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11 DE NYASTE FÖRETEELSERNA INOM TYSKA
LITTERATUREN. AF EN RESANDE LANDSMAN’.
Fre/cz “:0 31 och 3223. och 27.II 1841

Bland den nyaste Tyska litieraturen Förtjenar obestridligt den i sistlidne
Oktober mänad utkomna försia delen aC Strauss Dogmatik. eller
säsom titein lyder: »Die christliche Glaubcnslchrc in ihrer gcschicht
lichen Entwichelung und im Kampfe mii der modernen Wissenschaft,

10 dargestelit von D:r David Friedrich Strauss» största uppmLirksamhet.
emedan den icke blott för Teologen e.vpio/L’.wo. tilan Lifven för hvurje
vettenskapligt bildad mediem ui’ dcii christna församiingen. i närvaran
dc tids strid för förnuftcts rätt Lifvcn inom religionens omräde. äger ett
intrcsse. förhöjdt af den ailmänna röreise summa författares »Leben
Jesu» väckt. Ellcr är dci ickc en groft hyckleri att vilja förneka den
faiska ställning. oLi hvilken dc sä kallade biidade äfvcn inom Lutherska
församlingcn för närvarande stä till denna kyrkas antagna lära i fiera
än en punkt. der det obcgripliga gjorts till hufvudsak och en blind
auktoritetstro upphöjis öfvcr alI förnuftig insigt? Ar icke den för öppen

20 dag liuuande följden deraf. mindrc tvifvel. Lin en allmän indifferentism?
Ju mera menniskan i alla öfriga lifvcts angelägenheter af tiden manas
till forskning. för ali vinna en sjelfständig öfvertygelse. desto mindre
intresse mäste hon naturligtvis äga för det enda gebit. ifrän hvilket ali
forskning är bannlyst: och dä hkväl just detta gebit försäkras innefatta
hennes lifs högsta och innersta värde. sä mäste en sädan försäkran. om
den tillika fordrar förnekiindet af hennes högsta förmögenhet. af hvad
som gör henne till menniska. förefalla henne mer och mer oberättigad.
Ar det nti ii ena sidan hka otiillätet att yttra ett sädant tvifvelsmäi. som
det ii den andra vore inkonscqvcnt att vilja hcrtva dess obehörighet — ty

30 alI bevisning ärju pii detta laIt förbjuden — sä finnes för den. som icke
otan öfvcrtygelse vili vandra genom lifvet och äger kraft nog att arbeta
sig till en sädan. ingen annan utväg. än ait. sä obemärkt luin kun. draga
sig undan för alli. som mot denna öfvertygelse strider. d. 1 aH lätsa
samma Iikgilltighet. hvilken nödvändigtvis b]ir den stora mängdens
lott. emedan denna saknar förmäga ati pä egen hand förlika striden
mellan traditionens helgd och förnuftcts kruf. Hos denna mängd har
den behagiiga Tiknöjdhetsdvaian smäningom blifvit dess andra natur.
och det är icke oväntadt att just bland den träffa dc Hesta skrikare. dä
nägon man uppträdcr. som djerfves störa deras ljufva Iugn och

40 uppmana dem till »tankcgäfvans vädliga ansträngning.» Det är icke
godi att ropa pä dc döda: men vaI kunde det äga intresse ali höra dem,
som här i Sverige ropat yo öfver Strauss. aflägga shi trosbekänneise,
eller, dä dc säkerligen vilja gällu för vettenskapiiga teologer, uppgifva.
hvil ken dogmatik dc följa säsom den sannt christliga. Det kunde väi
lait hända dem det sprattct. ali dc ickc funnc nägon enda teologisk
iärobyggnad. som icke i mcr eller mindre män vore sammanfogad af
hvarjchanda »förnuftsincningar.»

