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till ofvanuämda klass af pathetisk satir: de öfriga, 
med undantag af en enda hymn, äro dels satiriska 
epigrammer, dels finnas nagra af ett mer objektivt 
innehåll, samt slutligen andra — och dessa äro de 
flesta — af'ett rent sympathetiskt. Till denna sista 
art höra de, som närmast efter poemet Amalia 
möta oss i den tryckta samlingen *. D et är vid dem 
vår uppmärksamhet nu först skall dröja

* Med den tryckta samlingen menas här Cottas all
mänt spridda upplaga af Schillers verk. Den afviker 
väsendtligt, både till anordningen och urvalet, från den 
upplaga af sina samlade dikter, som skalden sjelf besörjde, 
och hvaraf första delen utkom 1800, andra delen 1803. 
A f denna s. k. Crusiska upplaga (den var tryckt hos Crusius 
i Leipzig) utkom en »förbättrad och tillökt« 1804-1805. 
Men det är ingendera af dessa, som legat till grund för 
Cottas, utan en helt förändrad upplaga, som efter 
Schillers död ombesörjdes af skaldens förtroliga vän 
C. G. K örner, Theodor Körners fader. Den upptog, och 
liar till Cottas editioner för det mesta öfverlemnat, icke 
mindre än fyrtiotre dikter, soin Schiller sjell hade ute
slutit. Flera af dem äro hämtade ur Anthologien. De 
af författaren uteslutna, men sedan åter intagna styckena 
voro: 1. die Leichenfantasie, 2. Melancholie an Laura,
3. W ilhelm  T e ll, 4. die Freundschaft, 5. Sem ele, G. Ilias, 
7. Zeus und Hercules, 8. Zenith und Nadir, 9. das Kind 
in der W iege, 10. das Unwandelbare, 11. Theophanie, 
12. das H öchste, 13. Unsterblichkeit, 14. die beste Staats- 
verfassung, 15. an die Gesetzgeber, IG. das Ehrwurdige, 
17. falseher Studiertrieb, 18. Quelle der \  erjungung, 
19. der Naturkreis, 20. der Genius mit der umgekehrten 
Fackel, 21. Tugend des W eibes, 22. die schönste Er- 
sclieinung, 23. Forum des W eibes, 24. weibliches Urtheil,
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Eine L eich eif in tasie , den enda af dikterna i 
Anthologien, som är betecknad med årtalet 1780, 
kommer till anda och innehåll särdeles nära ett 
annat der intaget poem : Elegie a u f  den Tod eines 
Jiinglings. Den skildrar i starka färger det nattliga 
liktaget efter en yngling. »Hela naturen sörjer: 
manens sken är förmörkadt, alla lunder dödsstilla, 
nattens ande suckar genom rym den, de bleka 
sörjande stjernorna se ned som lampor i ett graf- 
hvalf, och genom denna dystra nattscen skrider nu 
i svart grafståt liktåget fram som en rad af stumma, 
halögda, magra spöken. En darrande gubbe ses 
stappla fram vid sin krycka: hans blickar äro dystra 
och insjunkna, hans silfverhvita hår reser sig , genom  
hans af grämelse utsugna lemmar går en förfärlig frost- 
skakning. Det är ynglingens öfvergifne fader: hans 
ljufva gyllene dröm, hans glädje och hans paradis 

allt ligger här iskallt, inhöljdt i svepduken^. 
Efter denna gripande inledning bryter sig det tro- 
kaiska versmattet, och i dansande daktyler följer nu

‘25. das weibliche Ideal, 26. Erwartung und Erfiillung, 
27. das gemeinsame Schicksal, 28. menschliches Wirken,’ 
29. der Vafcer, 30. Liebe und Begierde, 31. Giite und 
G rösse, 32. die Triebfedern, 33. Naturforscher und Tran- 
scendental-Pliilosophen, 34. deutseher Genius, 35. das 
Verbindungsmittel, 36. der Zeitpunkt, 37. deutsclies Lust- 
spiel, 38. Buclihändler-Anzeige, 39. gefålirliche Naclifolge, 
40. an Demoiselle Slevoigt, 41. einem Freunde ins Stamm- 
bucli, 42. in das Foliostambuch eines Kunstfreundes, 43. 
Elegie auf den Tod eines Jiinglings.



