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Theses ASesponilentis.

I.

E disciplinis, quae Socrati originem debent, An

tisthenis infimo populo, proceribus divitibusque Ari

stippi, Auctoris vero ipsius omnibus, cujusvis generis 

et fortunae, convenisse videtur.

II.

Credimus Aristophanem, nullo malo consilio ad

ductum, in Comoedia N ty ilm  inscripta, Socratem irri

sisse.

III.

Causa mortis Socratis sine dubio fuit, quod , par

tes virtutis agens, vanitatem Sophistarum disciplinae, 

eorumque acutam disputandi rationem nihil in usum 

vitae conferre ostendebat.

IV.

Ut eo progredi po$sent Graecorum cultura et hu

manitas, quo revera pervenerunt, necesse fuit, ut Phi

losophiam haud minore studio, quam artem poeticam 

et eloquentiam excolerent.



hofsman odi beherrskare skild ifrån materien, och således 
vara al en från folkets fabel-tlicologi skiljaktig öfverlygelse.

Den skarpsinnige Pbilologen ΛΛ o l f  *) håller före, 
att till grund för komedien Molnen lag en allvarsam 
tanke, nernl. den alt begabbande framställa den tidens 
dunkla och mystiska naturspeculation, samt visa dess ihå
lighet och sedeforderfvande följder: en speculation, hvar- 
ifrån Sokrates den tiden ännu icke frigjort sig.

R e  isi g 2) härleder ifrågavarande orsak från Aristo
phanes’ beständiga hätskhet och planmessiga hat till Euri
pides. Nu var Sokrates dennes nära vän och beundrare, 
såg inga andra skådespel un hans, och berättas till och 
med stundom hafva sjelf lagt handen vid enskilda delar 
af hans skådespel. Emot skalden var ock detta lust
spel lika mycket rigladt som emot philosophen, och der- 
före träffar man jemväl här åtskilliga parodiska hänsyft
ningar på Euripidiska uttryck, vändningar och philoso- 
phemer.

Enligt A. ΛΥ. S c h l e g e l 3) var afsigten att antyda, 
det förmedelst böjelsen för philosophiska grubblerier de 
krigiska kroppsöfningarna försummades, alt speculationen 
endast tjenar till att göra religionens och moralens grund- 
fislen svigtande, och genom den sophistiska spetsfundig
heten all rätt tvetydig. Till delta var Sokrates visser
ligen oskyldig, men Aristophanes hyste emot honom per
sonlig motvilja och kan derföre icke rättfärdigas; inen 
det orätla valet af namnet gör intet afdrag i frainställ-

i )  Vorrede zu der UeLersetz. der W o lb e n .

a) l ’racfat. ad AristopL. Nub. p .  V I I I  gequ.

5) fJeber dramat. Kunst. I.  50G.
Sokrates. 2.
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ningens förträfflighet. Deremot bör dock anmärkas, alt

Sokrates kraftigt uppmuntrade till gymnastik, och såle

des måste åtminstone förstnämnde anklagelse afföras ur 

räkningen.

Af ungefär samma mening är M i t s c h e l l  *), dock 

så, att han anser afsigten hafva varit, att förlöjliga och 

tillrättavisa ungdomens nymodiga undervisning, som man 

började lossa irån gamla tukten för alt i stället locka ungdo

men till nöjen och förslappande sinlighet. Derföre är, en

ligt hans åsigl, samtalet mellan Jixuiug och "/jlhuog styc

kets kärna och positiva innehåll, och detta hvälfver sig 

ock kring uppfostrans upp- och nedvändande. Att detta 

är sjelfva lifspunklen, röjer sig genom samtalets enstaka 

ställning, och genom dess allvarliga nakenhet, utan nå

gon inklädnad af skämt oeh gyckel.

W e l c k e r 2) betecknar Molnens innehåll såsom en 

framställning af kampen mellan den gamla tron och en 

ny stor förändring i staten; med denna stod väl Sokra

tes’ princip i ringa sammanhang, men skalden åsyftade 

ock egentligast alt förlöjliga en onyttig lärdom och tom

ma forskningar.

1 en åt ifrågavarande lustspel enkom egnad, lärd 

och skarpsinnig, skrift har åter S i iv e rn  3 bemödat sig 

alt ådagalägga, att polemiken var riglad så väl mot all

männa principer, soin mot Sokrates egen concreta per

sonlighet, mindre doek emot honom såsom individuum 

än såsom representant för principer; men just i följe der-

1) The Conirdics o f  Aristoph. Lond. 1 8 2 0 .  Företal.

