
En historisk-philosophisk Afhandling

ever

Spiirgs ni aalet:

Hvorledes kan Barbarie, eller Raahed og Uorden i
.Menneske- S'ainfundet bestå ae med Kultur 3

Af

NIELS SCHOW,
Professor og Opdrager for H. II. Prinds Kristian Frederik,

Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hafte. E e





\

Förend jeg begynder at forelæse min Afhandling, vil jeg, da 
faa her i Selskabet kjende mig, kortelig gjöre samme bekjendt 
med min videnskabelige Bane.

Jeg forlod Danmark Aaret 1778 baade som Theolog og 
Philolog. Jo dybere jog kom ind i de philologiske Studier, 
hvilke jeg ansaae som Grunden, hvorpaa en Theolog burde 
bygge, desto tydeligere indsaae jeg de Vanskeligheder, hvilke 
med de theologiske Studier den Tid vare forbundne ; jeg op
gav derfor Theologien og opofrede mig ganske Humaniora. 
Mine Ungdoms-Arbejder ere vel for Kjendere ikke uden For
tjeneste; hos mig have de liden Værd, thi jeg skrev dem ikke 
med nogen tilbörlig Rolighed og Fornöjelse, men af Nöd; 
min Aand har altid fölt sig trykket ved slige Arbejder.

Aaret 1792, da jeg opholdt mig i Lejpzig, forundte 
Regjeringen mig en Understøttelse, hvilken opmuntrede mig 
midt under mine Arbejder at gjöre en Rejse til Danmark ; men 
her vare Udsigterne saa maadelige, at jeg allerede havde be
sluttet ufortovet at vende tilbage til Leipzig for der at fuld
ende mine begyndte Arbejder, da ganske uventet den Opdra- 
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gelse, som jeg nn paa ottende Aar forestaaer, blev mig' an-
betroet.

Jeg mærkede strax at jeg for Fremtiden maatte forandre 
min Studereplan, og at jeg umuligen, naar jeg vilde opfylde 
de Pligter, der vare mig paalagte, kunde dele min Tid imel
lem dette Embede og mine literæriske Arbejder, men at disse 
i det mindste for en Tid maatte standse. Hertil kom det 
Uhæld, at jeg ved Slottets Ildebrand mistede alle de Materia- 
lier, jeg paa mine Rejser havde samlet; hvilket Tab gjorde 
mig Udførelsen af mine kritiske Arbejder umuelig; jeg greb 
derfor til Philosophien, Historien og de Videnskaber, som der
med nærmest staae i Forbindelse.

Siden jeg kom til Danmark har jeg ikke ladet noget 
trykke; den liden Tid, som har været mig tilovers fra mit 
Embede, har været anvendt paa min egen Forberedelse og 
nye Kundskabers Erhvervelse.

I et Videnskabers-Selskab kan og bor gives tvende Maader at 
bearbejde Historien paa; den ene er lærd og kritisk. Som 
lærd Historiker bor man ikke allene kjende alle Historiens 
Begivenheder, men man maa og kjende deres Kilder, og en
ten selv have undersögt en stor Deel af disse, eller og ved 
én eller anden Tvivl, ved en eller anden historisk Urigtighed 
at være istand dertil. Den kritiske Historiker tager derfor en 
eller anden Punkt, som af sine Kilder enten ikke er fuldkom
men berigtiget, eller paa en skjæv Maade fortalt, eller ved 
Forvexlinger og Blandinger af fremmede Ting utydelig; han 
undersøger da Kilderne paa nye, undertiden føjer han nye 
opdagede Kilders Undersøgelse til, og derved oplyser bekjendte 
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Begivenheder," eller frembringer noget nyt, som undertiden 
udbreder Lys , enten over hele Verdens og Menneskehedens, 
eller over enkelte Landes, Staters og mærkværdige Personers 
Historie. Undertiden ere og saadanne Undersøgelser efter me
gen Moje blot benegtende, det er, at Opdagelser derved ej 
kan ventes, eller og er det fundne blot en Gjenstand for den 
lærde Nyfigenhed. Paa denne Vej er Historikeren, som of
test, endog efter de störste Anstrængelser mindre hældig, end 
som £. Ex. den Naturkyndige, hvis allermindste Opdagelse 
strax tiltrækker Opmærksomheden, og, om den endog for sig 
selv og for Ojeblikket synes uvigtig, bliver dog vigtig for Ef
tertiden, da den forbunden med andre Opdagelser kan give 
Udslaget for de vigtigste Resultater.

Den anden Maade er philosophisk, det er, man betrag
ter Historien i det store, fæster Opmærksomheden paa enkelte 
store Phænomener, og söger at trænge ind i deres Grunde og 
Aarsager, og deraf uddrager Sandhederj som ofte ere anven
delige for Stater, Stænder og enkelte Mennesker. Ved slige 
Arbejder bliver Historien det, som den egentlig bör være, 
naar dens Studium skal forædle Mennesket, en Erfarings-Phi- 
losophie, en Viisdoms-Skole. Elistorien, fra denne Synspunkt 
betragtet, har for Tænkeren altid mest tiltrækkende, og er 
bleven mig, som Opdrager og Moralist, en Fornodenhed. 
Men den som paa denne Maade vil bearbejde Elistorien, maa 
Være fuldkommen Philosoph, det er, han maa ikke hore til 
noget Partie, og han maa, saavidt muligt er, være frie fra 
Fordomme; han rnaae kunne hæve sig over al Verdens Skjæv- 
hed og Sophisterie, være istand til imellem utallige krumme 
Veje at öjne den lige, og, uagtet den er den mindst besøgte, 
have Mod til at betræde den. Den lige Vej förer til Sand
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lied, Moralitet er en Virkning af Sandhed, begges Sammen
virkning og Indflydelse paa hinanden, er Menneskets Foræd
ling, og at fremvirke denne er Philosophens yderste Maal. 
Endelig maa den, som fra denne Synspunkt vil behandle Hi
storien, være beskeden, thi Beskedenhed er Sandheds aller - 
sikkerste Vehikel. Desuden hör Philosophen kjende Verden 
og sin Tidsalder, og vide : at, saalænge Overtroe og Vantroe 
herske i Verden, fuldkommen Reenhed i Religionsbegreber 
ikke kan blive almindelig: at, saalænge der i Verden ere 
Grader i Staternes Störreise og Kultur, de mægtigere ville an
give Tonen, og de svagere være nödte at rette sig efter den; 
at fölgelig, saalænge Magt og Vold ere afgj örende, ethvert 
Ideal af Statsindretning eller Menneske-Samfund aldeles er 
umuligt: at. endelig, saalænge Mennesket er Menneske, For
nuft og Sandselighed tillige, saavel dets religiöse som politiske 
Indretninger altid ville have store Mangler, og atintet, om det 
endog havde naaet den höjeste Grad af Fuldkommenhed, er 
sikkert for Tilbagefald.

Jeg har i denne Indledning villet tilkjendegive min Tæn- 
keinaade, for efter samme i folgende Afhandling at vorde be
dømmet.

Et historisk-philosophisk Problem, som, idet jeg overskuede 
den store Masse af ældre og nyere Begivenheder, ofte syntes 
mig uforklarlig, vil jeg efter Evne stræbe at oplöse. Proble
met er dette :

Da Historien har overleveret os flere Aartusinders Forsög i 
Menneskers og Staters Styrelse, og disse Forsög have forskaf- 
fet os en Mængde Erfaringer og Viisdoms-Regler ; da Men
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nesket tillige i videnskabelig Kultur et stegen til en Höjde, 
hvor det efter Kulturhistoriens Vidnesbyrd endnu aldrig har 
Været; og nu tænke man sig Dagens Optrin: Staters Tiiin- 
tetgjörelse, Nationers Forkuelse, Landes og Rigers Udplyn
dring, Tyrrannie under Maske af Folksfrihed, uskyldige 
Menneskers Opofrelse, Krige nærede ved Partiaand og Hæv - 
nelyst, Allieredes Mishandling, og d. m. Spörgsmaalet er 
altsaa kortelig:

Hvorledes kan Barbarie eller Raahed og Uorden i Men
neske-Samfundet bestaae med Kultur l

Under Barbari forstaaer jeg: Voldsomt Angreb paa Staters og 
deres ejendommelige Besiddelser, Stænders og enkelte Personers 
Forurettelse, Usikkerhed paa Liv. og Gods, Roven og Plyn
dren, Uskyldiges Henrettelser, Forfølgelser for Meninger og 
Former, det være religiöse eller politiske, Millioners Opofrelse 
for enkeltes Fordomme og Indfald, da Staten bliver Midlet, og 
dens Styrere Formaalet, og endelig al uretfærdig og lovstridig 
Behandling af Personer og Ejendomme.

Under Kultur kan her blot forstaaes videnskabelig Kul
tur, at man har bragt en Mængde Ideer i Hovedet, og anven
der dem til at forskaffe sig Ære, Navn og timelig Fordeel. 
End videre, en vis Forfinelse og Urbanitet i Tale og Sæder, 
som blot er udvortes. Endelig, en fiin Tone i selskabelig Om
gang, som ogsaa blot er udvortes og viser sig: deels i en stu- 
dert Forekommenhed, som ved lang Ovelse er bleven naturlig ; 
deels i Ziirlighed og Nethed i alle de Ting, som kan gjöre 
vores Person behagelig og indtagende for andre. Med alt 
dette er undertiden Smag i Pragt og Yppighed forbunden.

Vi ville strax i Historien finde at slig Kultur altid har 
Været ledsaget af Barbarie ; man vil derved blive opmærksom
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paa det manglende i denne Kultur, og altsaa forberedes til at
indsee Aarsagen, hvorfor endog i vore Dage en saa höj Grad
af Barbarie endnu kan finde Sted.

Vi vil derfor, förend Spörgsmaalet besvares, kaste et 
hurtigt Blik over den ældre og nyere Historie, og erindre os 
nogle af de vigtigste Begivenheder; at udfore noget stort og 
fuldstændigt Malerie forbyder Tidens Korthed og Afhandlin
gens Bestemmelse. Man vil af de hist og her henkastede Strog 
mærke, at Tingenes Gang i Verden næsten altid er den samme, 
at Mennesket endog under forskjellige Statsformer, forskjellig 
Klima, forskjellig Grad af Kultur, forskjellige religiöse og po
litiske Ideer altid pg overalt er det samme skrøbelige, sandse- 
lige og lidenskabelige Væsen, overmodig og yppig i Lykke, 
slavisk og uvirksom, naar det trykkes, krybende og nedrig i 
Armod ; naar Lidenskabernes Ild ved Sværmerie antændes, vold
som og rasende. Ov'eralt ville vi finde Millioners Rolighed, 
Velstand, Liv og Ære opofrede for enkeltes Fordele og Griller.

