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i några få raska drag sjelfva måla både hvad de, 
hvardera för sig, voro , och hvad d e , hvardera för 
sig, i skilsmässans stund kände. Andromache spör
je r  H ektor, om han då för evigt vill slita sig från hen
ne, i det han störtar sig ut på detta stridsfält, der 
den oåtkomliga iEaciden, * att försona den stupade 
Patroklus, gräsligt faller sina offer. »När den mör-

* Achilles, sonson af JEacus. Uttrycket: mit den 
unnahbarn Händen har Schiller sannolikt hämtat från 
Voss, som så öfversätter det Hoineriska: äanroi.
Schiller begynte ej förr, än då lian redan i sju år varit 
Professor i Jena, att studera sig in i grekiska språket, 
enligt hvad man finner ur ett hans href till Wilh. v. Hum
boldt, daterad t d. 9 Nov. 1796. Han yttrar sig deruti nu 
på fullt allvar hafva beslutit livad han länge haft i sin
net, »das Griechische 7,u treiben«. »Icli wiinschte vor- 
ziiglich, ausser einer guten Grammatik und einem solchen 
W örterbuch, eine Schrift an der Hand zu haben, worin 
auf die Methode bei diesem Studium und auf das Eigen- 
thiimliche bei dieser Sprache hingewiesen wind*. Det visar 
sig liäraf, att han hvarken i latinskolan eller vid Carls-aka- 
demien ens tillräckligt inhämtat elementerna af detta språk. 
Hans tyska öfversättning af Euripides’ Iphigenie i Aulis, 
införd i sjette och sjunde häftena af Thalia 1789, bär 
nogsamt spår af att ej vara gjord från originalet. En 
ordagrann latinsk och två franska öfversättningar, Bru- 
moys och Prevots, lågo till grund för den. Afven de sce
ner u r »Fenisiskorna#, som, öfversatta på femfotade jarn- 
ber, han i Thalia s. å. införde, återgåfvos efter en orda
grann latinsk version af en filolog (Professor Nast) i 
Stuttgart. Huru han, sin obekantskap med språket oak- 
tadt, tidigt med förkärlek valde helleniska ämnen, visa 
bäst stycken sådana, som die Götter Gricchenlands m. fl.
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ka tartarcn uppslukar dig, — t Ilägger hon — hvem 
skall väl sedan lära din spädi son att kasta spjut 
och vörda gudarna ?« Hon inligger i dessa ord på 
en gång ett vädjande till hans känslor som far. ett 
uttryck af sitt eget moderliga bekym m er, och en 
sammanfattning af hufvudpunkterna i det trojanska 
hjeltebarnets fysiska och psykiska uppfostran. Vid 
denna första strof bör anmärcas, att Schiller, med 
eller mot sin vilja, här afvikit från H om er och til
låtit sig en anakronism, då han förlägger ifråga
varande afsked efter det stadinm i striden, då Pa- 
troklus fallit och Achilles, för att hämnas hans död, 
uppträdt som deltagare i kriget. Om skalden gjort 
detta afsigtligt, har det sannolikt varit för att, genom 
den concentrerade förespeglingen af hvad som 
förestod, förhöja känslan af afskedets betydelse. 
Vid omarbetningen har han dels i strofens början 
rättat några tekniska fel (första raden var under- 
mätig, will st dich en kakofoni, och ev treis sen ett fel
aktigt rim mot Eisen) ,  * dels i slutet utbytt Xanthus 
mot Orkus, en förändring, som onekligen var en 
förbättring, då Andromaches förutsättning, att Hek-

Förut: W illst dicli Hektor mir entreissen,
W o des iEaciden mordend Eisen m. m.

Nu: Will sich Hektor ewig von mir wenden,
Wo Achill mit den unnahbarn Händen m. m.

e0 Förut: Wenn hinnuter dich der Xanthus schlingt. 
Nu: Wenn der finstre Orkus dich verschlingt.
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tors lik skalle uppslukas af förstnämda, i Trojas 
närhet rinnande flod, icke ens såsom profetia hade 
någon sanning.