35

on beskrifning af den döda: »mild såsom Floras son, 
när han, omfladdrad af elysiska flägter, smugit sig 
ur Auroras armar och, omgifven af rosendoft, hoppar 
öfver blomsterfältet; så hade denne flugit hän öfver 
leende ängar: silfvervågor hade afspeglat hans bild: 
vällustfiammor hade utsprutat ur hans kyssar, och 
jagat bygdens tärnor in i kärlekens glödv. Man 
märker här en mythologisk irring: skalden har nem- 
ligen förvexlat Auroras och Floras förhållanden till 
Zefyr, och tagit den sednare för hans m or, den 
förra för hans älskarinna. Skildringen af den döde 
fortsättes nu i samma öfverlastade stil som den 
börjat: »modig sprang han i menniskohvimlet som  
ett ungt rådjur på bergen: högt, som örnen i sky, 
omflög han himmelen med sina önskningar: för 
slafvar och för furstar trädde han stolt, liksom  
fradgande hästar, när de, skakande sina mahnar i 
storm en, kungligt stegra sig mot tygeln. Gladt som  
en vårdag, flög lifvet honom förbi i glans af 
H esperus, all klagan fördränkte han i drufvornas 
gyllene saft, all smärta borthoppade han i hvirflande 
dansen: verldar slumrade i den herrliga ynglingen.^ 
Här lemnar skalden den berättande tonen, och med 
utropet: »ha! hvad skulle det icke hafva blifvit, när 
han en gång mognat till man», vänder han sig till 
den dignande fadern, för att ännu mer uppstegra 
dennes sorg. Nu springer kyrkogårdsporten opp 
på gnisslande kopparhakar, kistan sjunker ned med
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doft rassel, bårlinan snurrar opp ined pipande läte, 
och under allt detta riktar dikten sina utrop än åter 
till den sörjande fadern, än till den tidigt skördade 
sonen: än prisar den flyktigt återseendets himmelska 
tanke, än, lika elliptiskt, återförer den i minnet 
stunder, dem skalden fordom njutit tillsamman med 
den hädangångne vännen, nu i tjusande endrägt, 
nu i snart försonadt groll. Sist återvänder samma 
dystra naturmålning som i styckets början; och nu 
hör man jordkokorna allt dofvare och dofvare slå 
ner öfver likkistan, snart växa de deröfver till kulle, 
fåfäng är bönen att, mot hela jordklotets skatter, få 
ännu en enda blick af den förbleknade, och dikten 
slutar med den tröstlösa tanken:

«Starr und ewig schliesst des Grabes R iegel, —
Nimmer gibt das Grab zuruck«.

Det hela är ett löst arbete, ett elegiskt pot
pourri, ej utan synbar beräkning på skakande och 
stor effekt. Ingen harmonisk grundtanke försonar 
här den skärande kontrasten af ungdom och död, 
och man är vid slutet till mods, som vore den 
sednare den förras eviga förintelse, och ynglingen, 
i hvilken »verldar slumrat», nu af dödgräfvaren för 
alltid satt inom lås och bom: musiken af knarrande 
riglar och dofva mullskoflar skorrar ännu länge 
efter i våra öron. I åtskilliga delar af målningen 
gifver sig likväl en mer än vanlig talang tillkänna:



37

så t. ex. i skildringen af naturscenen och den gamla 
fadrens sorg. Karakteristiken af den döda ynglingen 
bär hufvuddragen af samma typ, som Schiller upp
ställt i sin Carl Moor, och som äfven i hans eget 
ungdomliga väsende voro att återfinna: der är det 
milda sinnelaget, der är kärleken till vin och qvinnor, 
der är det fria, glada modet och det friska sträfvan- 
det, i förening med en okufvelig stolthet. I den 
daktyliska rhytmen förekommer mer an ett metriskt 
bocksprång, och i rim sådana som Wunschen och 
Menschen märker man ännu det schwabiska örats

osäkerhet. *

Ur den erotiska cykel, som bildas at Schillers 
Laura-dikter, har den tryckta samlingen upptagit 
fem , nemligen Fantasie an Laura , Laura am Clavier, 
die Entzuclcung, das Geheimniss der Reminiscent ocli 
Melancholic an Laura. Den glödande kärleks-mystik, 
som  här ger sig luft, stod i närmaste sammanhang 
m ed den pantheistiska verldsåsigt, som hos den 
unga, spekulativa skalden tidigt utbildat sig till ett