Det är icke bland Strauss’ minsta förtjcnster, att han i sin Dogmatik
utan barmhertighet försiärer supranaturalisternas och dc inbilladt

50 ortodoxa teologernas illusioner. i det han uppvisar, huru deras förmen
ta fasta borgar äro idel Cöriiuftsruckei. och huru dc, om icke upp till
hakan. sä ätminstonc öfvcr fotknölarna stä fast i rationalismens af dem

Vi anse oss dcc kunna viicra inforundet ui’ följande uppsats, som, dii den af en
vcttcnskapsman blifvit frainstalld. mä för hans rakning gälla hvad den kun.
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afskydda dy. Och är detta fallet mcd dc ailvarliga kämparne, som strida
pro artv ei fiwis. huru mycket mera mäste dä icke ofvannämda skrikare,
hviika Luis dato lika litet tänkt pä ortodoxiens försvar mot spckuiatio
nen, som på sin egen religiösa öfverwgelses grundvalar, vara bekajade
af frän kyrkans lära afvikande villomeningar, om dc nemiigen öfver
hufvud hafva nägon mening religionen och mcd sitt skrik. Ty ofta fär
vai antagas. ati della sednare gäller pubiiken och dem sjelRa endasi
säsom värdiga föremäl för publikens uppmärksamhel. Men deras
protester torde föga hjelpa. Liknöjdheten skall tvingas att vakna ur sun
ro och mcd den ortodoxa ifraren drifvas pä den spets. der endasi eli 10
ain-atil äterstär: det Förra. ati mcd Buxtorffarne antaa ända till hvarje
kwner:—chatuj[ i Hebraiska Bibeln för gudomlig inspiration. ehuru
solklara än bevisen äro. ali dc Hebraiska vokalerna äro af yngre
datum. än Bibclns böcker; det sednare. att meduifva förnuftets rätt och
erkänna Skriftens lara För Guds ord. emedan den är det högsta förnuft.
Strauss skriftcr böra isynnerhet betraktas ur denna synpunkt. säsom
bidragande att bringa fngan till nvss antydda spcts. Han säger (pag.
356): »Den menskiiga naturen är sä Förträmigt inrättad. aLI det. som
för den ena eiler den andra är andeligt behof. det läter hirn icke taga
ifrän sig. Skrikei öfvcr den förargelse, som vära skriftcr skullc ästad- 20
komma bland foiket. utgår endasi ifrän dess andeliga ledares vedervii
ja, att höra en röst. som i sanning illa instämmer mcd deras. Mcii dc.
som kanna behofvct af ron, skola, s3som dc scdnaste ärcns erfarcnhci
visat’, derigenom endasi biifva sä mycket fastare och ifrigare.» Och sä
är det. Den som icke känner häg eiler kraft att pi undersökningens väg
vinna öfvertygelsc, han skall af fruktan att föriora den tiliförsigi. han
äger, så mycket fastare siuta sig till tron och, om han redan mer eller
mindre medvetet gjon elI vädligt stcg ifrän densamma, skall luin
skynda atl taga det tillbaka. Nu kan väl mängen tycka, att deita
frestande, denna oro. detta tväng att taga sig till vara, Lir likasä onödigt 30
som bcsvärandc. Det är sii ljuiligt, di iifvet fär hafva sin jemna gäng.
och ingen behöfver sörja för nägon annan del afsittjag, än magen, d.
Li. di den, som har nog för magens behof, fär lefva utan alIt slags
bcsvär! Just dessa lugnets äiskare till förargelsc vilja vi sä mycket i vir
förmäga stär, äfven i viii iand väcka uppmiirksamheten pä den
verldsvigtiga fräga. hvilkcn i den germaniska bildningcns moderiand är
den vigtigaste för dagen. och som för framtiden säkert icke är mindre
inilylclserik. Lin den mera beryktade Orientaliska frågan. Ty om den
sednarcs grund och bolten är: skall den politiska frihcten segra i
Europa? sä är den förras: skall andens verk vara elI verk aF andens 40
Frihet?

Men om Strauss ickc lcmnar den förmenta ortodo\ien ro i dcss
besittningar. sä synes han ännu mindrc hugad att lemna filosoiicn ctt
enda smyghail. För att undfly dess egna konseqvenscr. Det är lusi och
glädje att se. huru ringa fred han unnar den Hcgelska Skolans högra
sida ickc mindrc än. som han kallar dem. »die nach- und Uber
hegclschcn Speculanten» (Weisse. Fichtcjunior & Komp). Till och mcd
Hegel sjelf skonar han icke ifrän en till en dci annan utveckling af dc
principer. denne sjelf statuerat. Och alli detta mcd rätta. Ty haiflwten
är lika litet vinstbrin,andc pä den cna sidan som pä den andra. 5(1