■Λ Komedien τοη A ristophanei.  Giessen 1 8 1 0 .  Tb. I. p. 1 0 1  f.

3) Feber Ari i lophancs’ W o lh c n .  Iterlia 1 8 2 6 .



af ombildas i komedien Sok ra tes till en Pseudo-Sokrates, 
så all på honom öfverflytlas håde de drog, som verkli
gen tillkomino hans historiska individuum, och tillika 
pådiktas honom en for hans person främmande rigtning. 
Sålunda »måste man betrakta framställningen af grubbel- 
skolans lnifvudman såsom en carikalur, i hvilken åt
skilliga från den verkliga Sokrates lånade grunddrag sain- 
mansmällt med andra, tillhörande en alldeles heterogen 
rigtning.« Orsaken, hvarföre skalden, då han egentligen 
ville aga Sophislerna, just Valde Sokrates’ mask, bö rsö 
kas dels i åtskilliga formella likheter, dels deruti, att 
ålskillige af statens mest betydande personer, såsom Al- 
kibiades, Theramenes, Kritias, med en för samhället våd
lig rigtning, stodo så väl till honom som till Sopliislerna 
i nära förbindelse, hvarigenom det på Sokrates kastade 
skenet bekräftades. Yttermera söker Siivern visa, att 
Pheidippides, den stolte, slösaktige ynglingen, och som 
går i skola hos Sokrates, icke är någon annan än Λ1 k i - 
biades, äfvensom att här förekomma några syftningar på 
Theramenes.

På ett mera positift sätt. vill H e g e l  *) lösa gåtan. 
Hans mening, så godt jag förmår uppfatta och återgifva 
d e n , är följande. Aristophanes var ingen vanlig gyckel- 
makare, som begabbar det högsta och heligaste, endast 
för att få Athenarne att skratta. För hans skämt ligger 
djupt allvar till grund; förutan detta är också all qvick- 
liet kal och platt; dessutom var han äfven en ädel, för
träfflig patriot. Sådan var ulan all fråga också Sokrates 
såsom menniska, men i sitt moraliska slräfvande fram
bringade han (i visst hänseende) motsatsen af livad han 
åsyftade. Aristophanes hade icke orätt; snarare måste

i) Gesch. i. PhiJ. II .  »id. 8G f.



man deriore beundra luns djup, att lian uppfattade den 
motsägelse, den negalivitet, som fanns i Sokrates dialek
tik, derigenoin alt nfgöcandet förlägges i subjectet och 
i samvetet; är delta åter dåligt, återkommer historien med 
Slrepsiades. Eller med andra ord: Sokrates' lära har
den negativa sidan, alt den upphälvcr lagarna, sanningen 
som finnes i det opreoceuperade medvetandet; detta me d
vetande blir den rena, innehållslösa friheten, som sättes 
öfver det bestämda innehållet. Så Hegcl. Ifall vi ej 
misstaga oss om meningen af denna bevisning, är grund
tanken helt enkelt den, att Sokrates, derigenom alt han 
i stället for Jag, religion, sed och liäfd uppställde det 
subjectiva medvetandet, och deraf lät af görandet af lif- 

vets högsta angelägenheter bero, framkom meti en vådlig 
och för missförstånd lätt utsatt lära; ty om hans lärjun
gar saknade insigl eller samvete, kunde de, med åbero
pande af sin enskilda öfvcrlygelse, sälta sig öfver positiv 
Jag och rä tt ,  samt göra godtycket till lagens princip. 
Sådant är åtminstone det sätt, hvarpå llegel på sätt och 
vis försvarar philosophens juridiska anklagare; då här
om framdeles blir fråga, vill jag yttra min mening om, 
huruvida Sokrates härmed sker rätt eller orätt, llär an- 
märkes blott, att om än medgifves, alt Sokrates’ lära 
bos hans lärjungar kunde leda till sådana följder, så 
skulle visserligen intet klander träffat skalden, i fall han 
hade atnöjt sig med all så framställa saken, eller de för 
samhället vådliga följderna af ett så beskailadt missför
stånd; men nu finnes derlill intet spår , ulan mästaren sjelf 
skillrns såsoin den der med fullt uppsåt och full be
sinning undervisar ungdomen i de gemenaste knep. Der
igenoin qvarstår det förhatliga, alt skalden icke bloLt på 
Sokrates’ lära, ulan ock på Sokrates’ egen person trycker 

nedrighetens stämpel.