• Den schwabiska dialektens grötiga uttal har sm 
naturliga motsvarighet i det schwabiska örats olorraaga 
att urskilja rena vokalljud. Rim sådana som dc^fvan- 
nämda möter man ofta i Sclnllers aldsta dikter: sa . ex. 
i strofer, dem vi redan anfört, Söhne och Thräne, leufe  
och Zweifel, schwingen och Gesängen, och pa andra ställe  
brennt såsom rim dels mot K ind , dels mot W ind , sprmgt 
och hängt, Minen och schönen, spinntest och trenntest, B u  m

och Scene, o. s. v.
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eget slags system. För honom var redan från 
början filosofien en icke mindre varm h j e r te -  

angelägenhet än poesien, och man kan i allmänhet 
med hka mycket skäl säga, att han filosoferade med 
hjertat, som att vid hans poetiserande tanken var i 
storre verksamhet än både känslan och fantasien. * 
Sitt tankesystems utvecklings-historia har han sjelf 
meddelat oss i sina, med Laura-dikterna nästan sam
tidiga, philosophische B riefe. ** Dessa utgöra i flera 
fall en belysande kommentar till hans äldre dikter, 
och särskilt till de nu ifrågavarande erotiska. Han 
hade bland annat i sin theosofi upptagit den grekiska 
kosmogoniens urgamla lära, som åt Eros tillskref 
ordnandet och förbindandet af de i kaos vildt om
rörda urämnena. Denna grund-idé genomgår nu 
hans Fantasie an Laura: i hela den döda skapelsen, 
hkasom i den kännande naturen, herrskar en enda 
hfvande och rörande princip, kärleken. Hans Laura, 
sasom enskilt personlighet, försvinner nästan helt och

^ i . '''Vilhelm v. Humboldt fann också med rätta hos 
ocmller: »das Ligenthumliche seiner Dichtergenius darin,

]tS r̂anZ eiöenthch auf dem Grund einer ausser- 
ordenthchen Intellektualität hervorgetreten sei.«

väl , 7 “  <1cssa' ,ehuru ej aIlm“ gjor<la förrän 1786, lik- 
i en stor del voro utarbetade redan vid den tid 

vaiom nu ar iråga, synes bäst af följande not till det 
i Anthologien .ntagna poemet d  .diese Ode

u i r - n e i T  e n t l e s  Julius auigediuckten Romane, genommen«.
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hållet för det allmänna och stora i denna tanke, 
den han omkläder i glänsande bilder och framställer 

på ett lika djerft som imponerande sätt:

Meine Laura! nenne mir den W irbel,
Der an Körper Körper mäclitig reisst, 

Nenne, meine Laura, mir den Zauber,
Der zum Geist gewaltig zwingt den Geist!

Denna första strof angifver styckets dubbla 

problem: förklaring af attraktionen i den oorganiska, 
af sympathien i den organiska verlden. Begge be
traktar skalden såsom yttringar af en och samma 
grnndkraft; men han har vid den genomförda til
lämpningen af denna asigt patagligen gatt föl lan^t 
och råkat falla i en och annan sökt spetsfundighet, 
s^som när han t. ex. söker att bringa under de 
sympathetiska lagarna olika sinnesstämningars ötver- 

gångar i hvarandra. ** 1 allmänhet har dock denna
dikt en vida naturligare hållning än den följande. 
L a u r a  a m  C lavier, der, för att skildra intrycket af den 
älskades klavertoner, skalden måst gripa till sådana 
kraftuttryck som »nyfödda serafer«, »kaos jätte
arm ^ »solar uppjagade af skapelse-stormen« o. s. \ .

0 Gewaltiy är en sednare ändring. Anthologien har 

monarchisch.
Siehe, Laura, Fröhlichkeit umarmet 

W ilder Schmerzen Ueberschwung; 
An der Hoffnung Liebesbrust erwarmet. 

Starrende Verzweifelung.
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Ell dylik stilens öfverblomning låter sig liiir som på
andra ställen hos Schiller deraf förklara, att hans unge
genius, som i sin flygt mot det oändliga sköt öfver
alla gränser, * städse hämtade sitt bildförråd ur högre
sterer och vidare rymder, äfven när han hämtade
sitt amne ur den alldagliga verlden. Ju ringare och
obetydligare detta i sig sjelf var, desto mer afstack
den stat af luftiga troper, hvari hans fantasi inklädde
detsamma. Derföre är ock i samtliga Laura-dikterna
den firades egen individualitet till den grad leninad
a sido, att man föga mer 0111 henne far veta, än
att hon har blåa ögon och spelar klaver.»» Man
bör likväl vid denna dikt ej förlora ur sigte, att
skalden, under det han uppgifver sig blott skildra
Lauras spel, i sjelfva verket gifver oss cn målning
af tonkonstens hänförande och förtrollande makt 1 
allmänhet:

»Kiihn durchs \\ el ta 11 steuern die Gedanken, 
Furchten nichts -  als seine Schranken», 

yttrar lian om sig sjelf i Melan

" Så synnerligen mycket lärer ej heller om henne va
nt att saga om man får tro Scharffensteins uppgift- 
.Schiller wohnte in dem Hause einer Hauptmanns-wlttwe: 
em gutes Weib, das. ohne im mindesten hilbsch und sehr 
geiseoll ZU seyndoch etvvas Gutmuthiges, Anziehendes
und I.kantes hatte. Dieses, in Ermanglung jedes wei-

îftere“l, MeST ’ WUnIe ~  Seine Laura“' Andra “PP- 
löse F au. “  16 6ine häSSliche’ maSere' sitten-
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W enn dein Finger durch die Saiten meistert,
Laura! jetzt zur Statue entgeistert,

Jetzt entkörpert steh’ ich da.
Du gebietest iiber T od und Leben 
Mächtig, wie von tausend Nervgeweben 

Seelen fordert Philadelphia. °

Genast med denna Första vers upphör strof
byggnaden att vara regelbunden. Längre fram, vid 
en ganska vacker versmålning af musikens olika 
tem po, öfvergår för ett ögonblick den trokaiska 

rhytmen till daktylisk.
Lieblich jetzt, wie iiber glatten Kieseln  
Silberhelle Fluten rieseln,

Majestätisch prächtig nun,
W ie des Donners Orgelton,

Stiirmend von liinnen jetzt, wie sich von Felsen  
Rauschende, schäumende Giessbäche wälzen, 
H oldes Gesäusel bald,

Schmeichlerisch linde,
W ie durch den Espenwald  

Bulliende W inde.

° På de sista radernas mening har sannolikt mer än 
en svensk läsare grubblat. De afse ett af de under i 
den naturliga magien, med hvilka en i Schillers ungdom  
särdeles ryktbar taskspelare och tusenkonstnär, vid namn 
Philadelphia, förvånade sin samtid. På enahanda sätt, 
i en af de numera uteslutna stroferna af Geheimniss der 
Reminisccnz, anspelar Schiller på den berömde entomo
logen Pierre Lyonnet: »unsre Blieke — —

sahen in der Schöpfung Labyrinthen,
W o die Augen Lyonnets erblinden,
Sich noch Räder winden«.
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Att detta styckes slut i sin närvarande form har 
något tvårt och afbrutet, kommer sig  deraf, att 
tvenne strofer, i hvilka slutfrågan ytterligare ut- 
vecklades, hlit\it, till töga afsaknad i öfrigt, vid om
arbetningen uteslutna. Den sednare af dessa strofer 
hade denna kraftiga utgång:o o ö

AVeg, Ilir Spötter, mit Insektenwitze!
W eg! Es ist ein Gott!« — —

En likartad förkortning har ägt rum med poemet 
die Entziickung eller, som det tillförene hette, die 
seligefi Avgenblicke, der skaldens sinnes-extas är 
uppstegrad till den högsta paroxysm. När Lauras 
blick glänser mot hans, tror han sig, på tlygt högt 
öfver denna verld, sola sig i »himlamajglans»; när 
hans bild »simmar i hennes ljufva ögons himmels
blåa spegel», drömmer han sig suga in etheriska 
flägter. När silfvertonerna motvilliga fly från hennes 
»vällustheta« munn, firar hans sångmö sin herde
stund: han »rasar» då att i sitt druckna öra hämta 
opp

