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Kongl. Maj:ts
TRO-TJENARE «ch HÄRADSHÖFDINGE,

Kdel och Högaktad

H« JACOB JOH.
SACKLÉN.

Då högaktning genom ftändiga prof af bevå-
genhet underhålles uti tackfamma finnen,

blifver det altid en angenäm fkyldighet, at derfö-
re yttra fm erkänfla^ men en laft, at med ftillati-
gande förbigå bevifta välgerningar.

Tre år äro fnart förflutne, fedan en öm vård
om Herr HäRADSHÖFDiNGENS Tre välartade Söner
blifvit mig anförtrodd. Den gunft jag under den-
na tiden erfarit, gör mig detta tilfållet angenämt,
då jag allmänt härföre får ådagalägga min tack-
famhet; och fom min förmåga, at rått nyttja det
famma ej fvarar emot viljan, har jag nu dock å-
ran, at tilågna Herr HäRADsHÖFBiNGEN deflå blan,
fåfom et vedermäle af den beftåndiga tilgifvenhet
och högaktning, med hvilken jag under trogen
Önfkan af all fällhet framhärdar

Kdel och Högaktad Herr HåhADSHÖGDiNGENS-

i-

Ödmjuk* tjenare
LARS JOHAN HEDEEN.



Laetala och Hinnerjoki F6rfamtfngars
Värde RYRROHERDE,

ValärevÖrdige och Höglärde

Hnaa NILS HEDEEN.
UIN HULDASTE FADER,

De ömhets och vördnad* känflor, fom altid varit ofKi!<
jagtige följeflagare med mitt inre, ifrån den tid, jag

lärdt vörda en huld Faderlig omforg för min upkomft, de
tyckas nu mera författas i et friare utryrrrre, då jag all-
mänt får betyga min innerliga vördnad för Eder min
Huldafte Fader. Men min ofullkomlighet, at rätt förkla-
ra detta, möter mig ock firaxt vid början af mit företa-
gande. En ren välmening och ofnrymtad högaktning böra
aldrig vara föremål för några matta penfeldrag; de förra,
fåfom hjertats eniak fördunklas ofta genom de fednaret

Det är hos Eder min Huldafte Far, fom jag ftår i få
mångfaldig förbindelfe, at åtankan af denlamma är magtig
nog, at författa mitt finne i den ftörfta villrådighet om ut-
vägar af tilbörlig erkänfla. Det är Eder, jag näft Gud har
at tacka för lifvet: men detta är ej nog, J hafven ock haft
all möda och koftnad ofpard, at främja et för mig lyckligt
lif, Edba förmaningar hafva tjent mig til et rättefnöre i

, min



ffiin Jefflad, och J hafven Törfigtigt ledt mig genom 'de irr-
gångar , dem en ftygtig ålder gjema väljer, men ofta för
fent ångrar för luften af et bättre vahl. Edra rörande ef-
terdöm-m-n fil dygd och Gudsfruktan, Eder vakande omforg
och Edra frogia förböner hafva varit de medel , genom
hvilka J min Far velat grunda min lällket.

Upfagen derföre min värdafte Far med vanlig huldhet
detta mitt fednare Academifka Lärdems - prof, fåfom et ve*

dermäle af min innerliga erkänfla. Hvad utom defs i min
förmåga flår, fkal aldrig tryta; det är, at anropa den Hög*
fla om all fällhet för Eder öfriga lefnad.

Alimagten uppehälle Edfr min Kärafte Fader vid god
haffa och muntra finnens krafter! Lefven i Edert lugn med
et jämt fkdgat finne, befäftat mot allehanda fkiften af ondt
och godt, til defs en glad oförvanfklighet lofvar Edeb en
evig ro.

Jag framhärdar til ftoffet

MIN HULDASTE FADERS

Ödmjuk -lyålgfte So*
LARS JOHAN HEDEEN,



». - Ingenvas didicijje fideliter artes
Emollit mores nec finit ejje feros.

Ovid, ex Ponto L. 11, Eleg, IX,

Uplyft förftånd och godt hjertä utgöra tilfam-
man det förnåmfta hos en förnuftig men-
nifka.