D en andra strofen, soin i die Räuber har föl
jande ordalydelse:

Tlieures Weib, gelf, liol’ die Todeslanze,
Lass’ inich fort zum wilden Kriegestanze!
Meine Scliultern tragen Ilium.
Ueber Astyanax unsre Götter!
Hektor fällt, ein Vaterlands-Erretter,
Und wir selin uns wieder in Elysium.

befinnes sålunda förändrad:
Tlieures Weib, gebiete deinen Tliränen!
Nacli der Feldsclilacht ist mein feurig Sehnen, 
Diese Arme schutzen Pergamus.
Kämpfend fiir den heil’gen Herd der Götter 
Fall’ ich, und des Vaterlandes Retter 
Steig’ ich nieder zu dem styg’schen Fluss.

Add jemlörelsen mellan dessa begge läsarter, 
kan man ej annat än, i strofens första hälft, gifva 
företräde åt den äldre. Den har ovedersägligen nå
got vida mer rörligt och energiskt: den imperativa 
formen målar träffande hjelteifvern, och det är med 
Priam i sons sjelfkänsla vida mer förenligt, att han 
känner Trojas öde hvila på sina skuldror, än att 
han blott yttrar, det »hans armar skydda staden «, 
— något som äfven den ringaste trojanska krigare 
med viss rätt kunde säga. Deremot kräfde visser
ligen strofens sednare hälft de rättelser, som den

8 » S  »  » ä s » » » » S S » * » - » » *  s s B J i i S H M a a a a a a a n fta  ̂  ,4'l



fatt ( A styanax  var ett svårt qvantitetsfel, och sista 
raden öfvermätig); skada blott att, genom dem, allt 
i Hektors svar, som rörde hans känslor som far, 
nu bortfallit.

De begge sista stroferna ha blifvit m indre för
ändrade. I den tredje har Schiller blott utbytt o r
det einsam mot miis sig, * och i den fjerde gifvit 
första raden en versfot, som saknades, samt än
drat verbet ras t  till tobt, som, då det äfven uttryc
ker det hörbara i stridslarmet, bättre passar till det 
föregående horch.

Slutstrofen gör onekligen djupt intryck genom 
rhytm ens ökade spänstighet, känslans stigande vär
me och det effektfulla upprepandet af H ektors dyra 
försäkran, att hans kärlek ej skall dö i Lethe, till 
gensvar på Andromaches yttrade farhåga härför. I 
denna försäkran ligger dock måhända något alltför 
chevalereskt för att rätt passa i den trojanska heroens 
munii: Hektors känsla är väl mycket m oderniserad. 
Den homeriske Hektor, som öfverhufvud ä r något

Förut: Einsam liegt dein Eisen in der Ilalle,
Nu: Miissig liegt m. m.

Förut: All mein Selmen, all mein Denken
Soil der schwarze Lethefluss er trän k en,

Nu: All mein Selmen will ich, all mein Denken
ln des Letlie stillen Stroin försenken; 

Grammatikaliskt må anmärkas, att Schiller brukar ordet 
Lethe maskulint. Matthisson har deremot: nvo die heiTge 
Lelhe wall fa.



vida m er än han här hinner visa sig; vara, o rdar ej 
om något slikt, och Andromache sätter det ej heller 
i fråga; men, hur djupt än hans makas och leende 
sons öde går honom till sinnes, ber han henne åter
vända till sländan och väfven samt se till, att de 
tjenande tärnorna sköta sitt kall. E 11 hvar, som 
med förtjusning dröjt vid den oöfverträffliga tafla, 
der H om er målat denna afskedsscen, skall visserli
gen i Schillers flyktiga teckning sakna m er än ett 
lefvande och rörande drag; men detta hindrar ej 
att teckningen, såsom sådan, såsom ett blott poe
tiskt utkast, såsom en reminiscens ur Iliaden, alltid 
behåller sitt stora värde och, i hufvudsaken trogen, 
i utförandet d je rf och snillrik, redan förråder den 
växande mästarhand, som snart skulle lemna sam
tid och efterverld ännu m er att beundra.