Saalænge Asien har været beboet, har dens lade og vege
terende Dalbeboere været et Rov for dens haardfore og kri
geriske Bjergbeboere. Fra den östlige Deel af Asien, nemlig 
Indien, liar efter al historisk Sandsynlighed Kultur ved Han
dels-Forbindelser allerförst udbredet sig lidt efter lidt til den 
vestlige Deel af Asien og den östlige Deel af Afrika, jeg me
ner Æthiopien og Ægypten. Under Chaldæerne eller Baby
lonierne og siden efter under. Perserne har i den mellemste 
Deel Kulturen været paa sit höjeste, ligesom paa samme Tid 
i Vesten under de græske Kolonier, Phönicierne og Joderne. 
I den mellemste Deel synes videnskabelig Kultur blot at have 
været indskrænket til Magernes Klasse ; i den vestlige Deel 
blant Grækerne og Phönicierne synes denne Gren af Kultuy 
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at have været meer almindelig. Jodernes Kultur bestod i Be
synderlighed deri, at de dyrkede en eneste Nationalgud, Je
hova, og med al R.eligions-Iver bortfjernede alle andre Natio- 
oners Guder fra deres Dyrkelse; Hovedkarakteren hos denne 
Nation var derfor og har til alle Tider været Nationalstolthed, 
Ufordragelighed og Afskye for alt det, som var fremmed og 
Nyt. De viste sig især i Poesie og Moral; forresten vare de 
i boj Grad overtroiske. En stor Del af deres Love havde de 
fra Ægypterne. De’have aldrig naaet nogen betydelig Grad 
af Kultur, men deres Karakter og Skrivter har formedelst Kri
stendommen havt mægtig Indflydelse paa os.

I hele Asien, naar man undtager Kysterne af lille Asien; 
deelte den almindelige Menneskehob sig i to Klaser; den ene 
bestod af Rige, som enerverede sig under uafbrudte sandselige 
Nydelser, og bortödslede deres Rigdomme paa den smaglö- 
seste Maade; den anden af Slaver, hvis Liv og Kaar stod i 
Herrernes Elænder.

Alexanders Tog har i det Hele kun lidet virket paa 
Asien; Asiateren var ikke istand til at modtage çræsk Kultur; 
Grækernes Sprog, Ideer og Sæder kunde umulig naturaliseres 
under Asiens Klima og ved Asiaternes ganske forskjellige 
Maade at tænke og udtrykke sig paa. Denne pludselige Blan
ding af Græsk og Asiatisk har derfor mere forvildet og skadet, 
end den har gavnet. Hertil komme nu de strax paafölgende 
Uroligheder under Alexanders Efterfølgere, og de blodigste 
Liige, deels med Kongerne af Ægypten, deels siden efter med 
Romerne, i hvilke Asiaterne saavelsom Grækerne bleve drevne 
fremad for enten at myrde eller lade sig myrde. Den eneste 
Vnkmng af Grækernes Tog var at deres Sprog blev mere ud
bredt; og vare alle de Historieskrivere, som fulgte med Alex-

Vid. Sels. Skr. I Deel , II Hafte. F f
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ander og beskreve Toget og hans Bedrifter, komne til os, 
vilde vi nu maaskee have vidst mere om Asien, end vi veed. 
Man gjör sig i Almindelighed höjt Begreb om hvad Asien vilde 
have blevet, om Alexander havde levet længere, og hans Uni
versalmonarchie var gaaet roelig over paa hans nærmeste Ef- 
tcrmænd, jeg derimod er fuldkommen overbeviist om, at end
og Alexander selv ikke havde udrettet mere til Asiaternes For
ædling end de foregaaende Indiens og Persiens Konger; han 
selv var bleven, som han virkelig paa Sidstningen var, asiatisk 
Despot og Vellystling; hans Græker fuldkomne Asiater, hans 
Generaler og Yndlinge persiske Satraper. Man erindre sig saa- 
vel Syriens grusomme og fæiske Konger, som Ægyptens svage 
og ved Liderligheder ener verede Kon gestamine.

Siden efter kom Romerne, som næsten vare det samme 
i Asien, som Spanierne halvandet tusinde Aar efter bleve i 
Mexiko og Peru. Parthenie standsede Romerne, joge dem. 
tilbage , og bleve selv for en lang Tid Asiens Beherskere. Paa 
disse fulgte Saracenerne, hvilke igjën bleve fortrængte af de 
ostlige Tartarers Horder, som oversvømmede hele Asien og 
trængte ind i Europa. Endelig kom Tyrkerne, som igjen vil 
fordrives af andre.

Alle disse Oversvømmelser følge paa hinanden uden at 
Asien, i det Hele betragtet, derved nu flere Aartu^jnde, bety- 
deligen har vundet eller tabt. Asien er unægtelig Kulturens 
forste Værksted; men det lader og tillige, som Naturen ikke 
her har villet lade Mennesket stige til nogen betydelig Grad 
af Kultur; her er en Linie, over hvilken Asiateren ikke synes 
at kunne hæve sig.



Lader os derfor gaae strax over til tvende Folkeslag,
livis Kultur har været större, og som begge vældigen have
virket paa vor Tidsalder, nemlig Græker og Romere.

Ingen Nations fabelagtige Historie er med mere Kritik, 
Skarpsindighed og philosophisk Aand bearbejdet, end Græker
nes ; Hofraad Heyne er egentlig den fürste som her har banet 
Vejen.

Den forste Kultur blev tilbragt Grækerne fra Norden, 
Osten og Sonden, nemlig Thracien, Phrygien, Phönicien og 
Ægypten. Fra disse forskiellige Lande fik Grækerne forskjel- 
lige Fabler og Religions-Ideer, de blandede dem med deres 
egne, og disse Blandinger gave Digterne Stof. Ved Digterne 
blev Grækernes Aand stemt til Fædrelands-Kjærlighed og Selv
opofrelse. Denne Aand virkede paa Stater og Mennesker, og 
gjorde dette Folk til det störste paa Jorden.

Grækerne viste sig i deres höjeste Kraft, da de kun 
havde tvende Ting at vælge imellem, enten at blive Persernes 
Slaver eller at döe frie. At de maatte overvældes af Mængden, 
var det sandsynligste; næsten hele Landet var i Fiendens Hæn
der. Men enkelte store Mænd holdte Nationens Kræfter sam
lede, og forstode at bruge dem. Hvad en heel Nation vil, 
skeer, naar dens Villie er alvorlig, især naar den har Hære 
af Slaver for sig: Grækernes Idrætter bleve kronede med Sejer, 
og Perserne maatte med Skjendsel vige tilbage.

Denne Tid indtil den peloponesiske Krigs Begyndelse er 
don skjönneste Epoke, som et Folks Historie nogensinde har 
kunnet fremvise: at dvæle her er for Philosophen Vederkvæ
gelse.

Efter den mægtige Anstrængelse mod Perserne var hos 
hele Nationen boj Fölelse af Kraft og Dyd. I Almindelighed 
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komme efter slige Fölelser og Krafts-Yttringer overordentlige 
Mennesker for Lyset; det er derfor denne Epoke, som har 
dannet Grækenlands forste Hærførere, Statsmænd , Lovgivere, 
Digtere, Talere, Philosopher, Historiker og Kunstnere. Nati
onens naturlige Munterhed og blomstrende Indbildningskraft, 
Naturens maiestætiske Skjönhed og Himmelegnens Mildhed 
have bidraget til denne almindelige og store Begejstring; men 
der ere og andre særegne Omstændigheder, som have frein- 
lokket og befordret alle Naturgavers hastige Udvikling»

Nationen havde för den persiske Krig tvende gode Egen
skaber, som den efter Krigen endnu nogen Tid beholdt, nem
lig Tarvelighed og Ærefrygt for Landets Guder. Neppe findes 
nogen Nation i Elistorien, hos hvilken sand Almeenaand har 
viist sig i en höjere Grad, end blant de ældre Græker: i deres 
Huse og i det daglige Liv negtede de sig selv Livets Bekvem
meligheder for desto mere at kunne yde til det offentlige Væ
sens Elæder og Tarv; man levede yderst tarveligt i sit EIuus 
for ved Nationalhöjtiderne og de offentlige Forsamlinger at 
kunne vise sig med Sømmelighed og Anstand; man boede i 
lave og snevre Huse, for at de, som sörgede for det alminde
lige Vel kunde forsamles i anseelige og rummelige Bygninger, 
og især at Nationens Guder kunde dyrkes i prægtige Templer.

I denne Stemning vare ikke allene Athenerne, men end
og hele Grækenland med dens Kolonier efter Persernes Neder-I
lag. Eler var altsaa paa den ene Side Nojsomhed ; her var 
Fölelse af egen Værd forbunden med den leligiöse Tanke, at 
Guderne havde staaet Nationen bi, og at dem skyldtes Er- 
kjendtlighed, men en Erkjendtlighed, som i det udvortes er 
en stor, riig og mægtig Nation værdig. Paa den anden Side 
alle offentlige Bygningers, Kunstværkers og Templers Ruiner;
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Standsning og Uorden i alle de Ting, som angik det offent
lige Vel, foraarsaget ved Tiendens pludselige Overfald; Landet 
selv af Tienden ödelagt og udtæret, og altsaa Trang til dets 
Oprejsning; endelig Asiens Bytte, pludselige og store Bigdom- 
me, som ifolge den lierskende Almeenaand burde anvendes til 
det almindelige JJedste.

Alt dette tilhobe frembragte de store Virkninger, som 
vi endnu beundre. Landets oekonoiniske og politiske Torfat- 
ning skulde nu ophjelpes ; lier var Arbejde for Statsmanden og 
Lovgiveren. De offentlige Bygninger og Templer skulde med 
Pragt opbygges, i Templerne Gudernes Billedstotter oprejses 
og Heltenes Bedrifter ved Kunsten foreviges , herved bleve 
Kunstnerne satte i Virksomhed. Gudernes Dyrkelse blev for
herliget ved offentlige Lege, Chore af Sangere og theatralske 
Torestillinger; herved fandt en Pindar, en AEschyl og en So
phokles Lejlighed at ove sit Talent og blive Monstre for den 
sildigste Efterslægt. Debatterne ved de offentlige Anliggender 
dannede store Talere. Ved Talekunsten og den episke Poesie 
dannedes den græske Prosa, ved hvilken Herodot og efter ham 
andre Historieskrivere bleve satte istand til i et simpelt og ædelt 
Sprog at fortælle Efterverden Oldtidens og deres egne Tiders 
vigtige Begivenheder. Philosophien, saavel i den Joniske Skole, 
som iblant Pythagoras’s Disciple, var praktisk og anvendelig 
baade paa Stat og det borgerlige Liv.