Af defla tvenne egenfkaper vårkftållas
måft alla de pligter mennifkan Gud, fig fielf och an-
dra fkyldig år, man må då anfe henne ftadd i defs
naturliga tilftånd, eller ock fom medborgare i nå-
got famhålle. Det förra eller uplyft förftånd vinnes
genom tidig vana vid rena och funda tankefått. Det
fednare år åter en naturlig fölgd dåraf.

At tanka, år hos mennifkan en naturlig förmö-
genhet, men at tanka vål, redigt och med behag,
år fådant, hvartil konften bör bidraga. Denna kund-

A j fkap
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fkap hämtas ur nyttiga och nådiga vetenfkaper,
medelft hvilka »sen naturliga omdömes-gafvan fkår-
pes, få at man vinner färdighet, at med ordning
uppå fåkra fkåi ftadga fina beflut, och detta kallar
man tänka vål.

At tanka farmingen likmåtigt år af en ögon-
fkenlig nytta; men farmingen träffas ej utan at råd-
fråga naturen och at tätt följa henne efter; man
måfte likna henne för at tanka vål, och tänka vål
för at gagna andra. Våra tankar måfte flamma öf-
verens med hennes verkningar och deras ordning*
Denna ledfven får ej lämnas förr ån man fölgt ho-
nom dit, dål han nekar at gå längre.

Då en tanka år tagen likafom af naturens e*
git fköte, år den vål därjämte grundad i fielfva
farmingen: men denna mifshagar ofta i ftållet för
at förnöja, om den klädes i en drågt, fom ej rö-
rer deras finnen, dem hon bör upbygga.

Skal en tanka kunna värka ändring och för-
bättring på feder och låter, måfte den altfå förft
öfvertyga, fedan fåfom öfvertygande behaga, och
fom behagelig röra, eller beledfagas af låmpeliga,
angenäma, finhga föreftåilningar; den vinner då
utan at fynas packa på bifall och följes utan tvång.

Sanningen år i fig fielf enahanda och hyfer in-
nom fig fina egna behagligheter och fit egit höga
varde, men alt detta år i anfeende til vårt finnes
befkaffenhct» famt flera förekommande ämnen,

dock
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dock vida fkildt ifrån det behag och de rörelfer,
dem hon ti! fit ändamål, underftödd af nöjfamma
finliga affkildringar bör kunna väcka. Den alfvar-
famma farmingen måfte ibland lämna fin myndiga
upfyn, och ån genom lek, ån genom andra finri-
ka påfund leda fina åmne-fvenner på tanke- och
dygde-vågen, hvarigenom de, jåmte förtroende til
honom, fedan lått vinna et uplyft ftadgat vett och
godt hjerta.

At uti förftåndet kunna fålla rediga omdömen
uti en fak, år at om den famma hafva tydeliga be-
grep, och då brifter man ej uti kundfkapen; meta
kundfkap år onyttig utan utöfning, och denna be-
ror på viljan, hvarföre fåttet, at vinna kundfkap
bör vara fådant, at jåmte det förftåndet uplyfes bör
viljan äfven böjas.

Behagelighet, finrikhet och höghet uti tankar
åro de medel, fom fvara emot detta ändamål O).
Deffa egenfkaper uti en tanka göra det, at begre-

pen

(n) Härtil kan med fkal lämpas hvad en Latinfk Au-
Äor , Cordewetis Libr, de Laquela pag. gö. edit. GttieV. 1679,
rätt väl har fagf, fom öfverfatt lyder få; fannerligen om vi
hade at göra mel folk, fom blott ftyrdes af okunnighet u-
tan några häftignre finnes rördfer, få vore det nog, at ty-
deligen och i ordning utföra fanningar för at öfvertyga dem,
men vi hafve ock at tala til folk, fom utom villfarelfer, äf-
ven åro få ftarka böjelfer underkafrade, at de ej kunna öf-
vertyga s, om man ej har lika förråd af det, fom fordras
tii ac lära ock röra.
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pen af det de föreftålla, ej få fnart Iyfa i förftåm»
det, fom icke dåraf en mångd liftiga föreftåilningar
intaga hjertat; man känner i fiålen et lefvande in-
tryck af fådane tankars föremål, och förnöjelfen af
en (lik känning gör minnet långvarigt och t\cket
eldigt.

