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THEsEs.

I.

P.‘ .
.arum omnino recte philosophorum institutis ho-

nestum hominis pectore repositura finxeris, quip-
pe quod naturae ipsius eliciat bonitas & decor, ve-
rissimeque a Cicerone est dictum; Est virtusnihil
aliud, quam in se perfecta 6* ad summum perdu-
€la natura *).

*) De Legibus, L. I, c, 8.

II.

Omnium autem sollertissimus hoc conspicuum
secit Goethe sua Iphigenia, cujus mores ve-
nusti nativo candore nullius non permovent ani-
mum lectoris. Non extrinsecus repetit recti sor-
mam: esfulget pura atque certa ex sinu incorrupto,
satelurque ipsa puella integerrima, se nihil exqui-
rere , tantum sentire *).

*) ”Ich untersuche nicht, ich siihle nar.”

111.
Hanc vehementer optans tueri naturae integri-

tatem Johannes Jacobus Rousseau, placitum pro-
tulit revera eam pervertens aut plane destruens.

IV.
Primaria in eo vertitur educationis cura, ne vis

adhibeatur alumni ingenio, probeque intelligat do-



ctor, quod idem monet Cicero, quo serat natura
sua quemque *). servos sane format miseros,
quisquis illud negligit prajceptum.

*) Brutus, c. 56.

v.
Bonte eductionis & fructus est & index laetitia

discipuli.
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— hvarken sisrvdrsva sina upphossmdn nagot
anseende, eller astadkomrna nytta; och de
erna ett kort noje, ett tomt ocssi ofruktbart
herdm. Ma ock dina oron, Maternus s6rka-
sta just detta, och det jag sedermera dmnar
saga, men till hvad gagn dr det, att Aga-
memnon och Jason hos dig talar vdl? Hvem
aterkommer dersor hem, sdrsyarad, ffrhun-
den dig? Hvem hemsdljer, eller helsar, eller
ledsagar var salejus, en sa utrndrkt skald, el-
ler, om det later drosullare, den sortrdffliga-
ste siare? Jo, om en hans vdn, en hans an-

sdrvant, ora dndtligen han sjels rakar ut sor
nagon sak, sa hastae han till denne secundus,
eller till dig. Maternus, icke s6r det du dr
skald, eller sor det, att du skall gora vers

till hans sorsvar. Dessa alstras ocksa hemma
hos Bassus, vackra isanning och n6jsamma;
llkvdl dr sdljden as dessa den, att, sedan han
ett helt ar, alia dagar, en stor dei as ndtter-
ne, framtvingat och utarhetat en enda skrist,
dr han nddsakad att sjels hedja, det nagre
matte vdrdigas h6ra pa; och icke engang
detta s6r inter: ty hade lanae han ett hus,
och inrdttar ett auditorium, och hyr sig han-
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kal-, och utdelarhjudningskort; ocii om ock hans
upplasning skulle hasva den lyckligaste utgang,
sa hinner alit detta hersim, inom en eller tva
dagar, liksom en s6r tidigt upptagen vaxt el-
ler hlorama, till ingen sdker eller sast karna.
Icke heller hemtar han deras vdnskap, eller
clientel, eller en i nagons sinne varaktig val-
vilja, utan ett ostadigt bisallfrop, och toma
ord, och en slygtig glddje. Nyligen berdmde
\i Vespasianus’ frikostighet sasom utomor-
dentlig och osdrliknelig, emedan han skdnkte
at Bassus semhundra sestertler. Visserligen
dr det skont, att genom snillc sdhtjena For-
stens huldhet; men huru rnycket skonare dr
det dock ej, att, da de hustiga omstdndighe-
terna sa iordxa, hylla sig sjels, tillvinna sig
sin egen genius, pr6sva sin egen frikostighet!
Ldgg hartlll, att skalder, isall de eljest vilja
sullsjorda och ulssira nagonting al' \drde, ma-

ste lemna alit uragdnge med sina vdnner och
lustbarlleterna i staden, maste asidosdtta all
annan tjenstaktiglxet, och , sasom de sjelsva
saga, draga sig undan i skogar och lundar,
det dr: i enstigheten.