Det er vanskeligt, og af sildigere Erfaringer see vi at 
det næsten er umuligt, at slig Stemning hos en Nation længe 
kan holde sig, thi den er en Spænding, og paa enhver Spæn
ding folger Slaphed. Man ansaae sig selv som mægtig og Per
serne som svage, foragtede sin Eiende og troede sig fuldkom
men sikker. Dette rolige og ubekymrede Liv behagede alt
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meer og meer; man sögte Fornöjelser og begyndte at skye Ar
bejde; man havde nu engang faaet Smag paa et beqvemt Liv 
og vilde nödig forlade det. Grækerne kunde tilbringe hele 
Page paa de offentlige Pladser, og deres hele Forretning be
stod undertiden blot i Snak. Det dejlige Klima og de mange 
offentlige Forlystelser gave og megen Lejlighed til Adspredelse 
og Lediggang. Ved en almindelig Letsindighed og Afskye for 
Arbejde blev Almuen i höj Grad forarmet, Armod foraarsa- 
gede Gjeld, og formedelst begge blev en stor Deel af Folket 
et blot Redskab i de Mægtigeres FIaand til at udfore Stats- 
Kabaler. Medens Armod trykkede Mængden, havde enkelte 
Personer erhvervet sig uhyre Rigdomme og levede i störste Yp
pighed.

Rigdomme bleve nu alles Onske ; naar man var riig, 
vidste man endog uden Talent at forskaffe sig Indflydelse; 
hertil havde Folketalere eller de saakaldte Demagoger aabnet 
Vejen: disse, naar de ikke selv vare rige, solgte deres Tale
gave til de mægtigere og bleve deres Handlangere. Talent, 
Dyd, Lovenes Haandliævelse og Retfærdighed bleve ved slig 
Misbrug tomme Ord. Virkningerne viste sig strax: i de græske 
Stater selv rejste sig Misundelse, Uenighed, og deraf de blo
digste Krige.

Planen til disse Krige havde Perikles, Kunsternes store 
Befordrer, tilligemed Athenens Demagoger udkastet. Da Tale 
om Grækenlands Undertvingelse og fremmede Landes Erobrin
ger hörte til Dagens Orden, vilde han læmpe sig efter Folkets 
herskende Stemning, derved vinde Yndest og blive i rolig Be
siddelse af Stats-Bestyrelsen ; tillige maatte han beskjæftige en 
stor Deel urolige og ryggeslöse Lediggjængere, ved udenland
ske Krige faae dem revet ud af Forbindelser og maaskee til*  



deels udryddet; de i Athenen tilbageblevne Örkeslöse tænkte 
man at adsprede ved idelige Efterretninger om Armeernes Frem
gang, og derved afvende deres Opmærksomhed fra Landets ind
vortes Bestyrelse ; især ved offentlige Forlystelser skulde den 
letsindige Athener ganske forglemme at bekymre sig om de 
offentlige Penges Anvendelse, og for alting ikke bringes i det 
Lune af Statsstyreren Perikles at fordre offentligt Regnskab. 
Dette sidste var fornemmeligen Maalet, hvorhen de fleste af 
Perikles’s fine Manövrer sigtede.

Perikles var egentlig den ædelmodigste, smagfuldeste og 
klogeste Statsmand, som nogen Stat nogensinde har frembragt. 
For sin egen Person behövede han ikke meget, men sin Smag 
for Pragt- Bygninger og især for alle skjönne Kunster opofrede 
han Ærlighed og den offentlige Tarv. For Videnskaber gjorde 
han ikke meget, m-em Kunstnere af alle Slags hieve kräftigen 
opmuntrede og rneer end kongeligen bclonnede. Perikles’s 
lioje Smag var tildeels Grækenlands Ulykke : Grækerne fik og 
Smag for Pragt og Forlystelser, Statens Penge bortodsledes, 
Nationen forarmedes, og Staten selv mægtede ej af Mangel paa 
Midler at fuldföre de store Foretagender og Krige, i hvilke 
Perikles havde indviklet den.

Grækenlands Bundsforvandte bleve derfor haardt behand
lede, og paa dem især bleve Krigens Byrder væltede. Den 
peloponesiske Krig blev fort ined megen Blodighed ; paa ad
skillige Steder blev det hele unge Mandskab dræbt, at det ikke 
skulde tjene Fienden i Krigen. Det galt i denne Krig ikke 
om at forsvare Fædreland mod Asiens Vold, men at under
tvinge Lacedæmonierne, gjöre Erobringer paa Sicilien, og, 
ifald dette lykkedes, at gaae op mod Nordvest, blive Herrer 
over Italien, og maaskee og mod Sonden for at erobre Ægyp- 
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ten : naar dette var udfort, troede man letteligen at hôlde de 
övrige Grækenlands mindre mægtige Stater i Ave. Toget til 
Sicilien mislykkedes, og med det hele Planen. Grækenland 
sank ved disse Kræfters unyttige Anstrængelse, ved Yppighed 
og Sædernes tiltagende Fordærvelse i saadan Afmagt, at det i 
en föje Tid blev let for] den listige Philip og den mægtige 
Alexander at forsikkre sig hele Grækenlands Lydighed.

Efter denne Tid gjorde Grækerne endnu store Skridt 
fremad i alle Videnskaber. Man begyndte at studere Naturen 
i sine enkelte Dele: Aristoteles blev ved sin Lærling- Alexan- 
ders Medvirkning sat istand til at gjöre Epoke i Dyrelæren, 
ligesom Theophrast siden efter gjorde det i Plantelæren. Phi
losophien blev ved Aristoteles systematisk behandlet, dens for
skjellige Dele bleve nöje afsondrede fra hinanden, og hver for 
sig bearbejdede. Ligesom Historiens Sprog ved Zenophon er
holdt sin fuldkomne Dannelse, saaledes og Pliilosophiens Sprog 
ved Aristoteles, som tillige i sit Fag gjorde det til det rigeste, 
man indtil vore Dage har kjendt.

Ikke desto mindre var den gamle Tarvelighed, strænge 
Dyd? °g med dem den gamle græske Almeenaand længst for
svunden ; man tænkte ej mere paa det Almindelige, men kun 
hvorledes man selv beqvemmeligst og behageligst kunde leve. 
Klimatet har maaskee og meget befordret den Letsindighed, 
K-jælenhed og Hang til Örkeslöshed,* som man undertiden spo
rer hos de senere Græker. Sophisterne gave og Moraliteten 
et vigtigt Stod; ved dem foraarsagedes en almindelig Ligegyl
dighed for Dyd og Ærlighed : den sokratiske Philosophie mæg
tede ej at oprejse det, som disse Folkets Yndlinge havde ned
brudt. I senere Tider opflammedes vel undertiden Grækernes 
Mod, men det var Luer af en döende Ild,
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Jeg gaaer nu fra Grækerne til Romerne. Naät man. 
noje kjender Grækerne og deres Kultur, interessere Romerne 
meget lidet. De spilte vel en vigtig Rolle som Erobrere, men 
den spilte de næsten paa samme Maade, som Saracenerne, 
Tartarerne og Tyrkerne i Asien. Som Mennesker betragtede, 
have de aldrig opnaaet nogen höj Grad af Kultur: naar man 
undtager Lovkyndigheden , Krigs-Videnskaben og i de skjönne 
Videnskaber Talekunsten, i hvilke de selv have arbejdet, saa 
er deres övrige literæriske Kultur deels Udskrivning af græske 
Böger, deels Kopie efter den græske Original; at de i Almin
delighed saa höjligen beundres, er fordi man ikke nöje kjen
der den græske Literatur, og fordi man i de lærde Skoler be
gynder med romersk Sprog og Historie. Det vilde gjöre en 
mærkelig Forandring i vor Tids Oplysning og Smag, om det 
græske Sprog blev det almindelige lærde Sprog, og man i de 
lærde Skoler blev först bekjendt med den græske Literatur og 
siden med den romerske: ved den sædvanlige Bagventhed for- 
aarsages Fordomme, som hps mange aldrig overvindes.

Romernes Stats-Indretning fordrede offentlige Talere: 
ved disse og ved dem som efterlignede Grækernes Værker eller 
oversatte dem, fik Romernes Sprog sin Dannelse. Ved Spro
get og Lovkyndigheden have Romerne især virket paa os, det 
Övrige er græsk j romersk Dragt; Virgils AEneide er en romersk 
Homer, og det i en svag Kopie; Luerets, Horats og Ovid vise 
iblant alle romerske Digtere méest Opfindelses-Kraft. I Philo
sophien have Romerne selv meget lidet tænkt, de dele sig 
imellem de græske Sekter, og folge dem paa det nöjcste : Ci
cero, Seneka og Sextus , Empiricus forklare qs tildeels blot 
Grækernes Systemer,

Vid. Seis. Skr. I Deel, II Hæfte. G g



I deskjönne Kunster vare de endnu mere under Grækerne, 
end i Videnskaberne : deres Stil i Kunsten, endog da den var paa 
det höjeste, var altid lav og ængstelig; desuden blev en stor 
Deel af deres Kunstværker forfærdiget af græske Kunstnere. 
Den störste Velgjerning de i Henseende til Kunsten have viist 
os, er at de ved at bortfore de kostbareste Værker fra Græ
kenland til Pvom have været Aarsag, at enkelte Hovedværker af 
disse ere komne til os ; desuden have de hist og her i Italien 
og de andre Provindser ved deres mange Slaver opfort store 
Bygninger, hvilke endnu i deres Ruin forkynde Vandreren at 
her fordum herskede Verdens Erobrere, ja endog tjene Efter
tiden som Smagens Mynstre.

Romernes Historie er endog langt hen i Republik en s 
Tider meget forskjönnet; da de Gamles Flistorie gik ud fra 
Poesie og Fabel, og med Historien siden blev forbunden Vel
talenhed og Stræben efter at skrive zirligt, saa er Aarsagen 
dertil meget klar, og huder Sted ikke allene hos Romerne, 
men og hos Grækerne og flere andre ; derfor maa baade Ljvi- 
us og Dionys fra Halikarnas læses med megen Kritik, naar 
man vil have et nogenledes rigtigt Begreb om Romernes Op
rindelse og Fremgang. Den romerske Historie faaer först An
seelse af en reen og uforfalsket Flistorie ved de puniske Kri
ges Begyndelse, og her er Polyb den meest klassiske Bog.