Mot slutet af sin lefnad återfördes af en tillfällig
het Schiller till spekulativ konstbetraktelse at sam
ma ämne, som han i unga år besjungit. Goethe, i 
förening’ med ötriga m edarbetare i tidskriften dieO O
Propylaeen , hade, till den inhemska konstens upp
muntran och befordran, fran ar 1709 utsatt ett är
ligt pris för den bästa teckning öfver tvenne af dem 
uppgifna ämnen. Det ena af dessa ämnen blef föl
jande året Hektors och Andromaches afsked. Schil
ler skref, på Goethes uppmaning, * en kritik öfver

° Jfr Schillers svar till Goethe, dateradt W eimar d. 
13 Sept. 1800.
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de inkomna tällingsförsöken, i form af b ref an den 
Herausgeber der Propylaeen. Det saknar ej in
tresse att i denna uppsatts — den enda man af 
Schillers hand äger öfver den bildande konstens 
mer praktiska sida — sammanställa de fordringar 
han gör af den grafiska konsten med det sätt, hvar
på han fordom sjelf i en poetisk bild sökt lösa ena
handa uppgift.

I die Räuber, denna dram så full af vidunder
ligheter, är Amalias karakter — den enda qvinliga, 
som i stycket förekommer, — oklar och, från bör
jan till slut, onaturlig. Författaren hade, enligt hvad 
han sjelf yttrar, långt innan han lärt att i lifvet 
känna menniskorna, företagit sig att från scenen 
skildra dem, och nämda karakter vittnar bäst, att 
hans menniskokännedom var i afseende på det qvin
liga slägtet ännu ofullständigare än i afseende på 
det manliga. Till Amalias besynnerligheter kan räk
nas, att, när förhänget gått opp för tredje akten, hon 
till lutan sjunger ett poem, som i de mest glödande 
hyperboler uttrycker saknaden efter hennes älskare 
och minnet af hans skönhet, hans eldiga omfam
ningar, hans brinnande kyssar. De förra voro —

Se Schillers Werke, XII bandet. Priset, trettio duka- 
ter, tillerkändes prof. Job . Aug.  N a h l  i Cassel, en må
lare, ofta i Goethes skrifter omnämd, »m der römisch 
antiken Schide zu schöner Form und reinlichster Ausfiihrung 
gebildefa. Jfr Goethes Werke. XXXI. 117, sed. uppl.
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sjunger lion — ein wiithendes Entziieken, de sednare 
ein paradiesisch Fiihlen. Denna plötsliga bikt för
vånar åhöraren så mycket mer, som han hvarken 
haft eller vidare får någon anledning att hos den 
unga, oskyldiga flickan förutsätta en empirisk be
kantskap med det sinnesrus, hvars detaljer hon här 
med en kännarinnas hela noggrannhet och i en så 
passionerad ton beskrifver. Poemet har emellertid 
bibehållit sin plats i dramen, och jemväl, med nå
gon förkortning, intagit en bland de lyriska dikterna, 
der den erhållit den något oegentliga titeln A m a lia . 
Första versen lyder så:

Sehön, wie Engel voll Wallmllas Woime,
Scliön vor alien Jiinglingen war er,

Iiimmliscli mild sein Blick, wie Maiensonne, 
liiickgestrahlt vom blauen Spiegelineer.

