
UNDER
4/<

•«v*«

& r:TS
VISTANDE I UPSALA

OCH

UTI

HANS KON GL- HÖGHETS,

.»SOIP1IISEI;
ACADEMIENS CANCELLERS

HÖGA ÖFVERVARO;

T HESER,
P» NÅDIGSTA BEFALLNING

UTGIFNE OCH FÖRSVARADE,
A P

JAC. FRED. N El KT ER,
BIBLIOTH. OCH PROF.

SAMT

PEHR HENR. LILIENSPARRE,
DEN 15 NOVEMBER 1786,

I DEN STÖRRE GUS TAVIANSKE LÅROSALEN.

UPSALA , TRYCKTE HOS DIRECTEUREN JoHAN EDMAN.



 



1.

j-^nvålde år otjenligt i en liten Stat, fåfom
Geneve 5 åfven fom et Folkregemente

icke pasiar for vidftråckte Riken*

2.

En Friftatp fom gor vidlyftiga inkråkt-
ningar til lands ? undergråfver lina Grundlagan

I et delpotilkt Rike år högfta magten
icke i Regentens 5 utan i Soldaternas hånden

4-



4-

En Republik ? fafom Carthago , hvars
forfvar endaft beror på en vårfvad krigsmakt,
fvåfvar i mycken fara at underkufvas.

5-

Lånregeringen måfte förlora fin ftyrka,
få fliart en flående krigshår upråttas.

6.

En handlande Adel år mindre fkadelig
i et Monarchifkt, ån i et Ariftocratifkt rege-
ringsfått.

7-

Et land, fom genom erofring blifvit un-
derfåte af en hel Republik, har merendels
varit olyckeligare, ån de länder, fom blifvit
underkufvade af Monarcher.

8-

Det torde fortjena upmårkfiimhet, at Hi-
ftorien upvifar få få exempel af flora defpo-

tifka



tifka Monarchie!*, fom blifvit aldeles förftor-
da genom invärtes upresningarj näftan alla
desfa colosfer hafva fallit for en fvårm påfto-
tande främlingar.

Ehuru olikhet i ftånd och egendommar
hvarken kan eller bor borttagas ur et Sam¬
hälle, måfte man icke deftomindre anfe den

lag för lika få oklok, fom obillig, hvilken
bidrager til rikedommars flockande i några få
perfoners händer? emedan en aitför ojämnt
utdelad välmåga år farlig för Regeringen , Ika-
delig för federna, lamt et af de ftörfta hinder
för landets upodling och Folkets förökande.

10.

En Konung, fom flyr et uplyft Folk,
kan göra lig en fåkrare räkning på fina un-
derfätares lydnad, än den, fom råder öfver
halfbarbarer. Det år i fkymningen och vid

det



det matta eldsljufet fom talkfpelaren med må-
fta framgång fåtter fin konft i utöfning.

11.

Ingen författnings år mera orimlig ån de
gamla Egyptiers och nuvarande Chinelares ,

fom inlkrånker visla handtverk, konfter och

näringsfång til fårfkildta flågter.
12.

Många författningar vid de Tyfka Hög-
fcholor åro olåmpeliga i vårt land.

i"3-
Våra förfäders upfoftran hade fina flo¬

ra ofullkomligheter? men, ofn man anftåller
en jåmnförelfe deremellan och det fått, fom
vår tid har vedertagit? och våger deras in¬
bördes förmåner och ölägenheter 5 torde en

mårkelig öfvervigt vara på Förfådrens fida.
14.

Man torde kunna anfe brådfkan at lä¬

ra



ra alt på en kort tid, och alla vetenfkaper
på en gång, fäfom et af de hufvudfakeligamiß tag, hvilka afhålla den upvåxande ung¬
dommen, at få grundeliga kunfkaper.

En på allmän uplysning grundad Sållhet
befordras ieke derigenomP at alla inbyggare i
et land idka vettenfkaper. Vår tids uplyf
ning liknar en ålf, fem ofvenvåmmat fina
ftrånder, men dageligen upgrundas och biif-
ver alt mindre och mindre fegelbar.

16.

Påfvevåldet var i fin forfta upkomft uti
politilkt affeende mindre fkadeligt för månni-
fkoflågtet, ån man vanligen tror 5 icke defto-
mindre bor en Månnifkovån nu önfka deß
fall, åtminftone deß infkrånkning.

l7'
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M-

Tridentfka Kyrkomötets Beflut var et af
de ftorfta mifstag, fom Påfvifka Statskonften
har gjort.