Romerne skylde egentlig Hetrurierne deres forste Kultur ; 
disse havde den igjen ffa gamle pelasgiske Kolonier og de 
Gallier, som havde nedsat sig i den överste Deel af Italien. 
Fra Hetrurierne havde de især faaet deres Kalender, Stats-Ind
retning og adskillige religiöse Ideer. Deres Statsform var, som 
Athen ernes, grundet paa Borgernes större eller mindre Formue. 
For de ældre havde man hos Romerne, som hos alle Oldti
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dens Nationer, dyb Agtelse; man tiltroede dem formedelst 
deres længere Liv mere praktisk Kundskab og större Erfaring 
end de yngre. Hos Romerne blev derfor af de ældre udvalgt 
et Senat, i hvilket Sagerne, som siden ved Stemmer skulde 
afgjores i Folkets Forsamlinger, först bleve bearbejdede. For
sædet i dette Senat havde först Konger, siden Konsuler; den 
Forandring , som ved Kongedømmets Afskaffelse fore
gik, var ubetydelig, thi de tvende Konsuler erholdte kongelig 
Myn dighed. De som siden nedstammede fra dem, der havde 
liavt Sæde i Senatet, afsondrede sig fra Mængden, tiltoge sig 
betydelige Forrettigheder, og troede sig ved Födsel berettigede 
til de højere og vigtigere Stats-Embeder: dette opvakte almin
delig Avind, og har bestandig indtil Kejsernes Tider foraarsa- 
get de störste Rystelser i den romerske Stat.

Romerne vare i en lang Tid et tarveligt, djærvt og virk
somt Folk. De havde optaget mange af den lykurgiske Stats 
Grundsætninger, eller öst af samme Kilde som Lykurg, Deres 
Hoveddyder vare Nöjsomhed, Ærlighed og Mandighed i Krig ; 
den sidste, nemlig Tapperhed, var Kronen paa alle de övrige. 
At aflægge offentlige Prøver paa et uforfærdet Mod, var enhver 
Romers inderligste Attraa, at doe i Kiig og for Rom blev ag
tet for den hæderligste af alle Döds-Maader: denne Tænke- 
maade er Grunden til den krigerske Aand, af hvilken denne 
Nation i sin Velmagt altid var besjælet.

I Förstningen sögte Piomerne blot at forsvare sig mod 
deres Naboer; men det lykkedes omsider at undertvinge en 
Naboe efter den anden ; de undertvungne bleve indlemmede i 
Staten , og Bundsforvandtern’e behandlede med Redelighed. 
Rom var ofte selv i Fare, og Gallierne de farligste Fiender; 
dens Stat var undertiden ved Partieaand og Regjerings-Omvex- 
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linger foruroeliget ; Patricier og Plebejer laae i idelig Kamp 
med hverandre. Ikke destomindre gjorde Romerne stadige 
Skridt fremad, indtil de endelig bleve Mestere af hele Italien, 
og tilsidst ödelagde deres Medbeilerske, det mægtige Carthago. 
Nu med eet forvandledes deres Kjækhed til Overmod; hvor 
de henvendte sig, öjnede de intet uden vilde Barbarer og 
svækkede Nationer; hvad Under at de ansaae sig som Ver
dens udkaarne Beherskere ? Asiens Guld og Grækernes smag
fulde Pragt var Byttet, de tragtede efter; Midlerne til at 
erlange det vare List og Vold. De overvundne Nationer be
holdt vel undertiden deres Friehed og egen Statsform ; men 
dette skede, fordi Romerne ikke havde Krigsmænd tilovers, 
med hvilke de kunde besætte Landene. Enten selv eller ved 
deres Allierede frembragte de indvortes Gjæring, og vedlige
holdte den sa alænge, indtil Staterne vare saaledes svækkede, 
at der behövedes kun et Naadestöd for at gjöre Landene til 
romerske Provindser og Folket til Slaver : Grækerne forstode 
ikke denne List, da Flaminius i de isthmiske Leç.e erklærede 
dem for et frit Folk, og böd dem leve roligen under deres 
gamle Stats-Indretning. Aldrig har Seierherrer, naar de saae 
at deres Modstandere vare udygtige til Værn, behandlet over
vundne med væmmeligere Stolthed end Romerne : man erin
dre sig Sylla i Athenen og Mummius i Corinth. Grækenlands 
offentlige Bygninger og Templer bleve udplyndrede, de kost
bareste Kunstværker forte til Rom ; fornedrende Slaviskhed og 
Ødelæggelse vare Sporene, paa hvilke man overalt kjendte 
Seierv in deren.

Da endelig Verden laae for Roms Fodder, vare Seier- 
herrerne langt fra at være det fordum ædle og tappre Folk
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Den gamle krigerske Aand var hos Romerne selv allerede me
get svækket; man begyndte at rekrutere Armeerne med frem
mede Folkeslag. Den gamle romerske Ærlighed var forvand
let til Falskhed og Underfundighed. I Tarveligheds Sted havde 
ved pludselige Rigdomme Yppighed overalt indsneget sig. I 
stedet for at dyrke sin Jord eller leve i Krig fandt man det 
mageligere at leve af de riges Con giarier, fornoje sig i Amphi- 
theatret og Circus, og at lade sig i de offentlige Forsamlinger 
bestikke af Candidaterne eller spille Statskabaler. Hos enkelte 
Familier havde uhyre Rigdomme opdynget sig; disses Vink 
adlydede en nedrig Pöbel, som bestandig higede efter sandse- 
lige Nydelser uden ved Arbejde at fortiene dem. Endeel hav
de og ved overdreven Yppighed og liderlig Levnet forödet 
deres fædrene Formue, gjort uhyre Gjæld, og befandt sig. der
ved i saa fortvivlede Omstændigheder, at de kun tragtede 
efter at vende op og ned paa alting for i den almindelige 
Angest at Ende Redning i deres Ulykker, eller maaskee i en 
almindelig Forvirrelse at röve andres Ejendomme, og med 
disse nye Rigdomme opkaste sig til Hovedmænd for Partierne : 
man erindre sig her Catilina’s Sammensværelse, som Sallust 
saa mesterligen har beskrevet. Derfor var det i de paafolgen- 
de borgerlige Krige let for Partiernes Anførere at skaffe sig 
Tilhæng og ved Mængden at gjore sig gjældende : heraf reiste 
sig de blodigste Krige, Landsforvisninger, Henrettelser og de 
grueligste Voldsomheder; der ere Optrin i Roms borgerlige 
Krige, som i Grusomhed langt overgaae de, Frankrig i vore 
Dage har viist os. Enden var at den romerske Verden maatte 
adlyde een Herre; de forfaldne Romeres vellystige, feige, sla
viske og nederdrægtige Aand gjorde dem værdige at regjeres 
af en Tiber, en Nero og fl®re deslige.
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Vi liave nu lier tvende gationer, hos hvilke Barbarie 
har været foreenet med Kultur, ja hos hvilke endog med 
Barbarie Kulturen er voxet. Kulturen hos Grækerne var, som 
jeg forhen har meldet, ganske original; Naturen var,'efterat 
de havde forladt deres forste Læremestere, deres eneste Vei- 
viser ; derfor ere Grækerne endnu i praktisk Philosophi, i Be
dømmelse af det passende og skjönne, i skjönne Videnskaber 
Og Kunster, endog i de Levninger og Mindesmærker vi besidde, 
vor Tids forste My nstre ; vi trænge endnu med al den Frem
gang, vi i andre Videnskaber have giort, saa heiligen til dem, 
at, hvis vi forlade dem, vi letteligen kunde komme tilbage 
til en nye Middelalder. Homernes Kultur er, som jeg og 
nyligen erindrede, en Kopie af Grækernes; det særegne i den 
romerske Litteratur viser sig blot i Foredråg, Indklædning og 
Lokalomstændigheder, Endeligen maa jeg endnu erindre at 
Kulturen hos Romerne var indskrænket til faa, Almuesmanden 
var og blev' altid halv Barbar ; hos Grækerne derimod var Kul
turen meer almindelig, og udbredte sig endog til den ringeste 
Borgerklasse.

Barbarerne overvælde det romerske Rige, og ved deres 
Indfald opstaae tvende Uhyrer, Feudalsystemet og Hierarchiet, 
hvilke endnu i vore Dage forfølge og plage Menneskeheden.

Jeg forbigaaer denne mörke Tidsalder, i hvilken den 
forste Sæd udspredes til vore nuværende Statsformer og Men
neske-Kultur, og desaarsag er for Historikeren og den philo- 
sophiske Grandsker yderst lærerig. Ej heller vil jeg tale om 
Urolighederne i Italien og Engelland strax efter Korstogene. 
Krigene i Engelland vare de blodigste, som nogensinde i ældre 
celler nyere F ider ere forte, og det allene for tvende mægtige 
Familiers Paastand paa Thronen. Menneskets Kaar havde nu



flere Aarhundreder igjennem været de sørgeligste ; som livegen 
lod man sig myrde for Lehnslierrens personlige Fordeel ; eller 
og fordi det var lians Villie. Jeg skynder mig derfor til en 
Tidsalder, hvor den menneskelige Aand begynder at vækkes, 
og Ideernes Kreds at udvides. Vejen om Afrika besejles paa 
ny, og en ny Verdens Deel opdages.

Spaniernes Opforsel i Amerika er og bliver en evig 
Skjendsel for Menneskeheden ; den kan neppe undskyldes ved 
Sædernes Raahed og Tidernes Dumhed ; maaskee ligger Aar- 
sagen til disse Umenneskeligheder deels deri, at de forste, 
som kom til Amerika, vare Afskummet af Spanier, og at deres 
Aand forplantedes paa dem, som kom efter; deels og fordi 
Regjeringen i Spanien var yderst slet, og ikke bekymrede sig 
om disse Rovere, naar kun Skibene med Amerika’s Guld og 
Solv til rette Tid ankom.

Spaniens Provindser vare nu forenede under Kejser Karl, 
og Kastilianernc havde endeligen maattet bukke under for Ene
voldsherren ; men Karl var ikke fornöjet med Belgien og Spa
nien, Italien maatte erobres, i det mindste Lombardiet, siden, 
kunde man vel som Keiser blive færdig med Tydsklands Fyr
ster. Den eneste, Carl frygtede for, var Frankrigs förste Frans : 
det er bekjendt, hvor mange Ulykker og Krige disse tvende 
ærgjærrige Potentaters Erobrel-yst og personlige Avind födede 
af sig. Spanien , uagtet den var Ejer af Indiens Guld og Sölv, 
sank fra den Tid, ved Despotismus, Hierarchie, Krigene i Bel
gien, Handels-Krigene med England og Holland, i en Afmagt, 
som den aldrig har forvundet.