Om höghet i tankar, yttrar fig Lotigimts grun-
deligen och artigt i följande ord: „Höghet i tan-
„kai', fager han, år vårkligen det, fom utgör för-
,,trårteligheten och högfta fullkomligheten af et tal:
„Detår, igenom åen, fom de namnkunnigafte Skal-
„der hafva vunnit prifet och upfyit efterveriden
„med ljudet af deras åra. Ty den öfvertalar icke
„egenteligen, utan den betager, bortrycker och up»
„våcker hos ofs en förundran och beftörtning, fom

år helt annat ån at bel_3ga och öfvertyga. IJ)et-
„t3 har ej mera värkan pa ofs ån vi (ieifve vilja,
„men högheten gjer åt talet en vifs adel värkan
„och oö-'vervinnelig kraft, fom intager finnet af
„den fom ofs åhörer. Sed*m fortfar han: et ofvi-
„keligit tekn til höghet i tankar år det, når vi ir.år-
,jka, at et tal lämnar ofs mycket, at tanka, fom
„gör ftrax en värkan, hvilken år fvärt, at icke få-
,,ga omöjligt, at emotftå. och fedan, at ihogkom-
„ften dåraf hos ofs långe varar och fvårligen ut-
plånas (b).

Den vittre och lårde Morhoff utlåter fig på et
ftålle om våltalande åfven fåledes: „Hvilken, fager

han,
{b) Samtal cm tankar i Vitterhets arbeten fid, 128.
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han, ;,må hos dem ej erkänna något Gudomligit;
„ej heller må man tro denna konften vara hämtad
„ur Sophifternas hemvift. Uti den lyfer något ftör-
„re, något högt och årefullt, fom intager fielfva
„fiålen, m. m. {c). Vitterhets öfningar åro ock det
fom underhålla ungdomen och förnöja ålderdomen,
de åro en prydnad i medgång och tiiflykt i mot-
gång of> Det år denna fårdoms delen, i hvilken
de gamle trodde vara något mer ån menfkligt,
och hvilken fednare tider anfedt med vördnad och
förundran, famt den vårt uplyfta tidhvarf nied fkål
håller för en heder af mennifko-vett.

Thefanro. en Italienare, talar ock förtråflfeligen
hårom når han fager: ».Vitterhet år et Guda-fofter
».»af vårt fnille, i alla tider af alla mennifkor hållit

i få (tor aktning, at når det låfes eller höres,
„blifver det, fåfom något nytt undervårk, åfvcn af
„de okunnige med ftörfta (ägnad och förundran
„emottagit. Detta år gåfvan och fkickeligheten,
„at kunna tala behagligt och finrikt. källan til al-
„la qvicka tankar, Vältalighetens och Skaldekon-
stens klarade ljus, lifsandarne i döda bokrtafven,

borgerliga lefvernets ljuftigafte krydda, mennifkii-
„ga förftändets ytterfta förfök och en Gudomlig-
hets lämning i mennifkans fiål (e").

B Skal.
(f) Pelyb, Lifter. Tom, 1. Lib, 1, Cap, 12, 9,
(d) Se Citers för Poeten Arehias Cap, 7,
(*) Samtal om tankar i Vitterh. Aii>. Cd. 8; 9-,
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Skatdekonften och Vitterhet hafva varit de me«

del, genom hvilka Grakelands och Roms dråpeliga
fnillen vunnit en åra, fom i varaktighet trotfar,
om icke öfvertråffar den, fom de ryktbarafte hjel-
tar genom många blodftånkte fegrar vunnit. De
fednare, til hvilkas heder de fungo, lefva uti deras
fkrifter i flere åldrar, men Skalderne fielfva blifva
et ej mindre föremål för efterverldens förundran.

