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”ir ■ ■ .-I ra den förlte græfke Hiltoriefkriver, Herodot as, flaaer Hi- 
storien under ingen anden end under Nemesis -Adrastea’s Maal 
og Scepter.” Diftc Herders Ord *)  indeholde, som de flcfte 
Kraftsagn af genialfkc Tænkere, alt eftersom de sorftaaes, en- 
ten en dyb Sandhed eller en flor Vildfarelfe. Hiftorien lærer 
os viftnok hvorledes Overmod ftraffes, Forfængelighed befkæin- 
mcs, Lumlkhcd blotter, Kraftlöshed tilintetgjöres, imedens 
Maadehold belönnes, Befkedenhcd elfkes, Ærlighed agtes, 
Kraft og Viisdom feire. Den lærer os endvidere, at netop 
det, hvorved Voldsmanden meeft forbrod sig imod Mennclke- 
heden, gjerne blev hans Undergang; at juli det Paafund, fom 
syntes liftigft udtænkt til Slægtens Fornedrelse, blev Middelet 
til dens Opreisning; at Slaveriets höiefte Punkt var itedse et 
Forbud for Frihedens Morgenrode; kort: at Nemefis-Adrastea 
herfker, om ikke over de Dødeliges Anflag (thi det var Ind- 
greb i deres Frihed), faa dog over det endelige Udfald af 
deres Foretagende, eller, for at tale uden Allegorie, at der

Sri------1— .i i Li il in —

*) I Adrastea lite Bind S. 42.
Kid, Sei. hist, og ■philoso^h. Sier. I Deel 1821. U
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er et Forsyn, som ftyrer Mennefkenes Foretagender, jævner 
Tingenes Gang og haandhæver Orden ved at asböele Stödet 
af saadanne Frihedens Udbrud, bom ellers vilde bringe For
virring ind i Verdens vise Plan. Saaledes meente Herder sine
Ord, og, saaledes sorftaaede, vil Ingen omtvivle deres Gyl-

Men hvis Nogen cleraf udleder en Forpligtelse eller
blot en Befoielse for Hiftoriefkriveren til at træde i den evige
Dommers Sted, til at hævne og ftraffe uden Skaanfel og Til
bageholdenhed, til at forglemme eller tilfidefætte alle Billighe
dens Love: da fammenblander han de guddommelige Vilkaar 
med de mennefkelige; misforftaaer Adrasteas vife Tolk, fom 
for end ydermere at indlkjærpe Hiftoriefkriveren Forfigtighed, har, 
mod Oldtidens Skik*),  afbildet Nemefis med Fingeren for Mun- 
den, ligefom Tausliedens Gudinde, antydende derved: ne quid 

*) Efter Pausanias Att. cap. 23 afbildede de Gamle Nemefis fom et 
Fruentimmer af ædel Geftalt, bærende paa Hovedet en Krone, paa 
hvilken Hjorte og en Victoria saaes, holdende i den ene Haand en 
Skaal, i den anden en Alkegreen. Phidias fremstillede hende paa 
famme Msade, undtagen at han lod Grenen være af et Æbletræ. 
Andre lode hende holde en Tomme i den ene Haand og en Maalc- 
ftok i den anden. Denne Forestilling har Herder optaget tillige
med en anden, S0111 synes laant af Mynterne. I det mindtte fkal 
hun sees paa en Mynt.af Keifer Macrinus med en Muurkrone paa 
Hovedet, juft fom hos Herder. Dog findes en faadan Mynt hver
ken i Eckels Doet. Num. Vet. eller i Prof.K/iwwf Catalogus Numm. 
Vet. Musei Rg. Dan. Paa cyzicenifke Mynter har hun i den höire 
Haand et Roer, i venltre Ann et Overflødighedshorn og ved hendes 
Fodder ligger et Hjul,
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nimis! hvilket jeg udlægger: ”Viis Billighed.” At dette Bud 
med Rette indfkjærpes Hiftoriefkriveren, fkal jeg beftræbe mig 
sor at vibe, idet jeg under tre Hovedindvendinger gjennemgaaer 
alle de Betænkeligheder, bom man enten har yttret, eller S0111 
med noget Skin af Ret kunde yttres imod hiin Forfkrift.

I.
Man har da for det forfte befrygtet, at Naade i fia. 

Fald vilde komme til at gaae for Ret, og at den ftrænge 
Retfærdigheds Vægtfkaal, som Themis, da hun sormedelst Menne- 
fkenes Ondskab flygtede fra Jorden, overgav til Clio, fkulde komme 
til at vakle, naar Billighedens Lod lagdes i en af Skaalerne. Mén 
denne Frygt grunder fig paa Misforftaaelfe af Ordet Billighed, 
hvorved jeg ikke forftaaer Brud paa eller Tilfidefættelfe af Ret- 
færdighed, men med. vor lkarpfindige Sproggransker B. G. 
Sporon, „Retfærdighed lempet i et vist Tiljælde efter 
den, som dommer, og det, som dommes*) ” Ifölge denne 
Definition spörger Retfærdighed: Hvad er Rot? men Billig
hed'. Hvad er Ret i denne Omstændighed? Vil da Historie
skriveren dömme, bör han ikke blive staaende ved det förlte 
Spörgfemaal, men faa ofte Sagen er indviklet og Orøstændighe- 

*) See eenstydige Danfke Ords Bemærkelse. Heibergs Udg. S. 192 
Aristoteles angiver fom det Characreriltilke ved Billighed, at den 
giver noget efter af saadanne Rettigheder, hvis Udövelfe vorder 
altfor trykkende imod dem, mod hvilke de kunde gjores gjeldende. 
Er/j. ad Nicom. 1. 5 cap. 10.
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derne ualmindelige, tilfoie det andet. Ikke som om Sandhed 
og Ret vexlede med Tiderne og Personerne: vi vide, at Mo
ralens Bud ere evige og uforanderlige, vi mindes Digterens 
Ord:

Est modus in rebus, smit certi denique fines ?
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Men hvo iblandt os har dog ikke erfaret, hvor vanfke- 
ligt det er felv for det bedre Mcnnefke i vi (Te Tilfælde skarpt 
at betegne og med faft Fod betræde denne Rettens finalle og 
bratte Sti, naar den dynger lig henover Lidenfkabernes og de 
indviklede felfkabelige Forholds dybe Afgrunde? Hvo har ei 
bemærket, hvilken Uretfærdighed de Hiftoriefkrivere have gjort 
fig fkyldige i, fom bedomte Regenter og Miniftre uden Henfyn 
til den faakaldte Politik, hvis Offere de kun altfor ofte vare? 
Dog — jeg horer allerede en ny Indvending: ’’Hvad kommer 
Politiken Aloralen ved? Skal da Historieskriveren, for yder- 
mere at inddyffe Herlkcrnes Samvittighed, indföre en anden 
Maalcftok, end den ftrænge Sædeligheds, f. Ex. Jefui ternes 
Probabilismus?” — Nei, det vil jeg ingenlunde; men netop 
for at afværge flig farlig Befmykkclfe af hvad dcr er Uret, paa- 
lægger jeg Hiftorielkriveren at vife Billighed. Den Billige ef
tergiver intet af Andres Ret (den billige Hiftoriker altfaa hel- 
ler ikke Sandhedens); han afftaaer kun, undertiden, noget af 
fin egen, gemeenligen fordi han ved en nöiere Betragtning af 
Forholdet imellem fig og lin Skyldner bringes til at omtvivle 
fin Fordrings Gyldighed; og under faadanne Tvivl foretrækker 
det ædle Menneske ftcdfe lit eget Tab for Muligheden af at 
fornærme fin Næflc ved at fætte en formeentlig Rettighed 
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igjcnncm. Det er altfaa den mennefkelige Portlands Indfkrtenk- 
ning og den deras flydende Uvished, fom gjör det til Pligt sor 
Mennefkct i Almindelighed at vife Billighed. Thi Gud, hvis 
Forltand er uendelig og hos hvem er idel Vished, tillkrivc vi 
ikke Billighed, men alene Retfærdighed. Jordens Guder der- 
imod, Kongerne, fkylde deres Underfaatter ei alene Retfær- 
dighed men i mange Tilfælde tillige Billighed; thi her er faa- 
vel deri, der dommer fom den der dommes, underkastet Skrö- 
belighedens almindelige Lod , den Mulighed at fare vild. 
Kunde man end tænke fig en Lov faa fuldkommen, at den om- 
fattede alle mulige Retstilfælde med ltörfte Tydelighed og Nöi- 
agtighcd, hvorved al Vilkaarlighed i famines Fortolkning og 
Anvendelfe af Dommeren faldt bort, faa vilde derved kun bort- 
falde Lænrpningen med Henfyn til den der dommer ; derimod 
blev i mange Tilfælde Læmpningen med Henfyn til det, som 
dommes, endda tilbage. Ellers vilde man dagligen fee Staclfæ- 
ftelfe paa de Gamles: summum jus summa injuria. Dette 
have da ogfaa de bedfte Lærere i Statsretten erkjendt; og her- 
paa grunder fig den, kelv i indskrænkede Monarchier, Kon
gerne tilflaacde Benaadniugsret, hvilken, naar den ei lkal 
blive lkadelig for Retfærdigheden, alene kan beftaae i at vife 
Billighed.

Alen hvis vi fordre dette af Regenten, fom dog -har cn 
faft Norm (pofitive Love) at domme efter, og S0111 i at haand- 
hæve diffe Love underflottes af faa mange indfigtssulde Tienere: 
hvor meget mere bor da ikke Historieskriveren, bom sædvanli- 
gen underlægger kig en endnu ftörre Jurisdiction, og fom mang
ler baade Meddomsmænd og en pofiliv Lov at domme efter, 
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beflitte fig paa at vife Billighed i fine Domme? Eller skulde 
maafkee den Omftændighed, at han behöver blot znoraZsh Vis- 
hed for at affige fin Dom, imedens den verdslige Dommer fkal 
have juridisk Vished, fritage ham for de Henfyn, hvorved 
Billighed begrundes? Jeg troer det ikke, og den fom kan troe 
det, maa kun være lidet bekjenclt med de Vanskeligheder, man 
ideligen floder paa, inden man kan komme til moralfk Vished 
i HiRorien. Den juridiske (om man ellers derved forltaaer hvad 
et Par Vidner eensftemmigen udfige) er her mangen Gang let- 
tere at erlange; men dermed kunne Hiltoriefkriverne ei altid 
lade fig nöie, ellers vilde deres Domme ei lyde faa forfkielli- 
gen, S0111 de lyde, endog om mange af de allerbekiendteite og 
intereffantefle Charakterer i Univerfalhiftorien r f. Ex. om Pe- 
rikles og Alexander, Cicero og Julius Cæfar, Conftantin den 
Store og Julian, Carl den Store og Gregor VII, Carl V. og 
Christian II, Wilhelm III. og Ludvig XIV. Om difTe Charak- 
terers morallke Værd ftride ei alene de partiske Historieskrivere, 
hvilke naturligviis faae et ganlke modfat Refultat ud af deres 
Forhor, fordi ethvert Parti kun agter paa cle Vidner, fom 
have samme Fædreneland, samme Religion, samme Politik eller 
maafkee blot samme Fordomme som de selv; men ogfaa de ret- 
lindige Dommeres Mening lyder noget forfkiellig; alt efterfom 
de have viifl mere eller mindre Billighed, d. e. Henfyn til 
Tider og Omstændigheder. Og hvo tör paaftaae, at de, fom 
vifte mindst Billighed, vare de retfærdigfte? Efter mine Tanker 
fandt fnarere det moclfatte Forhold Sted. Dermed nægter jeg dog 
ikke, at man ofte i Hiftorien fom i Livet har viift Svaghed og 
Uforstand under Navn af Billighed; men en faadan Billig
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hed, som er aabenbar uretfærdig, hör ingenfteds taalcs. Thi 
Ingen tör eftergive en Andens Ret, hvad enten denne Anden 
er en borgerlig eller morallk Perfon, en jordifk eller himmelsk 
Aand. Dette anvendt paa Hiftoriefkriveren leder os til den Re- 
gel: at han maa, saa ofte han tör træde frem i den evige 
Retfærdigheds Sted, forkynde höit og {trængt dens Domme 
over Mennefkencs frie Handlinger; men idet han faaledes, efter 
Lucians Fordring, bliver hverken en bly eller undfeelig Dom
mer, vil han dog, naar han mindes fit korte Syn og sin hele 
fkröbelige Natur vogte sig S01' al Formaftclse, og paa denne 
Maade, efter famme Kunstdommers Onike, blive paa een Gang

