, nimmt micli Wunder —
In die Compagnie?

inne-
siiger

Die Göttin abortirt hernach;
Kam ’raus ein neuer — Almanach.
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sio- vara hämtad ur ett dagblad, som utgifves i de©
eviga qvalens rike. En allmän torka och vattubrist 
har uppstått i underjorden, och fran alla hall inlö

per cleröfver klagan:

Den Styr kann man durchwaten, 
Im Lethe krebset man,

Freund Charon mag sich rathen, 
Im Schlamine liegt sein Kalm.

Min os skickar ut afgrundens andar för att speja 
efter orsaken, som slutligen upptäckes ligga deruti, 
att en svärm skribenter slagit sig ner pa randen af 
Cocytus, alla ifrigt sysselsatta att med dess svarta 
fluidum ifylla sina tomma bläckhorn. Fångade i 
snaror, inställas de för Pluto, som vred spörjer 
dem efter stånd och hemvist. De erkänna sig nu 
vara tyska tidningsskrifvare och straffet blifver, att 
livar och en på Plutos befallning maste halla fram 
sin högra tum m e, den Cerberus, i blinken biter at:

Und nun, ilir guten Christen, 
Belierziget den Traum! 

Fragt ihr nacli Journalisten, 
So suclit nur ihren Daum.

D enna satir är visserligen, i ordets egentliga me
ning, bitande; men den biter, med löjet ännu kring 
läpparna. Allvarsammare ser den ut, som med ju- 
venalisk stränghet vänder sig mot die schlimmcn Mo- 
narchen. Dess uppsyn är grymt förtörnad: löjet
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liar leiuiiat rum för clet bittraste hån. Den skulle 
vara krossande och m ördande, 0111 den ej öfverbjöd 
sig sjelf i pathetisk styrka: den skulle träfTa säkra
re, om den mattade med mera lugn. Vi återfinna här 
samma konvulsiva häftighet, samma fanatiska öfver- 
drift, som i der Eroberer, och tro oss äfven io-en-o
känna den källa, hvarur den sednare till en stor 
dcd är hämtad. Die schlitnnien Monarchen är på- 
tagligen ett sidostycke till die F iirstengruft:  vi säga 
ej att Schiller har imiterat Schubart, vi förmoda 
blott, att Schubart har inspirerat Schiller. Till den
ne sclrw abiska lolkskald, da ännu i Schillers grann
skaj) smäktande inom fästningsmurarna på Hohenas- 
perg, kände han sig tidigt dragen lika starkt af sin 
mensklighetskänsla som at poetiska och politiska 
sympathier. * Särskilt anslog honom mäktigt clen

0 Schubart var mer ett musikaliskt än poetiskt geni, 
och lika mycket olFer för egna lidelser som martyr för 
politiska förföljelser. I öfrigt angloman och enthusiast 
för Klopstock, hvars Messias han gick omkring och de
klamerade — så länge han var på fri fot var han alltid på 
ambulatorisk — hade han genom sin folkskrift deutsche 
Chronik och flera af sina sånger gjort sig särdeles popu
lär: det fans en tid, då livarje gosse i Schvvaben kun
de hans Valermörder utantill. Vackrast klingar hans pa
triotism i (len omtyckta folksången: A u/ auf ihr Bruder, 
und seid stark. Mans inre bana gick, i samma rigtning 
som månget annat kraftgenies, från frivolitet till — my
sticism. Grunden för den sednare lades under det tio
åriga fängelse, hvars portar först uppgingo på förbön af 
konungen i Preussen.



ton af domsbasun, som i nämda Scliubartska dikt 
skallar öfver grifterna, der de sofva dessa jordens 

herrar,
»Die Hunde nur, und Pferd’, und fremde Uirnen 
Mit Gnade lohuten, — und Genie 
Und Weisheit darben liessen; denn das Ziirnen 
Der Geister sclireckte sie«.

Närmast synas både Schubart och Schiller ha lanat 
typen för sina dåliga m onarker fran atskilliga af 
de tyska duodes-staternas lyckliggörare. Deras jagt- 
nöjen påpekar äfven den sednare, och hånar deras 
jernsömn i grafven med en högst lifiig erinran om 
förlustelserna i skogen:

Siebenseldäfer! — o so hört die hellen 
llörner klingen und die Doggen bellen!