X. Icke engang allmdn aktning och ryk-
te, hvarom de. ensamt vinnlagga sig, och sora
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sle tillsta Tara ensla belsiningen ssir all sleras
insida, ssiljer skalsleme i lika matt, som Ta-
larne: savisla ingen kanner sle slaliga skal-
slerne, sa sle gosla. Ty ndr framtranger ryk-
tet om sle mest sallsynta upplasningar genom
sida staslen ? Annu minflre blir slet kdnslt i
sa manga provinser. Huru raangen smnes
slet, som, sla han kommer sili staslen ifran
spanien, eller Asien — att jag ei ma ndmna
mina Gallier — estersrdgar salejus Bassus ?

Och om ocksa nagon dterfragar bonom, gar
ban, sa snart han sett bonom, ssirbi,-och ar
nsijsl, liksora han sett nagon malning eller
bilslstosl. Likval vili jag ej, att bvasl jag nu

sagt, skall sa ssirstas, som asskrackte jag slem ,

at hvilka sleras egen sallenhet vagrat talare-
snille, fran skalslesangen, om sle blott kunna
genom sletta slag at yrken gsira sin lestighet
nsijsam och 1 ryktet inympa sitt nanm. Jag
anser isanning hela valtaliglieten och alia sless
slelar helica och vsirslnaslsvdrsla: odi icke en-

o

slast stin cothurn, eller hjdteqvaslets hsighet,
utan asven slen lyriska sangens Ijustiet, och
elegiens vallust, och jarnhens hitterhet, och
epigrammets lek, och hvilken annan skepnasl
som hdst vdltaligheten ma hasva, hsir, sasom
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jag tror, stellas framom alia de andra konst-
arter. Men det dr mot dig, Maternus, som
min anmdrkning ar rigtad, da du, ehuru din
egen sallenhet leder dig tlll sjelsva husvudsd-
stet as Ydltaligheten, hellre vili irra omkrlng,
ocb sedan du natt h6jden, stannar pa en Id-
gre nunkt, Pa samnia sdtt, som, isall du
vore s6dd i Grekeland, der man hcdras s6r
skickllghet i konster, hvilkas systemal dr att

roa, och isall Gudarne ffrldnt dig JNicostra-
tus’ styrka oclr kraster, jag ej skulle tala, att
dessa oerhdrda och s6r kdrnpning danade ar-
mar ssirlorade sig vid ett lalt spjut eller di-
scuskastning; sa kallar jag dig nu fran h6r-
salarne och iheatrarne pa Forum och tlll rdt-
tegangsmal och lill verkliga stridor, helst da
du icke engang dger den undflygt, som tje-
nar de slesta tlll ssirsvar, sasom skulle skal-
dernes yrke, mindre an talarnes, vara hlott-
stdlldt s6r saran att soroldmpa. Ty hdstighe-
len as din sk6na sjdl upphrusar: du soroldm-
par , ej sor nagon vdns skull, utan, hvad sar-
ligare ar, sor Coto’s; och din soroldmpnlng
ursdktas ej sor nsidvdndigheten att uppsylla
en pligt, eller redligheten att hitrdda vid rat-
tegangen, eller det tillsalliga och o6svertdnkta
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talandets sisverilning, utan du synes med 6s-
verMggning hasva valt en tnans roll, som dr
msrkvsrdig ocii som skall tala med anseende.
Jag vet, hvad Mrpa kan svaras: just hdral'
skulle det utomordentliga bisallet uppkomma,
Mras skulle man ssirnamligast berommas i
sjelsva bsirsaiarne, och snart upphsijas i hvar
mans mnn. Upphsr da att s6reb5ra lugnet
och sskcrheten till dinj'ursdkt, da du valjer
dig en 61’verlagsen siende. Ma det vara nog,
att vi ssirsvara enskilda mal, och sadana, som

passa s6r var tid ; ty om det vid dem nagon-
gang bilr nodvandigt att, s6r en isarastadd
van, sara de maktigares 6ron, sa godkannes
redligheten och ursaktas friheten.