Nu återstår endast att tillse, huru R ö l s c h e r  *), 
som skrifvit en särskilcl hok oni Aristophanes, företager sig 
samma renlvätlning. Så vidt λ i kunna förstå, verkställes 
det med ungefår samma såpa, men med mycken högtid
lighet och stor ståt, samt med antydning om atl detta nu 
för första gången sker »auf den Iloden des Gedankens.« Först 
anmärkes, att Sokrates stod i spetsen för en skola, i hvars 
princip tidens alla förderiliga rigtningar hafva sin ro t ,  
och framställningen af nämnde princip är delta lustspels 
ändamål. Emot honom måste skalden förfara på ett helt 
annat sätt än mot Kleon, som för sina handlingar ej er
känner någon annan princip än godtycket. Sedermera 
skrider författaren till problemets lösning, men detta 
sker på en skolaslisk rotvälska, livilken vi misströsta att 
kunna öfversätta, hvarföre vi återgifva kärnstället med 
hans egna ord. »IIicr fällt das Princip mit dem Trä- 
ger des Princips zusammen, und das Recht gegen 
das einzelne Individuum zu kämpfen ist durch das Han
deln dieses Subjects bed i n g t , nicht wie liier, wo der 
Angriff’ auf das Individuum durch den Gedanken, den 
es ausspricht, ge«ezl ist, vvomit gleiehsam des Einzelnes 
Thun und Handeln in Widerspruch sleht. Der Angriff 
auf den Sokrates geschieht auch daher nicht durch schän- 
dende Schmähungen, wie gegen den Kleon, sondern wird 
vielmehr durch den Gang der llandlung bewirkt. W ie 
er selbst durch seinc Persönlichkeit nicht zerstörend ein- 
greifl, sondem nur durch das unmiltelbar in das Extrem 
der W illkuhv ausartende Princip; so kann aueli der 
wahrhafte Angriff nur darin beslehen, dass er in der 
Entwiekelung der liomödie als der Grund des Unheils 
erscheint, und die Individuen, welche sich durch seinc 
Lehre in diese Unruhe gestiirzt sehen , sich dafur räehend

i) AiistojiLancs u. sela Zcilallci·. Kcil.  1 8 2 7 ,  sid. 3 2 7 .



gegen ihn kehren. Es könnte daher hier von ibrn nur
äusserlich gesprochen werden, da dasjenige, was ihn zu 
den komischen Ideal erhebt, und die Uebereinstimmung des 
dramatischen und historischen Sokrates begriindet, sebon 
angefiibrt w orden , des Dichters AngrifF auf ibn zu er- 
kcnnen aber nur die Saebe der Entwickelung der Kotnö- 
die sein kann.« —  Sedan derefter styckets grundritning 
blifvit tecknad, kommer Förf. till det resultatet, alt Ari
stophanes bär kämpar för lag och sed emot subjectivitet 
och reflexion, och visar de skadliga följderna af den 
sednare, särdeles inom familjen, så att komedien allde
les såsom tragedien utgår ifrån sedlighetens idee. Den
na åsigt, som berömmer sig att stå på speculationens 
botten, skiljer sig alltså, så vidt vi förstå, nästan endast 
i uttrycken från Hegels, men slutar med att till inlet- 
göra sig sjelf. Ty omsider måste Förf. medgifva, alt 
den attiska komedien, såsom »die That der absolulen 
Heiterkeit® och såsom »die OfFenbarung des absoluten 
Leichtsinns, der jeden Ernst an dem Objectiven zum 
Scherz verkehrt hat, und sich in dieser Yerflöebtigung 
alles Substanliellen vollkommen befriedigt föbll«, tillika 
öfvergår just i den princip som den bekämpar, t. ex. 
bespottar gudar, oraklen o. s. v. Men detta bemödan
de var ett »Bewusstloses und Inneres«, hvaremot dess med
vetande har sin rot i statens, konstens och religionens 
substans, hvilket åler bar sitt uttryck i chorsångerna. I 
denna motsats att ömsevis försvara, ömsevis begabba det 
heliga och de gamla sederna, denna ständiga omvänd
ning från skämt till allvar, från allvar till skämt, i hvil
ket spel ingenting blifver fast och säkert »als das Sclbst 
des Subjectes, das im Anschauen des Objects mit sich 
selbst zuzammengeschlossen ist« —  består den gamla 
komediens lif och väsende, och »genom denna ironi och 
detta löje återkallas subjectet till den redan öfvergifna



lron« {!). Förstår nu läsaren huru delta tillgår, så Jr  
mig kärt; för min egen del begriper jag af detta hoous- 
pocus föga eller intet.