Den sista bilden är lika vacker som innehålls
rik. Detsamma kan ej sägas om bilden i strofens 
b ö rjan : schön wie Engel voll Walhallas Wonne. Den 
klingar bra, men säger föga. Man vet egentligen 
0111 Walhalls »englar« ingenting. Med den nordi
ska mythologien synes i allmänhet Schiller ej hafva 
varit närmare förtrogen: Walhalla är det enda namn 
derutur, som i hans skrifter någonsin förekommer, 
och äfven detta blott här och på ett enda ställe till. * 
A ndra raden är mot slutet i metriskt afseende fel-

l eine Leichenfantctsic förekommer uttrycket: nn
Walhallas Ru/v>.



aktig, likasom i den nu följande strofen, hvilken i 
de lyriska dikterna blifvit utesluten, tred je  raden 
befinnes vara öfvermätis::

Sein Umarmen — wuthendes Entzucken —
Mächtig feurig klopfte Herz an Herz.
Mund und Ohr gefesselt — Naclit vor unsern Blicken — * 
Und der Geist gevvirbelt liiminelwärts.

Bibehållna äro derem ot stroferna:

Seine Kiisse — paradiesisek Fiihlen!
Wie zwo Flainmen sicli ergreifen, wie 

Harfentöne in einander spielen 
Zu der himmelvollen Harmonie —

Stiirzten, flogen, ras’ten 00 Geist und Geist zusammen, 
Lippen, Wangen brannten, zitterten,

Seele rann in Seele — Erd’ und Himmel selnvaimnen 
Wie zerronnen um die Liebenden!

Ltan att misskänna eller förbise de äfven härfram -

»Nacht verschlingt den Quell des Liclits« heter det i 
Entzilckung an Laura, der skalden med lika pathos må
lar samma Qualenentzticken och Paradieses-schmerzen.

I de lyriska dikterna är uttrycket rasten mildradt 
till schmolzen, som bättre passar till bilden af de begge 
harpotonernas förening. Med uppoffring af ett bland de 
tic verberna hade raden befriats från en öfverflödig vers
fot. För sitt tata bruk af asyndeton ägde Schiller ett 
vådligt föredöme i Klopstoek. F r s junde sången af den
nes Messiad erinrar sig måhända läsaren en rad så ly
dande:
»Sie stiirmten, ruften, standen, weinten, staunten, ver-

fluchten, segneten«.
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skymtande dragen af krattfull genialitet, måste man 
dock medgifva, att i en erotik, så brusande som 
denna, skönhetens rena källa visai sig något upp
grumlad. Hvad som här gör ett lentaf \ 1d11gt in
tryck , är emellertid, såsom redan är antydt, det 
oqvinliga hos Amalia att sjclf, pa ett satt, som sna
rare är hysteriskt än elegiskt, utqväda sin vilda li
delse. Styckets slutstrof vore vacker, om den ej 
vanpryddes af sådana uppskrufvade talesätt, som 

stöhnen och wimmern;

Kr ist liin — vergebens, acli! vergebens 
Stöhnet ihm der bange beufzer naeb!

Kr ist hin, und alle Lust des Lebens 
Wimmert bin in ein verlornes Ach!

Med nog mycken förkärlek synes Schiller i 
sina äldre dikter ha nyttjat sistnämda interjektion 
substantivt, och denna otta återkommande enallage 
bidrager i sin mån att öka enformigheten i hans ut
tryckssätt. Man kan nemligen anmärka, att detta i 
allmänhet, under denna tidpunkt, rör sig inom en 
temmeligen trång krets, så att det otta förefaller, 
som om skalden kopierade sina egna ordställningar. 
Så möte vi här ett verlornes Acli, i »Elysium« ett 
jegliches Ach , i »Leichenfantasic« ett heulend Ach, 
i »Elegie auf dem Tod eines Junglings« ett jamm ernd 
Ach , i »Gruppe aus dem Tartarus« ett qnalerpress- 
tes Ach o. s. v., och öfverallt hvilar såsom här 
rimmet på nämda interjektion.
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Innan vi vanda oss bort från detta poem , må 
det anmärkas, att, hvad Amalia visar sig vara för 
Carl Moor, är i Byrons Corsair Medora för sin 
högskottska Laird, Conrad. Men ännu m er i öo-o-o
nen fallande är likheten mellan de begge hufvud- 
hjeltarnas karakterer, i deras polemiska rigtning mot 
den sociala verlden och begges deraf utspringande 
extravaganser. Äfven Conrad samlar slutligen om
kring sig en skara af bofvar, och grundar, såsom 
deras öfverhufvud, en röfvarstat på en af de cykla- 
diska öaina. Jemförelsen mellan die Räuber och 
the Corsair ger i flera foil en ökad betydelse åt 
Goethes vink om det myckna, som hos Schiller 
och B v ron är homogent, när man nemligen sam
manställer den enes skaldenatur i dess första uppen
barelser med den andres, lifvet igenom, konseqvent 
bibehållna.