»Leierklang aus Paradieses-fernen,
Harfenschwung aus cingenehmern Sternen,« 

han ser då icke blott amoretter lyfta vingarna, men 
»de druckna tallarna springa bakefter Laura», likasom 
lifvade af maningen fran Ortei strängar. Men sväfvar 
ater, flyktig som vågen, hennes fotsula i valsen, 
da rulla polerna omkring honom med förökad fart; 
och le hennes blickar af kärlek, då skulle de kunna
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blåsa lif genom  marmorn och förläna pulsslag åt 
bergens ådror. Ja — utropar han tillsist — rundt 
om mig förvandlas mina drömmar till väsenden, kan 
jag blott i dina ögon läsa: »Laura, Laura är min!« 
Allt detta är onekligen väl mycket tilltaget, och 
smakens renhet ej den bästa. D et är ett rus af 
glödande sinlighet i denna lyrik, men det är också 
derjemte en ej så ringa bombast. Och dock är 
det af begge delarna den minsta parten, som nu i 
poem et qvarstår. Den större återfins i de fem 
strofer, dem skalden välbetänkt borttagit från slutet.
I dem går på ett par ställen »förtjusningen« ända 
till krampaktig förryckning. D e bibehållna hafva då 
jem förelsevis något vida mer harmoniskt, och för
sona dessutom genom sin intagande form, sin väl
ljudande vers. Och den svulst, som ej heller de 
sakna, är, såsom  vi redan hos Schiller anmärkt, 
icke att anse som en afsigtlig tillsats af yttre pomp, 
utan som en naturlig, fastän vild, utväxt från den 
inre yppigheten af hans skaldenatur. Den är ej, 
som eljest så ofta plägar vara fallet, en fattigdomens 
grannlåt: den är ett rikedomens öfverdåd.

Det främsta rummet bland alla Laura-dikterna 

tillhör obestridligt Geheimniss der Reminiscenz. D en  
har, äfven den, sin behöriga svindel; men denna 
har dock en högre poetisk karakter: det är den äkta 
enthusiasmens flygt, och den rycker läsaren oem ot
ståndligt m ed sig. Och granskar man närmare
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innehållet, så finner man, att det ar tanken, som här 
företagit sig att måla känslan; att det är filosofien, som  
slagit sig på att göra kärlekens apotheos. Poem et, 
med de yttre formerna af en ode, har alla de inre 
egenskaperna af en dithyramb: som en eldström  
växer dess glödande innehall i hvarje ögonblick, 
dess vidd breder sig ut, dess fart ökas. Men under 
det poetiska täckelset af praktfullt flytande lava går 
me ta fy siskt sla^ g i myckenhet. Det är ur den pla- 
tonska föreställningen om en själarnas praeexistens, 
och ideernas egenskap af att vara dunkla erinringar 
fran denna förra, högre och friare tillvaro, som  
skalden söker förklara sin häftiga lidelse för Laura. 
Begges väsenden hafva fordom utgjort ett enda, 
och det är längtan och återsträfvandet efter detta 
ursprungstillstånd, som nu så mäktigt drager dem  
till hvarandra. Men enär nu, menar skalden, det 
der enda väsendet, som begges tillsamman fordom  
utgjorde, icke var något mer eller mindre än —  
en Gud, * så är också deras kärlek icke nåffot 
annat än ett omättligt sträfvande att åter till en Gud 
förena de begge hälfterna. Att han dock här med  
Gud  icke menar summan, utan blott en partikel af

»Und in ewig festverbundnem W esen

W aren wir ein G o t t ,  ein schalfend Leben,
Und uns ward, sie lierrschend zu durchweben,

Frei die W elt gegeben».



dot rent gudomliga, en intelligens, öfvertyga oss 
hans philosophische B riefe, der det pa ett ställe heter. 
»Alla fullkomligheter i Universum äro förenade i 
Gud. Gud och natur äro tvenne fullkomligt lika 
storheter. Hela den summa af harmonisk verksam
het, som i den gudomliga substansen existerar på 
en såna: är i naturen, afbilden af denna substans, 
splittrad i otaliga grader och mått. Naturen är alltsa 
en oändligt delad Gud. Likasom i det prismatiska 
glaset en hvit ljusstrimma klyfver sig i sju dunklare 
strålar, har det gudomliga jaget brutit sig i otaliga 
kännande substanser. Likasom sju dunklare stialai 
åter sammansmälta till en enda klar ljusstrimma, 
skulle ur alla dessa substansers förening ett gudom
ligt väsende framga. — Men likasom elementernas 
attraktion bragte naturens kroppsliga form till stånd, 
så måste andarnas sympathetiskaj attraktion, i oändlig
het mångfaldigad och fortsatt, slutligen tora till upp- 
häfvande af den förra splittringen, eller, som är 
detsamma, frambringa en Gud. En sådan attrak
tion är kärleken«, Man förstår nu hvarför skalden 

sjunger:

° W eine, Laura — dieser G o t t  ist nimincr,
13 ii nnd i ch des Gottes schöne Triimmer,
Und iu uns ein unersättlicli Drängen 
Das verlorne W esen einzuschlingen,

Gottlieit zu erschwingen.