I Religions-Krigene, især de tydske, saavel under Karl 
den femte, som siden efter under Ferdinanderne, og af hvilke 
den sidste, nemlig Trediyeaars-Krigen, formedelst Tilly og



Wallensteins Grusomheder blev fort med sandt Barbarie, vat1
Religionen kun en Maske for det österrigske Huses ærgjerrige
Planer.

England kjempede vældigen mod Stuarternes Fordomme 
øg Egensindighed, og Karl den forste maatte böde haardt, 
fordi han ikke vikle skikke sig i Tiderne, ikke kjende sit Folk 
og ære dets lovmæssige Rettigheder. Hvor mange uskyldige, 
ædle og retskafne Mennesker bleve ikke et ynkeligt Offer for 
disse Regenteres store Stats-Fejl !

Frankrig var nylig ved Richelieu og Mazarin organiseret 
til et Enevolds Monarchie. Saalænge Mazarin levede, viste 
Ludvig den fjortende ham altid en sönlig Hengivenhed, og 
lod hain være Konge af Frankrig. Paa sit Yderste anbefalede 
Mazarin Colbert, som vist havde blevet en anden Sully, naar 
Frankrig havde havt Rolighed. Strax efter Mazarins Dod le- 
vede Ludvig op, og blev det som man mindst havde troet 
om ham. Uden solid Opdragelse og uden mindste Anströg af 
videnskabelig Kultur viste han strax en höj Sjæl, og var drif
tig, men blot for timelig Ære. Hans Throne blev omgivet 
af Tidsalderens störste Krigere og Statsmænd : Turennes, Vau- 
ban og flere havde havt Lejlighed at udvikle deres store Ta
lenter; Louvois var istand til at anlægge store Planer og at 
udfore dem. Videnskabsmand og skjonne Aander, ikke allene 
i Frankrig men og i fremmede Lande, bleve opmuntrede-, -un
derstottede og kongeligen belønnede, fordi deres Arbejder for
herligede Ludvigs og hans Riges Ære; intet blev sparet, saa- 
snart disse tvende Ting vare Formaalet. Hele Nationen svn- 
tes besjælet af Ludvigs Aand, og flokkede sig om ham for at 
fremme hans Villie : Planen var först at svække det alt for 
jjiægtige österrigske tfuus, siden at erobre Belgien og ydmyge
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Holland; England, omendskjönt dets Handel og Sömagt var 
voxet til en betydelig Höj de, frygtede man ikke for, deels 
fordi dets Handels-Krige med Spanien og Holland gav dem 
nok at bestille, deels især, fordi denne djærve Nation atter 
laae i Kamp med sin Konge , da den letsindige og odsle Karl 
den anden liemmede enhver Krafts-Yttring mod Frankrig, og 
var sunken'saa dybt, at han var bleven Ludvigs hengivne og 
pligtmæssige Pensionær. En Lykke for England og Ligevægten 
i Europa var Jakob den andens Ubesindighed med Magt at 
ville indföre Enevolds-Herredömme i England, og med List og 
Vold at paanöde sit Folk en Religion, den afskyede : Følgerne 
heraf ere noksom bekjendte. Hollands Befrier, den tredie Vil
helm, en Herre af Mod og sund Forstand, kjendte Englæn
derne, deres daværende Stemning, den Kraft der laae i Natio-» 
nen og Landets store Hjelpekilder: alt dette benyttede han, 
og var det forste Middel til Englands stigende Magt og Frank
rigs fremturende Svækkelse.

Virkningerne af Carl den andens Testament i Madrid O
og Carl den sjettes i Wien, jeg mener den spanske og öster- 
rigske Successions-Krig, höre til mit Æmne ; foruden unyttig 
Blodsudgydelse og Landes Ødelæggelse bleve her Nationer og 
Stater saavel i offentlige som hemmelige Underhandlinger paa 
en for Menneskeheden fornedrende Maade behandlede som 
ejendommelige Ting. Jeg vil for Kortheds Skyld allene erin
dre dette, og gaae videre.

Det österrigske Hurts havde tabt en af sine kjereste Pro
vindser, Slesien nemlig, og baade frygtede og misundte Preus
sens store Monarch. Denne Konges Dannelse var, som alle 
store og overordentlige Menneskers, en Folge af mange paa 
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hinanden virkende smaa Omstændigheder; thi til at danne en 
stor Mand, og især en stor Konge, horer et frit Lykkens 
Spil. Faderens Haardhed havde i Ungdomineu foraarsaget 
ham Modgang ; lian havde været nödt til der at söge Glæder, 
hvor Fyrster i Almindelighed ikke pleje at söge dem ; hans 
store Aand vandt Sejer over Sandseligheden, og gav ham tid
lig Smag paa varige Aands 'Forlystelser; Skjebnen forundte 
ham tilstrækkelig Tid til fuldkommen at danne sig, saa han 
var moden Menneske og fuldkommen Statsmand, da han besteg 
Thronen. Mod denne Monarch, som erkjendte sig selv for 
Midlet og Staten for Ojemedet, og satte en Ære i at være' 
sine Staters förste Embedsmand, var det at Osterrige opbod 
sin hele Magt, og satte det halve Europa med sig i Bevæ
gelse; Slesien skulde, det koste hvad det vilde, tilbageero
bres, og de övrige Preussens Provindser, om det var mueligt, 
deles imellem dens Allierede. Kongens Aand viikede overalt, 
han selv var Mesteren og dannede baade Krigere og Stats- 
mænd ; saavidt Historien strækker sig, kjendes intet Menne
ske af slig Kraft; hans klistorie lærer, hvilke Rednings-Midler 
en stor Sjæl har i og ved sig selv, og at disse voxe i samme 
Grad, som Ulykkerne trænge paa. Efter de skrækkeligste 
Odelæggelser af Lande og Armeer stod Helten, som kjempede 
for sine Staters Selvstændighed, urokkelig; hans Lande vare 
vel ilde medtagne, og næsten hans hele Armee bortsmeltet, 
men Staten og han vare uden Gjeld, og i hans Skatkammer 
laae endnu nogle Millioner Dalere, som han bortskjenkede til 
sine rneest ruinerede Undersaater. Österriges Finanzer derimod 
vare i störste Uorden, en Deel af dets Provindser skjendet og 
dets Krigere forsvundne. Saxen var Offeret, det laae og syn
tes aldrig at kunne rejse sig. Alt dette var til ingen Nytte:



Tingene bleve, som de för vare, og Kongen af Preussen be
holdt sit Slesien.

Jeg vil ende disse historiske Træk med det som skede 
i Nordamerika, og dermed gaae over til det, som er i frisk 
Erindring hos os alle. Det er mueligt at Rousseau’s Contrat 
social praktisk har virket paa dette Folk ; det synes og at 
Nordamerikanerne fremfor andre oplyste Nationer have havt ty
delige Begreber om Samfundets Ojemed, Menneskets Rettighe
der og Folkets Souverænitet ; den Statsindretning, som de, 
efter at have tilfægtet sig Uafhængighed, gave sig selv, synes 
at bevise det. Disse Nordamerikanere vare England meset 
forbundne, og det var billigt, især da deres Handel og Vel
stand daglig tog til, t at de ydede Moderstaten en Gjengjeld 
for de af samme oppebaarne Velgjerninger : det var derfor 
liv erken formasteligt eller ubilligt af England at paalægge Nord
amerikanerne Afgivter, især da disse vare smaa og ubetyde
lige ; men Nationen følte sig fornærmet, frygtede for Fremti
den og vilde paa ingen Maade taale Afhængighed af det en
gelske Parlement. Deres vovelige Skridt er bekjendt. Nord
amerika havde sikkerlig i Længden maattet bukke under for 
England, hvis ikke Frankrig imod al sund Poltik havde lagt 
sig derimellem ; med Frankrig forenede sig Spanien , og siden 
kom Holland til. Frankrigs Politik var at England ved sine 
uhyre Anstrængelser skulde svækkes; hvad der i Tiden vilde 
forestaae Frankrig, tænkte man ikke paa. Englands Finanzer 
fik og i denne Krig et grueligt Stod ; man maatte kjobe Kri
gere, og disse toge nogle af Tydsklands Fyrster fra Ploven og 
Værkstæderne, og solgte for engelsk Guld; de fleste ble ve myr
dede, meget faa kom tilbage.
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Englands Anstrængelse var, soni bekjendt,’ forgjeves : 
inen lier lisser Grunden til den Vulkan , som i vore Dase liar 
rystet hele Europa og næsten hele Verden ; Amerika’s Exem
pel virkede strax paa Frankrig; Finanzernes Ruin, Lyst til 
Forandring, Omlob af nye, saavel religiöse som politiske Ideer, 
almindelig Gjæring blandt Almuen, enkelte Personers Hævne- 
lyst og AErgjærighed, Kabaler og Splid i den kongelige Fami
lie ; alle disse Ting tilhobe og endnu flere frembragte hine gy
selige Optrin og en almindelig Krig, hvis Lige Historien ikke 
kjender, en Krig — ikke for Konger og Lande, men for Feu
dalvæsenet og Hierarchiet paa den ene, og alle Lidenskabers 
sværmende Genius paa den anden Side; ja det som mere er, 
denne almindelige Krig fores i en oplyst Tidsalder med en 
Haardnakkenhed og Umenneskelighed, hvilke neppe kan tæn
kes större i Barbariets tykkeste Mörke.

Fler i et Videnskabers-Selskab forudsættes soin bekjendt, 
hvad der i de sidste femhundrede Aar i alle Videnskaber er 
udrettet, og med hvilke stærke Skridt man især i det sidste 
Aarhundrede er gaaet fremad.

Jeg kunde have gjort visse Træk i den nyere Historie 
fuldstændigere, og oplivet dem med stærkere Farver, roen Ma
leriet havde blevet ubehageligt: enhver, som er indviet i Eu
ropa’s nyere Staters Flistorie, og upartisk vil undersöge det 
Fiele, vil finde at vi med al vor Kultur og Fremgang i Vi
denskaber i Grunden ikke ere andet end Ene Barbarer.

Efter nöje at have prövet ældre og nyere Kultur, vil man 
Ende at Kultur altid har været blandet med Barbarie, större 
eller mindre efter Tidernes og Menneskenes forskjellige Beskaf
fenhed ; maaskee er ingen anden Kultur paa denne Klode mue
lig. Sand Kultur maa ophæve al Barbarie, thi de ere tyende 
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"modsatte Ting, og det ene kan ikke bestaae med det andet; 
der maa altsaa i Menneskehedens hidtilværende Kultur være 
en Mangel, og denne Mangel lærer Historien, baade ældre og 
nyere, at være Moralitet, Kulturens væsentligste Egenskab, 
uden hvilken Kulturen endog kan blive en Gift for Stater og 
Mennesker. Aarsagen altsaa, hvorfor vi i vore Dage overalt 
finde Barbarie, er Immoralitet, Mangel paa Nöjsomhed , Rede
lighed og Retskaffenhed. Langt fra at jeg miskjender vor 
Levealder: der gives i alle Stater, endog de meest ukultiverede, 
enkelte ædle og dydige Mennesker, men de ere faa, og her 
tales om Tonen i det Efele.