Get ä i, föi att nu aterkomma till die Räuber, 
ej Amalia ensam, som der sjunger dialoger med 
soloröst. I fjerde akten föredrager äfven Carl Moor 
en sådan till sin luta, en dialog nemligen mellan 
Brutus och Caesars skugga. Denna rom arsång har 
flera vackra ställen, men dess eget är här förfeladt, 
och motiveras blott svagt af Moors uttryck näst 
föl ut. »ich muss mich zuriickluIlen in meine R ra jt^ .
I tekniskt alseende är den Ilehtors Abschied vida 
underlägsen. — Det enda af sångstyckena, som kan 
sägas vara fullt på sin plats, är röfvarnes clior i
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samma akt. Den har karakter, och den målar hvad 
den skall, visserligen i en rå stil och grofkorniga 
färger, men med slående sanning och dramatiskt lif. 
Mera ett skrål än en sång, skildrar den dock sär
deles åskådligt, i dess högsta potens, brottets vilda 
lustighet hos dessa skogens äfventyrare, som i mun
ter chorus uppstämma:

»Morgen hangen wir ain Galgen,
Drum lasst uns heute munter seyn«.

Å t hjelten i sitt röfvardrama eller, såsom lian i bör
jan kallade honom, »den förlorade sonen«, ' har 
Schiller äfven upprest en lyrisk ärestod: Monument 
Moors des Räubers. I ett slags rhytmisk lapidar- 
stil sjunger skalden här hans högtidliga själamessa, 
som det tyckes, på sjelfva galgbacken, och ger på 
samma gång en ethisk utläggning af hans karakter 
och en didaktisk sens moral åt ungdom i allmänhet. 
D å denna dikt ej fins i den tryckta samlingen, men 
bär en för ifrågavarande period karakteristisk stäm
pel, må den här återgifvas i sin helhet, helst den, 
oaktadt sin formlöshet, hvarken saknar flygt eller 
djerfva tankar:

° Der verlorene So/m var den titel Schiller först äm
nade gifva sitt skådespel. Att den bibliska parabeln 
föresväfvat skalden, och från början inverkat på kontra
sten i de beggc brödernas bjerta karakterisering, är lätt 
att skönja.
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Vollendet!
Heil dir! Vollendet!
Majestätisclier Sunder! *

Deine furchtbare Rolle vollbracht.
Holier Gefallener!

Heines Geschleehts Beginner und Ender!
Seltner Solm ibrer schrecklichsten Laune,
Erliabner V e r s t o s s  der Mutter Natur!
Durcli wolkigte Naebt ein präehtiger Blitz!
Hui! hinter ihm schlagen die Pforten zusannnen!
Geizig schlingt ilin der Rachen der Naclit!

Zucken die Völker 
Unter seiner Verdcrbenden Praclit!

Aber Heil dir! vollendet!
Majestätisclier Sunder!

Heine furchtbare Rolle vollbracht!