1 Wanemhcrg. Strauss fädcrncsbnd. har p:i scdnaste tider mycken religiös ifver
visat sig Pietismen ar der ida utbrcdd Alven flnnas en mängd Svcdcnborgianer.
1 Ttibin,zen I5nnes en Bokhandel (Gulenbergs) uppiagen ar nästan endusi skriricr.
som angä nya Jerusalenis-kyrkan.
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Arbelets pian utvisas redan af titein. Det är här icke fråga om nya
läror, alan om resultaterna ui’ dc christna dogmernas genom aderton
sekier fortgående ulveckllng — deras ulbildning, tydning och till en del
uppiösning. Han sLiger i företalet: “Dcii enskildes subjcktiva kritik är
en brunspip. som hvarje pojkc en stund kan tilltäppa: kritiken, sädan
den under århundradens lopp fortgår. störtar fram som en brusande
flod, hvilken siussar och dummar icke förnti ali hLimrna.” Det är denna
flod han hiter brusa fram, i det kim visur, huru ända ifrån Paulus,
Kyrkoflider. Päfvar, Scholastiker, Protestantiska Teologer, Socinianer,

II) aila, till och mcd dc. som deremot prolesterat. icke kunnat värja sig för
förnuftets bruk: huru den ena kritiken utvecklut sig ur den andra och
för hvarje nytt tilllflöde den stränga ortodoxien förlorat en nv sträcka af
sina landamären. så ait han nu vid hvarje dogm kan öftertyga afven
den sträneaste ortodoxa teolog on bristfälligheten i dennes ortodoxi.
och kan friiga honom: hvar är denna dogm? eller denna? eller denna?
— likasom kun frågar filosofen. hvart denne. i hvad han kaHar
rcligionsfliosofl och spekulatif teologi, gjort af mcd fllosoflen?

Fä torde nu dc djerfva män blifva. som vilja väga striden mot tvenne
anusenden. Den fruktande kun dock lugna sig: ty den säkra följden blir

20 blott den. att filosoferne drifvas från kyrkans område och dc ortodoxa
teologerne fran filosoflcns — men dcrjcmte också från ali vettenskaplig
religionslära. frän ali teologi. Hvad kan den frommaste mera önska, än
detta getternas åtskiljande frän fären? Cm sälunda den troendc tvingas
att fastare förskansa sig inom tron och lemna den ftifänga luslen att
bevisa sin tros sannrng. och om tänkaren redan förut är för kyrkan’
förlorad. sä gäller det endast dc härtills indifl’erenta »dc bidandc
neutrer», och blott om dem kunna tro och vetande (>‘Oltenbarungs
glauben» och »Vernunftglaubcn» enligt Strauss) slitas. När svalget
emellan dessa bäda skall fyllas. det lcmnar Strauss derhän. Vi väga

30 anse. att dcrtill endast flnnas tvenne vägar: den ena. att för battre
minnes skull göra om den kurs. menskligheten genom tvenne årtusen
den gjort: den andra. att kita den mcnskliga bildningen fortgå sin
beLrädda bana. Vi Iemna äter derhän. hvcm som för mensklighetens
räkning skall besluta det cna eller det andra. Dertill lägga vi dc
räddhågade och förföljelselustiga pä sinnet. ali iinnu ingcn mennisko
andens riktning bragt nwnsklighc’wn förderf. likasä lilet som våldet
migonsin kunnat förinta dess sträfvanden.

För vär sömniga Svenska Teologi vore det vaI tid ali om alh detta
taga nägon notis. Dess länga lyslnad visar. ali den icke stär pä

40 vcttcnskapcns höjd. Detta kunde vara likgilltigt. om icke den omedel
bara följden dcraf blefve, att den icke vettenskapliga publikcn pä egen
hand griper till, hvad som först faller den i handen. och sälunda
kommer att höra blott den ena parten. Vära vettenskapsmän hafva i
politiken lcmnat alh välde ät tidningsprcsscn. Dcras stolta indolens
lärer väl välja samma väg i teologien. ellcr kanske pä sin höjd visa sig
vcrksam i seqvcstcrväg och skrik öfvcr tryckfräckhet. Vi lägga i detta
hänseendc denna artikel pä dcras ömma samvete.