*
retfærdig og billig, velvillig imod alle, saa at han ikke til- 
lægger den Ene mere end den Anden*}.  Hvad enten han der- 
for ftraffer, da vil han overlade Hævnen til den, fom ene 
dommer retfærdigen; eller han frikjender, da vil han kun til
lige Forsoning i det Samfunds Navn, hvis Ordforer han gr, 
eller antages at være. Det er ifær de nyere proteftantilke Kir
kehistorikere, fom have givet finukke Exempler paa baadan Bil
lighed i Domme. Luther selv og de magdeburgitke Centuriato- 
rer bleve endnu ofte ubillige, idet de troede blot at udöve 
den strænge Ret. Dog vare de stedfe billigere end de famti- 
dige kathollke Historieskrivere, thi ligefom diffc i Paven fkil- 
dre os Guds Statholder her paa Jorden, faaledes ere de ftedfe 

*) Quomodo historia sit conscribenda. V. Luciani Opera, edid. Schmieder 
Tom. I. pag. 431. i<W 'Ümasw, éuvovs cdcaeiv, rs gq 
7/ otTtQveifjfCii 7t\eioy rs 'Ssovro?.
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rede til at optage hans Venner i Himmelen, og nedftöde hans 
Modstandere til Helvede (jeg kan tænke, ifölge den pavelige 
Rettighed til at löfe og binde) imedens billige Hiftoriefkrivere 
fikkreft kjendes derpaa, at de iagttage to brexziv.

Hvis endnu i vore Dage Enkelte undlade dette, da kan 
mueligen en urigtig eller misforftaaet The ori om den liiftorifke 
Retfærdighed have forledet dem dertil. Man pleier nemlig, 
idet man udmaler Idealet af en fuldkommen Historieskriver, 
faaledes at potenfere Begrebet, at deraf fremkommer i det 
minelfte en Halvgud. Allerede Lucian fordrede, at hans Hifto- 
riker fkulde være uden Fædreland og Konge; man har fiden 
tilföiet, at han lkulde være uden Religion, uden F'ålelse, 
uden Tilboielighed. Kort: man har af klædt ham hele den 
menneskelige Natur uden dog at kunne meddele ham den gud
dommelige. Naturligviis troede de Hiftorielkrivere, fom havde 
minelft tilbage af hiin, fnareft at være i Beliddelfe af denne“, 
og i denne Indbildning afgave de nu, fom om de vare ind- 
blæfte af en Guddom , lutter Orakelfvar, affagde ufeilbare 
Domme og forvifte faaledes ei alene Skaanfel, men Billighed 
og Maadehold ud af Hiftorien. Enhver, fom er bekjendt med 
den nyefte hiftorifke Literatur, vil lettelig forsyne lig lelv med 
Exempler herpaa. Paa diffe Hiftorikere kan man anvende Pla- 
tos Ord: ’’Det er den ftörfte Uretfærdighed at ville synes ret- 
færdig, naar man ikke er det.” Og Retfærdighed kan Menne- 
fket ikke udöve i dens rette Omfang, uden tillige at vife Bil- 
lighed. Den hele Hiftorielkrivning bevifer min Paaftand. Jeg 
kommer liden tilbage til denne Thefis, og nöies derfor her 
med at anföre eet Exempel til Oplysning øm min Grundfæt-
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nings Anvendelse; jeg vælger dertil den værfte Skamplet i den 
europæiske Politik, Polens Deling. Ingen Hifloriefkriver kan 
tage feil af Maaleftokken, hvorefter dette Factum hör bedöm- 
mes. Aloralen og Folkeretten fordomme det lige höit. Hifto- 
rien brændemærker Ophavsmanden*)  og anklager alle de Fyr-

*) Som bekjendt, er man endnu uvidende otn den egentlige Ophavs
mand, ja man veed ei engang ret, om det forfte Fortlag kom fra 
Odern g eller Preuffen eller Rusland. Adskillige Historieskrivere, fan- 
fom Englænderne Coxe og Wraxal, ogfaa vor Landsmand Malte 
Brun (i Tableau ile la Fotogne 1807. pag. 469«) have villet give Fre
derik II. Skylden, men ifölge Grev Görz’s Memoirer var det Catha
rina II. fom i Aaret 1771 meddeelte Prinds Henrik af Preufien den 
forfte Idee, dog dengang endnu under den Hypothefe: hvis Öfter- 
rig forti tilegnede fig Stykker af Polen. Omhyggeligt! har v. Dohm 
i fine Denkwürdigkeiten meiner Zeit Iter Band S. 433-514. un- 
derfogt og fremstillet de meget indviklede Machinationer, hvoraf 
Polens Deling fremgik. Efter hans Fremstilling tilkommer Fyrft 
Kaunitz den ltörfle Deel af Bioden, lkjondt denne Minister ved Hyk- 
lerie indbildte ei alene Maria Therefia men mange Andre, at han 
var ufkyldig. De voldfomme Skridt, hvorved Öfterrig tilegnede fig 
-nogle Stykker af Polen, var den næimcfte Foranledning til Delin
gen. ’’Denne Kaunitzes Daad, liger v. Dohm S. 511. aflokkede 
Catharina, maafkee valkere end hun felv fielen önlkede det, et 
Ord, fom Henrik opfnappede og hvoraf han dannede en Plan, til 
hvis Antagelfe ban overtalede Keiferinden, og fom Frederik ilige- 
maade meget gjerne optog, faafnart han havde overbeviift fig om, 
at det var denne Fyrstindes Alvor. Med virkfom, uforftilt Iver 
befordrede ban dens Udfö'relfe; Kaunitz ligeledes, fkjondt han hyk
lede det Modfatte. Viflelig kan man ikke fige, at noget af de tre 

Vid. Sei. hist, og ^hilosoph. Skr. I Deel 1821, X

V
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fler som deeltoge i dette Folkerov. Den kan da heller ikke 
fordölge, at den ophöiede Keiferinde, Maria Theresia, har 
ved sm Deeltageise i den förfte Uddykning kat en uudslettelig 
Plet paa S111 ellers faa glimrende Regjering. Denne Dom er 
sand og retfærdig. Den kan ikke rokkes, men dog formildes 
ved Henfyn til adfkillige Omstændigheder. Derfor fordrer Bil- 
lighed, at Hiftoriefkriveren fkal lægge Mærke til dille, og at 
han tilligemed Hiflorien om det oprorende Folkeran fkal be- 
rctte, baade hvor nödigen den fromme Keiferinde gav lit Sam- 
tykke dertil, og hvor oprigtigen hun fortröd det, efterat det 
var givet. Vi ville höre, hvorledes Keiferinden felv har for
klaret fig herom. ”Jeg veed, fagde hun i en fortrolig Samtale 
til den franfke Minifler, Baron Breteuil, jeg veed, at jeg har 
sat en ftor Plet paa min Regjering ved det, fom nyligen har 
tildraget lig i Polen; men jeg forlikkrer Dem, at man vilde 
tilgive mig det, dersom man vidde, i hvilken Grad jeg har sat 
mig derimod, og hvor mange Omstændigheder der have for
enet sig sor at böie mine Grundsætninger fiavel S0111 mine Be- 
flutninger i Henseende til de umaadclige Önfker af Rudernes 
og PreufTernes uretfærdige Ærgjerrighed. Da jeg efter megen 
Overveielfe intet Middel fandt til ene at modfætte mig difle 
tvende Magters Plan, faa troede jeg, at naar jeg for min Deel 
gjorde overdrevne Paaftande og Fordringer, vilde man afllaae 

Hoffer var vanskeligt at overtale, til at indgaae i Ideen. Tvertimod 
kom de hinanden imode, saafnart S0111 det ene kun turde troe det 
andet»”

N-’
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mig det, og afbryde Underhandlingerne; men min Forundring 
faavelfom min Sorg fteg til det höiefte, da jeg til Svar paa 
disfe Fordringer modtog Kongen af PreulTens og Keiferindens 
fuldkomne Samtykke. Aldrig har jeg været faa bedrövet, og 
jeg maa lade Hr. v. Kaunitz vederfares famme Ret, i Hen- 
feende til hans ftorc Misfornöiclfe ved denne Leilighed. Han 
har ltedse af alle Kræftel' modfat fig dette grufomme Foreta
gende. Ja jeg maa tiistaae Dem, at v. Kaunitz’s Opförfel faa- 
vel under denne hele Sag, fom efterat den er endt, har gjort 
mig denne Minister meget kjerere og dyreharere; thi efterat 
han havde gjort al den Modstand, han kunde, og fkjöndt han 
fölede alt det Forhadte, fom denne Handel kaltede paa hans 
Ministerium, har han dog flet ikke röbet fm Kummer derover, 
men kidet sig af den offentlige Mening anklage for alt det, fom 
han aldeles havde misbilliget og beftridt. Endelig anvender 
han, den Dag i Dag er, alle fit Genies Hjelpemidlcr for at 
ende denne ulykkelige Sag paa en Maade, fom i det mindfte 
fætter Grændfer derfor.” Saavidt Maria Therefia; og kan Hi- 
ftoriefkriveren end ikke aldeles frikjende hende, faa vil han 
dog ikke sætte hendes Forkedfe i ClalTe med de tvende ovrigc 
Magters, ligesom han heller ikke vil forkafte hendes Vidnes- 
byrd, fkjöndt aflagt i egen Sag; ”thi naar Dyden taler, for- 
tjener den at troes,” erindrer den vakkre Flalfan, hvem vi 
fkylde denne vigtige Oplysning i Historien*).  Og den sortræf- 

*) U Histoire pfnerale et rnisonnee de la Diplomatie Franchise par de 

Flassan. Tom, VII. pag. 125-126. sec. edir. Paris I8II.

