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A p h o r i s m ! :

I.

Iu magnorum aestimatione virorum multum im- 
mo plurimum valet auctoritas ac praejudicium pu
blicae, quæ dicitur, Opinionis  ; neque hujus sine 
nutu impulsuque vir quisquam velut per se magnus 
umquam exstitit. Est scilicet omnis illustrium vi
rorum magnitudo quasi conflata ex quadam in iis 
præcepla vulgo existimatione celsioris præ ceteris 
hominibus facultatis atque virtutis; neque vero 
liæc ipsa virtus quidquam est, quod magni illi 
homines ex se habeant aut per se ipsos, quod ve 
in iis sit quasi possessio privata, sed contra quae
dam eorum devotio seu, ut ita dicam, resignatio 
sui publica.

II.
Est nihilominus in ista quidem Opinione ali

quid semper verum justumque, adeo ut, qui exi
stimantur, sint etiam revera magni; neque enim 
ullam magnitudinis existimationem quisquam præ- 
ter illam sui devotionem consequitur, nec vero 
hanc semet devovendi facultatem quisquam nisi di
vinitus destinatam ac velut cœlitus oriundam habet.



m.
Et tarnen in ista simul Opinione aliud semper 

quiddam inest, quo nihil fallacius, nihil in ma

gnorum hominum virtutem pestilentius, nihil in 

se discrepantius. Quod si unus esset aliquis, in 

cujus laudibus vel omnes viderentur consentire, 

tamen longe alia est laudandi ratio eorum, qui, 

unam omnis humanae magnitudinis in Deo caussam 

requirentes, non hominem ipsum, sed ejus virtu

tem reverentur tamquam manifestam in humanitate 

divinitatem, et alia eorum, qui, quidquid in ho

mine magnum suspexerint, ad hunc referunt ip

sum, sic hominem divino ambientes honore. —. 

Yulgus semper fuit ac futurus est idololatres.

IV.

Ex his autem, quæ de O p in io n is  natura dixi

mus, sequitur, ipsius item humanae M a g n i tu d i 
nis duo genera esse. Unum est genus eorum, qui, 

nativam ingenii sui divinitatem in vulgi lenocini

um verbis factisve prostituentes, profanatæ divi

nitatis mercedem sectantur acceptantque vulgarem 

ipsorum laudationem gloriamque speciosam; alte

rum genus eorum est, qui, profanum vulgus ar

centes aut castigantes, quum non se humiliter



opinioni, sed opinionem tragice sibi velint subje
ctam, ob vulgarem hominum fraudulentiam aut 
stupiditatem, obtrectationem aut socordiam, odium 
aut contemtum, plerumque fiunt martyres.

V.
Quæ igitur ambo magnorum hominum genera, 

quamquam in eo sunt inter se singulatim et idea- 
liter diversissima, quod alteri illi, ob suam ipso
rum tempoream prosperitatem, divinitatem vitae 
aeternam, alteri ob hanc illam devoveant, alteri 
nimirum per ipsum vulgi fortunæque favorem in 
suo egoismo disperituri, alteri per ipsam vulgi for
tunæque adversitatem in Deo usque futuri integri
ores , tamen in hoc etiam maxime conveniunt tam
quam universim et empirice ad eandem fere men
suram comparabilia, quod omnis illa magnitudinis 
humanae opinio praecipiat quoddam in homine sa
crificium, quandam in eo devotionem, quæ tam
quam privati sit hominis in publicam vitae com
munionem receptio. °) — Hinc tanto quisque aliis 
major, quanto 111 communi vitae industria versa- 
tio r, quantoque in hominum conscientia ac fama 
tritio r, celebratior.

*) Hanc ceterum ideam ut exemplis reddamus quodam
modo evidenliorem, lieic allegare juvat nolulam quandatu