Sedan jag ηιι anfört de vigtigaste försök till frå
gans lösning, vill jag framställa mitt eget, som, om det 
än ieke står »auf den Boden des Gedanken«, åtminstone 
står på historiens botten.

Det grekiska dramat har uppväxt ur de sånger, 
chorer, maskerader, mimiska föreställningar, det skämt 
och gyckel, som voro egna för de mystiska gudarnes 
fester och särdeles för de Dionyska “). Religiöst var allL- 
så dess ursprung, men det hade sin rot i en mystisk, 
orientalisk gudalära, der en i grunden djup och sinnrik 
naturåsigt uttryckte sig genom grofsinnliga symboler 
(phaller), der (till ära för Dionysos såsom gifvaren af 
timligt och evigt godt) andlig och sinnlig berusning 
var ett, der andakten förmälde sig med de råaste utsväf- 
ningar, brinnande sånger omvexlade med otuktigl gyc
kel, lek, ovett och andra slags upptåg. Denna heliga

0  Jag  1 cmnar åsido många andra fö r s ö k  i samma ämne , såsou» 
af P alm er, Spannkeiin och Sehiitz i den sistnämdes ed. af  Aristo-  
1,L anes, — Lcssiug , Dramaturg!, W e r k e  X X V .  p. 5 0 4 ;  — Meiners 
Gescb- d. IVissensch. G ött .  17 .  . ,  TI». II .  p. 2 7 7 ;  —  Ilar le s ,  de 
consilio Aristophanis in conscribenda com oedia ,  IVukes inscripta , Eri. 
1 7 8 7 ,  — W åeland, k Attisch. Mus. 1 7 9 9 .  B d .  I I I .  h. I . ;  —  J .  II. 

V oss  i Classic. Journ. 1 8 1 0 .  V ol .  X I V .  N:o 2 .  p. 2 7 0 .  — Reisig i 
A iebuhrs Rhein. Mus. 1 8 2 8 .  p. 191  f. ,  4 8 4  f. — Fritzschc i Index 
Lect. Rostoch. Sem. aest. 1 8 5 5  s a m t  d e S o o i a t e  Tet. comicorum i dess 
Quaest.  Aristoph. Leipz. 1 8 5 8 .  p. 9 7  f. —  Fiiacknägrl i Zeitschr. f. 
d. Alterthnmswiss. 1858. — C ousin , IVout. Fragrn. philosoph. Paris 
1 8 2 9  p. 181 .  f. , af liYilka skrifter och uppsatser jag  känner min
sta delen.

a) 8 e  min Grek. Fornkuiukup. Bd. I I .  sid. 5 5 0  »», f.



■vansinnighet, denna sällsamma förblandning af gudadyr- 
kan och synd, af religiös enlhnsiasiu oeli halfdjurisk vild
het medförde öfverallt hos mängden, som ieke fattade 
den symboliska betydelsen, den verkan, att den upp- 
dref inbillningskraften, lände brunst, förjagade med
född oskuld och blygsel, samt alstrade ett gräsligt sedeför- 
derf, så mycket farligare, som det lielgades af religio
nen sjelf. Minst passade denna gudadyrkan för Euro- 
peernes nyktra och allvarliga sinnelag, men det under
bara slog dock an på menighetens inbillning: nian fann 
behag i dess sjelfsvåld, och så tågade den druckna 
Bakchos, i spetsen för sina tumlande Mänader och för 
halfdjuriska, bockgeslaltade Satyrer, med högt jubel in i 
Grekland, i trots af det motstånd furstarne mången
städes (troligen öfverallt) försökte: —  det enda religions
krig, som den classiska forntidens historia vet omtala. 
Grekerne mildrade dock åtskilligt af cultens urspiung
liga råhet, dock så att dessa fester alltid bibehöllo sin 
grundcharakter, som bjert stack af mot de öfriga. Samma 
sällsamma charakter bibehålla de ännu i dag, ty söderns 
carnaval är endast en nyare form af Dionysierna, och 
i allmänhet har denna guds cult hos nationen slagit så 
djup rot, att Sydltalienarne, afkomlingar af Grekerne, 
ännu svärja vid Bakchos ( c o r p o  di B a c c h o ! ) .  Tillika, 
ehuru sent, bemödade sig det belleniska skönhetssinnet 
och artistiska skapardriften att gifva en mera ordentlig 
form, en viss besinning, sålunda en plan, en poetisk 
r/glning åt dessa ursprungligen improviserade ögonblic
kets ingifvelser. 1 början voro allvar och skämt förena
de, men snart utvecklade sig derur, såsom Ivenne olika 
gestalter, tragedien och komedien; den förra hade till 
mål att dramatiskt föreställa gudens egna bedrifter, se
dermera andra gudars och heroers, slutligen äfven fur
stars och hjellars: komedien tog på sin lott phallos-sån-