X 2
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felige Hiftoriefkrivei' v. Dohm tvivler heller ikke om> at Kei- 
ferinden talte oprigtigen; men han er tillige vis paa, at hun 
var bedraget af Kaunitz»

II.
En anden Fare^ man har befrygtet af Billighed i Hiflo- 

riefkrivn ingen, er, at Fei derved skulde aabnes for alle- 
haande Partiskhed: en Skrøbelighed, hvorom ei alene Aar- 
bögernes Indhold men ogfaa deres Indklædning bærer kun alt- 
for mange Vidnesbyrd. Man har for at helbrede Fremtidens 
Hiftorie for*  denne Arvefygdom, anordnet adlkillige Midler, 
der undertiden vare værre end Sygdommen felv; man har nem— 
lig ved Siden af endeel fornuftige Forfkrifter opstillet nogle 
overdrevne, hvilke da ogfaa ere blevne uopfyldte, fordi de 
enten overgik Mennefkets Kræfter, eller dog Urede imod dets 
Natur. Til förfte Slags regner jeg den alt omhandlede For- 
dring, at Hiftoriefkriveren fkal vife ftræng Retfærdighed uden 
Billighed, til andet Slags de ovenfor blot nævnede Forfkrister, 
at han skal være uden Folelse , Fædreneland og Religion. 
Vi ville dvæle et Oieblik ved clitTc Love for at fee, om de ere 
enten nödvendige eller tjenlige til at forebygge Partilklied i 
Hiftorien. Det vil snart vise sig, at en flygtig Iagttagelse og 
eenfidig Opposition ogsaa her har gjort Lovgivningen for ftræng. 
Man behövedc ei at fkue langt, for at opdage hos mange Hi- 
ftorielkrivere de sørgelige Virkninger af ond Lidenfkabelighed, 
af snæverhjertet Nationalftolthed, afFanatisme eller parti culariftifk 
Rcligiofitet- Alan harmedes over Sandhedens Krænkelfe og 
vilde ahkjærc det Onde ved Roden. Men iftccletfor at bortlede 
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de plumrede Bække tilstoppede man den rene Kilde, hvoraf 
dille forend Beblandingen med urene Bestanddele modtoge deres 
klare Ström. Man faae ikke at Dæmningen burde været opfort 
paa det store Mellemrum, bom ligger imellem hine grumsede 
Canal er, hvorigjenncm den lavere Menneskenatur udgyder fine 
Uhumfklieder, og Udspringet ak de ædle Drister, med hvis 
Navn de bvigagtigen adle lig, jeg mener Folelse for Sandhed 
og Ret} Fædrenelandslej ærlighed og Religiosi let. Alan fra— 
kjendtc derfor den fuldkomne Hiftorielkriver dilTe Egenlkaberj 
og gjorde ham faaledes til en ufel Mellemting imellem Dyr og 
Heros, en jordilk Radamantus, der dog aldrig kunde blive 
andet end Carricatur af den underjordiske Dommer, hvem 
de Gamle skildrede med faa höie Træk. Men mon denne for- 
meentlige Ophöielfe ikke var en sand Nedværdigelse af vor 
Art? Mig i det mindste forekommer det langt fkjönnere at 
være ct oplyft, velvilligt og billigdömmende Mennefke cnd en 
indbildt, opblælt Halvgud, der sornægter fm Slægt uden dog 
at kunne, faalænge han holdes af Stövels Baand, blive optaget 
i de rene Fornuftvæf eners Clalfe, Og en faadan forfeilet He
ros er jo dog en Historiker uden Fölelfe, uden Fædreneland 
og Religion. Hvorfor vil man da foreskrive Mennefkene Love, 
fom de ci kunne holde uden at fornægte de ædlefte Drifter og 
Anlæg i deres Natur! Hvad der er unaturligt, har endnu al
drig geraadet Kunden eller Videnlkaben til Fremme og Hæder. 
Man frygter for Partifkhed; men det er ingen Selvfølge,. at 
den, fom foler for fin Slægt, for dens Vee og Vel, fom elfker 
den Kirke hvortil han hörer, endelig fkal være uretfærdig 
eller ukjerlig imod andre Nationer, Lancle og Troesbekjen-
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delfer. Meget mere veed netop en faadan Hiftoriefkriver fna- 
reft at fkatte det samme Sinclelaug faavel i dets Udspring som i 
dets Virkninger, naar han forefinder det hos sremmede Folke- 
flag eller Borgere. Hvo ansees efter et haardnakket Slag for 
de brave Krigeres retfærdiglte og meeft upartiske Dommere? 
Mon ikke de Tappre af det fjendtlige Parti, mod hvilke de 
ftrede? Saaledes ogfaa med den retfindige Hifloricfkriver. Han 
elfkcr hos fit Folk og i fm Kirke kun hvad der er Elskværdigt, 
Oploftenele og Styrkende: forefinder han dette hos Andre, da 
glædes han ved at tilegne lig det fom Mennelkeflægtens fælleds 
Odel. Paa denne Maade leder Fædrenelandskjerlighed til Vel- 
villie imod den hele forædlede Art: og derfor anbefales den 
med Rette endog af de uegennyttigfle Sædelærere. Lad derfor 
kun ogfaa Historiens Mufe nære denne rene Fölelfe: langt fra 
at befmitte hendes Helligdom, vil den endog tilberede hende 
de udvalgtelle Offere *).  Thi jeg vover den Paafland: et Folks 
Historie kan alene skrives som sig bor af dets egne B'drn. 
Der gives hos enhver Nation, fom har fpillet en Rolle i Ver
den, eller med andre Ord, fom er fremtraadt characteriftifk 
i Tiden, noget Eiendommeligt, fom ingen Fremmed tilegner 
fig, med mindre han i egentlig Forftand er bleven nationali
sieret og da er han ei længer at anfee fom Fremmed. Men at 
dette Eiendommelige bör opbevares i Historien, om denne 

•) Vi tilraabe derfor enhver Historiker med Claudians Ord:
Disce, nec externo monitore petendus
Virtutis tibi pulcher amor. Cognata ministret 
Laus animos. Aliis Decii reducesque Camilli 
Monstrentur: Tu disce tuos.
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ellers fkal gjengive et tro Billede af den svundne Exiftenz, 
kan aldeles ikke omtvivles. Man har længe kaldet dette Præg 
NaiioTialitet: vi kunde efter et nyligen dannet og dog hardtad 
allerede af Modegjække latterliggjort tydfk Ord kalde det Fol- 
kedom. Dette Præg kan nu viflnok ingen Hiftorielkriver give 
lit Værk, uden han fclv med Liv og Sjel tilhorer det Folk 
hvis Billede han tegner, hvoraf folger — at jeg lkal erindre 
dette i Forbigaaende — et ftort Fortrin, fom Specialhiftori- 
en kan rose lig af imod den mægtige, men i fin Almagt dog 
lamme Dronning, Univerfalhiftorie. At denne nogenfinde koni- 
mer til at holde hvad Navnet lover, kan meget omtvivles; 
men hvis det engang i en vis Grad lykkes, vil dog fledfe 
Eenhed i Værket og Eiendoinmelighed i de enkelte Folkellags 
Afbildning komme til at fattes. Ligefom Ingen kan tjene to 
Herrer, faaledes kan heller ikke Nogen tilhore mere end eet 
Folk; og tilfalde hörer man kun det til, i hvis Midte man 
födtes, i hvis Aand man opdroges og i hvis Sprog man lærte at 
tænke. Naturligviis kan et mangeaarigt Ophold iblandt Frem- 
mede, og et omhyggeligt Studium af deres Charakteer, Litc- 
ratur, Sæder og Indretninger ogfaavlede til en temmelig rig
tig Befkuelfe af hine Eiendommeligheder; men at denne dog 
itedfe maa ftaae tilbage for den i famme Grad dannede Ind— 
födtes, synes Erfaringen nokfom at have beviift. Hverken 
Halicarnatfcren Dionys eller Polyb eller Plutarch, i hvor ro- 
maniferede de vare, have været iftand til at {kildre Romer
nes eiendommclige Aand, være fig i dens Höiheds eller i dens 
Forneclrelfes Dage, saa naturligt og livligt som Romerne Li- 
vius, Salluftius og Tacitus. Til famme Resultat förer cn Sam
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menligning imellem den ellers faa fortrædelige Rapin Thoyras 
og Hume, eller, for at tage Exempler af Fædrenelandets Hi
storie, imellem Adam fra Bromen og Saxo, imellem Meurfius 
og Gram, Schlegel og Holberg, Mallet og Sulim. Og endda 
gives i det danlke Folks Hiftorie viffe for Folkcdommet betyd- 
liingsfulde Træk, fom vore ypperfle Hiftorielkrivere endnu 
ikke have fkjænket tilbørlig Opmærksomhed, ihvorvel de netop 
derved lcttefl kunde viift deres Overlegenhed over de udcn- 
landfke Granlkere. Jeg tænker paa det dobbelte Arvegods sra 
Fædrene, fom man har kaldet FolJcepoesie og Almeenviisdom. 
Den sidfte opliver og krydrer endnu dagligen vor Tale i utal- 
lige Ordbprog, Sentenfcr, Dyds- og Klogfkabsregler*);  den 
förfle er (igiennem Aarhundreder forplantet ved Sang og Tra- 
clition) nu, da den var nær ved lin Undergang, bleven reddet 
i det sikkre, men tillige kolde Bogftav**).  Den fkal bevares 
der, fom et herligt Vidnesbyrd om den poetilke Aand, der 
oplivede Dannerfolket, endog under Middelalderens Trældom,

*) Efrerat dette var skrevet, har Tattor Grundtvig i en Afhandling om 
Ordfprog viift, at diffe udgjöre en af Hiftoriens vigtigfle Kilder, 
forfaavidt et Folks Aand, Sprog og Tænkemaade er Sielen i dets 
Historic. S. Dannevirke 3 Bd. I H. i faer S. 76. Den Samling af 
dan/ke Ordfprog, fora deri foreflaaes, vil blive mindre fornoden, 
near den danfke Ordbog fuldendes, hvori Ordsprogene ombyggeli- 
gen famles.

**) Nemlig i udvalgte danfke Vifer fra Middelalderen. Udgivne efter 
A. S. Vedel og P. Syv af Abrahamlon, Nyerup og Rahbek 5 Dele, 
1812.



En fölende Hiftoricfkriver fkal vide til en ægte Nationalhifto- 
rie at benytte denne Skat, faavel som Eddas dybere Toner fra 
den fjernere Oldtid, og overhovedet den hele Rigdom, fo,m 
to tufencle Aars Krig og Erfaring har nedlagt i det danlke Tun- 
gemaal. Et faadant Sprog kan blive Folkehiftoriens fornemfte 
Kilde; men for at yde denne Tjenefle, maa det faaledcs kjen- 
des og ltuderes, fom Udlændingen fjcldcn eller aldrig kjen- 
der det.

Det er da saa langt fra, at Historieskriveren, som Lucian 
fordrede, fkal være uden Fædreneland, at mcget mere et 
Lands Historie netop bör fkrives af dets egne Sönner. Dog 
— Lucian meente vel kun ’’uden Fædrelandskjerlighed,” om 
hvilken jeg nedenfor kommer til at tale.