Den fol, fom fordom uplifvade deffa Länder,
tyckes ock nu vilja beftråla vår Svenfka Nord,
Högftprisvårda inrättningar och Iyfande efterdö-
men hafva gjorde, at man nu mindre ån förr nöd-
gas fakna Svenfka arbeten i vitterhet; de å o vål
ån få, men dock tilråckelige, at lämna öfvertygan-
de bevis på Nordifka fnillens eld och ftyrka. De
hafva genom fin åtgärd, då de uptåkt denna kon-
(lens granlaga regior, gjordt vål mödan lättare, at
tanka i Vitterhet) men ock den årelyftnaden, st
vara Au&or däruti mera åfventyrlig, ån förr, då
ofta några magra verfer kunde upvåcka förundran
och et mindre tänkande, ån qvickt fnillc utropas
för något mer ån menfkligt.

Sedin Manhems inbyggare kommit til öfver-
tygelfe deraf, at en odödlig och fanfkyldig åra lät-
tare vinnes genom vetenfkaper och fria konfter,
ån genom blodiga vapnefkiften, hafva de ock tå
fullo ådagalagt fig nog vara vuxne, at åfven i den
delen tåili om företrädet med de malt ryktbare
Nationer ; man har nu mera tydeligen funnit, at

en
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en blid natur närmare förtrodt fig Svenfka Polenån Utlänningen det föreftålt fig, hälft nu, då vare
Svear mindre genom en fiendes blod, ån genom
en lyklig födfel af vittra fnillen bevift fin rättighettil oviilnade lagrar.

Benägne Låfare! hår fer Du förftlingen af mi-
na tankar i detta granlaga åmne. De fynas på
vårt modersmål, för at ock tjena dem, fom ej åro
hemma ide lärdas fpräk. Tidens korthet påläg-
ger mig, at öfverlåmna Dig dem för denna gån-
gen mer ofulkomlige ån jag ville. Blifva deffe vål
anfedde, fkal en lägligare tid, i fall Förfynen få
täckes, erfåtta hvad nu brifter.

§. 2.

Såfom det år oftrid.gt, at hos ohyffade, famt
til feder och tankefått grofva folkflag, hvarken vit-
terhet, eiler andra fria konfter vunnit tycke, ån
mindre några fram (teg. få kan man åfven, la i an-
feen Je dårtil, fom hvad förut anfördt blifvit och
efter alh tiders årfarenhet påftå, at et folk, hos
hviiket fmak och tycke för vitterhet fattas, altid
nödgas fakna det angenåmafte och ljufvaftc , fom
bidrager tii hfvets bekvämligheter, en fåll lefnad,'
famc utvårtes anfeende och lyfter. Huru (kulle man
ock kunna vänta farmingens efterfölgd dår, hvar-
ert defs röft måuc tyltna för okunnighetens buller
och ötvenjud?

B a Af
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Åf <?ern, fom värdigt anteknat vetenfkapers Ö-

den, på fårfkildta tider och hos får&ildta foikflag
lan lått inhämtas, hvad hvar och en för fig kun-
nat bidraga til en Nations vålftånd och heder. För
mig Sr det nog, at i korthet tilfe, huru mycket
vitterhet förmår fvara emot detta ändamål.

Så långe Rom, fåfom i fit ämne hade til en-
dafte fyftemål, at utom ftadens vallar utbreda fin
magt, voro Poéfie och vältalighet hos defs inbyg-
gare nåftan aldeles obekanta. Genom fina krigståg
åt Gra_keland vunno Romarena det, at defs inbyg-
gare fattade fmak ock tytke för vitterhet, hvilket
i fynnerhet fkedde vid det förfta Punifka krigets
flut, genom en Livitts, Andronicus och Ennitts m. f.
til defs den åndteligen af Virgilius, Horatius och O-
vidius nådde fit bögfta mål. Efter deffa denna åd*
Ja konftens af- och tiltag, har man ock fedt deras
feder och tankefått mer eller mindre hyfiade, hvil-
ket af håfdateknare nogfamt intygas (/).