ex libello nuper edito: om den comtitutionella Monarchien» 
N atu r  etc., ubi, p. 82 , haec leguntur: ”Att nemligen folket 
i det hela utgör en moralisk och med detsamma intelligent 
personlighet, och det ända derhän, att, utom densamma, 
ingen enskilt menniska annat vore, än på sin höjd det äd
laste bland djuren, sådant torde inses, om man blott be
sinnar, livad det är, som utgör den enskilte menniskans 
egentliga mensklighet. Detta ligger ju i liennes högsta 
förmögenheters, förnuftets och viljans, rent samhälliga na
tur, i det att ju ingendera är något annat, än just det ge
nom sammanlefnaden med menniskor väckta medvetandet 
fif det förnuft och den vilja , som i det hela af samfunds- 
Jifvet uttalar sig. Sjelfva språket, detta nödvändiga v ill
kor för förståndets och tankens utveckling, är ju ingen 
enskilts tillhörighet, utan folkets, dess universal-själ, eller 
den central-organ, hvars nervtrådar och fibrer, orden med 
deras begrepp och tankar, i den enskiltes minne uppfatta
d e, äro de fästen, hvarigenom han, organiskt införlifvad i 
medvetandet af den stora personlighet, som är folkets, i 
den mån ban sålunda tillika alltmera aflöses ifrån sin egen 
individuella medvetslöshet, i samma mån kommer i besitt
ning af den bildning, som 1 folklifvet uttalar och realiserar 
sig såsom förnullig och moralisk mensklighet; (och denna 
Ster sjelf ytterst, om nian så v ill, utgången och utveck
lad ur b e g y n n e l s e o r d e t  i all genom språk och tankar 
bemedlad mensklig bildning, det O r d ,  som Evangelisten 
prisar såsom menniskornas ljus; i kvilket afseende också i 
all menslighetens u p p l y s n i n g  språkbildningen kan sägas 
vara sjelfva ljuselementet, i tliy att orden tända sig i för
ståndet såsom tankens ljus, i hjertat såsom viljaus elds
krafter), —  Utom denna genom ett språk (äfven den döf- 
stumme har ett teckenspråk och kan förmedelst skriftsprå
ket bringas till medvetenhet och användning af talspråket) 
bemedlade förbindelse med folkets universella mensklighet, 
\o r e  menniskan, såsom for sig sjelf fristående, blott en 
djurvarelse, sådan hon också någon gång anlräflats i någuu



af Amerikas skogar, på egen hand uppfostrad, oifh då be
funnen ßkygg, som vilddjuret, och hoppande likt apan 
inellan träden. Men införlifvad med den mensklighet, som  
i det hela är folkets stora moraliska personlighet, är den  
enskilte personens mensklighet deraf en rellecterad bild, 
ehuru allenast en miniatur-bild, alltid matt och svag och  
endast relativt mer eller mindre obetydlig, alltefter hans 
mer eller mindre inskränkta ställning inom trängseln af det 
enskilta lifvets lägre förhållanden.”

n
Illam autem privati liominis nullitatem optime 

intellexeris ex studio H  is tor ice, ubi quidem omnia, 
quæcumque privata exstiterint sibique separata, 
nihil praeter pulveris instar et umbram veritatis 
praebuerint, nullam ve habuerint præter umbræ ve
ritatem: umbratica fuere et vana,

m

In  omni igitur vere historica rerum humana
rum cognitione hoc illud est praecipue salubre ac 
frugiferum, si ab investigata rerum quasi singula
ritate patefiat tibi aliquis in sublimem vitae uni
versae scenam conspectus alque intuitus, adeo ut 
in turbida licet rerum colluvione ac speciosa va
nitate, quid tamen fuerit, quod constans ac verum 
sit, dignoscere indeque fidem veritatis certam ac 
lætificam concipere possis.



VIII.
Quod ut fieri possit, speciosa est illa rerum sin

gularum varietas et controversia per quandam con
cilianda copulam unitatis judicii ve integrationem, 
petendam eam quidem ex conspecta quodammodo 
totius Historiae Universitate, nec vero hæc Univer
sitas ullo modo, nisi ex percepta quadam manife
st» divinitatis idea, adspectabilis.

IX.
Est scilicet totum vitæ liumanæopus, quod di

ci possit esse quoddam artificium dramaticum, su
premo id Artifice conditum, atque Deitatis maje
state circum undique in tempora resplendens; cu
jus quum adumbratam referat imaginem Histor ia  t 
liujus, intelligi debet, quanta sit auctoritas quan- 
tisque polleat virtutibus, qui dignus exsistat Histo
riae Scriptor. Hic, immo, tamquam praesentis in 
liuminitate divinitatis interpres, Summi Illius 
pressurus Dramaturgi vestigia, divinique artificii 
redditurus verbis imaginem, tum sacerdotali, opor
tet, imbutus sit conscientia R e l ig io n is ,  tum spi
ritu phantasiae p o e tic o , alqjue sapientia vere p h i 
lo so p h ica ; nec nisi hisce summis gaudentem jun- 
ctisque facultatibus quemquam posse crediderimus 
æquum esse ætatum praeteritarum aestimatorem, m- 
tegrum Historiae judicem.