De ældre og nyere Tiders Immoralitet er med Hensyn 
paa Aarsagen i visse Henseender overensstemmende, i andre 
afvigende. Ver Tids Immoralitet har ligesaavel som de ældres 
sin Grund i Rigdommenes ulige Fordeling: paa den ene Side 
seer man uhyre Rigdomme, Yppighed, Foragt for Fattige, 
Lyst at behandle de Trængende som Redskaber: paa den an
den Side Frygt at ansees som fattig; i alting at folge Tonen 
hos de Rige, fölgelig at være yppig, skjönt man derved styr
ter sig og Familie i Elendighed ; at holde alle Midler lovlige 
og ulovlige, ærlige og uærlige, for lige gode, naar de kun 
bringe Individet Glimmer og Velstand. Altsaa den höjeste 
Grad af Egoismus baade hos Flöje og Lave. Men der er og 
noget sære gent i de nyere Tiders Immoralitet. Vor Immora
litet kommer ikke saameget af Orkeslöshed og Lyst til Ledig
gang, som de ældres; overalt i Europa er megen Vindskibe- 
lighed, især i den nörgligere Deel. Men i de fleste Stater ere 
tre forskjellige Stænder, som ved skarpe Linier ere afsondrede 
fra hinanden, og derfor ideligen pirre og egge den ene den 
anden: Middelstanden især, i hvilken de storste Talenter og
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den höjeste Kultur vise sig, stræber bestandig opad og er i 
idelig Uroe; den bruger alle Midler, gode og onde, for at 
naae sine Önsker; naar de gode ikke slaae an, griber den til 
de slette; naar den ikke kan svinge sig ved Fortjenester, kry
ber og hykler den ; den er den eneste blant de övrige Stæn
der, som ifolge sin Kultur kan holde Skridt med Tidsalderen, 
og derfor kjender Gemytternes Stemning, og veed at rette sig 
efter den. Saalænge i denne Stand ikke er stræng Moralitet, 
kan den ej heller findes hos Fyrster, Adelen og Almuen ; men 
herom skal i det efterfølgende nöjere tales.

Efter min Philosophie er det som man almindeligen 
kalder Forstand og Villie eller Forstand og Hjerte, en eneste 
Kraft, som yttrer sig forskjelligen. Det umoralske Menneske 
har enten ingen eller vrange Begreber; har han lyse Begreber, 
ligge de endnu ufordöjede hos ham, det er, de ere ikke gaaet 
over i hans Væsen, og fölgeligen kunne de ej heller, som Ting, 
der ikke endnu höre til hans Væsen, bruges og anvendes af 
ham ; Lys i Forstanden og Moralitet ere derfor uadskillelige. 
Heri ligger Grunden, hvorfor alle fornuftige Moralister paa- 
staae, at Moralitet bör fremmes ved Lys i Forstanden, da ægte 
Moralitet uden klare og rigtige Begreber aldeles er urnuelig.

Alle Videnskaber, saavel de virkelige som muelige, ere 
Dele af en eneste Videnskab, og staae i noje Forbindelse med 
hinanden ; enkelte Videnskaber kan derfor ikke tilsidesættes, 
uden at det Hele derved maa tabe. Alle Videnskaber ere og 
hör være humaniserende, det er, virke paa Menneskets For
ædling; uden denne Egenskab have de for Philosophen intet 
sandt Værd; men de ere det i en liojere og ringere Grad, 
Mathematik og Naturkyndigheden have en mægtig Indflydelse 
paa Menneskets Tarv, og bringe det borgerlige Liv store For- 
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dele; men de ere" blot forædlende, forsaavidt de virke paa 
Teleologien. Historien, det hele Indbegreb af praktisk Philo
sophie, under hvilken jeg indbefatter Naturret, Statsret, Pol
keret, Politik og Moral, tilligemed Humaniora og skjönne Vi
denskaber ere i en höj Grad forædlende. Den speculative 
Philosophie, som udvikler sig i en Kritik over den menneske
lige Fornuft, og staaer i det nöjeste Forhold til alle Videnska
ber, thi som man gaaer frem i disse, maa hiin vinde i Grun
dighed , og, tilsidst vise Grændsen, uden for hvilken Menne
sket ikke kan komme: ogsaa denne Videnskab er forædlende, 
da den ydmyger Mennesket for Aandernes Herre, og giver 
Forhaabning, at det Anlæg, som her havde ænge Grændser, 
efterat Aanden har afkastet Stövet, i en friere Virkekreds 
fuldkommen skal Vorde udviklet.

Disse Ideer har jeg fremsat for i det folgende at blive 
forstaaet; jeg kan derfor strax gaae til vor nuværende Iinmo- 
ralitets Aarsagér, af hvilke jeg korteligen vil berøre de vigtigste.

Almuen har mere sund Forstand, end man i Alminde
lighed forestiller sig; den har undertiden megen Menneske
kundskab og Erfaring, og deri beskæmmer den Lærde, som 
ofte ved mange Begers Læsning og usammenhængende Stykker af 
forskjellige Videnskaber har gjort sig ubrugbar for Verden. 
Men Almuen er langt fra ved ægte Religiøsitet at være foræd
let. Efter min Overbevisning maa den Religjon, som skal for
ædle Mennesket, være i højeste Grad simpel, klar og forstaae- 
lig : denne Overbevisning grunder sig paa lang Erfaring i flere 
Lande og paa den Sætning, at fast og varig Moralitet maa 
grundes paa lyse Begreber. Enhver Religion, i hvilken findes 
Overtroe og Mysticismus, er den kultiverede Klasse af Men
nesker til Austöd, fordi den undertiden ikke besidder den 
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Lærdom og de Kundskaber, som behoves for at trænge ind i 
dens Aand : den ukultiverte Klasse kan ikke tænke ved slig 
Religion, men beroliger sig ved mystiske Fölelser, og sætter 
Religion i dunkle Talemaader og udvortes religiöse Handlin
ger uden at bekymre sig om Aandens og Handleinaadens 
Forædling; det Gode, som uclöves, har ofte sin Grund blot i 
Menneskets Temperament og Anlæg til Moralitet. Ved slig 
Religion er Almuen ikke kommet meget videre, end den var 
for nogle Aarhundrede siden. Langt fra at jeg vil nedværdige 
vores herskende Religion, tvertimod, jeg er fuldkommen over- 
beviist om, at den blant alle Religioner er den meest forædlen
de, men jeg troer ikke at dens Kilder forklares og anvendes i 
deres sande Aand, og heri er man endnu meget tilbage: i alle 
övrige Aandens Anliggender er Lys, men i dette Anliggende, 
som af alle er det vigtigste, er den menneskelige Aand endnu 
i Morke eller i Misforstaaelse med sig selv. Vor Religions- 
Undervisning er endnu af den Beskaffenhed at den mere for
virrer Mængden, end forædler den. Vore Folkelærere, hvis 
sande Bestemmelse er at være Almuens Opdragere, ere for 
den störste Deel ikke dannede med Hensyn til denne Bestem
melse. Saalænge den verslige Magt vil byde over Menneskets 
Samvittighed ved Formularer og Dogmer, og saalænge de the- 
ologiske Faculteter ikke ere enige i at bekjende Sandhed, kan 
ej heller ventes Folkelærere, som fuldkommen kunne svare til 
deres Bestemmelse; og findes i vore Tider enkelte duelige 
Mænd, saa udfordres hos disse en saa fioi Grad af Fasthed 
og Selvopofrelse for med Kraft at virke mod den herskende 
finere Iesuitismus, at disse Fgenskaber kun kan findes hos me
get faa. Det vilde uden Tvivl bidrage meget til almindelig 
Oplysning og Forædling, om den lærde Deel af Theologien 



blev afsondret fra den praktiske, i hvilken vore Folkelærere 
kun hidindtil har havt liden Anviisniug : Bibelfortolkningen, 
som er den væsentligste Deel af den lærde Theologie, kunde 
overdrages Humanister, af hvilke man kunde fordre den klas
siske Lærdom og Alderdoms-Kundskab, hvilke en grundig Bi
belfortolkning udkræver: den historiske Deel burde læres af 
Mænd, som tillige vare indviede i den verdslige Historie, og 
ganske fri for skolastiske Fordomme : de egentlige Lærere i 
Theologien kunde da allene opofre sig Folkelærernes praktiske 
Dannelse, hvilken Deel for sig betragtet er af stor Omfang, 
og fordrer Videnskaber og Erfaringer, hvilke umueligen hos 
den lærde Theolog kunne være forenede.

Almuen er oftere sædelig efter Exempler end efter egne 
Grundsætninger: Derfor lærer Historien og Erfaring os, at Al
muens Moralitet staaer i det nöjeste Forhold til de møre for
finede Stænders. Men her er Middelstandens Exempel, som 
nærmest virker paa Almuen, en vigtig Hindring i dens Foræd
ling. Lyst til at vise sig velhavende, omendskjondt man ikke 
er det; nöje Iagttagelser af Moder og Toner; Yppighed, som 
er bleven nødvendig, naar man ikke vil foragtes af Overmænd 
og Ligemænd ; de forste Fornodenhedérs opskruede Priser; 
ved alt dette forarmes de kultiverede Stænder, og ved Armod 
ikke allene forhindres i deres Forædling, men endog ofte hen
rives til Laster, Denne öjensynligen tiltagende Forarmelse hos' 
de Stænder, hvor egentlig sand Kultur burde have sit Sæde, 
foder Mangel paa Ordholdenhed, Bedfagerie , Falskhed , nedrig- 
Kry ben for de Mægtige, Sandheds-Fordrejelse og Hyklerie, hvil
ket igjen virker med usigelig Kraft paa Almuens Tæukemaade 
og Sædelighed,
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Moralitet bor være MaaTestokken Tor al sand Kultur; 
videnskabelig Kultur, som blot er i Hovedet, er ikke allene 
af ringe Værd, men kan endog under visse Omstændigheder 
vorde skadelig. Videnskabelig Kultur er hos faa gaaet over i 
det praktiske, saa at Karakter og Tænkemaade derved er om
stemmet; hos de fleste er den fra Böger og Höjsk oler kommet 
i Hovedet, og standser der; Mennesket er undertiden med slig 
Kulturs Maske hojligen umoralsk, og saa meget mere at frygte 
for, som det har flere Midler, ved hvilke det kan skade. Ray- 
nals Anmærkning: Le savant n’est pas toujours philosophe, 
et le philosophe n’est pas toujours sage, er uomstødelig. Viis- 
dom i det daglige Liv burde være Maalet for alle Videnskabs- 
Dyrkere.