50 Mcd kyrkan försui vi ckc den Lutiierska, utan den bestäende pä Symhola stödda
christna kyrkan öfverhufvud. Strauss sager: »Der striden gäller andans autonomi
eller hcterono,ni, der kun bifrägan. mii Kyrkan elier Skriften skall utgöra principen
för denna heteronorni, aga en biott underordnadt intresse.» (Företalel pag. Vii.)
1-Jan tiliLigger: (Inledning sid. 22) »Den sanna Fdosofen har uti sitt system af
spekulaLiva sanninga r samuna inre — tillfredsstalielse, som den troende uti heiheten
af sina Lrossanningar.»
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<n:o 32>
II.
P den sköna litteraturens gebit hafva tvcnne »Lejon» äter visat sig:
Tiek och Furst Ptickkr Mu.vkau. ehuru ingendera till den tiinkande
publikens behag. Den förra hur utgifvit en roman »Ottavia Accorom
bonn». Innehtillet Lir lika brokigt. som titeln är rullande. Romanen hör
till dc hisioriska. scenen är i Itulien förc och cftcr Sixti V:s bestigande
af den Påfliga stolen. Dennu scen crbjudcr derl’öre en talrik samling ui’
banditer, giflblandure. äktenskapsbryture. mord och afrättningar,
hvurtill förf. ännu lagt vansinne. Hjcltinnan är ett imne till »fri
qvinna». utan att likväl höra till »det-gär-an»-raccn. Hon är drgdig, ty
hon gifter sig. ehuru hon bcslutat att lefva ogift. cndast för familjens
skull mcd en man. hvilken hon föraktar, blir sedan kär i fursten af
Bracciano (ocksä gil’t). men gär icke längre än till smekningar. ickejust
äterhällen afdygd, men af omsorg för sitt och familjens anseende. tills
hennes älskarc lyckligtvis hittar uppä att förgifvu sin hustru och läta
mörda hennes man - di bröllopp. firas mcd stät. och dc tu vid
Gardasjöns strändcr njuta det Iycksaligastc Schlaraffcnleben. äfven
detta för amatörer noga detaljcradt af förf. Redan förut har Ottavias
mor dött, eländig och vansinnig ui’ sorg. förnämligast öfvcr familjens 20
vanära, einedan denna misstänktcs för det bcgängna mordct pä
Ottavias man, och Ottavia äfven derföre ställdes till rätta. men
frikändcs, hvilkcn frikännclsc äter är beroende af en neslig intrig. Ofver
modrcns död bekymrar sig den dygdiga Ottavia föga cllcr intet. Hennes
man dör hastigt af giftiga ångor. dem han insupit under guldmakcri
experimenter. Hon sjelf mördas slutligen jemtc sin bror (en annan bror
afrättas säsom bandit) ui’ en F. d. afvisad älskare Luigi Orsini. Han och
hans handilangare hafva summa öde — och sä är pjesen slut. emedan det
är slut mcd aktörerne. Här felas. som synes. icke Ijusputsaren. som i
fcmtc akten dödar sig mcd ljussuxen. ty förf. gör rcnt hus. 30

1 alIt detta kge väl intet förunderligt. om cj förf. vore Ludvig Tk’ck.
den Lidlare — icke den ny-franska — romantikens korvfö. för’, till
Octavianus. till denna mängd uf lekande. luftiga och blomstersnäijda
noveller o. s. v. En reccnsent i »Hallischc Jahrböchcr» förklarar denna
anomali ungefär pä Ibijunde vis:

»Under den allmänna väckelse. som för vettenskap och konst
genorngick Tyskland i slutet af förra seklet. kun mun anse Göthe för
representant af den i hela Europus bildning dittills rädande monar
kiska prineipen. Ty för honom var skön konst »det sköna Jugew,
hvilket gjorde alh i naturcns och andcns rike till tjenare för sin 40

estetiska utbildning. Schiller deremot hängaf sig ät den lefvande
folkandan och dcss intressen och Ur dcrförc ännu Tysklands mest
älskade och mest nationella skald. För mängden af diktare syntes
denna hängifvenhet ät stunden och det verkliga lifvet vara cU
nedsättande ui’ konstcns värde. Dc vände derföre äter till den
gudomliga rättens princip och till det subjektiva Jagets förherrligan
dc, dä dci det närvarande ickc funno en mot dcnna vcrldsåskädning
svarande verklighet i den rädande anden, sä llydde dc till medeltiden.
dcss konungaglans och den individuella kraftens herravälde.’ Dc