X.
Biss, tribus aulem illis, quas in digno Historiæ 

Scripttcore desideravimus, animi mentisque faculta
tibus haud minimi momenti habuerimus illam ter
tiam. Immo, quum vita hominum universa sit 

tamquuam divinae mysterium Sapientice, in qua re- 
cognoj>senda versetur Historia, hujus putarimus sci- 
entiaum atque dignitatem summo esse sensu p h ilo -  
so p h n icam .

XI.
Siicilicet quas ipsa sequitur necessarias Historia 

leges.„ earundem quasi ingenerata est in animo hu

manto) conscientia seu inter lianc illasque quaedam 
quasii præstabilita harmonia, adeo ut in nativo in- 
genuuoque Historiæ studio, eædem, quæ totius sint 
humuanitatis, ipsius quoque liuinanæ mentis esse 
leges recognoscantur, —  quemadmodum fere, qui 
astrorum  diu observati essent, planetici in vacuo 
enxores, ipsius tandem rationis mathematicas stri
ctissime sequi leges reperti sunt,4

XII.
Quamquam hoc, quod dici potest ideale j histo

ricae cognitionis genus alienissimum videtur esse ab 

receptissima hodie quadam tractatione historiæ me
re (empiricay curiosa ea quidem et admodum mul-



tiscia, at sæpe temeraria ac per fallacem varian
tium usque conjecturarum lajbyrinthum vagabunda, 
quæ quum profana plerumque temporis arbitria si- 
liistraque omina sequatur, nihil in Historia quid- 
quain possit, quod vulgari opinione superius aut 
ideale sit, attingere. Unde etiam factum videtur, 
u t, ob increbrescentem privatarum rerum curiosi
tatem profanam indeque oriundum chaos Ilistoriæ 
speciosum, dignosci ac percipi nequeat, quæ iu ve
ra vitæ universitate divino consilio perficitur, sy
stematica populorum civitatumque mortalium,' ad 
æternam humanitatis ideam formatio. Immoerso: 
quam singulare olim infecti præsagium, tam fere 
rara hodie perfecti vera recognitio,

Heic quoque ex  citato 6upra libello 6ubjungere liceat 
notulam p. 3o aequ. ”Det historiska V ttandets Sanning är 
dock något annat, än , i hänseende till det förflutna, en 
åminnelse öfver det döda, eller, i afseende pä det när
varande, ett skenlif med lånad andedrägt af en ofödd fram
tid —  något annat, än en minnestafla, copierad efter de 
själlösa dragen af dagarnas hvardagligheter. Den är ej hel
ler ett förtvifladt sörjande liktal öfver aflidna forn-dygders 
tillslutna grafvar eller ens den gladare skildringen af stora 
idrotters, ur glömskans gömmor framdragna, fornlemningar. 
INej, i egenskap af v e r k e l i ' g  s a n n i n g  är H i s t o r i e n  
—  livad vi våga säga och förklara —  sjelfva den hädan
gångna lidens lifslefvande u p p s t å n d e l s e  i det närvarandes 
medvetande —  den i ««-liden medvetet uppståndna /ör-  
lideu sjelf —  en ny-uppslånden j  ört id ,  hvilkeu visserligen,



äfven såsom omedveten och osedd, i alla fall utgör den 

odödligt fortlefvande grunden i nutiden* verklighet-, men 

livaraf det historiskt väckta folks-medvetandet, hellst i tid
skiften af vådliga sambällsbrytningar, innebär den s j e l f -  

b e s i n n i n g ,  hvilken högst nödvändig och maktpåliggande 

till afböjande af tidslynnets öfverilningar, endast af cn 

grundligare s j e l f k ä n n e d o m  kan förväntas: i hvilket af- 

seende v i också sagt det historiska V e t a n d e t  vara fol

kens gudomliga s j e l f m e d v e t a n d e .