I Alderdommen, især hos Grækerne, finder man over
alt Humanitet forbunden med Videnskabers Dyrkelse; derfor 
forer Grandskning i de Gamles Skrivter til Humanitet. Aar- 
sagen, hvorfor Videnskaberne i vore Dage frembringe denne 
höjere Forædling i en ringere Grad, vil jeg korteligen angive. 
Alle Videnskaber have, som jeg forhen, har erindret, en hu
maniserende Kraft, og den have de i en höjere og ringere 
Grad; enhver Videnskab, hvor tör og abstrakt den end maatte 
synes, saasnart den fordrer Talent og Aands-Anstrængelse, 
bor- dog forædle sin Dyrker, fordi han under Arbejdet maa 
fole sig ved sin Aands Kraft ophöjet over alt det, som kan 
kaldes lavt og nedrigt. Alle Videnskabers Dyrkelse fordre 
Formue; Videnskabsmanden maa have alle Midler i sin Magt, 
ved hvilke han kan berige sine Kundskaber, han maa være 
selvstændig og ganske fri for Nærings-Bekymring: dette er 
Aarsagen, hvorfor Frankrig og England, hvor Mænd af For
mue have studeret Videnskaberne, fremfor andre Lande have
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frembragt de stö’rste og humaneste Videnskab'Smænd. Ander
ledes forholder det sig i de Lande, hvor Formue er mindre 
almindelig, eller Rigdommene ulige fordelte, og hvor det for
medelst Landenes Fattigdom er vanskeligere for en Videnskabs
mand at leve. Videnskaberne fordrage sig sjelden med store 
Rigdomme; thi her er fra den spædeste Ungdom Forkjelelse, 
Adspredelse og Sandseligheds Overvægt; det maatte være et 
overordentligt Væsén, som ved overvættes Kraft kunde hæve 
sig over de utallige Hindringer, hvilke store Rigdomme lægge 
i Vejen.

I de fleste Lande altsaa ere kun tvende Klasser af Men
nesker, som opofre sig Videnskaberne, enten Mennesker af 
Middelstanden for at faae Levebrod, eller Merinesker af den 
flittige Almue, som ved deres Talenter tænke at hæve sig og 
gjöre Lykke. Saasnart der ved Videnskabers Dyrkelse skal an
lægges Flaner for at gjöre Lykke og faae Embede, og Viden
skaberne behandles som Brödstudium eller Handelsvare; tabes- 
ganske det Fine og Forædlende i enhver Videnskab, thi her 
er ikke Trang til Humanitet, men til Udkomme, og disse 
tvende Ting kunne ikke efter al Erfaring bestaae sammen ; un
dertiden passer sig og hos disse den forste- Opdragelse ikke til 
den Kultur, man siden ved Flid forskaffer sig, hvilke kun ved 
heldige Omstændigheder og megen, Anstrængelse kan bringes i. 
Harmonie ; desuden ere disse Videnskabs-Dyrkere allerede i 
Ungdommen ved Mangel og Sinds-Krænkelser saaledes forknyt-, 
tede, at deres Talent sjelden bliver, fuldkommen udviklet. 
Det er derfor höjligen at önske, at af den fattige Menneske- 
Klasse kun overordentlige Talenter maatte udsöges for Viden
skaberne, og at disse af Staten eller offentlige Stiftelser rigèli- 
gen tnaatte understottes. J den almindelige Tragten efter Em
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bede og Lykke ligger Grunden til deri Misundelse, som over
alt viser sig blant Videnskabernes Dyrkere, og som bestandig
holder dem tilbage fra det store Maal, de ellers ved at virke
med forenet Kraft letteligén vilde komme til.

Enhver Videnskab fordrer et særegent Anlæg; men saa- 
snart Planen gaaer ud paa Embede og Lykke, kan ikke den 
Videnskab vælges, hvortil enhver foler naturligt Anlæg, men 
her sees paa Videnskaber, som' til den Tid ere mest yndede 
og i Mode, eller hvilken der. snarest forskaffer Beford ring : 
oftest hænder det sig at disse Videnskaber just ikke ere de- 
mest forædlende. Paa denne Maade studerer man Videnska
ber, som man af Naturen ikke er oplagt til ; undertiden nodes 
man af Mangel paa Midler' og Tid at indskrænke sig til en en
kelt Videnskab; man fatter derfor Fordom mod andre Viden
skaber, som man ikke har liavt Lejlighed til at kjende, ringe
agter dem og bliver eensidig. • Hertil,kommer endnu dette, at 
en Videnskabsmand i vore. Dage ikke kan være fri for Næ
ringssorg, med mindre han er rig, og dette især er en sand 
Gift for Humaniteten. ; i-.-.m 11

- . : Man har i vore Dage Fordom mod flere Videnskaber, 
som- boj ligen forædle : ingen treffer denne Fordom stærkere 
end- Studiummét af de Gamles Skrivter eller Humaniora. Denne 
Fordom har mange Aarsager. Den slette Behandling af Huma
niora, saavel -i Skolerne som paa endeel af Universiteterne: 
det Møjsommelige i dette Studium, af hvilket man ikke strax 
indseer.. Nytten : at main,' saa s nart man har forladt Universite
tet, forsommer dét og taber. Færdigheden; da den Underviis- 
ning,' som gives i Skolerne og paa Universiteterne allene er et 
Flj Ipemiddcl, ved hvilket man, naår man siden som Mand 
ved Erfaring. og andre Videnskaber er dannet, gjöres dygtig 



til at bruge de Gamle ; thi de Gamles Læsning fordrer Mands 
Modenhed og videnskabelig Kultur, og da först forstaaes de 
og virke Humanitet: end videre, at mange Humanister tilside
sætte andre Videnskaber og blive blot sprogkyndige : endelig, 
at Videnskaberne i vore Dage ere saa udvidede og af saa ud
bredt Indflydelse paa Livets Håndteringer, at flere Videnska
bers forste Grunde nödvendigen maae læres i Skolerne, hvor
altsaa Tiden afkortes for Studiummet af de gamle Sprog 
Grundisheden deri maa tabes.

Ved denne Fordom seer man meer paa Skallen, end 
paa Kjernen, meer paa Studiummets Redskab end Virkningen. 
Ved Humaniora forsvant Middelalderens Barbarie, Smaaen 
rensedes, den menneskelige Aand vaktes og Lys frembrod i 
alle Videnskaber. Ved Humaniora dannedes Digtere og Ta- 
lere, som kappedes med Oldtidens Mynstre. Ved Humaniora 
blev Christi Lære affört sin Jödiskhed og fremstillet i sin 
Reenhed. Ved Humaniora endelig har Historien fra Kropike 
hævet sig til at vorde Menneskehedens Kulturhistorie, Lovgiv
nings og Statshistorie.

Asle kultiverte Nationers störste Aander have faaet deres
Dannelse og ædle Stemning ved Humaniora. Ingen nyere Na
tion har havt meer Trang til de gamle end Englænderne, og 
det i Folge deres Lands Constitution ; derfor er intet Lands 
Litteratur meer klassisk, end Englands, og man vil neppe i 
denne Nation kunne fremvise nogen Skribent af forste Rang, 
siom jo skylder den gamle Litteratur sin Dannelse. Hos Itali
enerne indskrænker sig den gamle Litteraturs Anvendelse til 
Historiens Behandling, skjonne Videnskaber, og i de sildigere 
Tider til Oldtidens Studium og de gamle Kunstværkers Forkla
ring. Bilan gieri er i dette Land et Særsyn, og han vil altid
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blive et mærkeligt Exempel paa den Virkning, det humanisti
ske Studium tinder gunstige Omstændigheder maa yttre paa 
enhver stor Aand. Frankrig har og antaget de Gamle som 
Mynstre i Poesie og Veltalenhed, men det llar indtil denne 
Dag ingen Locke, ingen Pope, ingen Swift; ingen Hume, 
Gibbon eller Robertson; endeligen har det frembragt en Mori- 
tescpeu og en Barthélémy. Tydsklånd har og sine store Skri- 
bentere, paa hvilke Alderdommens Skrivter praktisk have vir
ket : blandt disse fortjene Lessing, Wieland og Herder uden 
Tvivl den forste Plads. Ogsaa vi have tvende Skribentere, 
hvis Aand ved Oldtidens Skrivter synes at have faaet sin for
ste Næring: disse ere Holberg og Tyyge Rothe; den förste er 
formedelst sin Popularitet almindeligen erkjendt for det lian 
var; mod den anden har Nationen hidindtil været kold; Tyge 
Rothe forudsatte i sine Skrivter Tænkere, som han selv var, 
ved sin varme Indbildningskraft, Tankernes höje Sving og sin 
særegne Stil stödte han Læsere af det almindelige Slags fra 
&ig, og. det kan maaskee vare længe inden Nationen erkjender 
ham for sin störste og ædejste Tænker,

