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§. i.

/o 'tom Hiftorien i allmänhet intet annat år, ån
en beråttelfe om hvad bland månnifkor före-
lupet, Tå upvåcka the gerningar en theo-

# retifk uppmårkfamhet, Tom medföra något
ovanlige, och en pra&ifk the, Tom hafva något be-
fynnerligt lyfånde uti fig. Vid thet förra fader
fig vår vetgirighet, men vid det fednare vår e-
genkårlek och åtrå, att, om möjligt år, komma
the båda närmad.

§' 2t
Them fom genom fållfynt gagnande bedrif¬

ter framfor andra utverkat lig ett företräde > kalle
vi Store. Vi akte dock thervid , att emellan en
flor man och en ftor General , Statsman , Philo-
foph, m. m. år en ganfka våfentelig fkilnad. Man
kan vara en ftor Anförare, men therhos elak med¬
borgare och ånnu flatare månnifkovån. En ftor
man theremot år på alla kanter likfidig, intet min.
dre vårfam i fit cabinet, ån framför fin krigshår,
vån af åra utan hemligt förbehåll af några favo-
rit-lafter. Uti then fannfkyldiga Dygden år then
förre en lånk och then fednare en kedja.

§. 3-
Ju flere egenfkaper, Tom therföre böra fam-

manftö-.
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manftöta, for att danna en Stor man", thes fållfyn-
tare måfle han vara. I Hiflörien åro dock mån-
ge anteknade, hvilkas årefulla lefnad gor them
förtjänta af thetta höga namnet. Thet år hon ,

hvilken thesfa lyfande mönfter utaf flera folkflag
hafver fammanfökt och förvarat. Men i fynnerhec
åro then Grekifka och Romer/ka uppå them ri¬
ke. En then behagligafte låsning, fom vara kan,
år Plutarchi Greki/ke Generalers Lefvernes be-
fkrifningnr, hvarntinnan vi finne the målningar,
fom fkaffa o/s få mycken högaktning för vårt flåg-

, te, fom thet i flera andra affigter förnedras. Men
utan afnnd kunne vi knapt fe, att thenne Roma¬
ren emot hvarje Grek haft en Landsman att jämföra.

§■4- •

Men hvad månne tå orfaken vara, att thesfe tlde-
hvarfven kunnat uppvifa fä många flora mån, tå i the
följande åfven fom föregående få gan/ka få kunnat
göra något påflående, att få bara thetta namnet?

§■ 5-
Then en/kilda perfoner emellan gellande re¬

geln: lycklige åro the vålfödde (felices bene
nati ) hafver hår ej rum. Vi.åre förfåkrade, att
naturen hafver i våra tider famma drift, fom uti
the allraåldfta. Thes ftore Måftare låter fitt Verk
ej få ögon/kinligen nötas , faft hans råttvifa vill,
att thet en gång /kall förfalla.

M-
Thet år vål icke utan, att ju tiden något tor¬

de förhöja the fordna Greki/ka och Romer/ka
Hjeltars målningar. Hiftorie/krifvare hafva haft
then affigten, att af/kildra them fåfom ftore mån»
Vår tid Tår therfore allenaft fe them på theras

):( 2 vackra
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vackra (Ida, och then kanlk-e nog fmickrad; men
om en famcida enfalldig Scribent rätt iemna fm be-
råttelfe om them, torde then hos en och annan
biifvet mindre lyfande. Åtminftone år visft, att i-
biand Romerika kyrkans författningar få åro förlig»
tigare ån then > att innan någon för Helgonerkånnes,
böra hundrade år vara förflume ifrån thes frånfålle,

e 7-Annars år i allmänhet oemotfågeligt, att om*
ftåndigheter (kapa mannifkan , och foljakteligen
formera både hjeltar och veklingar. Men (om
omftåndigheter åro oräkneliga, och the minfte
ofta medföra the ftörfta verkningar, följer, att then
föreftållda frågan i korthet fvårligeh ftår att befvaras.