I sådan egenskap af en samhälls-vigtig kunskapsförmåga, 

skulle då Historien kunna sägas vara, den eljest andlrulet 

brådskande, statsbildningens beböfliga andehämtning o c h , 

på samma gång, så väl en vidt omskådande öfversigt af de 

på tidens omätliga bildningsfält redan uppnådda ståndpunk

ter, som en lugn pröfning af den rigtning för vidare fram

steg, kvilken, såsom ledande till ett föresatt slutmål, re

dan i det förflutna ligger tydligen löretecknad. —  Ty vis

serligen pekar tiden på en immerfort stundande alla in

vecklade samhälle-förhållandens lotal-afslutningj men för 

möjligheten af en sådan, uppgöres det också såmycket nog

grannare, under ständigt tillbakaseende på föregående ba

lancer, speciella bokslut äfven för livarje särskildt tidskifte; 

ocli dessa införas alla i den gemensama årshufvudboken, 

Historien. Derföre, långt ifrån att inveckla samhällslifvet 

i misscalculer eller dunkla gåtor, hvilkas lösning skulle till

höra framliden, är det just Historien, som af det före

gående har att meddela de nödiga upplysningarna för de, 

i  det närvarande intrasslade, vexelräkningarnas utredning 

—• historien, som , jemte det hon uppgifver capital-beloppet 

eller vigten och värdet å den bildningsfond, hvartill före

gångna generationer efter förmåga skattat, också meddelar 

de, den öfverlemnade och mottagna fonden vidhäftande, 

iuslructienerna för dess förvaltnings- och redovisnings-an- 
svar; eller —  saken uttryckt utan bilder — det är Hi

storien, som just, genom det högljuddt uttalade eller åtmin-



slone väckla medvetandet af det närvarandes lefvande sam
manhang med det förflutna, gifver åt tidehvarfvet dess stora 
vigt och värde, och har att framställa ur det förflutna, 
för utredning af dagens frågor, den rätta och rediga syn
punkten.

Och häraf bör det kunna inses, att d en , som sålunda 
inför sin samtid vill uppträda i egenskap af en värdig Hi
storiens Ordförande, nödvändigt måste vara utrustad med 
en annan värdemätare för en rätt uppskattning af inensklig- 
hetens historiskt tillkomna bildningsfond, utrustad med en 
annan slagruta för uppdagandet af de, under tidehvarfvets 
yta, dagen, från fordomtima bärflytande, de friskaste san
ningars källådror, de ädlaste krafters malmgångar —  med 
en annan uppfattnings- och omdömes-förmåga, än den em
piriska, som , i det hvardagliga lifvet gällande, icke fattar 
eller anar någon annan verklighet, än den handgripligen el
ler ögonblickligen synliga. N ej, bär fordras det, för den 
stora upptäckten af förflutna århundradens lefvande sam
manhang med nu-tiden, eller for inträngandet i Historiens 
djupa mysterium af hädangångna generationers fortgående 
inverkan i lifvets dagliga verklighet, —  liär fordras det 
bos den sannskyldige forskaren en kunskapsförmåga och en 
upplysning af högre art, än den blott empiriska —  en upp
lysning af det Stora Ljus, som , vidt genomlysande vårt 
slägtes total-lif, icke kan vara något annat, än U p p e n 
b a r e l s e n s ,  samt en siare-blick, som endast gifves på en 
högre grad af religieus själs-upplyftelse emot den enhets
punkt af gudomlig Vishet och Allmakt, derifrån den allt 
sammanhållande ledningen utgår för de bragder och rol
ler , dem folk och stater hafva att utföra. Utan en sådan 
insigt i det inre sammanhang, som i det hela af verlds- 
bistorien är själen, är det lika omöjligt att lörstå den när
varande dagens hela vigt och betydelse, som det i ett 
s h a k s p e a r i s k t  drama är omöjligt att begripa hela be
tydelsen af en scen eller handling emot slutet, rncd min



dre man ifrån början följt styckets utveckling. Det nr 
just det fortfarande, eller det — genom en ständig det 
föregångnas likasom n y - u  p ps tån cl e l s  e —  i åskådarens 
medvetande bibehållna, lelvande sammanhanget, som , i 

kvarje punkt af skådespelets utveckling, ger at hvarje sär
skild scen och handling en vigt och en betydelse, som , 
utom sammanhanget, vore ingen eller obegriplig. Och 
blotta liknelsen är här fullt bevisande. T y hvad som i ett 

dramatiskt konststycke är sann poësi, är ej annat än en 
trogen, ehuru alltid svag, efterbildning af sanningen i den 
tragiska utveckling, som är hela det menskliga lifvels, ■— 

en prophetisk miniatur-bild af vårt slägtes verldsbistoria 
i  dess fulländning, eller en bild i sammandrag af just det 
samma drama, som Historien föredrager i dess oförminskade 
Storhet. Historiens föremål ar sålunda ett gudomligt drama, 
iv a r s  driffjadrar och syften, aldrig rätt insedda på hän
delsernas yta , ur inre grunder utvecklas af H o n o m , det 
djuptänkta dramats all vise Författare, —  af H o n o m ,  som 

ofta, redan i hvardagens skickelser igenkänd af fromheten, 
än tydligare af vettenskapen, i den oändligt ljusare dagen 
af årtusendens erfarenhet, borde på dragen af sin allmakt 
och vishet igenkännas i det sublima skådespelet af folk
slags, throners och staters daningar och tillvext, omstört- 
ningar eller upprätthållelse.