Våra förfader, de gamle Svear, ehuru mycken
böjelfe de hade för fiöfarter och hårnader; hyfte
de dock en ftor aktning för Skaldekonften. Deras
fegervinnare hade altid en, eller fiere af denna kon-
ftens idkare i fit följe, och deftas fånger tjente of-

ta

(/) Tdcitus fager: Res populi Romani nrcemerabantur
pari eloqaentia & libertate, fed poftquam bellatum eft apad
aftium & omnem poteftatem ad uraum conferri pacis intet-
fuit, magna illa ingenia cefferc, Hifieriar. L, J,
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ta, at upeld3 de förras mannamod til en fiendes
fkråck och fafa (g). De voro et medel, st för-
vara Konungames bedrifter från tidernas glömfka,
och äro våra fornåldrars endafte och förnåaifta
håf-dateknare (h)- Skaldekonften var hos dem i få
ftort varde, at fielfva krönta hjeltarne med fårdeles
flit vinlade fig om denfamma, ibland hvilka i fyn-
nerhet kan märkas en Ragnar Lodbroh, fom flagen»
fången och kaftad i en grop bland ormar fkal fan-
git fkaldeqvåden om krig, hjekars förakt\i*ör då-
den , och en tilkommande fållhet hos ofkyldighe-
tens Fader ( i ).

Huru mycket Skaldekonften kunnat fkårpa för-
ftåndet och redan på denna tiden röra folket, och
hvad den foljakteligen uträttat til federnas förbät-
tring, kan nog inhämtas af Hiftorien.

Om Oden fager Snorre Stttrlefon i Ynglinga Hi-
porien, at han med fit ljufliga och behageliga tal
få varat allas tycke, at alt hvad han föreftålte hölts
för något Gudomligit.

Ämnen voro flere, fom efter denna tidens
fmak utgjorde Skalde-yrken; måft var dock tapper-
het, måttlighet, hjeltars bedrifter,jämte flere fedo-

B 5 låran-
(g) Proluiio Job. KMeri de Poétis Gent, Aräoarum ve-

tofiidimis pag. 11. Altdorfif.
(b) Inledn. til Kongl, Vitterhets Academiens Handlingar,
(<) HofCancel. v, Qauns Sv, Rikes Bifil. I, Tom, iC

Cap, fid, 160,
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lärande fanningar det, fom hälft förtjente yppcrfta
åtankan. 1 fall Skalderne ibland ur en liflig ton
fungo til kårlekens lof och behag, få i akt togs dock
noga en naturlig årbarhet och folkets medfödda
ftadighet {k). Skrifarten och fåttet, at föseftåUa
fanningar beftod måfl i digter och gåtor (O-

Når man fåledcs finner en få fullkommelig lik-
het emellan vare förfäders feder, tanke- och lef-
ijadsfått, famt det, hviiket Skalderna mäft drefvo,
kan man med ej ringa fkål anfe detta,fom en vär-
kande orfak til det förra.

Et Skalcteqv/åde til en afliden Konungs beröm
för mannamod och mänga förda blodiga krig var
efterträd :*ren den kraftigafte upmunträn, ät låta fit
namn fruktat och vördat kringföras af fegrande va-
pen. Det hölcs hos d;-m för åra, at ftupa (ör en
fiendes fvård och at hålire ftörta (ig utför de bran-
tafte bårg, ån vunnen af naturens röft dö på fote-
fången j ty denna tankan hade ock Oden genom
lina Jitbga föreftåilningar om en värdig hjeica -15a
för ddn, fom af förakt för döden vågade lif och
biod, gjorde hos Svenfka folket iika fom årftehg.

(k) Om våra förfäders Mythologie, fe Re/e», öfver ed*
tia; äfven et Academifkt arbete om de gamlas Skalder utgif-
vit af Mag. Nits IPetterften, och flereftädej,

(O Inleda, til Vitcerh, Acad. Handl.
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At göra Dygdens röft klar och genomträngan-
de, famt afmåla Liften i fin blygd; at föreftålla
fanning i fin råtta d'*g och i grunden blotta lögn
och faifkhet, år et bemödande, fom hedrar men-
nifko-vett och danar et foiks rykte och vålftånd,
grundat på ädla tankefått och höffade feder. Be-
fkåde vi vitterhet til hela fin vidd, eller hvar och
en af defs delar, få finne vi den ftraxt fvara e-
mot detta ändamål.