Modre — verstieb’
In der Wiege des offnen Himmels!
Furcliterlieh jedem Sunder zur Schau,

W o dem  T h r  on g e g e n i i b e r  
H e i s s e r  R u h m s u c h t  f u r c h t b a r e  S c l i r a n k e  s t e i g t !  
Sielie! der Evvigkeit libergibt dicli die Schande!

Zu den Sternen des Rulnns 
Klimmst du auf den Schultern der Schande!

Rinst wird unter dir auch die Schande zerstieben,
Uud dicli reicht — die Bewuuderung.

Man ihågkominer liär skaldens yttrande i sjelf- 
kritiken öfver sin dram: »Räuber Moor ist nicht Hieb, 
aber Mörder* nicht Schurke, aber Ungelieuer. Hie gräss- 
lichsten seiner Verbrechen sind weniger die Wirkung 
bösartigen Leidenschaften, als des zerriitteten Systems 
der Guten«.
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Nassen Auges an deinem schauernden Grabe 
Manner voriiber —

Freue (lich der Thräne der Manner,
Des Gcriehteten Geist!

Nassen Auges an deinem schauernden Grabe 
Jiingst ein Mädelien voriiber,
Hörte die furclitbare Kunde 

Deiner Thaten vom steinernen Herold,
Und das Mädchen — freue dich! freue dich! — 

Wisebte die Thräne nioht ab.
Feme stand icli — sail die Perle fallen,

Und icli rief ihr: Amalia!

Junglinge! Jiinglinge!
Mit des G e n i e s  gefahrlichem Aetlierstrahl 
Lernt behutsamer spielen!

Störrisch knirscht in den Ziigel das Sonnenross;
W ie’s am Seile des Meisters 

E rd’ und Himmel in sanfterem Schwunge wiegt, 
Flammt’s am kindisclien Zaume 

E rd ’ und Himmel in lodernden Brand!
Unterging in den Triimmern

Der muthwillige Phaeton.

Kind des himmlisclien Genius,
Gliiliendes, thatenlechzendes Herz!

Reizet dich das Malil meines Räubers?
War, wie du, gliilienden, thatenleclizenden Herzens, 

War, wie du, des himmlisclien Genius Kind. 
Aber du läclielst und gelist —

Dein Blick durclifliegt den Raum der Weltgescliichte, 
Moor, den Räuber, findest du nicht —

Steh’ und läehle nicht, Jungling!
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Seine Simde lebt — lebt seine Schande,
Räuber Moor nur — ihr Name nicht.

Att skalden sjelf fastat särskilt vigt vid detta origi- 
nella requiem, visar sig deraf, att denna dikt är den 
enda i Anthologien, till hvilken han angifvit sig som 
författare. Denna poetiska kalender, * som han till 
början al aret 1782 utgaf i förening med några jem n- 
ariga vitterlekare, ** innehåller, utom nämda dikt, en

Anthologie auf das Jahr 1/82. Den uppgifves på 
titelbladet vara tryckt »m der Buchdruckerei zu T o b o l 
sk  o«, men var det i sjelfva verket hos Metzler i Stutt
gart. Vignetten är ett Apollohufvud, och dedikationen: 
»Meinen Prin/ipal, dem Tod, zugeschrieben®- I det af 
Sduller föifattade Sendschr eiben, som öppnar boken, och 
hvaruti den förklaras vara eine sibirisclie Blumenlese, he
ter det bland annat: »Wenn eure Homeren iin Sclilafe 
reden, und eure Herkules Mucken mit ihren Keulen er- 
schlagen: wenn jeder, der seinen bezahlten Schmerz in 
Leichenalexandriner auszutropfen versteht, das fiir eine 
Vokation auf den Helikon auslegt; wird man uns Nord- 
ländern verdenken, mitunter auch in den Leierklang der 
Musen zu klimpern?«