Tausendröhrig knallt das Jagdenfeu’r,
Muntre Rosse wiehern nacli dem Forste,
Blutig wälzt der Eber seine Stachelborste,

Und — der Sieg ist eur.

Författaren af die F iirstengru ft gör mot slutet en 
kompliment åt de bättre, ädlare furstar, dem Gud 
således icke »sur Nationen-Ruthe im Zorn zasam- 
menband«, hvaremot den yngre skalden ej vet af 
något sådant undantag; han skär dem alla öfver en 
kam, betraktar dem med hånlöje som theatraliska 
jättedockor, åt hvilka pöbeln klappar händerna och 
englarna hvissla, samt slutar med detta ljungande h o t:

Berget immer die erhabne Sehande,
Mit des Majestätsrechts Nachtgewande!
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Bubelt aus des Thrones Hinterlialt!
Aber zittert vor des Liedes Sprache;
Kuhnlich durcli den Purpur bolirt der Pfcil der Raelie 

Fiirstenlierzen kalt.
Att, såsom man trott, detta poem särskilt skulle 
syfta på hertig Carl af W iirtem berg, är ej sanno
likt. Schiller tog sitt ämne vida allmännare, och 
under inflytelsen af tidehvarfvets republikanska ideer. 
Mellan honom och hans hertig hade dessutom då 
ej ännu den brytning inträdt, som hade till följd 
hvad han kallar seine Enlschwäbung. * Troligt är 
likväl, att, i förening med die Räuber, sådana dik

* Schillers llykt ägde först rum i Sept. 1782. Ännu 
aret förut, och således samtidigt med die sehlimmen Mo- 
narchen, införde han, i den af honom en kort tid redi
gerade Mäntlersche Zeitung, ett ganska vänligt lofqväde: 
A uf die gluckliche Wiederkunft des Herzogs Karl von Wiir- 
temberg, livaruti han, bland annat, tillspörjer republikerna, 
om de ej gerna skulle bära kedjornas tyngd, om de nne  
vore deras herrskare:
E r kommt zuruck, bringt Gluck fiir seine Kinder 

Von V ölkern mit, die er gesegnet sah.
Der Fruhling fliegt voran, sein herrlicher Verkunder. 

Jauchzt, Biirger, jauclizt! — Karl und der Lenz ist da.

S a g , Ausiand, sehielst du nicht mit neid’schen Blicken 
Auf Wiirtembergs gliicksel’ge Hiitten her?

Triigt ilir nicht gern die Ketten, Republiken,
W är euer Herrsclier — Er?

Sprecht, Nachbarn, sprecht — Ihr liabt Ilm selbst gesehen! — 
W er tadelt noch der Wurtemberger Stolz?

Es ist gerecht — Ihr miisst es selbst gestehen! —
Wir haben Ihn — und spotten eures Golds.
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ter, som den ifrågavarande, i sin mån bidragit till her
tigens bekanta maktbud, att Schiller, vid fara af 
fästningsstraff, ägde att af hålla sig från allt skrift- 
ställeri, som ej rörde sig inom medicinska ämnen.

Ä nnu tvenne dikter i Anthologien äro erkändt 
af Schillers hand: die W internacht och Hymne an 
den Unendlichen. Den förra, författad en stilla mån
ljus vinternatt, återkallar bilder och minnen från 
gossåren och skolan. Den målar hur de fordna 
gossarna, som svurit öfver Terentius »trotz Herrn 
Minellis Noten*, och svettats i landtexamen, när de 
hörde sina namn uppropas af rektor, nu, hvar på 
sitt håll, sitta förnöjda och glada vid sina ölkrus i 
blåa moln af knaster. Dikten, som under skäm
tets lätta slöja andas huslig frid och förnöjsamhet, 
slutar med en anspelning på författarens eget yttre 
läge och inre sträfvande:

Nun liegt diés all iin Nebel hinter’in Riicken,
Und Bube lieisst nun Mann,

Und Friedrich schweigt der weiseren Perriicken,
Was einst der kleine Fritz gethan.