Men siden den gamle Litteratur nu flere Aarhundreda 
igjennem af de störste Skribentere er brugt og anvendt, og 
den nyere Litteratur derved i alle Fag er beriget; da Viden
skaberne i vore Dage ere saa mange og vidtløftige at de for
dre al vor Tid;, ja, da de Gamle i mange Videnskaber staae 
meget tilbage for os, og den gamle Litteratur, naar den skaf 
læres grundigen,, fordrer megen Tid; kan man da ikke und-! 
gaae at lære den gamle Litteratur ? Jeg vil korteligen svare 
herpaa , da Fordommen især synes at slotte sig paa dette' 
Spörgsmaal. . .
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Der ere visse Videnskaber, hvor man især synes at 
kunne undvære de Gamle, og disse ere Naturkyndigheden, 
Lægevidenskaben og Mathematiken ; men enhver grundig Vi
denskabsmand , som vil kjende det fine i disse Videnskabers 
Gang og Historie, maa dog selv gaae tilbage til de Gamle. 
Vor Lovkyndighed er bygget paa den gamle Litteratur, især 
den romerske, hvor man nöje maa kjende Romernes Sprog, 
Sæder og Statshistorie for af deres Love at gjöre en rigtig An
vendelse. Den som vil gjöre den gamle Historie til sit Hoved- 
Studium, bör være ganske indviet i den gamle Litteratur, 
thi ved Oversættelser kan han ikke trænge ind i Oldtidens 
Aand og Karakter, med hvilke han nödvendigen maa være 
nöje bekjendt. At ville arbejde i den nyere Historie, uden 
,at kjende den ældre, er at rive Historien ud af Sammenhæng 
og at studere den uden philosopliisk Aand; desuden maa den, 
som ikke er dannet ved Studiummet af de Gamles Historikere, 
aldrig tænke at blive en Hume. Den spekulative Philosoph 
kan ikke gjöre noget sikkert Skridt, med mindre han nöje 
kjender den menneskelige Aands Plistorie, og det igjennem 
alle Tidsaldre fra dens förste Forsög til dens hojeste Krafts- 
Yttring; og omendskjönt Philosophiens Historie, saavel styk- 
keviis som i det Hele, i vore Dage fortreffeligen er bearbej
det af store og indsigtsfulde Kjendere, gives der dog enkelte 
Tilfælde, hvor den dybt grandskende Philosoph selv maa være 
istand til med kritisk Blik at undersöge Kilderne. Efter den 
Vending, som den spekulative Philosophie i de nyere Tider 
har taget, maa Philosophen nöje kjende Aristoteles og hans 
Aand; og da den nyere Philosophie er en Kritik over den 
menneskelige Tænkemaade, og bestemmer Grændsen for al 
menneskelig Videnskab, saa er den i idelig Strid med Tviv-
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leren ; for liér at forekomme Skepticismens fine Udflugter og 
Angreb, maa Philosophen være noje bekjendt med Pyrrhonis- 
men, som er den fineste og skarpsindigste af ældre og nyere 
Skepticism, og i dens System kan han ej være indviet, hvis 
han ikke har studeret den i sine Kilder. I den hele praktiske 
Philosophie ere vi under de Gamle, og kan endnu længe lære 
af dem; de have kjendt Verden og Mennesket rigtigere end vi : 
det som især giver dem Ret til at være vore Læremestere, er 
at de have tænkt friere og havt færre Fordomme end vi, og 
at hvad de have sagt os er Hovedsummen af lang Erfaring og 
dyb Menneskekundskab. Man tage af en Mængde Skribentere 
i dette Fag Epiktets lille Haandbog; den kan Ynglingen læse 
og Manden, og Oldingen vil endnu deri finde Viisdommens 
uudtommelige Kilde. Endog i Stats-Videnskab og Politik, som 
ere Dagens mest yndede Videnskaber, og i hvilke Rouseau 
ved sin Contrat social har givet samme Stod , som i 
Opdragelscsvæsenet ved sin Emile, holder jeg for at visse 
spændte Ideer allene ved de Gamles Erfaringer og Historiens 
rigtige Studium kan nedstemmes til den Plads, de i Sandhe
dernes Rige bör indtage. Hvad de skjönne Videnskaber an-*  
gaaer, kan der vel neppe være nogen Tvivl om, at vi jo heri 
trænge til- de Gamle, og at de til alle Tider ville blive Smagens 
sandeste Mynstre ; jeg kjender ingen stor Digter eller Taler 
blant de Nyere, hvis Aand ikke var næret og opflammet ved 
de Gamles Læsning; naar man derfor vil bedömme de Nyere 
i dette Fag og læse dem med Fornøjelse, maa man kjtnde 
Originalerne, som de kun ved Efterligning stræbte at komme 
nær. De eneste Digtere, jeg i den nyere Litteratur har fundet 
at være sande Originaler, er Italienernes Ariost og Englænder
nes Shakespeare ; men ' hvilken Raaheçl forenet ined Ild og



Kraft ! I Theologien give vi blottet Side for Overtroe og Svær-
merie, saasnart vi forlade de Gamle; ingen af alle övrige
Videnskaber tjener os her til Værn.

Der er endnu en Punkt, som lægger Vægt til disse 
Grunde, og som jeg ligeledes korteligen vil beröre. Iden nyere 
Litteratur have vi foruden videnskabelige Værker, ved hvilke 
Videnskaberne have vundet, eller i hvilke nye Opdagelser med
deles, en Mængde Böger, som enten ere middelmaadige eller 
og ganske slette, ikke allene i Henseende til Tingene, men 
og Poredraget. Siden Litteratur er bleven en Handels-Artikel, 
skrive mange, ikke af Iver for Sandhed eller af Gavnelyst, 
men for at vinde et usselt Honorarium ; man skriver altsaa 
undertiden oin Tin^, i hvilke man ingen Erfaring eller Ind
sigt har; og da o Ver alle Materier, vigtige og uvigtige, skal 
skrives Böger, og enhver Skribent gjerne vil ø.nsecs for lærd, 
udskriver man andre, igjentager en og samme Idee med foran
drede Sprogvendinger, og blander Ting i sit Ærnne, som ikke 
höre dertil. Heraf kommer det, at der i Forhold til den store 
Mængde af litteræriske Produkter i den nyere Litteratur kun 
gives faa, som ere skrevne for Tænkeren ; thi ved ganske at 
ville udtomme sit AEmne, istedet for at give Grandskeren Stod 
og Vink, overvælder man ham, adspreder ham, og tilsidst 
kjeder ham og dræber hans Tid. Denne slette Smag kunde 
lctteligen tage Overhaand og blive almindelig, naar man ikke 
sögte at opvække og vedligeholde Foleisen for det Sande og 
passende ved Studiummet af de gamle Klassiker, som heri til 
alle Tider vill® blive vore sikkerste Vejledere.

Jeg anseer denne alt meer og meer oyerhaandtagende 
Fordom mod Humaniora som hojst skadelig fpr Menneskets 

Vid. Sels. Skr. I Deel, II Hafte. - Kk



s58

höjere Forædling, fordi jeg som Humanist er overbeviist om
at Humaniteten selv med dette Studium falder eller staaer.

Adelens og Fyrsters Moralitet staaer ligesom Almuens, 
i det nöjeste Forhold til Middelstandens; saalænge Middelstan
den ikke er som den bör være, kunne Fyrster og Adelen ikke 
heller være det. Have Personer af en höjere Rang Forstand, 
cg have de lært at skue dybt i det menneskelige Hjerte, no
des de jo at foragte en Mand af Talent og Fortjeneste, som 
kan nedværdige sig til Hykler for at vinde nogle usle Fordele, 
og tilsidst, efterat de have kjendt flere deslige, at ringeagte 
hele Menneskeheden; ere de uden Forstand, troe de Smigre
ren og hade enhver, som ikke förer Smigrerens Sprog. Der
som Middelstanden blot vilde gjöre sig gjeldende ved Duelig
hed, Retskaffenhed og sande Fortjenester, vilde denne og flere 
andre Tidernes Omstændigheder bringe Adelen til at forglemme 
Fcdsels-Rettigheder og at gribe til samme Midler for ikke at 
fortrænges fra de höjere Pladser. Derfor er efter min Over- 
beviisning Adelens Opdragelse og Moralitet ganske i Middel
standens Magt.

Med fyrsternes Opdragelse ere Vanskeligheder forbund
ne, som ofte have megen Indflydelse paa deres moralske 
Stemning. De opdrages i Almindelighed ved et Hof, hvor 
enhver taler det yndede Sprog og retter sig efter den hersken
de Tone, hvor alting er inaskert og intet naturligt, hvor 
alting erindrer om Hojhed og Fodsels-Fortrin, hvor altsaa 
Fordomme tidlig næres og Fölelse for det sande qvæles, hvor 
der er riig Fode for Sandseligheden og tarvelig Næring for Aan
den. Hofopdragelsen er derfor en Pest for Fyrster; den gjor 
dem ubekjendt med den Verden, for hvilken de egen ti igen bur
de opdrages, og paa hvis Vel og Vee de undertiden komme 
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in ægtigen til at virke. At Fyrster blive gode er et Lykketref, 
som beroer paa tilfaildige Omstændigheder: vi have Exempler 
i Historien at Fyrster endog med omhyggelig Opdragelse ere 
bievne onde; undertiden har man gjort sig Umage for at for
dærve dem, og de ere bievne gpde ; et mærkeligt Exempel er 
Carl den ellevte i Sverige, som med den sletteste Opdragelse 
blev den nyttigste og störste Konge , Sverige nogensinde 
har havt.

Hovedsummen af denne Afhandling er, at al Kultur 
uden Moralitet er skadelig, at Kultur altsaa, i hvilken Mora
litet fattes, foraarsager Uorden, men at sand Kultur, hos 
hvilken Moralitet er en væsentlig Egenskab, nödvendigen maa 
frembringe Harmonie og Orden, thi Moralitet er Aandens 
Harmonie, som indenfra maa udbrede Harmonie over Menne-

. Cskets hele udvortes Forhold. Jeg troer ikke at denne mang
lende Egenskab ved Kunst kan tilvejebringes, tki jeg finder i 
Historien at vores nuværende Kultur har udviklet sig selv, og 
dens tilkommende Beskaffenhed vil uden Tvivl ligeledes blive 
en Virkning af Tingens naturlige Gang. Min Erfaring tillader 
mig ej heller at have de behagelige Udsigter i Fremtiden, som 
Condorcets blide Phantasie maler os i Slutningen af hans Av- 
quise d’ un tableau historique des progrès de Fesprit humain, 
thi Mennesket i Almindelighed er svagt og neppe dygtigt til en 
saa höjligen voxende Forædling; vel finder jeg i Historien 
Kulturens Gang fremad, men langsom, besværlig og i en bøl
gende Bevægelse, op og ned. At ville gjöre Menneskene 
dumme for desbedre at holde dem i Ave, er ikke at kjende 
Tidsalderen, og at gribe til Midler, som virke det ganske 
modsatte; thi at gjöre vore Dages Lys til Mörke mægter ingen 
Dödelig. Naar man betragter Verdens nærværende Forfatning,

Kk 2



ä6o

mærker man Gjæring ôg Udvikling; hos Folket er Uroe og 
hos Regjeringerne Frygt: i de fleste Stater frygter man, hvor 
man kunde være sikker; og man er sikker, hvor man burde 
frygte. Det er ikke saameget fra Politikens Side, som Oeko- 
nomiens og Finanzernes, at Staterne have at frygte; ligesom 
man i Religionen ikke længere seer paa Formen, men paa 
Tingen, saaledes og i Politiken ; saasnart enhver kan være sik
ker paa Person og Ejendom og ikke tör frygte af Regjeringen 
at krænkes paa de Rettigheder, Naturen har skjænket ethvert 
fornuftigt Væsen, vil man maaskee i Fremtiden mindre be
kymre sig om den politiske Form, end man hidindtil har gjort.