Vi vilje förft fåfta vår upmårkfamhet på Po'é*
fen% eller Skaldekonften. Snillen, fom åro utrufta-
de med lika iiflighet och qvickhet uti tankar, fom
djuplinnighet och ftyrka i Lårdom, fÖrftå båfi den-
na adla öfningens råtta varde. Förgåfves vantar
man fig något gynnande utflag för denfamma af
dem, hvilka ej åro födde med några gniftor af den
eld, fom fordras tH at rått förftåorh ålfka en lyc-
kelig Poéfte. Den har ej allenaft til föremål, at för-
nöja» utan ock at låra (»;), hvilka bagge hon på
en gång vinner; de lårdomar, fom genom henne

"vs, de infmyga fig med de lifliga tankar, i
hvilla de föreftållas, och åtankan af defs angenä-
ma vårkningar, göra flika päminnelfer fedan få
mycket varaktigare.

§.4-

O) Aut prodsiTe volunt aut ddeflaie Pcé.ae, Horat, dt
art, f-oft
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$" 4.

Med ordet Sinnebild fötftås en vacker och fin-
rik tanka, framftåld i någon figur med därhos fo-
gad öfverfkrift (»).

Om defle fager le Moyne , „at de åro af de
„fmå finafte naturens våiknmgar, fom hafva en
„liten kropp, men ftort varde, fom fager måft och
„gör minft våfende af Ci§, fom har måfta ftyrk3n
„och tager minfta rummet (o). Genom finnebil-
der fattar man ock en tanka få mycket fiffigare,
fom detta undervifnings-fåttet til fin fulikornlighet
lånar ej allenaft måleriets fkönhet, utan ock Poe-
(tens ljuflighet, hvarigenom både fynen genom fi-
gurernas omfkiftelighet och vackerhet, fom ock
öronen genom ordens ijufliga ljud förnöjes famt
förftåndet fkårpes genom deras (inrikhet, hvarförc
famma Au6tor med fkål fager: „Man kunde aldrig
„hitta på lättare och kraftigare fått, at undervifa,
„ån detta. Hela Philofophien blir et ftenigt och
„törnigt land emot detta. Man går lång våg,

kommer ovift fram och blir trött, men finnebiids-
,,vågen kommer man i et ögnablick fort, med nö-
,,je och likfom med lek (/>).

Sinnebilder, tagne antingen i den allmänna el-
ler enfkildta bemårkelfen, åro bagge lika fä finrika,

fom
(») Se Kongl, Se.cret. iablftedts Sinnebilds-Konft fid,

3* 5. 2.
(«) Se Sinnebilds-Konflen, nyfsnämnde fida och &
(/>) Sinnebilds-Konftet» fid, aB, Cap, 3, §. 1.
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fom tydeliga fedolårare." Ibland affkildras genom
„dem en Metaphorifk föreftålning, beftående af fi-
„gur och ord, hvilka tilhopa tagna uttrycka något

ftort anflag, någon vacker paflion, eller något å-
„delt tankefått, hvarmed höge och förnäme, eller

,förtjente och berömmelige perfoner utmark as ; el-
„ler ock påfyftas med fådan föreftålning en årefull
„ihogkomft af något fynnerligit vårk eller håndel-
fe (q). Hvem år, fom håruti ej erkänner något
ftort och förtråffeligit, famt fådant , fom tvingar
ofs til förundran och bifall? En fiffig afmålning af
höga fiålar, hjeltars tankar och ord, korteligen hö-
ga ämnen af dygJ och heder måfte ju upfylla fiå-
Jen med et faft och ådelt bemödande, at fkynda tii
et få hederligt öde, fom åtföljer dygd och vis-
dom (r).

G Hvad

(2) Sinnebilds - konften Cap, 2. Rå. 12,

(r) Härvid påminner jag mig en Devife, åsn Herr
Sekreteraren Sthifiedt fager Cg gjordt vid Kröningen 175-1,
Hennes Maj.C Drottningen föreiläiles under en qvinnobild,
öfver hvilken en hand ur fkyn håller en krona; öfverfkrif-
ten är: Indicat r,on augtt , med följande verfer inunder:

När Kronan fåttes p<* LOVISA UDALRICA,
Ftrblifva dock fom fbrr Defs egenskaper lika.
En annan Kronan gir Hg, majeflätlig, flor,
tttr vi/ar hon blott ut hvar Majeflatet bar.