gen och (le speglosor, som derunder föreföllo och voro 
riglade ömsom mot guden sjelf, ömsom mot åskådarne. 
Skämtet, ehuru ingenling mindre än fint, hade till en 
början endast till ändamål alt väcka skratt, och var 
alltså (mestadels) af ett oskyldigt slag. De maktägande 
tålde utsväfningarna vid dessa löjets lustbarheter, eme
dan de måste det: men dess utbildning till en särskild 
form, i hvilken smädelsen blef uppsåtlig och kunde 
planmessigl begagnas för politiska ändamål, förekom dem 
mer betänklig. Åtminstone satte sig Solon emot alla mimi
ska föreställningar, men det 'fhespiska dramat (i hvilket 
tragediens och komediens elementer enligt min mening 
ännu voro oafsöndrade), vann ändock seger, sedan 
samhällets band började slappas. Alltså uppkom kome
dien såsom en särskild art, eller rättare: den inflyttade på 
sin vagn från de doriska byarna till Athen. 1 artistiskt hän
seende blef den der förfinad, konstrikare inrättad; men 
den behöll en stor del af sin råhet, sin fräckhet, sin 
cynism, sina phaller, hvilkens svängningar ännu i Ari
stophanes’ lid mer än allt annat uppväckte massans löje.

Sedan komedien gjort sig hemmastadd i det läckra 
Athen, sedan den i yttre hänseende något putsat sig, 
och i stället för en tillfällig improvisation blifvit en art 
förut mediterad, planrigligt utkastad oeh i skrift på för
hand upptecknad, konstprodukt; ville det icke passa sig 
mera, att på nnifå angripa de personer man tillfälligt
vis fick i sigle; utan skämtet vände sig då än mot gene- 
riska charakterer, än emot lefvande, kända och framstå
ende personligheter. Man angrep ömsom gudar, heroer, 
tänkare, skalder, virtuoser, statsmän, einbetsmän, fält
herrar, som med eller utan förtjenst slodo på en hög 
punkt i samhället, ömsom föraktlige skurkar, utsväfvan- 
de ocli liderliga personer, sykophanter och framför allt



sina egna medtäflare i yrket. Komedien blef alltså fin, 
men mera elak. Den personliga smädelsen, från ålder 
redan dess lifselement, upphörde nu att vara tillfällig 
och ouppsåtlig, och fick en bestämd rigtning, blef ett 
vapen, som kunde vändas emot förtjenle och oförtjente, 
endast med förbehåll att den väckte gapskratt, och vill

koret derföre var det, att angreppet skulle vara kolos
salt, öfverdrifvet, fantastiskt. Den tiden var, liksom 
nu. intet af alla ovettiga anfall, ingen af beskyllningar, 
mera populära, inga mera retande än de politiska, 
de som voro riglade mot öfverhelspersoner eller andra 
sauihällets mest betydande män; snart blefvo derföre 
koinediskrifvarne varse att de kunde bilda en verklig 
opinionsmakt, ställa sig i spetsen för eller låna sig till 
verktyg till parti-intressena, vinna ära, inflytelse, pen

ningar. Iledan Magnes, hvars ålderdom inföll i Aristopha
nes’ ungdom, hade rigtat sina pilar mot statsmän; Kra- 
tinos och Eupolis fortsatte samma rörelse med än mera 
kraft och djerfhet; Krates var ibland de få, som af höll 
sig ifrån den personliga smädelsen, men oaktadt han 

var fin, sinnrik, qvick, fråndömmer Aristophanes hans 
stycken djupare motiver och högre s in n e 1), så väsendt- 
ligen ansåg den sistnämde den politiska satiren höra lill 

den äkta komediens väsende.J

Sålunda befunno sig den attiska theaterns komiska 
författare till allmänheten i samma ställning som vår tids 
tidningsskrifvare; för att vinna gunst och interesse, be
handlade de på sitt vis alla dagens frågor, allt hvad 
som för tillfället sysselsatte allmänna uppmärksamheten, 
vare sig i politik, literatur eller konst; till och med 
tragedien, ehuru dess fält var den ailägsna fornliden,

i) Equit. 857 f. Bode Geseh. d. liell. D ic h t t .  Ι Ι Ϊ .  sid.  145.