Man ist — potz gar! zum Doktor ausgesprochen, 
Wolil gar — beiin Regiment!

Und hat vielleiclit — docli nicht zu friili — geroclien 
Dass Plane — Seifenblasen sind.

Haueli immer zu — und lass die Blasen springen. 
Bleibt nur dies Herz noch ganz!

Und bleibt mir nur — errungen mit Gesängen —
Zum Lohn em deutselier Lorbeerkranz.
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I Hymne an den Vnendlichen se vi det religiöst- 
sublima ännu en gång utkräfva sitt otFer från skal
dens strängar. De ljuda här, som vore de lånade, 
om ej från Davids gudavigda, dock från Klopstocks 
högstämda harpa. Men denna stämning förklingar 
med dessa toner: de äro hans sista af religiös lofsång. 
Det oändliga upphör Schiller att, såsom här, direkt be
sjunga; han börjar först nu rätt att för dess idé lefva 
och verka. Hymnens strof byggnad är densamma, men 
afseende på rimmen ej så regelsträngt genom förd, 
som i Grösse der W elt, der öfverhufvud det tekti- 
ska visar en högre grad af utbildning. I den tryckta 
samlingen af skaldens verk är denna hymn ej upp
tagen. *

° För de läsare, som ej haft tillfälle att se den i nå
got af snpplementerna till Sehillers skrifter, vare sig af 
Holfmeister, Döring, ViehofF m. 11., inå den här finna en 
p lats:

Zwischen Himmel und Erd’, lioch in der Lufte Meer,
In der Wiege des Sturms trägt mich ein Zaekenfels; 

Wolken thiirmen 
Unter mir sicli zu Sturmen,

Scliwindelnd gaukelt der Blick uinlier,
Und icli denke dicli, Ewiger.

Deinen schauernden Pomp borge dem Endliehen, 
Ungeheure Natur! du der Unendlichkeit 

Ries ento eliter!
Sei mir Spiegel Jehovah’s!

Seinen Gott dem verniinft’gen Wurm 
Orgie präclitig, Gewittersturm!
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H ärm ed afsinar för en längre tid Schillers ly
rik. I det närmaste således innesluter och afslutar 
Anthologien dess första period. Med denna paral
lel och i många fall homogen, löper den dramatiska: 
die Räuber  hade föregått Anthologien, den efter
följdes ännu samma år (1782) af Fiesco, året der- 
efter af Kabale nnd Liebe. Blott i ett par tillfällig- 
hets-dikter * och ett satiriskt qväde, samtidiga 
m ed sistnämda skådespel, höra vi, såsom till afsked, 
ännu en gång den lyriska strängen. Den vibrerar 
sedan ej åter, förrän ett par år sednare (1785), 
men då vida renare, klarare, säkrare: det är med 
hym nen an die Frende, som Schillers lyrik jublande

Horcli! er orgelt — Den Fels wie er herunterdröhnt! 
Brullend sprielit der Orkan Zebaotli’s Namen aus. 

Hingeschrieben 
Mit dem Gr i Hel des Blitzes:

Kreaturen, erkennt ihr inicli?
Schone, Herr! wir erkennen dich.
Todesfeier am Grabe v. Riegers och Hochzeitgedicht 

auf die Verbindung Ilenviettens. v. Rieder dog 1783 som 
kommendant på Holienasperg. Ilenriette var en ung dame, 
uppfostrad hos Schillers väninna, fru v. Wolzogen, på 
hvars egendom Bauerbacli vid Meiningen skalden, vid en 
tid , då han såg sig öfvergifven af hela verlden, fann en 
gästfri tillflykt under sju månader, från November 1782.