XIII.

Quod si Ilistoria instar est Dramatis, neces
sario tendentis ad finem, idque si verum est, in 

omni vitæ scena unam tantum dramatico tenore 
peragi generis humani fabulam, hoc simul inde 

sequitur, actuum Historiæ quemque, quum eadem 

Totius idea inspiratum, tum ejusdem habendum

*



dignitatis, nequc hanc ergo hodiernam ælatem prae
terita quapiam fu tura ve deteriorem esse, nec vero 
meliorem.

XIV.
Verum enim vero, si per operam illam vitae 

dramalicam summus Ille dramatis Auctor suam vult 
repraesentatam in persona humanitatis divinam 
majestatem, cujus, velut ex speculo temporis re
flexam, singularem quæque præbeat ætas effigiem; 
hanc utique in liberi certe cujusque populi vita 
expressam semper esse, putarimus, sub aliqua spe
cie Nobi l i tat i s .

XV.
Est scilicet ipsa hæc publica cujusque constitutae 

quidem civitatis L i b e r t a s  sua natura quaedam 
civium præ ceteris potestas optimorum, ideoque si
mul quædam nobilissimorum, quicumque sin t, ci
vium auctoritas mere avistocraticaj si quidem per 
hoc aristocraticum liberae cujusque civitatis ele
mentum idealiter intelligendum sit omne illud no
bile, quidcumque sit, quod cives ceteri, velut 
quoddam excultioris symbolum pignusque huma
nitatis, liberali studio, confidentia et obsequio 
praecipue reverentur.



XVI.

Cujus quidem Nobilitatis arbitramur fuisse, unam 
modo semper i d e a m ,  at vero ejusdem alias aliis 
temporibus f o r m a t i o n e s ,  satis illas quidem in 
historica humanitatis veritate discretas, quamquam 
easdem in historicorum judiciis aut confusas ple
rumque, aut nimis etiam inter se discretas.

XVII.

Quam vero unam, arbitramur, omnis fuisse 
N o b i l i t a t i s  i d e a m ,  ex qua illa semper exstite
rit tanta ejusdem auctoritas civilis, eam facile 
quisque concesserit esse quandam creditam vulgo 
præceptamve in quibusdam civibus præeminentiam 
N a t i v i t a t i s .  — Scilicet, quidquid in hac vita 
umquam bonum ac nobile habitum, id et suspexere 
semper et suspicient populi tamquam aliquo singu
lari naturae beneficio et quasi cœlitus inter morta
les ingeneratum.

XVIII.

Quum autem praeeminentis hujus nativitatis 
aliæ aliis exstiterint temporibus opiniones et formae, 
harum tria maxime putamus distingvi genera posse,



unum physicum y alterum psjcicum^ tertii 
maticum ̂  unde tria simul suborta sint  ̂
N o b i l i t a t i s .

XIX.

Sic in germanicis quidem societatibus p h y s i c æ  
primum nativitatis nobilitas facile recognoscitur in 
forma olim illa civi tatis g e n o c r a t i c a ,  quippe ubi 
inter pacificas gentium familiarumque cognationes 
vigeret regum nobiliumque naturalis atque paterna 
auctoritas: id , quod etiam tenuerimus contra illud 
I I o b b e s i i  commentum de civitatum per arbitraria 
pacta origine ex mutuo hominum omnium bello.

XX.

At vero psycicae  postea nativitatis, ex bellicis 
nimirum virtutibus partam, nobilitatem, dixeri
mus, per Germanorum hostilem cum exteris con
flictum exstitisse in F e o d a l i s m o ,  cujus primas 
quidem caussas ex illis, quos T a c i t u s  in  G e r m ,  
c. 13. 14. descripsit, bellicosis principum comi
tatibus derivaverimus. Quamquam in systematica 
postea Feodalismi constructione ambo illa et phy
sicæ et psycicae nativitatis principia videntur com
mixta prorsus et in unum artificiose composita.