kunde icke alldedes afhålla sig från allusioner på tidens hän
delser *). Men den äldre attiska komedien gick tillväga 
med en så förut som efteråt oerhörd fräckhet: hon namn- 
gaf icke blott de personer, som råkade ut för hennes 
ogunst, utan framdrog dem jemväl i porträtmasker och 
pådiktade dem likt och olikt, begagnande thyrsos-stafvens 
urgamla privilegier. Alla Athens demagoger, Perikles, 
Eukrates, Lysikles, Alkibiades, Nikias, lvleon, Kleony- 
mos, Hyperbolos, Kleophon, Archedeinos och Therame
n e s 2), hlefvo hvar i sin ordning föremål för komediens 
hugg, deras gerningar och charakterer vanställda och för
kättrade. Ofta förfelade anfallen all verkan, åtminstone syn
bart; kanhända ville ock komedi-skrifvarne icke alltid 
allvarsamt skada deras opinion, ulan endast väcka upp
seende, och visa sin käckhet; dock torde sådana fall 
hört till undantagen. Slundorn förlöjligade man gudar- 
ne , h vart i 11 nya cullers införande kunde gifva en mo
mentan anledning, stundom vissa stånd (t. ex. Riddarne, 
Domrarne o. s. v.), stundom, dock icke utan varsamhet, 
hela folket. När andra ämnen felade, måttade man skot
ten emot enskilda män, skalder, sophister, slösare, sy- 
kophanter, drinkare, notoriskt liderliga eller löjliga cha
rakterer o. s. v. Hufvudändamålet var väckande af löje 
och derigenom förvärfvande af publikens bifall, belö
ning, anseende, ära.

Jag beder herrar a priori om förlåtelse att denna 
historiska bild af den äldre komedien är så olik den de

i )  Så liafva Aeschylos’ Eumenider icke 1>1 ott ett artistiskt och 
re l ig iöst ,  utan älven ett politiskt syfte:  försvaret a f  Areopagens myn
dighet, hvilken inan vid denna tid ville inskränka; i Oeil ipus Kex rigtar 
Sopliokles några skarpa liugg mot Alkihiadcs o. s. v. Dock liafva någre, 
såsom Sc liö ll ,  gått vida för långt i jagten efter sådana allusioner.

i) Bode Gesch. d. IIcll. Lit.  I I I .  sid. 5 1 5 ,  citerande MicLae-
l i e , de demagogis Atheniensium, Königsb. IH-iO.



sjelfve uppställt. Da de tala om komediens »djupa med
vetande», —  dess »sedliga syflning« —  dä de i Aristo
phanes se »den djupaste och förståndigaste patrioten»1), 
—  och skillra honom såsom en religions- och moral
predikant i kapuciner-klädnad, så är denna framställning 
dels rent af falsk, dels ensidig. Jag vill dernied iekc 
säga, alt komediens bestraffningar någongång kunde med
föra helsosamma verkningar och att patriotisk välme
ning eller moralisk nitälskan dermed kunde vara förknip
pad; än mindre påstår jag, att Aristophanes var mora
liskt sämre än sina medläflare; Kralinos och Eupolis 
voro lika dräpande i den persoliga satiren och den sed- 
nare tillika fräckare i vällustiga skillringar. Jag vill blott 
säga, att deras yrke till sin natur var så beskaffadt, att 
dess idkare oundvikligen måste nära sig af personlig smä- 
delse, och att, äfven om hånet var rättvist, de ändock, 
för att göra rigtig effect, måste taga sin tillflykt till 
carikatur, till öfverdrift och förkättring. Det var således 
en vrång och moraliskt vådlig konst, som, äfven om agan 
var välförtjent, dock var sedligt ful i framställningen; 
derfore kunde ett slikt sjelfsvåld endast fördragas under 
den tygellösaste demokrati, som sjelf hatade och fruk
tade alla politiska storheter; derfore blef den ock med 
vedervilja och afsky betraktad af män med allvarliga och 
stränga grundsatser. Den var väl en beståndsdel af ochlo- 
kratien, men derför intet nödvändigt element af den 
athenska staten, utan blott en utväxt, som ock i sjelfva 
verket liade en ganska kort lefnadsålder, och som jein- 
väl efter den Solonska författningens upplifvande ännu i 
Aristophanes’ lid icke mer uppstod.