Hvad dernælt den Fare angaaer, fo ni Hiltoriefkriverens 
Religioßtet fkulde medföre, da vedkommer den viltnok nær
værende Underfögelfe; thi uden Religion gices ingen Billig
hed. Det höiefte, Atheisten kunde, og det med Nöd, bringes 
til, lkulde være at udöve, hvad man i daglig Tale kalder Ret- 
færdighed. ”Dog — vil man her erindre — det er heller ikke 
Religion i Almindelighed, men kun Sehtelro man har onlket 
Hiftorielkriveren ophöiet over.” Uden her nöiere at udvikle 
de mange Betydninger, hvori Sehletro kan tages, vil jeg blot 
bemærke, at det dog liedfe var det Modfatte af varm Religio*  
filet, altfaa en vis Grad af Indißcrentisme, fom man ved hiint 
Bud vilde indlkiærpe. Men hvor lidet denne Tænkemaade fik- 
krer imod Partilkhed, det bevife f. Ex. Voltaires og Riegels’s 
hiltorifke Skrifter, fom vrimle af lkjæve og ufande Domme, 
hvilke for flörfte Delen netop hidröre fra Forfatternes Ligegyl-

Vid, Sd. hist, og philosoph, Skr, l Dtd 1821. Y 
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(lighed for religiöse Indretninger og Lærebegreber. Kun med 
en faadan Tænkemaade, sor hvilken alt Helligt er fremmed og 
ubegribeligt, var Hiin iltand at digte om Fenelons Fromlied, 
at den tilficist blev ham til Befvær og maatte vige for Spög og 
Latter *);  kun derved var Riegels iftand til at kalde den ret- 
findige Bifkop Bagger en nedrig Hykler **),  fordi han, efter 
fin Samvittighed og Tidens herfkende Begreber om Betingelser- 
ne for kirkelig Enighed, fraraadte Christian V. at modtage den 
ftore Colonie Hugenotten her i Dalimark. Imod deslige Dom
me, bom overhovedet imod alfkens Partifkhed, anseer jeg net
op ægte oplyll Religiøsitet for at være det bedfte Betryggelses
middel; ligesom der overhovedet ei gives nogen total Anfkuel- 
fe af Hiftorien uden den religiöfe, da Begivenhederne maae 
fynes usammenhængende for enhver, fom betragter dem uden 
Tro paa Gud og et guddommeligt Forfyn. Men som Hiftorien 
ei kan opfattes, faa kan den ei heller gjengives uden af et 
gudfrygtigt Gemyt. Thi hvad andet end Frygt for Gud, kan 
holde Hiftorielkriveren faft til Sandheden, naar Mennefkefrygt, 
Egennytte eller Forfængelighed afdragor ham derfra? Det höie- 
lte, fom Ærbodighed for nogen menncfkelig Domftol (f. Ex. 
Kritikens), kan drive ham til, er at opfylde den fortte cicero- 
nianfke Lov*'*):  ne quid falsi dicere audeat: til Lydighed 
imod den anden Lov: ne egaid veri non audeat o: ikke at

*) Om dette uftinde Foregivende jevnf. Hallers Briefe über Einwürfe 
wider die Offenbarung, 3 Th. S. 41.

**) I Forfog til Femte Christians Historie, S. 453.
De Orzn. L. 11. c. 62,
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fortie nogen ham bekjendt vigtig, til Sagen horende Sandhed, 
kan ingen Dödelig tvinge ham; thi don, fom fkal kunne an
klage ham for denne Lovs Overtrædelse, maa være alvidende, 
maa være iftand til at fkue ind i Skribentens Hierte og kunne 
lige hvad han vidfte og ikke vidfte. Men netop deri beftaaer 
for en flor Deel Historieskriverens Billighed, at han intet for- 
tier, hverken af det, fom geraader hans Yndlinger (om han 
har saadanne, f. Ex. Landsmænd, Ordensbrodre o. S. v.) til 
Skam, eller af det, fom geraader hans Modstandere, (hvis han 
kjender deslige) til Ære ellei' til Undskyldning. Som bekjendt 
liave de jefuitilke Historieskrivere fjeldcn vovet at opdigte Fac- 
ta; men deres fordærvelige Kunftgreb beftode deels i at for- 
dreie Kjendsgjerningcrne, deels i at fortie hvad der til Skam 
for deres Helte eller til Fordeel for Modpartiet kunde og burde 
siges. Dette var nu viftnok den grovefte Partilkhed; men hvo 
vilde vel ogfaa udlede den enten af nogen Billigheds- eller Re- 
ligions-Fölelfe? Tvertimod er det netop Religiöfitet, fom fkal 
fordrive al Ordens- og Laugsaand, samt bekjæmpe alle Udbrud 
af en fygelig Nationalflolthecl.

Naar denne Fölelfe træder i Pagt med sand Fædrelandskjer
lighed, vil den ogfaa bevare Historieskriveren for de Feil, til 
hvilke mangen ræsonnerende Pragmatiker i de nyere Tider for- 
faldt, i det han, for ret at vife fig upartisk, baade afholdt fig 
felv fra al Deeltagelfe i Dydens eller Laftens Seier, og ved en 
kold, Alt jævnende Fremstilling af de Ondes og Godes Bedrif
ter gjorde det umuligt for Læferne at domme. Med Henfyn 
til flige Indifferentifter paa den ene Side og til den for Par- 
tilkhed faa ofte anklagede Hume paa den anden Side liger

Y 2 -
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Joli. Muller, at Hume er hans Mand og at han feer heller 
Hiftoriefkriverne gribe et Parti og erklære sig for en Sag, end 
at de ved deres Koldfindighed giöre Læseren ligegyldig for Fri
hed og Slaveri. *). ” Og en anden geniallk Kunftdommer, Pr. 
Schlegel, udförer dette Thema faaledes: At Hiftorien fkrives 
partifk, er en almindelig Klage. I den fædvanlige og boglta- 
velige Betydning burde denne Klage flet ikke kunne finde Sted 
faafnart man har hævet fig til Hiftoriens ltore Standpunkt. 
Naar Hiftoriefkrivercn i lin Fremltilling blot har for Öie en 
enkelt Stats Fordeel, dette eller hiint Statsöiemed, men ikke 
de mennefkelige Skjæbners og det menneskelige Væfens almin- 
delige Udvikling: faa er han maafkee en fnild Advocat, en 
god Taler, en udmærket Politiker, men ingenlunde en hiftorifk 
Skribent. Men naar en fanddru Historieskriver viler os Kjends- 
gjerningerne, fom fig hör og bör, uforfalskede og med ftræng 
Samvittighedsfuldhed fom Kjendsgjerningcr; naar han for fine 
Anfyn og Domme, uden hvilke ingen fremstillende Hiftorie 
lader fig ikrive, oprigtigen fremlægger os de Rets- og Troes- 
Grundsætninger, af hvilke hine Anfyn og Domme flyde: faa 
kunne vi ikke billigen beklage os over ham, da han felv giver 
os Midlerne i Hænde til at opdage paa en let Maade, for hvor- 
vidt vi flemnic overeens med ham eller ikke. For Partifkhed 
fkulde man i det mindste ikke befkylde ham, om vi endog ere 
af anden Mening end han, eller i det mindfle har dette da 
ikke længere en faa flem Betydning. Overhovedet turde det i 

*) S. Briefe eines jungen Gelehrten an feinen Freund 1802. S. 129.
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Hiftorien, fom i Livet ofte være en ftorre Rocs at have valgt 
og grebet det rette Parti, end ftedfe at være bleven neutral 
og ligegyldig*). ” Naturligviis heroer Alt her paa at gribe det 
rette Partij og da dette maa overlades til Hiftoriefkriverens 
egen Indfigt og Fölelfe , faa kan han viftnok let misbruge 
denne Tilladclfe; og det Værk, hvoraf vi have laant oven- 
ftaaende Ord, tiener felv til Beviis paa-, hvor let en talentfuld 
Forfatter kan, uden at vide eller tilftaae fig det, fcrdreie 
Kjendsgjerningerne efter de Rets-' og Troesgrundsætninger, 
han har forefat fig at forfægte. Som bekjendt, föger Schlegel, 
den öfterriglke Politiks og den catholfke Troes varme Tals- 
mand, i difle Forelæsninger over den nyere Hiftorie at vise, 
hvorlunde hele det nyere Europas Ulykke ftedsc reifte fig fra 
Frankerig, imedens alt dets Held kom fra Ofterrig; men hvad 
Kirkens Forbedring, det derved fremkomne Skisma og Prote- 
ftanternes Undertrykkelse i de ölterrigflee Stater angaaer, da 
bedommer han vel Reformationen mildere, end man af en 
Apoltat kunde vente, men han lader den dog ingenlunde ve
derfares Ret; og hvor kunde han det, naar Carl den Femte, 
dens ivrige Modftander, fkulde fremtræde i en faadan overmen- 
nefkelig Glorie, fom den der omgiver ham her i en ægte 
Transfiguration**).

*) Ueber die neuere Gefuhichte. Vorlefungen von Fr. Schlegel ISII.
S. 7.

*•) See I3de og I4de Forelæsning.

Vil Nogen benytte dette Exempel paa Partifkhed til en 
Inftanz imod vor Thefis, da svare vi, at Schlegel kunde, uden
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aabenbar at vedkjcndc sig sine Grundsætninger i Tro og Poli
tik, meget vel have opfattet og fremstillet Kiendsgjerningerne 
til Fordeel for den katholfke Kirke og det öfterrigfke Hof. 
Han vilde derved ikke have feilet mindre i line Slutninger; 
men rimeligviis ■’ ilde det i faa Fald have været vanfkeligere for 
Læferen at opdage hans Partifkhed, og vogte lig sor Deelta- 
gelfe i dens Domme. Vi elfke derfor Oprigtighed ogfaa hos 
den partifke Historieskriver; og i clc mange Tilfælde, hvor en 
Saadan fom ærlig Mand og fom troende Medlem af en vis 
Kirke, ei kan andet end tage Parti, er det ftedfe til Fordeel 
for den hiftoritke Sandhed, at han paa en eller anden Maade 
aabenhjertet fremlægger fine Grundsætninger. Læferen veed 
da, naar, hvor og hvorfor han fkal være paa fin Polt.

Älen at ikke alle de Kunstdommere, fom have tilladt 
Fortællerne at tage Deel i fin Fortælling, felv misbrugte denne 
Tilladelfe, naar de giorde Brug deraf, bevifer Joh. Mullerf 
fom lkrev fit Fædrenelands Historie med varm Deeltagelfe, men 
tillige med Ærbødighed for Sandhed og Ret. Hvis han derfor 
dvæler med Glæde og Beundring ved Schweizernes store Be- 
drilter og de magelöfe Hædersdage i Republikkens Ungdom: kaa 
forbigaaer han heller ikke de Bevifer paa Undertrykkelfe og 
Skjændlel, fom ogfaa forekomme i dette Folks Aarböger. Tvert- 
irnod plejer han endog, ligesom for at skræmme Efterslægten, 
ved flig Leilighed at tilföie en alvorlig Betragtning eller fader- 
lig Formaning. Saaledes; efterat have lkildret Felix Hammerleins 
Liv, Charakteer og Martyrdöd*),  ender han med de vægtige

•) Schweiz Gefch. 4ter Theil. S. 278*291.



Ord: ’’Skjönne ere Dagene ved Morgarten, ved Laupen, ved 
Sembach, ved Marten ; mange ere udi Schweizernes Aarböger 
de fkiönne Dage i Fred og Krig; men det vide Schweiz, det 
vide hver Fyrfte og hvert Folk, at een cnefte retfærdig Mands 
Undertrykkelfe er en Plet i alle Historieboger.” Johannes 
Müller besad i hoi Grad baade Fædrenelandslcjerlighed og Re
ligion(selv hvad man har kaldet Sektetro; thi han var en 
ærlig Protestant) men han besad tillige Billighed , og denne 
Dyd, i Forening med de övrige, gjorde ham til en up årti fk 
Hiftoriefkriver. Selv har han tilegnet lig dette Navn i Anled
ning af nogle nationalftolte Landsmænds Klage, hvilke i hans 
Fortælling havde ventet en forfængelig, utidig lkaanfom og mod 
andre Folk uretfærdig Fædrelandskjerlighcd*).  Med Rette kunde 
han kalde lig upartifk, han fom forfvarecle Pave Pius VI., og 
blev endda lige god Protestant; fom paatalte det tydlke Riges 
gamle Rettigheder (i dei' Fiirftenbund), fkjöndt dette Rige til— 
forn havde haardt trykket den Fristat, hvis odelbaarne Son 
han med Stolthed kaldte fig.