En ny strof, den nu i ordningen sjette, har
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vid omarbetningen Mifvit tillagd, hvaremot icke 
mindre än aderton andra blifvit uteslutna; deribland 
denna, som hade sin plats näst efter den tredje 
strofen, och ej var utan sin vigt för förklaringen af 
det hela: *

Laura! traum* ich? ras’ ich? — die Gedanken 
Ueberwirbeln des Verstandes Schranken —
Sielf, der Wahnsinn ist des Räthsels kunder,
Staune, W eisheit, auf des W ahnsinns W under 

Neidischbleich herunter!

äfvensom dessa tvenne, för Iivilka den nuvarande 
sjette ingått som ersättning:

Aber ach! — die sel’gen Augenblicke 
Weinen leiser in inein Olir zurucke —
Könnten Grolls die Gottheit Siinder schelten ,
Laura, den Monarchen aller W elten  

W iird’ ich N e i d e s  schelten.

Aus den Angeln dreliten wir Planeten,
Badeten in lichten Morgenröthen,
In den Locken spielten Edens Diifte,
Und den Silbergurtel unsrer Hufte 

W iegten Maienlufte.

Lfter den strof, hvarmed stycket nu slutas, 
följde tio andra, af hvilka några äro för den unga

T ill dess uteslutande låg sannolikt anledningen i 
ett par dåliga rim (kunder och Wunder med herunter) , 
äfvensom i den felaktiga komparativ-formen kunder af 
adj. kund. Det torde ej behöfva erinras, att der Wahnsinn 
när är Platos ^avla, &sia Soati Ssdo^trrj.



skaldens uppfattning af den »platonska kärleken« 
altför karakteristiska att här förbigås:

Sieh’, o Laura, deinen Dichter weinen! —
W ie verlorne Sterne wieder scheinen,
Flimmen öfters, fliiclitig, gleich dem Blitze,
Traurig malmend an die Göttersitze,

Stralilen durch die Ritze. —

Oftmals lispeln der Empfindung Saiten 
L eise Alindung jener gold’nen Zeiten.
W enn sicli sehiichtern • unsre Augen griissen,
Seh’ icli träumend in den Paradiesen 

Nektarströme fliessen.

A ch, zu oft nur waffn ich meine Mächte 
Zu erobern die yerlor’nen Rechte, —
Klimme kuhner bis zur Nektarquelle,
P oche siegend an des Himmels Sehwelle —

Taum le ’ruck zur Hölle!

W enn dein Dieliter sich an deine sussen  
Lippen klammert mit berauschten K iissen,
Fremde Tone um die Ohren schwirren,
Unsre W esen  aus den Fugen irren,

Strudelnd sicli verwirren,

Und, verkauft vom Meineid der Vasallen,
Unsre Seelen, ilirer W elt entfallen,
Mit des Staubs Tyrannensteuer pralilen,
T od  und Leben zu w olliist’gen Qualen 

Gaukeln in den Schalen,
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Und vvir beide — näher schon den Göttern —
A uf der W onne gälie Spitze klettern,
Mit den Leibern sich die Geister zanken, 
t nd der Endlichkeit despot sclie Scliranken 

Sterbend uberschwanken.

W aren, Laura, diese Lustsekunden 
Nicht ein Uiebstabl jener Götterstunden?
Nicht Entziicken, die uns e in  st durchfuliren? 
Ineinander zuckender Naturen 

Ach! nur matte Spuren? —

I de bibehållna stroferna hafva icke blott en- 
skilta uttryck, men understundom hela rader, under
gått förändring, och poemet har så val derigenom  
som genom den ansenliga förkortningen i allmänhet 
vunnit. - Det hela är nu mera concentreradt, och 
de förut spridda och matta strålarna mera samlade 
i en brännpunkt. Innehållet motsvaras värdigt af

»Im ganzen sind fast alle Gediehte zu lang, und 
der Kern des Gedankens wird von langweiligen Verzieh- 
rungen iiberladen und erstiekt». Så yttrar, lika sannt 
som naivt, Schiller sjelf om dikterna i Anthologien, öfver 
hvilken, samma år den utkom, lian i Wiirtembergisches 
Repertorium der Literatur införde en recension, under
tecknad med »(r2 «. Om Lauradikterna särskilt yttrar 
han: »Aclit an Laura gerichtet, in einem eigenen T one, 
mit brennender Phantasie und tiefem Gefiihle gesclirieben, 
unterscheiden sich vortheilhaft von den iibrigen. Aber 
uberspannt sind sie alle, und verrathen eine allzu un- 
bändige Imagination; hie und da bemerke ich auch eine 
schliipfrige sinnliche Stelle in platoniscben Schwulst ver- 
scldeiert.K