00 »Wunderseltsame Historia des beriihmten Feldzuges, 
als welchen llugo Sanherib, König von Assyrien, ins Land 
Juda unternehmen wollte« m. m. en satir öfver de krigs- 
anstalter, som Sachsen Coburg 1783 gjorde mot Sachsen 
Meiningen.
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öppnar sin andra period, det är med dikter, såda
na som die designation, der K am p Jr, die unuberwind- 
liche Flotte, die G ätter Griechenlands och die Kiin st- 
ler, han densamma fortsätter, under det på dramats 
område Don Carlos är hans fleråriga hufvudarbete.

o

— A ter en lång, en nära sexårig tystnad: skalden 
har fördjupat sig i theorierna, han har förälskad 
glömt sig q var hos historien, och tjusta förnimma 
vi, för resultaterna både af hans tanke och häfde- 
forskningar, en framställningsform ädel och genom
skinlig som demantens vatten, en prosa haltrik och 
klar som flytande silfver; men skalden såsom sådan är 
dock borta, lyran är stum, kothurnen hvilar. Plöts
ligt (1795) träder han åter fram, och nu i en fullmog
nad, en glans, som slår oss med beundran. Nu 
ana vi hvar skalden undertiden har varit, och när 
Zeus sjelf spörjer honom derom, gläde vi oss att förstå 
hela betydelsen af svaret: ic h w a r — bei d ir ."  K on
sten har gått i schola hos den högre Visheten, och full- 
myndig firar den nu, elysiskt svärmande, sina sköna fe
rier, sin rika högsommar. Schillerska poesien har trädt 
in i sitt sommarsolstånd: det är dess tredje — dess sista 
period. Nu, under dagligidé-utvexling med Goethe, 
strömma sånger på sånger: än företer lyriken skön- 
hetsprof af alla sina arter, än synes ett ögonblick 
den episka poesien vilja på fullt allvar fasthålla skalde-

Läsaren erinrar sig die Theilung der Erde.
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heroen som heros-skald, men han sliter sig nr hen
nes armar och kastar sig i dramats. Uteslutande 
lefver han nu för sin konst; tänkaren, historieskrif- 
varen ha uppgått, ha förklarats i skalden, och kring 
dennes alltför snart öppnade graf * står en talande 
grupp af scenens mest fulländade gestalter: W allen
stein och Maria Stuart, Jungfrun af Orleans och 
Wilhelm Tell.

Blott till den Schillerska poesiens förgårdar har 
vår betraktelse denna gång fört oss: hvem vet ej 
att inom dem upplåter sig en praktträdgård, så häg
nad af både gratier och sånggudinnor, att gransk
ningen der knapt vågar sig in ? Men äfven under ge
nomvandringen af den fria vildmark, som ligger 
utanför, har vår skönhetskänsla ej saknat intryck 
af den njutning, som all vår skänker, äfven om 
den ej b juder ögat andra rosor än vilda. A f skön
hetens tempel ha vi ännu blott sett den yttre por
tiken småningom resa sig, men dess djerfva dimen
sioner låta oss redan ana den blifvande byggnadens 
Storlek. Hvad Schiller redan lagt hand vid, är blott 
att anse som materialet för livad som komma skall; 
hvad han lnttils skapat har en egen makt att fäng
sla vårt intresse, det har ingen att väcka vår be
undran. Denna spara vi åt den ä l d r e  Schiller.

’ d. 9 Maj 1805.



Ingen har strängare än han bedömt den yngre * 
och agat hvad hos denne, både ur ethisk och poe
tisk synpunkt, kunnat visa sig tvetydigt:'"" för ingen 
har det slutligen vackrare lyckats att försona lifvet 
med konsten och tillvägabringa harmoni mellan men- 
niskan och skalden.

* Schiller, i Vorerinnenmg till andra delen af sin Ge- 
dichtsammlung, 1803, kallar sjelf sina ungdomsdikter nvil- 
den Produkte eines jugendiiclien Dilettantismus, unsiche- 
ren Versuche einer anfangenden Kunst« men — tillägger 
han — »sie sind schon ein verjährtes Eigent-hum des Le- 
sers, und selbst das Fehlerhafte bezeiclmet wenigstens eine 
Stufe in der Geisieibildung des Didders«.

00 I förra fallet må här blott påpekas den unga skal
dens lättsinne att vid alla tillfällen recensera sig sjelf. 
Den skärpa, livarmed han härvid onekligen förfor, nöd
gas man till en del sätta på räkningen af anonymitetens 
bibehållande. Han är här, som i mycket, ännu Bursdi.