_________________

50
Rec. liknur deras reaktionfin, strafvunde vid Carl X:s i Frankrike och kallar det

»bewusstes und capriccirtes”. Man kunde tillägga, att dc varma sinnen, som tillhört
Romantiska Skalan, fven mcd varma för religiös och politisk frihet, skrämdes
tillbaka uf den hotunde vändning striden 1kk förnnmligast Frunkrike. Den
Nupoleontiska universal-despotismen hidrog i sin män dertiil, att dc framhnrdudc i
sin afvoghet för vcrkligheten och sk-apade sin ideella verld ickc till dess kärnu, otan
utom densamma, till dcss murknade skal.
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skydda sitt lands spnk och litteratur, vända sig till Englands.
Spaniens, ja till lndicns. Dc lemnade sin protestantiska tro för den
katolska, och Rom blef dem kärare än fädernehemmet. Denna
missbelåtenhet mcd det närvarande stegrade sig till en verldssmärta.
hvars allmänhet visade sig i det anklang Byrons toner funno öfver
hela Europa. Den nya Franska romantiken är endast en konscqvens
af denna anda. Dess bekannare ville äfven frihet från det närvaran
des bctryck. men de vände sig positivt emot dess samhälls- och
sedliga inrättningar samt sökte visa cgoismcns och lastens triumf af
dessa gvnnad och sanktionerad. För det unga Tyskland mcd Heine
1 spetsen var Paris. hvad Rom varit för dc gamla romantikerna.
Dessa hatade och fördömde dc förra. sisom hvar och cii är fiende till
sin karrikatur. Men prineipen. missbelåtenheten mcd det närvarande
och oförmägan att lefva och verka den. är för bäda gemensam. Den
ena blott llydde det närvarande samt sökte det sköna och sanna i en
jemförelsevis rä forntid: den andra arbetadc positivt pä det närva
randes upplösning och förlade sitt rike i en framtid. hvars hufvud
dra2 endast är friheten frän det närvarandcs förmenta dishar
monien.»

20
Sä ungefär yttrar sig namnde recensent. och Iran finner det derföre ickc
inkonseqvent. ali Lifven Tkrk, om ocksä omedvetet. rtkar in pä
ultra—romantikcns RiIt. Grunddragen i berättelsen äro historiskt sanna:
men det är en vidrig historia. ett snari sagdt. torrt uppräknande af alla
dessa mord och afrattningar, för den skädelystna publiken utstofferade
mcd detaljer, som höja skädcspelcts vLimjelighet. Utom denna effckt
har endast hjeltinnan intresse. säsom en rcpresentant af den abstrakta
frihetens upphöjdhct öfvcr alla menskliga förhällanden, öfver dygden
likasom öfver lasten. Ty att den person, hon älskar, sölat sig i brott. gör

30 intet intrång i hcnnes svärmande tillgifvcnhet. 1-lennes frihetsanda är
endast stolt egoism och dukar denföre under för lycksalighetsbegärct.
och detta har till mäl den sinnliga njutningen, ett mäl, som förf. mcd en
poctisk slöja mera draperar. än beiäcker.

Sä har rornantiken ä ena sidan ändat i katolicism och absolutism.
Denna sida representcras i Iiögsta instansen af Schlegel. 4. den andra
har den i Tiecks person räckt predikanterne af »köttets emancipaiion»
handen. Bäda sidorna hafva sin lefvande existens i den herriiga
religiöst-politiska och cstctiskt-religiösa thronbyggnaden 1 Bäjern. och
M Unchen förenar Roni mcd Panis.

40

III.
»Sadosdic/wr Bih/ersc,u/» heter det halfl pretentiösa verk. mcd hvilkct
»der Vcrstorbcne» gjort sig p1mint bland dc Iefvande. Vi könna lörsia
delen endast af en rccension i förutnämnda HalI. Jahrböcher. Enligt
denna innehäller densamma en bcskrifning öfver förf:s resor i Afnika
och vistelse pä MaIta. albruten af diktade smä berättelser. »Nips.»
Hähet har den särskilta oR’anskriften: »der Vcrgntigling». ett af förf.
bildadt ord. hvilkct tillkännager. att boken äfven är en vägledare för
dem som söka nöjet. Det hufvudsakliga i furstens teon synes vara. att

50 han. omvändandc den eamla satsen, gör arbctct till ett blott bihang
säsom krydda för nöjet. Det arbetc. han här menar. är dock cndast det
att skrifva. göra »Nips». hvarvid man p&i köpet förtjenar ära och
penningar (7). Detta scdnaste lär väl för fursten. som pä förhand har att
vänta en skara af »Vcrgnöglingar» till sina hisare. lättare förverkligas.