Ofte fkeer det rigtig nok, at den billge Hiftoriefkriver 
bliver partilk for en eller anden Yndlingshelt, hvis Feil han 
faameget bedre kan være bekjendt at undskylde, da han i Al
mindelighed bedommer Mennefkene med Skaanfel og Maadehold. 
Et mærkeligt Exempel licrpaa have vi i den ovennævnte vak- 
kre Tydfker, v. Dohm. Denne oplylte Statsmand har i den 
4de Deel af fine Denkwürdigkeiten lkildret sin gamle Herre,

*) See Fortalen til 3ter Theil.
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Kong Frederik II. af PreufTen, med en overalt fremtrædende 
Forkjerlighed og Partilkhed; men dog kantedes at den liifto- 
rilke Sandhed derved ei lider mindfle Tab. Sagen var, at 
hvor liöit v. Dohm end elfkede fin afdöde Velynder, faa el- 
fkcde han Sandheden ci mindre. Kiendsgjerningerne ere der- 
S01' fremftillede i deres Heelhed og Reenhed; enhver Læfer, 
hvis Fölelfe ikke er beflukken ved personlige Hensyn, ved 
Taknemmelighed o. S. v. vil altsaa kunne fælde en rigtig Dom, 
felv da naar Hiftoriefkriveren farer vild. Der gives neppe 
nogen Feil i Frederik Ildens Regjering, for hvilken jo v. Dolun 
har en Undskyldning paa rede Haand. Ofte er denne dog faa 
utilstrækkelig, at man undres over, hvorledes den ellers faa 
fundt dömmende Biograph kunde lade den giælde. Saalcdes er 
det en gammel Anke imod hans Helt, at han optog altfor mange 
Franfkmænd i det Berliner Academic, og derimod tilsidesatte 
Tyclfkerne. Dohm anseer denne Bebreidelfe for afviift ved den 
Bemærkning, at naar man regner Schweitzerne med, var der 
dog lige faa mange Tydfkere S0111 Franfkmænd i Academiet; 
ret som om det var nok, naar J^andets Born fik det Halve af 
Landets Brod.

Af diife Oplysninger vil det være klart, at en vis Par- 
lifkheel vel kan være forenet med Billighed, men tillige at den 
Partiskhed, som vanskaber Historien og derfor aldrig bör 
taales, ingenlunde hviler paa Billighedsprincipet, men tvert- 
imod ftrider aldeles imod samme. Den Partilke kan vel fani-' 

* menblandes med den Billige, baalænge han taler fin Yndlings
Sag: (dog vil den skarpsynede Dommer allerede her kunne ad- 
fkille dem); men bliver Talen om Vederparten, saa træder
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Hiins Ubillighed tydeligen frem. Bus eint Partilkhed sor Con- 
stanlin den Store, og Zosimi S01’ hans Medbeiler Licin? vilde 
ei undgaae noget kritifk Oie, om end Hiin aldrig havde omtalt 
den hedenske Keiser, og Denne aldrig den christnej men nu 
da de begge have fværlct deres Vederpart, falder deres Par- 
tifkhed og Ubillighed Enhver i Öinene. Hvor forlkiellig er 
den billige Historikers Fremgangsmaade, om han end har fine 
Yndlingshelte! Lader os blive ved det nysanförte Excmpel, og 
fee, hvorledes v. Dohm stedse taler med Retfærdighed og Maa- 
dehold om Maria Theresia, Joseph II. og de övrige Modftan- 
Qere af hans Frederik den Eneste.

Endnu maa jeg korteligen omtale en Fordring, fom man 
ofte har gjort til Hiltoricfkriveren, ogfaa i den Henfigt at fo- 
rebygge Partifkhed, nemlig at han aldeles ikke maatte dom
me, men (kulde alene fortælle hvad fkeet var, overladende al 
Dom til Læferen. Dille Kunftdommere maatte naturligviis i 
Tacituses Maneer fee en Udartning af det gode hiftorilke Fore
drag, og tiltræde Samuel Johnfons Mening: ”at hans Værk 
mere ligner Anmærkninger over en Hiftorie, end er felv en 
Hiltorie?’ Iblandt os har Hr. Profeffor Joh. Boye nyligen til— 
traadt denne Dom*),  dog med nogen Indskrænkning. Og Ind- 
fkrænkning var viftnok her nödvenclig; thi faa afgjort fom det 
er, at Historieskriveren ei lkal moralisere eller overhovedet 
docere i eget Navn, at han tvertimod omhyggeligen lkal fkjule 
fin Subjectivitet for ei at forflyrre det Fortidens Drama ? han 

*) Om Hiftorielkrivning. Kbhvn. 1815. S. 118* 
Vid. Sei. kin. og philonph. Skr. I Veel 1821.
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fremltiller, ved en moderne, det uvedkommende Person: saa 
lader sig dog paa den anden Side, S0111 Schlegel ovenfor fagde, 
ingen fremftillende Hiftorie tænke, uden at Forfatterens Anfyn 
og Domme deri blive kjendelige. Det er en fmuk Lignelfe, 
hvormed Lucian har udtrykt den Objecti vitet i Fremstilling, 
fom Hilloriefkriveren hör ftræbe efter, idet han fordrer, at 
dennes Sjel lkal være fom et klart Spoil, der trolig gjengiver 
Skikkelferne, faaledes fom de affpeile sig deri, uden at lægge 
noget til af lit Eget. Men denne Lignelfe tilkjendegiver ingen- 
lunde hele Hiftorielkrivercns og endnu mindre Hiftoriegranlke- 
rens Dont. Det er langt fra, at denne gaaer saa let fra Haan- 
den, eller at Objectivitet faa let opnaaes, fom man ifölge Lig- 
nclfen lkulde formode. Den fvundne Tid med alle dens For- 
hold og Geftalter fremftiller hg aldrig heel og holden i eet 
Nu for Historieskriverens Sjæl, faaledes fom Gjenftanden foj; 
Speilet; den maa möifommeligen fammenfættes af utallige fmaa 
Ledemod og Brudstykker, hvori den har oploft fig. Saaledcs 
fvömmendc paa Evighedens uoverfeelige Hav, ret fom disjecta 
membra temporis > frembyder Historiens Bestanddele fig for det 
forlkende Oie. De maae nu famles, jevnföres, paffes ind i 
hinanden, for atter at kunne udgjöre et lkjönt, fammenhæn- 
gende, organifk Heelt. Hertil udfordres megen Skjönfomhed, 
Ö velfe og Smag (hittoriik Tact). Nu er det vcl faa, at Hifto- 
rielkriveren ei lkal forftyrre Tilskuernes. Glæde under Betragt
ningen af det herlige og ligesom gjenfoelte Legeme, ved paa 
ny at anatomere det sor deres Öine, idet han gjör opmærksom 
paa den foregaaende Synthefis; men han lkal dog være oprig
tig, altsaa ikke fordölge, hvad der i hans Composition er ud-
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fort efter Gisning og Probabilitet, hvad derimod ester en af
gjort Vished. Han er jo dog kun en Restaurator af Oldtids- 
Grupper; altfaa maa han og underkafle fig famine Regler, som 
man forefkriver de Kunstnere, der restaurere den plaftifke 
Kunfts antiqve Værker. Undertiden er det vift, til hvilken 
Torfo et Hoved, en Arm, et Been hörer, undertiden er det 
tvivlsomt. I fidlte Tilfælde vogter den moderne Kunftner fig 
vel for at dölge Sammenfældningen ; (den antydes jo endog paa. 
gode Afbildninger, fom man gjör deraf). Men c-r det en heel 
Gruppe, f. Ex. en Niobe med hendes Börn, fom fkal restau
reres, da foröges Vanfkeligheden ved Perfonernes og de af- 
ftödte Lemmers Mængde. Alligevel er denne Opgave ubetyde- 
lig imod den, Hiltoriefkriveren har at löfe, naar han fkal li- 
gefom fra Gravene gjenkalde til Live de mange tufcnde Men- 
nelker, hvis Bedrifter fkulle fortælles, og hvis Charakterer 
fkulle tegnes til Indlemmelfe i Hiftoriens forlkjellige Gallerier. 
Da nogle af di (Te have den Indfkrift: Til velsignet Ihukom
melse $ andre: Til evig Skjendselj faa kan den samvittigheds- 
fulde Hiflorielkriver, hvem det blev givet at an vi fe enhver fin 
Plads, ei undlade at gjöre Regnfkab for, hvi han har malet 
nogle Portrætter med lysere, andre med morkere Farver.

Altsaa bor det da, som den gamle Anders Sörenfen Vedel 
figer, ’'væ1- en Hiltoriefkriver brit sor at sætte og affige un
dertiden fin Dom og Mening udi Historien. Thi efterdi han 
bör at være forftandig og forfaren, og han fidder fom en Dan- 
nemand faa godt fom udi Dommers Sted, hvo kan da med 
Rette formene ham, at han med god Lempe lover og prifer 
det, kom han finder udi Grunden og i Sandhed at være vel og 

Z 2
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ret gjort, og lafter og ftraffer det, foin han finder ilde og 
uret at være gjort; at Læferen deraf formanes og paamindés 
hver efter fin Stat og Alder, at efterfölge det Gode, og flye 
det Onde, fom tilbørligt er *).

*) Om den danfke Krönike at be/krive. Udgivet af Prof, R. Nyerup 
1787.

**) Om Historieskrivning S. 75.

Men fkal Hiftoriefkriveren fidde i Dommers Sted, da er 
der ifær tvende Feil, han har at vogte fig sor, den ene: at 
domme ubilligt, den anden: at dämme i Utide. Da den 
sidfte ei egentlig vedkommer os paa dette Sted, vil jeg blot 
derom i Forbigaacnde erindre, at foruden den gamle Forlkrift, 
fom man rigtigen har givet med Henfyn til Hiftorielkriverens 
directe Domme, at de bor være korte, anbragte paa palfencle 
Steder, faafom ved Enden af en Epifode eller afen heel fuld
endt Fortælling: kunde man med Henfyn til de indirecte Domme, 
d. e. de veilcdende Vink, fom Historiens egne Personer faa 
ofte give Læferen, fammenligne Hiftoriefkriveren med Choret 
i den gamle Tragoedie. Profeflor jBoye har gjort opmærksom 
paa**),  hvor daarligt den Tlieaterdigter handlede, der vilde 
blande fin Person meet Skuespillerens, og fom Digter træde 
felv frem paa Tlieatret midt i Spillet; men naar han tilföier: 
JT)e Gamles Chor paa Tlieatret befandt fig der i langt andet 
Oiemed. Det var en Samling af nærværende og famtidige Per- 
foner, der, fom Saadanne, toge Deel i de handlende Perfoners 
Vel og Vee;” faa maa jeg erindre, at Choret i jnangc gamle
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Tragoedier aabenbar er Digterens Organ, igjennem hvilket 
han som en ufynlig Person meddeler Raad og Tröft, veier 
begge Parters Grunde, og derefter afsiger en retfærdig Dom, 
hvorfor ogfaa Horaz foreskriver, at Choret fkal vife fig fom de 
Retlkafnes Ven, ftyre de Hæftige, elfke cle Sagtmodige, prise 
Tarvelighed, den gavnlige Retfærdighed, Lovene og den dybe 
Fred, endelig og bede Guderne, at Lykken maa vende tilbage 
til de Ulykkelige, men vige fra de Stolte*).  Den nyere Dig- 
ter, fom mangler dette Middel til at mægle imellem den haard« 
Skjæbne og det fölende Menneskehjerte, har maattet udfinde 
andre Maader, hvorpaa Frygten kan oplöfes i Medlidenhed og 
Fortvivlelsen afvendes ved Haab, Tröft og Resignation: om 
den tragifke Kunlt derved har vundet eller tabt, tör jeg ikke 
afgjöre; men vift er det, at den liiftorilke Kunflner gjör vel 

i at beholde Choret, d. e. igjennem handlende Perfoner ftun- 
dum at meddele Læserne veiledende Vink, Advarsler, Paamin- 
delfer og Domme. Saaledcs kunde, for at give Exempel paa 
kidste Slags, Flaffaii i den ovenanførte Fortælling, afholde fig 
fra i eget Navn at tilfoie-cn Frikiendelfesdom over Fyrst Kau
nitz. Fyrften var nokfom frikjendt ved det Vidnesbyrd, Kei- 
ferinden i fin Fortælling havde aflagt om hans tvungne Deelta- 
gelfe i den flette Handel. Derimod maatte han i egen Pcrfon 
tilföie et Par Ord, for at bevidne Keiferindens Troværdighed 
i Alt, hvad hun havde fagt om fig felv; han havde her intet 
andet Vidne ved Haanden,