§. 8.
Att förmå månnifkor till dygd , åro trenne

the allmånnafte medlen. Thet fåmfta (laget af-
håller man ifrån ogerningar med ftraff: thet båt¬
tre uppmuntras till dygd genom belöning. Men
then ypperfta delen år then, fom handlar af kår¬
lek till ändamålet. The omftåndigheter och in¬
rättningar åro therföre ths låmpeligafte att fram¬
skaffa ftora fnillen, fom kunna drifva en naturlig
bojelfe till palfion, och thenna till lin högfta grad.

§• 9-
Grekland, fom var fordeldt uti åtfkilligamin-

dre och ofta ftridiga famhållen, fom i anfeende
till (it låge var utfått för Macedonilka, Perfifka
och flere andra Magters anfall, var ock uti ftån-
dig ftridsötning, famt thes Conftitution till ftörre
delen lempad att til!(kapa ftora Krigsmin. Lycur-
gi lagar anfer jag föga annars ån ett Krigs-regle,
ment. Theras Ölympilka och öfriga Riddarelekar

under-
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underhöllo them i fridstider ej allen^ft uti finnes
och kropps munterhet, utan ock i fmak for åra
och belöning. Upplivade af thefia medel förra-
ikade the med en handfull folk then Perfifka
magten, gjorde fig vördade i hela verlden och
uppfyllde (it land med välmåga. Medgången van¬
de them vid att ej fä mycket förakta fina grannar,
fom icke mer att ål/ka (ig och fit foderland, och
att underhålla fit företräde for andra foikflag,
Wetenfkiiper och fria konfter uppdego till en forr
okänd hogd, och theras Föredåndare hedrades
och belöntes af the Regerande.

§. io.
Rom kände ifrån thes förda ftiftande foga am

nan åra, ån then igenom krigskonf! forverfvas,och med ordet dygd fordodo the egenteligen tap¬perhet. En General, fom ernått en triutnph, an-lågs fom then ther fått nåda rummet in till Gu¬
darna, och hvarje Borgmådare ville utmärka fitt
regements år med (förverk, fom kunde tilhkyndahonom nyffnåmda heder, och vara honom till å-
minne i tideböckerne. The ål/kade fitt foderland,och ^gjorde fig af fin fattigdom en åra och tillika
en formur mot veklighet och corruptioner. Lyd¬nad och fubordination uträttade hos them mer
ån lagar: then förra året commenderat en Chef,vägrade ej thet nåda,att fåfom Adjutant tjäna un¬der fin Efterträdare. Sedan the på thetta fantet
gjort fig Herrar ofver få dor del af verlden, fomthe tyckte vara mödan vårdt att beherrfka, fam¬lade the ej allenad the ofvervnndne länders rike¬
domar , utan ock theras vitterhet och kon¬
fter innom Roms murar. Philofophie, Vältalighet,

X 3 Skal-
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SkaMekonft, Bildhuggeri, Måleri och andra fria
konfler vunno en hogd,fom höides then herrfkan-
de magten. Mårkeligt år, att i famma mon, fom
thenna få val i Grekland fom Italien forfvagades,
forfollo åfven the förre. Verldflig vishet aftyft-
nade, Skald-och Vältalighets konflen afvek ifrån
fin naturliga renhet till ordprål, och alltfamman
lemnade rum åt ett fig intrångande barbari.

§. ii.
Thet år alltfå en ofvikelig erfarenhet, fom lå-

rer ofs, att vetenfkaper följa regeringens ode. Uti
ett under fattigdom fuckande eller annars vårds-
löfadt Rike qvåfvas fnillen , åfven fom the uti ett
florerande ifrån forfta början få en elevation, fom
förer them till kårlek for åra, Jag kan omojeli-
gen få något begrep orn en flor Grönländare el¬
ler Fjåli - Lapp.