än för författare i allmänhet. men äran söker ätminstone rec. i HalI.
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Jahrb. göra högst tvetydig. Dena dock mindre i afsccnde ä Furstens
författaretaiang. än heLi hans LChLn und Treihen. Rec. menar ungefär—
ligen: ala. om också fursten sjelf är en dagdrifvare. sam stryker ikring
mcd »arabiska hästar, mameiuckcr och Abyssiniska qvinnon>. sä
anstair det honom dock föga att upptrada säsom prcdikant för detta
siags IiF, minst ala, såsom hans berätteiser förräda, kasta en förrädisk
siöja af upphöjd bildning öfver väliustingens moraliska nakenhet.
Ocksä viii rec. tycka. ala Furstcn säsom »Tysk» kunde. i sin stäilning
och mcd sin förmäga. finna ctt värdigure fäit för sin verksamhel, än
Iandsvägcn. samt päminner denna. di han Förkiarar sin Iiknöjdhct. för Jo

hvad sam upprörer Europa och dess nationer. och Försäkrar. an alh
detta icke angir eilcr angätt honom, ala han (fursten) just genom dessa
Europeiska hväifningar är en underdänig Prcussisk »undc’rväte’>. Denna
päminnelse synes jusi vara beräknad uppä ala gripu. isynnerhet sam
Fursien oFm nog läeger nägon luen tonvigt pä denna sin furstlighet. (Vi
päminna oss, att han i sina bref öfver England visar humör öfver
Engelsmännens okunnighet, som Förhiandade en Tysk Furste, hviiken
dock är regerande, (!) mcd biotta titulär-furstar, såsom t. cx. dc Ryska
och itaiicnska.) Mcd ett ord: man ser att hans höghet, om han träffar
uppä fiera rccenscntcr af detta skrot och kom, ftr svårt arbete mcd att 20

FörvärFva Lima — utom saiongerna, der han hkvui biand högaristokratis
ka vederiikar kun taga sin skada igen. Och en guibiek greFvinnas bifali
uppvägcr utan tviFvci tio sädana bedömmanden, sam den Haliiska
recenscntens. 2:dra och 3:dje deicn. som Föra den geinensamma titein
»Grierhisehe Lek/cn». äro digra voiymer af cirka 30 ark hvardera.
Vergniigliugc;?. en Tit. »Rosenberg». uppirädem här i Grekiand och
iätcr oss blicka mi sin undcr resor derstädcs llitigt Förda dagbok. Man
kun cj bestrida furstcn konsten ala pikant anrätta. hvad han bjuder
pubiiken. och en viss nonchalance i hans upptradande gör honom ailtid
tUli en. angenämt säilskap pä en beqviim kanap vid cftermiddagskaiTct: o
men utan orättvisa kan man dock finna närvarande rcsebeskrifning
ailtFör längträdig. Den ger för öfrigt ett begrcpp om Grekiands
nLirvarande belägenhet, som för mängcn torde vara nytt. AUt utvisar.
huru litet dc särskilta regeringarna bekymrat sig om landets och dess
bcbyggares kultur. OFveralit räder den störsia okunnighet. fattigdom
och osLikcrhet. FörF. har väl, vi veta cj af hvilka konsiderationer,
genom en bifogad notis sökt mildra mäiningens skärpa. anmärkande
ala den gjordes rcdan För fyra är scdan och ala numera aili är pä bättrc
Fot. Di hkväl intet närmare Försports om detta underverk. sä torde dcss
verkiighct tiilis vidarc kunna betviflas. Dc Engeiska unen för den 11)

Grekerna aflernädigst skänkta kungcns hofbälining haka säkert i
ganska ringa min beFrämjat deras lycksulighet. — Verkligen storhjer
tadt deiar Verg’uig/ingcn Grekcrnes iidanden. Det kan ej mcd ord
utsägas, huru liten komfort den arma mannen hos dem flnner. Öfveralit
brist pä det oumbäruigastc — öfverflöd endast pä smuts. En bondby uti
det civiuiseradc Europa, säger han, bjuder mera beqvämligheter än
Grekiands hufvudstad. Och likväi skola säkert 99 »resande vovngeuJer»
bland ilo, som kisa hans jeremiader. mcd iystna ögon betrakta ett
sädunt sätt ala resa som hans. 1 Företulet skämtande och i ett eFtertal
haIR sentimentait reservemar sig fursten mot sädana recensionem, som 50

den ofvannämda af Ruge.