*) Ars poetica v. 196-20L
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III.
Endelig have Mangé yttret Frygt for at Historien vilde 

Ved at hylde Billighedsprincip et tabe noget aj sin Agtelse 
og især det frygtelige Udfeende, fom den har i de Ondes 
Gine, og S0111 den behöver, ret ligcfom Furierne deres Slan- 
gehaar, for at lkrænime Voldsmænd æg Bedragere. Ifölge Ta- 
citus er det et af Hiltoriens Hverv, at Menneskene fkulle ved 
Frygt for Efterslægten og for Vanrygte afholdes fra flette Ord 
og Handlinger *).  Paa Grund deraf berömmede man ftedfe, og 
med Föie, de fkarpfynede og frimodige Hiftoriefkrivere, som 
vidfte nu at drage Malken af Hykleren, ‘der, imedens han le- 
vede, blændede Mængden ved fin Skinhellighed, nu at fkil- 
dre Tyrannernes Grumhed og Bedragernes Lift med faadanne 
Farver, at Enhver bortlkræmmedes fra deres Fodfpor. Man 
har i denne Hcnfeende meget paffende fammenlignet Historie
skriverne med de Dommere, fom hos de gamle Ægyptere holdt

*) Pracipuum munus annalium reor, ne virtutes sileantur, ut que pravis 
dictis factis que ex posteritate et infamia metus sit. 
Annal. L. Ill cap. 65.

, . • V.
Ret over de Afdöde, og afgjorde hvad Jordefærd og Eftermæ
le cle fkulde have, hæderligt eller vanærende, efterfom de ved 
deres Tænke- og Handlemaade det havde fortjent. Frygtelig 
var denne Ret for Ægypterne; ci mindre er Historiens Dom- 
ftoel det endnu for Alle, som ere den underlagte. Sikkert er 
mangen Overmodig alene derved bleven afholdt fra Udaad, 
hvortil Egennytte eller Ærgjerriglied drev ham; og hvis endnu

• t.  * ! • - A
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dagligen hos Andre Oieblikkets forfængelige Lyfl og Trodsen 
Beirer over Hensyn til Efterverdenens Dom: da oplader Nemefis 
fnart lin höie Röll, hvilken Smigrernes hæfe Bifaldsraab ei 
kan overdovc. Lykkes det for en Tid at neddyffe og fkjulc 
en fkjændig Bedrift, robes den dog vift om nogen Tid, og 
da kalte Efterkommerne lig med dclto tlörre Harme derover; 
thi, fom Plinius hger, incitantur homines ad agnoscenda 
quæ differuntur. Med elide Ord flutter han et Brev (clet 27de 
i øde Bog), hvilket jeg vil anföre heelt, da det baade er kort 
og meget vel betegner hans Tanker om Historiens Alvor, hvor- 
om her tales. ’’Hvor ftor Historiens Magt, Værdighed, Maje- 
ltæt, ja dens guddommelige Höilied er, det har jeg erfaret 
faavel ellers mange Gange, fom ogfaa for nylig. Een havde 
oplæli en meget fanddru Bog og udfat en Deel af famnie til 
en anden Dag; hvorpaa en vis Mands Venner kom til ham 
tiggende og bedende, at han ei vilde oplæfe Reften. Saame- 
get fkammer man fig ved at hore hvad de have gjort, fom 
ikke blues ved at gjöre, hvad man skammer lig ved at hore. 
Forelæferen gjorde hvad man bad ham om; thi Retlinclighed 
tillod det. Men Bogen vedbliver ligefom Daaden felv, og den 
lkal vedblive og stedfe læfes, endog faa meget mere, fordi 
den ikke ftrax blev læft. Thi Mennelkene tillkyndes at efter- 
forlke det, fom udsættes*). ” s

*) C. Plinii Epiftol. Edit. Gesneri pag. 357.

Saadan er Hiftoriens imponerende Værdighed; og Ingen, 
fom kjender Mennelkenes Natur og Vilkaar, Ingen, kom liar 
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været Vidne til Dydens fvare Kamp mod Laftens mægtige Til
hængere, Ingen, hvis Hjerte flaaer varmt for den lidende Men- 
nefkehed, og hvis Forftand har overveiet Midlerne til at fikkre 
de Svage imod Voldsmændenes Un der tryk kel fer, kan önfke, 
at Hiftoriens Tribunal fkulde beröves det mindfte af den Ær- 
værdighed, fom hidindtil har omgivet samme, og hvorved det 
har udovet en saa gavnlig Indflydelse paa de flettere Mennelker, 
hvilke kun ved Frygt holdes i Ave. Men mon det taber fin 
Ærværdighed derved, at Billigheden flaaer ved dets venftre 
Side, imedens Retsærdighed throner ved dets Hoire? Ingen- 
lunde’ Meget mere vil det ogfaa her findes bekræftet, at Hi- 
storielkriveren förfl da opfylder fit Kald, naar han gaaer frem 
med Sindighed og Mennelkekjerlighed, dille Billighedens uad- 
lkillige Ledsagerinder,

Jo llörre Raadighed og Anfeelfe der indrommes en Dom
mer, defto mere Viisdom og Sindighed pleier man at sordre af 
ham; thi uden dilfe Dyder vilde hans Myndighed udarte til 
Vilkaarlighed, og hans Domfloel vel blive frygtet, men tillige 
foragtet og aflkyet. Saaledes ogfaa med den Ret, fom Hifto- 
rien holder over Levende og Döde. Skal den bevare fin Ag
tede, da maa den forene Billighed og Skaansel med. Retfær
dighed og Strænghed. Den maa tkjelne Feil fra Forfcelfer og 
Forfeelfcr fra Forbrydelfer. Ellers vilde den blive en Skræk ei 
alene for de Onde, men ogfaa for de bedre Mennefker. Dis
fes Dyder bor ikke forties eller nedfættes, fordi enkelte Feil og 
Skrøbeligheder klæbede ved dem. Hvorledes gik det ellers 
med TacitiXs’s ene Forfkrift: ne virtutes sileantur?



Men da den Uretfærdighed, som adskillige Hiftoriefkri- 
vere have udövet, idet de tilsidesatte al Billighed i deres 
Domme, deler lig i tvende Slags efter dc tvende HovedclafTcr 
af mennefkelige Charakterer, faa ville vi færfkilt tale om hver 
for fig. Thi ikke alene paa ædle Mennefker kan Hiftorielkri- 
veren forgribe fig, men ogfaa de Onde og Laftefulde kan 
han — baa famlt det gamle Ordfprog om de Ondes Fyrfte ikke 
lyver — ftraffe altfor haardt.

a. Det er da, foin mig fyncs, den flettefle Brug, en 
Hifloriefkriver kan gjöre af lin Menneskekundskab og Skarpfin- 
diglied, naar han anvender den til allevegne at formode og 
efterforlke flette Bevæggrunde til Mennelkenes ftorc og gavnlige 
Handlinger. Plutarch har allerede ivret derimod (De malig
nitate Herodoti, cap. HI. Hid.' Opera moralia. Edid. THyt- 
tenbacli, Tom. IV. pag. 456); men desværre har han i den felv- 
famme Afhandling gjort fig fkyldig i denne Feil ved at tillægge 
Hero dot Vildfarelier og flette Henfigter, for hvilke han er al- 
deles fri. Maafkee har man derfor agtet faa lidet paa hans 
Advarller. Men i lig felv er det dog ikke rimeligt, at der voxcr 
gocle Frugter paa et raadcnt Træ; og Hiftoriens færegne Kald 
giver ingen Ret eller Anledning til at afvige fra Retslærernes 
Axiom: Quilibet habetur bonus, donec contrarium probatur. 
Vi vide meget vel, hvad flige mistænkfomme Mennelkegranskere 
anföre til deres Undskyldning. Maafkee vare ogfaa cle engang 
ei alene godtroende, men endog lettroende. De bleve faa ofte 
bedragne af Perfoner, der lkjulte deres egennyttige eller ær- 
gjerrige Henfigter, ja endog adlede dem under Ædelmodighe- 
dens og Patriotismens prægtige Navne. De ville ikke oftere

Vid. Sei. hist, og pÅiZo/oph. Skr. 1 Deel 1821. A a 



bedrages; og Erfaringen har lært dem, at mange Menncfker 
tillkyndes endog til deres gode Handlinger, enten af Egennytte, 
eller af Forfængelighed ; og hvad der endnu maatte mangle 
dem felv i Erfarenhed til en fikker Induction, det laane de af 
andre ftorc Mennefkekjenderes Forraad. De have læft Helve- 
tius’s vittige Skrifter *).  De have raadfört fig med en Roche- 
foucauld, en Chefterfield, en St. Simon o. f. fl. Diffe Hof- 
mænds Vidnesbyrd kjende vi Alle. ^Det enefte Thema, hvorom 
den Forftnævntes bekjendte Maximes dreie lig, er, fom alle
rede Voltaire har anmærket **),  que V amour propre est le 
mobile de tout. Dette indfkjærper han under utallige Variatio
ner, famtlig lijlet tröftende for Menneskevennen. Snart forfik- 
krer han os: ’’Egennytten taler alle Slags Sprog, og fpiller 
alle Roller, fclv den Uegennyttiges”***).  (Schiller har i fin 
Don Carlos ladet Philip II. ifölge denne Maxime mistænke 
Marquis Pofas rene Enthufiasme for at være iligemaade Egen
nyttens Sprog, nemlig en aldeles ny Maade at fmigre Tyran- 
nen paa, ved at tiltale ham med den djervcfte Frimodighed). 
Snart lærer han os (nro 4io): ”at Forfængeligheden, om den 
ikke aldeles kuldkaftcr alle Dyder, i det mindfte ryfler dem 
alle.” Snart tilhvifker han os, i det vi med Glæde og Beun- 

*) Som bekjendt, gaaer hans Henfigt i begge hans Hovedværker de 1*- 
esprit og de l’homme ud paa at forklare alle Mennefkenes Hore Hand
linger af Egennytte, og faaledes benægte Dydens Tilværelfe paa 
Jorden.