Ännu engång upprepar jag , att denna åsigt nöd
vändigt icke förutsätter, att ju ej komiei kunde handla

j) II t-g c l, sid. 8 7 . ocL äuiiu mer Rölsclicr.



af inre öfvcrtygelse, patriotisk välmening och aktnings
värda grundsatser; men A andra sidan kunde allt detta 
lätt grumlas i ett tidehvarf, då det var nästan omöjligt 
att vara rätt och slätt medborgare oeh ställa sig på en 
fri och oväldig ståndpunkt, utan då enhvar måste sluta 
sig till en viss fraktion, oeh med detsamma antaga par
tiets öfverdrifnaste fördomar och ovilja emot motstån-i 
darne.

I alla fall fanns hos Aristophanes en sådan, öfver 
egoism och dagens meningsbrytningar, upphöjd grund
sats. Hans öfverlygelse var verkligen den, att foster
landets olyckor oeh förnedring, liksoin dess sedliga för- 
derf, hade sin grund deruti, att man lättsinnigt öfver- 
gifvit fädernes fromma tro oeh enkla seder samt för
ändrat deras politiska inrättningar, för att istället lemna 
inrymme åt veklighet, otro, tomma grubblerier, lisman
de folkviglares hugskott, som, för att sjelfva uppstiga till 
makt, inledde folket i vågsamma krigsäfventyr och inre 
oredor, förmådde det att öfvcrträda lagarna oeh störta 
eller förakta de inrättningar, under hvilka Alhcn vunnit 
lycka, glans oeh ära. Marathon-kämparnes tidehvarf: —  
detta var enligt hans åsigt statens gyllene ålder: d e r a s  
gamla, traditionella tro, d e r a s  fosterlandskärlek, tukt 
och tarflighet: —  detta ville han återföra i samtiden. Få
fängt och omöjligt var visserligen ett slikt bemödande, 
sedan kunskapens frukt redan var bruten och n ju ten , 
sedan culturen redan gjort så betydliga framsteg, och 
sedan tiden trädt ur sin menlösa omyndighetsålder. Ej 
eller var denna pädagogiska role rätt passande för kome
dien , sorn sjelf så lättsinnigt förbröt sig just emot de 
dygder för hvilka den ville åler införa aktningen, som 
framställde otukten i hela dess nakenhet och vande fol
kel att bele hvad det borde afsky. Men i trots af den



na motsägelse hyste Aristophanes engång nämde öfver- 
tygelse, oeh derur låter förklara sig hans vedervilja mot 
Kleon å ena sidan och emot Euripides och Sophisterna, 
i hvilkas leder Sokrates så oförskyldt ldef indragen, lika
som å andra sidan skaldens beundran för Äsehylos, den 
der både med sin arm och sitt snille kämpat för det 
gamla fosterlandet och de gamla inrättningarnas bestånd.

Sannt är visserligen, att den nya bildningen stod 
i öppen eller hemlig motsats mot den gamla tron; men 
hvilken handlade mera förnuflscnligt, den, som försökte 
upprätthålla dessa gamla, maskstungna, af sceplicismen 
ohjelpligt skakade altaren, —  eller de, hvilka sökte för
ädla en redan i sitt ursprung förskämd religion och för 
den sedliga handlingen lägga en ren sedolära till grund? 
Å andra sidan kan visserligen deremot invändas, atl äf- 
ven det yppersta philosophiska system aldrig varit nog 
för den stora menigheten: d e n  fordrar en gudomlig up
penbarelse, d e n  kan icke umbära en religiös kanon; 
den  känner behofvet af tro och en religiös tradition. 
Men, livad än Sokrates tänkte i sitt hjerta, så var han 
dock, såsom nedanför skall visas, ingen ö p p e n  fritän- 
kare och lemnade den m u rk n a , osedliga mylhologien 
oantastad.