Petersen, Pheiffer, grefve Zuccato, m. fl. Detta 
poetiska brödraförbund var en fortsättning af det redan 
vid ( arlsakadeinien stiftade, der Schiller som dramaturg 
hade debuterat med der Student von Nassau och Kosmus 
von Medicis. Begge styckena, det sednare till innehåll 
och plan en etterbildning at Julius von Parent, blefvo se
dermera af författaren sjelf förstörda, sedan han dock ur 
Kosmus använd t atskilliga situationer för die Tiäubcr. Un
der planen till denna sista dram hade han yttrat till sin 
skolvän ScharlFenstein: » Wir wollen ein Buck mack en, das 
aber durch den Henker absolut verbrannt iver den muss«.
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mängd andra af hans hand; men för alla dessa sednare 
har han begagnat pseudonyma signaturer. * Samtliga, 
med undantag af en enda, äro de alster af hans vittra 
produktivitet under loppet af 1781. Samma ar utgaf 
han isärskilt tryck der Venustvagen, en mot vällusten 
rigtad, rapsodisk och derjemte oformligt lång stratfdikt, 
hörande till den poesiens art, som Schiller på ett annat 
ställe : kallat pathetische Satire. Den bar mer glöd 
än värm e, och brister sjelf i den ethiska renhet, 
för hvilken den med hånets vapen fäktar. Den sinn
liga vällusten, personifierad i en Phrynes gestalt, 
framhålles här i en grof, stundom vämjelig, natur
sanning. Man kan ej undgå att ana dess samman
hang både ined den unga författarens egna empi
riska rön och med hans pathologiska studier. Den Ve- 
nusvagn, hvarom här är fråga, är allsicke den, för 
hvilken Cypria spänner sina dufvor ; den är ett nes
ligt fordon för en Venus v u l g i v a g a ,  »sckimpflick 
hergetragen von des Pöbels larmenden Hussak«. Hon 
ställes till rätta för sina många brott, hvarvid mo
narkers, [»resters, juristers, ynglingars och gubbars 
delaktighet kommer i dagen, och hon dömmes 
slutligen att på schavotten få af bödeln ordet död

° Mer är fyrtio dikter i Anthologien äro bevisligen 
af Scliiller. De signaturer, lian der begagnat, äro ömsoin 
M ., O., P ., v. R., Wd. och oftast Y.

00 I sin esthetiska af handling: ilber naive und senti
mentale Dichtung.
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m ed eldgriffel inristadt på sitt anlete; dock fortfar 
hon, äfven så b ran dm ark t, att i verlden drifva sitt 
spel. Hvad stilen i denna dikt beträffar, är den ej 
så litet anstucken af ämnets gift; likväl, långt ifrån 
att vara blek, har den en kraftig, fast ofta osmak
lig, ko lorit Mer sin författare värdig blifver den 
mot slutet, som jemväl i sinnrik lek uttrycker en 
skarp satir. *

Afven bland de Schillerska dikterna i Antho- 
logien finner man åtskilliga, som kunna hänföras

Det lyder så:
So gebot der vveise Venusriehter.

Wie der weise Venusriehter hiess?
Wo er wolmte? wunscht ihr von dem Dicliter 

Zu vernehmen — so vernelimet diess:

Wo noch kein Europersegel brans’te,
Kein Columb noch steuerte, noeli kein

Cortez siegte, kein Pizarro haus’te,
W ohnt auf einein Eiland — er allein.

Dichter forschten lange nacli dem Namen — 
Vorgebirg’ des Wunsches nannten sie’s;

Die Gedanken, die bis dahin sehwamincn,
Nannten’s — das verlorne Paradies.

Als vom ersten Weibe sicli betrugen
Liess der Manner erster, kam ein W asserstoss,

Riss, wenn Sagen TIelikon’s nicht liigen,
Von vier Welten diese Insel los.

Einsain schwimmt sie im atlant’schen Meere.
Manches Schiff begriisste schon das Land;

Aber ach — die scheiternde Galeere 
Liess den SchifFer todt. am Strand.