•*) Siede de Louis XIV. Tom. II pag. 401. Anister  d.
*•*) Maximes nro 39.
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dring befragte Höimodighedens Offcre og Sandhedens Marty
rer: ”at Dyden ei vikle gaae saa langt, derfom Forfængelig- 
heden ikke gjorde den Selfkab?’ Lignende Grundsætninger 
finde vi hos den fine Verdensmand, Lord Chefterfield. Ham 
forekom derfor den gamle republicanfke Tænkemaade, foni 
Englænderne ellers fkatte ester Fortjeneltc, at være Daarfkab, 
og den Beundring, som almindeligen ydcs Oldtidens Heroer, 
at grunde fig paa Fordomme. Saaledes skriver han herom til 
lin Sön i de navnkundige Breve: ”Vi blive ved vor Opdragelse 
faa flærkt indtagne af Fordomme, at ligefom de Gamle forgu- 
dede deres Helte, faaledes forgude vi deres Narre, blandt 
hvilke jeg, med al tilbörlig Agtelfe for Oldtiden være det fagt, 
fætter Leonidajs og Curtius fom to af de forncmfteV I famine 
Aand og med famme Ufölfomhed for den ædlefte Enthufiasme 
har en anonym Tydfker for nogle Aar liden freinflillet Tarquin 
den Stoltes Fordrivelfe ved Brutus, fom en ganlke almindelig 
egennyttig Handling, uden al moralfk Forljenelte *).  Brutus 
levede, virkede og leed for lit Fædreneland: Leonidas og Cur
tius styrtede fig i Döclen for deres. Begge Dele fkal efter 
Kloglkabens nye Lære være forfængeligt eller dumt. Det er 
da vanlkeligt at lige, hvad den sande Patriot i dilTe Herrers 
Republik har at give, fiden han hverken maa leve eller doe 
for fit Land: jeg vilde raade ham snarcft muligt at forlade Hige 
utaknemmelige Medborgere, og opkoge fig et nyt Fædreland, 
hvor man endnu troer paa mennefkelig Storhed og uegennyttig 

•) Han er gjendrevet i Arehenholtz’s Minerva,
Aas
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Dyd. Thi hvor man udleder den ftörfte Selvoffrelfe af Ære- 
fyge, og den renefte Enthufiasme af en forvirret Hjerne, der 
gjör Dyden bedft i at drage udi Landflygtighed.

Slet faa oprorende Yttringer findes vel ikke hos den fine 
Mennefkekjender og Portrætmaler, Hertugen af St. Simon; dog 
blev ogfaa han, fordi han studerede Mennefket ved et fordær
vet Hof, bragt til at omtvivle, og i Gjerningen benægte Reen
heden af mennefkelig Dyd. Han vifte dette værft ved at ned- 
værdige den liardtad. englerene Fenelons Ydmyghed og hele

X

apoftolifke Charakteer, ved at udlede alle hans store Dyder af 
en fiin Ærgjerrighcd, og faaledes nedfætte ham til en Hver-: 
dags-Helgen, der bar lin Malke faa godt som alle andre, kun 
finere malet. Ædlere var altfaa ikke den Mand, fem Hofmæn- 
dene fagde at de maatte Bye, paa clet de ikke fkulde fmittes 
af hans Fromhed: ftörre var ikke den Bilkop, for hvem felv 
Hertug-Regenten, et af de laftefuldefte Mennesker paa Jor
den, bar Höiagtelfe fom for en höiere Aand i jordifk Skik- 
kelfc *)  ?

*) See Portrait historlque du celebre Fenelon i iUmo/rer du Duc do St, 
Simon. Tom. II p. 2'2.9. Og jævnfor dermed Histoire de Fenelon 
eomposé sur les manuscrits originaux par j\I, L. F. Bausset. Toni III, 

pag. 349 ^ar^s 1308.
- <'■ ' ' ' .

' ‘ ■ v' ' ' v , ' - ' • . ' . ' ' 1 ■ i ■ .

Den Plads, Fenelon indtager blandt den nyere Tids 
Gcistlige, den beklæder Henrik IV blandt Kongerne, enddog 
han ikke hævede fig til samme morallke Höide fom Fenelon. 
Heller ikke denne Ædliiig har undgaaet Skumlernes Forhaa-



189

Helfe. Kær har den, ogfaa ved line Domme over Danmark, 
berygtede Schummel i en egen Afhandling under Titel: Schlimme 
mitunter gar fchwarze Seite Heinrichs IV, indrykket i Berlini
sches Magazin der Künfte und Wissenschaften itcr Jahrgang 
5tes Stück, beftræbt big for at fkildre denne Helt,

Qui fut de ses sujets le vainqueur et le pere *),  
fom en almindelig Erobrer og en seilfuld Konge, i hvis Cha- 
rakteer Pletterne vare faa mange og Skyggen faa bort, at felv 
de lyfe Sider deraf fordunkledes. Forholdt dette fig faa, da 
havde ei alene Voltaire i det nysanförte Vers, men hele Fran- 
kerig löiet ved at kalde ham Fædrenelandets Fader. Alen 
Schumniels Sophismer bleve snart gjendrevne, og Sandheden 
stadsæftet i S111 Ret af vor lærde Landsmand, den berömte Hi
storiker, Chriftiani **).

*) La Henviade I, 6.

**) Hans Apologie for Henrik IV. findes i V. A. Heinzes KielifcTies Ma
gazin für die Gefchichte &c. Iter Band 1783.

Det nyette og maafkee tillige det lkammeligfte Exempel,' 
fom haves paa flig uædel Lyfl til at nedfætte ftorc Mænds For- 
tjeneller, har Kotzebue givet i hans Tydfklands Hiftorie, hvori 
Carl den Store, Otto den Store og hvilke herlige Charaktcrer 
den tydlke Middelalder forresten frembyder, nedværdiges ved 
den elendige MaaleRok, hvorefter deres Bedrifter proves.

Vort Forehavende medförer ikke, at vi lkulle gjore Regn- 
fkab for de forfkjellige Grunde, der have tilfkyndet Mænd 
med Kundskaber til faadan Uretfærdighed. Foruden den alle
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rede angivne, hvilken viftnok sorledte de Hefte, kunde man 
tænke paa Paradoxfyge , egen Fordærvelse og den guftne 
Avind. Ligesom det sortröd den athcniensifke Borger at höre 
Ariftides ideligcn kaldes den Retfærdige, og han ene derfor 
öntkede ham ved Oftracismen sorviift: faaledes har det samme 
vel oste været Tilfældet med overmodige og letsindige Hiftorie- 
fkrivere. Men hvad der end drev dem, maatte de dog felv 
lilftaae at de ikke uelvifte Billighed. De gjorde ei heller For- 

'elring derpaa; men pukkede meget mere paa den ftrænge Ret- 
færdighed, hvis Sværd de foregave at fore, i det de övede 
den flörfte Uret. Alene heraf er det klart, at det ingenlunde 
er ligegyldigt, om man i Theorien indfkjærper Hiftoriefkrive- 
ren Retfærdighed alene, eller denne Pligt i Forening med 
Billighed.

h. Ligefom Billighed formener os at nedfætte Dydens 
Værd og at fortie ædle Handlinger af dem, vi ikke ynde, 
faaledes forbyder den ogfaa at overdrive de Feil, som findes 
hos Menneskene, og at fælde Dommen derover med hævn- 
g)errigt Sind og triumpher ende Mine. Dette lirider aldeles 
baade imod Hiftoriens Beftemmel£e og Sædelærens Bud. Om 
det sidfte behover jeg ikke her at tale; om det forste vil jeg 
blot bemærke, at, i hvor mange didactifke Oiemed man end 
har tillagt Historien, fordi man i Almindelighed sammenblan
der en Tings Anvendelfe og Brug med dens Beftemmelfe (egent- 
ligen fkal Hiftorien blot fremftille den svundne Tid med dens 
Bedrifter, i et tro Billede): faa har dog Ingen endnu villet 
see den anvendt til at vække eller nære Had, Misundelfe og 
andre ftygge Lidenskaber. Det höiefte, Tacitus fordrede, var, 
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fom vi have hört, at den fkal vække Frygt for flette Ord og 
Handlinger. Dette har den da tilsælleds med Tragoedien; og 
naar den thrives fom kig bör, bevirker den altid dette, endog 
uden at lægge an derpaa. Men dens simple, sanddrue Fortæl- 
ling bevirker tillige, juft ligesom den kunftsulde Fremflilling 
paa Coturnen, at vi mere ynke cnd hade de Onde, sordi vi 
erfare, at Grunden til Mennefkenes Feil og Forbrydelser langt 
oftere ligger i Uvidenhed eller Svaghed, end i forfætlig Ond- 
fkab og Forhærdelfe. Dette tilftaae endog de Mennefkckjen- 
dere, fom ellers domme faa ugunfligen om den mennefkelige 
Natur, ifær om dens forædlede Individer. Naar derfor en 
Hiftoricfkriver maler mig Menneikene fom Djevle, ltedfe frem- 
dragende Skyggehden i Forgrunden, og tilbagetrængende eller 
bedækkende de lyfende Partier: da liger jeg med Digteren:

Quodcungue ostendis mihi sic, incredulus odi.
I hvor unaturlig hos Mennesket denne Feil fynes at være, have 

dog flere Skribenter gjort fig lkyldige deri, endlkjöndt i forlkjellige 
Grader. Sjelden gik Nogen faa vidt i Mifanthropie, at han 
som J. J. Rouffeau erklærede Mcnnelkene i Almindelighed for 
onde og kun Mennelket (d. e. det ideallke, ingenfteds tilvæ- 
rende Mennefkc) sor goelt. Sædvanligen havde man ville Ynd- 
linge, kom man Önfkede ydermere at forherlige ved dybt at 
nedtrykke deres Contraft: juft ligekom Romanskriverne as Lau- 
get ikke gjernc tegne en Engel uden en Djevel ved Siden. 
Saaledcs fandt Archenholtz i England lutter Kraft og Viisdom, 
idel Patriotisme og Retfindighed , imedens han i Italien ei 
ilodte paa andet end Betlere', Rovere og Bedragere. Saaledes 
vidfte vor Landsmand Riegels at undlkylde alle Feil hos Kong 
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Frederik IV , imedens han hos Kongerne Christian V og Chri
stian VI ei kunde öine andet end Feilgreb, Misbrug og Over- 
trædelfer — en Dom, . fom han udstrakte til næften alle de 
ltore Mænd, som levede under dem, og de Indretninger, som 
fjordes under deres Regjering. Derfor vil rimeligviis ogfaa 
Efterverdenen, naar hans Skrifter erc fortærede af Tidens 
Tand, alene kjende ham under det Navn, hvorunder en Theo
pompus og Tirnæus ere blevne os bekjendte, nemlig fom hz- 
storiske Bagvaskere *).  Da Riegels faa overflödigen fremby- 
der Bevifer paa begge de Misbrug, jeg her omhandler, nemlig 
egenmægtig Forögctse eller Overdrivelse af de virkelige Feil og 
dumdriflig Frækhed i at udfige Dommen derover, faa vil jeg 
denne Gang imod Sædvane (thi jeg liger ellers med Cicero: 
zn tali re extera potius quam domestica exempla affero} fage 
Exempel af denne vor Landsmand. Jeg behöver ei at föge 
længe. Bcgyndelfen af hans Forsog til Femte Christians Hi
storie er ftrax et charakteriftifk Sted. Den lyder faaledes: 
’’Efterverdenen fremkalder fom en klarfeende og upartifk Dom
mer Dannemarks og Norges Konge, Femte Christian, for lin