Pap> 6, fid, 10$,
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Hvad funda och adla tankar få i Moralen, fom

Politiquen finnebilds-konften bibringar, kan man
fe uti Kongl. Secreteraren Sablfledts ofta omrörde
få artiga, fom nyttiga afhandling uti detta ämne.
Jag nämner för exempel af Hans anförda finnebil-
der den 49:de, En Pyramid, hvaromkring en ran-
ka lindar (ig, med öfverfkrift: Te fl ante virebo, få
långe du ftår uprått, grönfkar jag, detta lämnar
den nyttiga erhindran, jåmte flera, at dygd och
vett grönfka få långe de äga beikydd; äfven få fö-
reftåller den sj:dje genom et fkepp, fom kaftas af
brufande hafsvågor, et i olyckor och motgång faft
och ftadigt finne.

Huru mycket härigenom kan vinnas uti ung-
domens lårande, i fynnerhet i en fpådare ålder,
år lått at aftaga. Man kan på detta fåttet tidigt
vana et barn vid at tänka, utan at utmatta defs
fpåda tankekraft, eller förorfaka ledfnad. Bilderna
förnöja defs fyn och göra de Moralifke reflexioner
både angenäme och långvarige. Hvem finner alt-
få ej lått, hvad detta kan bidraga til goda feder
och allmän välgång i et land, bålft det år afgjordt,
at et famhålles vålftånd beror på en förnuftig bar-
na -upfoftran ?

At utan figur och teckning, mera vidlyftigt,
dock (inrikt föreftålla fedolårande fanningar och
befkrifva mennilkor, fåfom prydda med dygd, el-
ler vanikapade af lafter; år ock A^fletiquens före-

mål.
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mål. Når med angenäma finliga föreftållningar en
fak prydes vid defs föredragande, få utgör det zir-
figheten och ljufligheten af denna Vitterhets del,
fom kallas vividitai eller latitudo aflettca. Når åter
ämnets höghet, ftorlek och dyrd föreftålles, röjer
fig deruti, den få kallade magnitudo tcfletica, fom
gifver affkildringen et undransvårdt, högt och ma-
jeftåtligt anfeende (s).

Tbeopbraftus var den förfta, fom i denna nyfT-
nåmnda del af Alfletiquen hållit fin möda ofpard
och författade finnebilder öfver mennifkors feder
och låter. En Barclajus , en De la Bruyere, med
flere, hafva federmera trådt i defs fotfpår och för-
tjent härföre en ej mindre tackfam ihogkomft af
efterverlden. På detta fåttet framftålles dygden
båft i fin (könhet och lafterna framledas i allmän
åfyn med fina lyten och fkamflåckar. Härigenom
får man fe det menniikliga bjertat, fåfom oftadigt
i fina begår; ån i hetta, ån i köld, ån vid nedri-
ga, ån vid adla föremål, ån fegrande, eller ock
behårfkat. Denna delen af Vitterhet tyckes lika-
fom tilvållat fig rättighet, at ftörta egenkårleken i-
från fin thron och fördrifva hela defe medfölje.
Den kan* ej fördraga, at lafterna fkola tygelfritt
rafa fram under anfeende och fken af dygd; icke
eller tillåter den en fielfkår dumhet yfvas öfver

C 2 fmic-

(s) Gtorg Friedrich Mejers Anfangs -Grunde aller fchö-
nen WilTenfchaften I. Theil, p, 46 och $3,
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fmickrande tungors kitlande loforJ, utan i alt af-
målar mennifkliga linnets brifter och fvagheter med
fiffiga och ofmickrade fårgor. Med et ord: denna
vetenfkapen leder til den råtta äkta konften , at
rått känna fig fielf; en kundfkap, få mycket mer
angelägen, fom den gagnar ofs i hela vår lefnad,
uplyfer ofs i ak vårt iöretagande, förbättrar och
hyffar våra leder, famt fåtter ofs i (länd, at fråm«

ja våra pligters fulifölgd, få emot Gud och ofs
fielfva, fom ock emot våra medborgare

i famhålle t.

A« G» A»
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