§. 12.
Hvad fom nu fagdt år, beftrides ej igenom

then anmårkning, fom man gjort, att åfven fom
farfoter gora erfarne Låkare, få hafva ofta fkak-
ningar uti Regementskroppen then verkan, att
the uppdrifva flora Generaler. Jåmte ftåndig 6f-
ning blifva tå the meft betydande forbundne, att
hafva mer aktning på fig och fin fiendes rörel-
fer, och utgrunda alla medel, att hindra eller fka-
da honom. Grekland erfor thetta under fina in¬
bördes mifshålligheter. Utom Triumviraternes ro-
relfer hade JULIUS C/ESARoch AUGUSTUS haft
mindre forråd på ftoraAnforare. Når uti FranfkaHi-
florien CoNDé och TuRENNEmedflere K. LUDVIC
XIV Generaler namnas, tros att utan Ligiftifka o-
ron theras erfarenhet och krigsåra blifvet mindre.

Samma
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Samma torde kunna lempas till vår ftore GUSTAF
ADOLPHS månge och värdige Generaler, hvilke
på ucvårtes fiender utofvade, hvad the under in¬
vårtes oro haft tillfälle, att lära. Men ock var
knapt möjligt, att under K. GUSTAFS anförarn
de hafva medelmåttig tapperhet.

§• !3-
Conflitutionen eller Regeringsfåttet verkar

åfven ganfka mycket få på vetenfkaper i gemen,
fom på hvarjehanda theras grenar. Både i Grek¬
land och Rom forehades alla få väl Stats-fom Rät¬
tegångsmål i hela folkets närvaro. Uppå mer
eller mindre bevekelig och intagande foreftållnings
gofva ankom tå ej allena mångens lif och välfärd,
utan och hela famhållets omafte angelägenheter.
Thet år therfore ej underligt, om theras Dema¬
goger och Oratorer fokt bringa fin konfi: till
hogfta fullkomlighet. Att Frankrike hafver fina Ad-
vocarer mycken del af fitt fpråks lenhet att tillfkrif-
va, famt att Parlaments ofverlåggningarne befräm¬
jat Engelfka tankegofvans och fpråkets ftyrka,
år en erkänd fak. Efter allt utfeende måfte fore-
ftållningskonft och vältalighet framdeles hos ofs
intaga the afvikande vetenfkapernes fiålle.

§•
e J4-Af hvad fagdt år, följer, att ju mera uppmun¬

trande en Constitution år, thes ftorre åmnen i alla
Stånd år hon fkickad att frambringa. Ther fyfs-
lor köpas eller efter blotta åren tilldelas, kan ej
annat fke, ån att lotten ofta faller på en ofkick-
lig. Huru eerna fkulle icke Hannibal fett, att Rom
haft ett Tjånftbetånkande, fom hindrat then unge
Scipio, att antaga ofverbefålet vid Romerfka Ar-

méen
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méen? Carthago hade tå blifvet flåndande, och
fett Roms undergång.

§. i?.
Alle Hiflorier bevittna dock,att thet, fom allra-

mefl uppmanar undcrfåtare till flora ting och idrot¬
ter, famt upplyfter theras fnilles fårmogenheter, år
then efterfyn, fom Öfverhets Perfoner i fina bojelfer
lemna, then förforg, the om hvarjchanda vetenfka-
per draga, och thet val, the bruka vid them, fom
vetenfkaper anförtros. Thet år ej obekant med
huru flora fleg på thet fåttet alle fnillegofvor tillto-
go i Grekland under K. PHILIPPUS och Hans SON,
i Rom underAUGUSTUS,i Frankrike underFRAN-
CISCUS I och LUDVIG XIV, i Italien genom ME-
DICEISKEHufets bedrifvande,och åfven hos ofs un¬
der Dr. CHRISTINA Regemente. Thet år ock na¬
turligt: ty når andre uppmuntringar hafva mer och
mindre intryck efter thens bojelfe, fom thet angår,
finne? ingen, hvars hogfla långtanej år, att göra fig
fin Öfverhets nåd värdig.

§• *6-
Om thetta alltår grundadt, bor vårt Fådernes-

land framdeles taga få långt företräde får andra Ri¬
ken i Europa, fom vi åre får them lyckelige, att
hafva en ÖFVERHET och Konglig Famille, fom
med ovanlig kårlek omfattar allt, hvad vitterhet
nåmnas kan. Af the fron, fom nu utfås, inåfle
en myckenhet gro.

db dbw w