*) Af C. Nepos kaldes de i Alcibiad. eap. XI. maledicentissimi. Lucian 
gjör Theopomp den Bebreidelfe, at han dadler mere end han 
fortæller, og Plutarch, Polybius og Diodorus Siculus paaftaae det 
famme om Tiinæus. At den Sidste forieften var bedre Philofoph 
end Historieskriver, feer man af den Agtelfc, Plato hans Difcipel 
vifer ham; men om hans Lærdom og Veltalenhed fælder Cicero 
en faare fordeelagtig Dom. De Oratore L. II cap. 14.
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Domfloel; fordrer af ham Regnfkab sor Brugen as tredive, 
Aars Enevælde, lover ham Lösladelfe sra fit Anfvar, naar han 
med gode Idrætter og Gjerriinger kan bevife, at have ledet 
fine Underfaatter Forædlelfe og Lyksalighed i Mode, faa at 
intet Formaal var ham kjcrere, end i alt at kunne med Kon- 
geværdigheden sorene det Store, at handle fom Folkets Fader, 
Raadgiver og Ven?’ — '’’Vigtige ere Spörgsmaalene, som Regen- 
tere maae uden Selvbedrag kunne bekvare for deres baa fælden 
vaagen (vaagne) Samvittighed, inden denne tor love dem en 
glad Evighed. Hvorledes hævdede du, o Chriftian! Stænder- 
nes Ligevægt? Sörgede du alvorligen for almindelig Oplys
nings, borgerlig Friheds og Forfinelses Fremme, sor Retsær- 
digheds Haandhævelfe, for Velftands Udbredelfe? Fremkaldte 
og lönnede du fande Fortienefter ? Ruttede du med Undcrfaat- 
ternes Formue? Taalte du, at mægtige Familier, underftöt- 
tede af din blinde Yndeft, udfugede og mishandlede Under- 
faatterne? Forte du Krige for at afvende Vold, for at tryggiöre 
Freden, for uforftyrret at bruge og foröge dennes Iykfaliggiö- 
rende Frugter? Var dit Kongeliv opoffret til Arbeidfomhed og 
kongeværelige Sorger? Eller bortödslede og henflanede du det 
i Smigernes (Smigrernes) giftige Taage, i Orkeslöshedens og 
.Vellyfternes bedaarende FortryHelfer? Du sukker, o Christian! 
nedflaaer dine Oine. Er det din liæke og stammende Stemme, 
der trænger frem til os midt igiennem dit og dit (din) Æts 
Marmor-Minde? Jeg for ikke svare, lyder Stemmen, jeg er 
strafskyldig $ min forsomte Opdragelse, Tidernes Smag, 
mine Raadgiveres Feil kunne ene frembære min Undskyld
ning F

Vid, Sti. hist, og philosoph, Skr. I Dal 1821*  h
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Den folgende Fortælling og Bogens hele Indhold vifer, 
at Riegels vil have Christians Svar forstaaet, som om han var 
{kyldig i alle de angivne Feil og Forbrydelser; men den sand
drue Historie frikj ender ham for mange af diflc. Saaledcs för- 
gede han ivrigen, ja uden Tvivl altfor meget, for ”Forfinel
sens Fremmefi han giorde, fkjondt ei felv lærd, meget for 
Kunder og Videnfkaber, altfaa for Folkets höiere ”Oplysning 
han „udbredte Beistand” iblandt flere ClafTer af line Underfaat- 
ter, endfkjöndt hverken hans egen Samvittighed eller hans 
Theologers Skrupulofitet tillod ham at modtage den ftore Colo- 
nie af hugenottifke Haandværkere; han haandhævede Ret
færdighed i Landet*),  med Undtagelfe af et Par bekjendte 
Tilfælde; han fremkaldte og lönnede mange fande Fortjenelter, 
deriblandt ogfaa den Ministers, hvis Myndighed han liden straf
fede altfor haardt. Den Krig, han lorte, kunde maafkee 
været undgaaet, derfom Griffenfeldt havde maattet raade; imid- 
lertid tjente den dog baade til „at afvende Fold^ og til at 
forherlige det danfke Navn. Thi hvilken Krigerdaad i Dan
marks Aarböger kan fammcnlignes med Niels Juels Seier i Kjö- 
gebugt?

*) Et overordentligt Exempel derpaa, fom tillige vifer Kongens Höitno- 
dighed, fortæller Suhm i Samlede Skrifter 13 D. S. 16, ledfager af 
den almindelige Dom: ’’Christian V vifte fig fait altid from og ret
sindig i hvad han felv gjorde.”

Meget var altfaa i Riegels’s Anklage aldeles usandt, 
meget deri i det mindfte overdrevet. Men om hans Klage 
endog havde indeholdt mere Sandhed end den giör, vilde jeg 
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dog spörge: fominer det sig, jeg vil ei sige for en Riegels, 
som selv flod paa et faa lavt Trin af moralfk Forædling, men 
for nogen Dodelig at fore et faadant radamantifk - afgjorcnde, 
lkjærende og lkadefro-ti'iumplierende Sprog? Jeg feer gierne, 
som Lucian , at Hiftorielkriveren er fri og elfkcr Sandhed uden 
Perfons Anfeelfe, at han kalder enhver Ting ved lit rette Navn, 
en Figen en Figen, en Baad en Baad*);  og at han minder 
de Mægtige om det Regnfkab, fom ogfaa de engang fkulle af
lægge; men den fom lærer Andre Maadehold, maa felv Öve 
denne lkjonne Dyd; og mindft maa Adralteas Præft, der ide- 
ligen anvender den ltrænge Gudindes Maaleftok, sorglemme 
hendes Advarfel: ne quid nimis! Plutarch forbyder endog 
Hiltoriefkriveren at bruge forhadte Navne, naar mildere ha- 
ves* **).  Og Holberg bemærker i Dronning Elifabeths Historie, 
angaaende den Befkyldning imod hende, at hun ved beftandigt 
Hykl eri vidfte at fætte Sminke paa onde Gjerninger, hvor van- 
fkeligt det er at domme derom, faafoin det er Gud alene, der 
kjender Hjerterne, og at det derfor er ikke mindre daarligt 
end ubilligt paa en puur Mistanke at ville fværte de bedfte og 
nyttigite Gierninger ***).

■' -  x

Toiouto? ny goi o oy<yfg^a(ptu<; eara aCpoßo?, adiexasos, e\eu$e[)0$, trap* 
parias xai oKvfiuas G)t\o^, o , ta autea øuxa, tyjv gxx-
(fiqy 'Se axatpqv evogafyv, cu giasi, ouSe uepMv, ouSe (peiSo^e-
vos, 17’ eXtwyq ai<r%uvogeyo$, tf Svffwrovgsvos t 1. cit.

**) De malignitate Herodoti cap. II.
***) S. Holbergs Udvalgte Skriftes II Deel S. 77. Hvorhos dog maa er

indres, at man for Elifabeths Hykleri har stærkere Bevifer end den 
blotte Mistanke»

Bb *



Hvad der forledte mange Historiker til at overtræde dette

Bud, var vel, foruden de under foregaaende Betragtning an

givne Grunde, en forfængelig Higen efter Roes for Frimodig- 

heil, Djervhcd og ubeftikkclig Retfærdighed, hvilken ufor

tjente Berömmelfc da ogfaa ofte af kortfynede eller fordærvede 

Meiinelker blev dem tildeel (fom Tilfældet var felv med Rie— 

gels’s hiftorifke Arbeider i Revolutionstiden, ihvorvel flere fin-

dige Mænd og navnligen en Skriftdommer som Jacob Baden 

gjorde Indligelfe, og nicget rigtigen stillede Skribenten fin Na—

ti vitet). Intet er lettere bor en snild Partigjænger end at fkaffe

sig Navn as Folkets Ven, Frihedens Haandhæver og Mennefke-

rettighedernes Forfægter. Dertil udforelres blot, at han fkjæn-

der brav paa de virkelige eller formcentlige Undertrykkere og 

deres virkelige eller foregivne Smigrere. Tacitus, der ligefaa 

vel röber Hiltoriefkriverncs fom Tyrannernes Kunftgreb, har 

ogfaa gjort os opmærkfommc Iicrpaa, idet han lærer Jlist. I. 

i, Ambitionem scriptoris facile averseris, obtrectatio et livor 

pronis auribus accipiuntur: quippe adulationi foedum cri

men servitutis , malignitati falsa species libertatis inest. 

Dog, vore Samtidige behove ikke herom at undervifes af Taci- 

tus: den franfke Revolutions Historic maa have lært dem at

fkjelne imellem Tingene felv og prægtigtklingende Navne; thi 

hvor saae man vel hyppigere Ondskaben fkjule fig under Frihe

dens fallke Skikkclfe?
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Dette Bedrageriet der i Hiftorien soin i lavet er dob- 

bclt fkjændigt, fordi det driver lit vanhellige Spil med cle höie— 

fle Ideer og Navne, veed jeg intet bedre at inodfætte end det 

Bud, fom jeg hidindtil har indfkjærpct Hiftoriefkriveren. Man 

kalde den Dyd, fom derved tilsigtes, Billighed, Besindiglied 
eller Maadehold: Hovedtanken bliver den famine, hvilket al- 

lerede deraf er klart, at Socratikerne indbefattede hele dette 

Sindelaug under Benævnelsen Sophrosyne. Ved at beflitte os 

paa denne Tænkemaade, hvilken desuden er en Betingelse for 

Chriftcndommcns Herredomme over os, hæve vi os lidt efter 

lidt paa en med vor blandede Natur overeensftemmende Maade 

til den guddommelige Dyd Retfærdighed , hvilken derimod de, 

fom hovmode fig af en dem nægtet Ufeilbarhed, Yilfelig aldrig 

naae. Havde Mcnnelket ftrax været modent til himmelfk Fuld- 

kommenhed, faa var det ikke af den vife Skaber bleven fat 

paa Jorden. Her fkal Sjelen bære Stövcts Baand, og ret lære 

at kjcnde famme, for fiden at glæde fig defto faligere over 

Forlosningen derfra: her lkal den faae Forfmag paa de renere 

Glæder, og under mangchaande- Friltelfer og Selvfornægtelfer 

forberedes til hiint höiere Liv. Dette er den Himmelstige, fom 

blev Mennefkene given: överft derpaa ftaaer den, fom allerede 

nu öiner den liimmclfke Retfærdighed siddende*  paa lin Throne: 

han har naaet de ætherifke Egne, om hvilke Seneca figen, ”at 

der ingen Skyci' famles, baade fordi der er mere Orden, og
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fordi de cre Stjernerne nær: der flormer det ikke; der finder 

ingen Hvirvelvind Sted: Alt er der ftille, imedens det lyner i 

de lavere Egne*). ” Lader os da i Hiftoriens Behandling som 

i Livets FöreHe Hunde did! Vi vide, der er godt at være.

*) "Pars superior mundi et ordinatior ac propinqua sideribus, nec in nu

bem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec versatur in turbinem: 

omni tumultu caret: inferiora fulminant.” De ira Lib. Ill cap. 6- 

Editionis Ruhkopf. Vol. I, p. 10 L