I öfrigt voro egentligen icke hvarken Euripides 
eller Sokrates den nya bildningens upphofsmän, men de 
voro bland Athcns nu lefvande medborgare dess utmärk- 
tasle representanter; derföre log skalden d em  för bufvu- 
det, ehuru han också ej hade underlåtit alt äfven vän
da sina pilar emot sophisten Gorgias ‘), sannolikt under 
den tid då denne der vistades. För sammanhangets skull

i) Vesp. 440. IVub. 560 , 892 f.



vilja vi nu kasta en hastig blick tillbaka på bildningens 
gång i Hellas och den intellectuella ställningen i Athen 
vid denna tid.

Bekant, men alltid märkligt, är, alt den helleniska 
civilisationen icke föddes i Greklands hjerta, utan på dess 
peripheri —  i Asien, på de smärre öarna , —  och derifrån 
spridde den sig förr till den motsatta ändan, till Sici
lien och södra Italien, än till Hellenismens medelpunkt. 
En af de stater, som allrasenast deraf kom i besitt
ning, var Athen: af Poesiens trenne hufvudarter hade 
redan tvenne, den episka och den lyriska, nästan ut- 
hlomstrat, innan de hunno dit, och ingendera vaknade 
der till ett nytt lif. Men det är nu endast om den 
speculativa forskningen vi vilja tala, och anmärka alltså 
att redan vid pass ISO år, innan Sokrates föddes, hade 
reflexionen vaknat i Mindre Asiens städer och frigjort 
sig från traditionens band. Jemte den Ioniska skolan 
hade Eleaternes och Sophisternes skolor samt Pythagoras’ 
mystiskt-poliliska sekt uppstått ,  blommat, och till en del 
blommat u t ,  inedan Athen ännu var alldeles obekant 
med tankens bemödanden. Sent —  först i Perikleiska tiden 
—  infördes speculationen af den joniska philosopbiehs stör
sta och sista lärare, Anaxagoras, som här tillbragte sina 
25 sista lefnadsår, till dess han derifrån kort före sin 
död blef fördrifven; vid denna tid uppträdde också Zenon 
(född omkrv 490) här någonting lärande, och tidtals 
kom också en och annan Sophisl, för att illustrera staden 
med sin närvaro. Dessa nya läror tyckas hafva åstad
kommit ganska stort uppseende och stor omhvälfning 
i tänkesätten. Lngdomen emottog dem med eld och för
tjusning; menigheten fattade dem väl icke och bekym
rade sig derom föga, ända tilldess man med förskräckel
se hörde att solen icke vore en gud, utan en glödande



slcn. Derfore blef Anaxagoras anklagad till lifvet, öeli 
med möda räddad af sin beskyddare och vän, Perikles. 
Sophisten Protagoras måste fly, emedan lian ulgifvit en 
bok, som begynte sålunda: »Om gudarna vet jag intet, 
hvarken om de finnas eller ej; ty för att inse delta, är 
dels ämnet för dunkelt,  dels mcnniskolifvet för kort.« Så 
skiljaktiga lonikerne och Sophisternc än voro från hvar
andra både i föremålet och i utgångspunkterna för sina 
forskningar äfvensom i dessas resultatcr, så öfverensstäm- 
de de dock deruti, alL protestera mot den religiösa dog
matismen och traditionen, för att istället grunda kun
skapen på förnuftets ljus. Detta var nog för menigheten: 
utan att bry sina lmfvuden med slika —  enligt dess 
mening —  gagnlösa oeh löjliga spetsfundigheter, betrakta
de inan Sophisterne öfverhufvud allesammans som atheister 
och kättare, så mycket farligare, som ungdomen hoptals 
strömmade till dem, som de togo den högre undervis
ningen om händer, slodo på höjden af tidens bildning, 
voro eneyklopedier af allt tidehvarfvets vetande, begag
nade argumenter, som ännu ieke kunde vederläggas, oeh 
gingo isynnerhet ut på att bilda statsmän, under det de 
förvillade begreppen om sannt och falskt, rätt och orätt,  
med ett ord: lärde allt, livad Aristophanes lägger Sokra- 
tes i munnen.

Det kan alltså vara förlåtligt, alt praktiske män 
voro förskräckte öfver den nya tidens rigtning och sökte 
derfore sälta en damm, alldeles såsom det sedermera 
bände i Rom, då grekiska rhetorer såsom  sändebud först 
kommo dit, och den ena dagen påstodo livad de veder- 
laggt dagen förut. A andra sidan skyndade alla, som 
drefvos af törst efter velande, att dricka ur dessa källor, 
utan alt noga göra sig reda för, om drycken var sund 
eller ieke. Rland dc lärgiriges antal i Athcn hörde eu