XI. sedan Aper talat detta med mera
hastighet, sasom det var hans vana, och med
blicken lastad pa Maternus’, sade denne, sakt-
modig och smaleende; Jag har beredt mig
att lika Unge anklaga talarne, som Aper be-
r6mt dem. Ty jag formodade, det han skul-
le , under| asvlkelse fran deras sor-
klena skalderne och ° osverandakasta sangens
yrke; men genom en slags list har han mll-
drat sitt oradorae, i det han tillstadt dem.
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som icke kunna utssira mal, att g6ra vers. Men
om jag, s6r min dei, pa ena sidan i bedris-
vande as mal mahsnda s6rmar utratta och
tillydgabringa nagot, sa bar jag pa den an-

dra just da gjort borjan att genom uppMsning
as tragedier vinna ryktbarhet, nir jag hos
Nero sorsvagade Vatinius’makt, sorderllig och
skandande asven studiernas helgedom. Och
om jag i dag 5ger nagon frajd och narnnkun-
nighet, tror jag den yara s6rvarsvad mera ge-
nom aran as mina skaldcstycken an mina tal.
Nu har jag bestutit, att skilja mig fran hem<j-

dandet pa Forum, och jag astundar lika litet
dessa beledsagningar och utvandringar eller
talrika besok, som de stoder och malningar,
hvilka ssven mot min vllja intrangt sig 1 mitt
hus. Ty min stallning och min sakerhet
skyddar jag hltintill Mttre genom min oskuld,
dn genom valtalighet; och jag besarar ej, att
jag i senaten nagonsin skall behsisva tala,
utorn vid en annans sara.

XII. Men skogarne och lundarne, och
sjelsva den asskildhet, som Aper, smadde,
skanka mig sa stort noje, att jag raknar det
bland de fornamsta njutningar as skaldcstycken,
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ait de sorsaltas hvarken under sorl, eller me-
dan malsaganden silter nlansdr d6rren, eller
bland de anklagades bedrdsvelse och tarar,
utan sinnet aslagsnar sig till rena och oskyl-
diga nejder, och njuter hellga stdllen. Detta
ar vdltalighetens ursprung, delta hennes in-
nersta; intagande menniskorna i denna drdgt

i <_> n

ochprydnad, intrdngde hon i dessa skdra och
at' inga laster smlttade brsist; sa talade Orak-
len. Ty bruket as denna \innxngssulla och
bloxlbestdnkta vdltalighet dr nytt och sbddt as
de onda sederna, och, sasom du, Aper, sa-

de , pasunnet i spjutets stdlle. F6r 6srxgt dgde
delta iycksaliga och, att tala elter vart sdlt,
gyldene arhundrade bade brist uppa Talare
och brott, men osverflod pa skalder och sia-
re, som besjongo goda gerningar, ssirsvara-
de ej sorbrytelser. Och Inga andra hasva er-

hallit hvarken stsirre dra eller hogre heders-
bevisning: i’6rst hos Gudarne, hvilkas svar

de, som man sade, framsorde, och hyilkas

maltider de bivistade, sederrnera hos de as
Gudarne alstrade och hellga Konungar, i-
bland hvilka vi h6rt omtalas ingen sakdrisva-
re, utan Orpheus och Linus, och, isall man
vili skada langre tlllbaka, sjelsva Apollo. EI-
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ler, isall electa synes alltsctr sahellikt och
diktadt, sa medgisver du mig, Aper, atmin-
stone det, att Homerus ej njuter mindre h6g-
aktning hos esterverlden, da Demosthenes,
och att Euripides’ och sophocles’ rykte icke
dr inskrdnkt inom trangre gransor, dn Lycias’
eller Hyperides’. Du skall i dag sinna Aera,
som sorklena Cicero’s, an Yirgilius’ dra. Och
ingen skrist as Asinius eller Messala dr sa
namnkunnig, som Ovidius’ Medea, eller Ya-
rius’ Thyestes,

XIII. Och jag fruktar icke engang att
jemnsdra detta salia umgdnge med talarnes
oroliga och angestsulla Hs. Ty ehuru de as
sina stridor och saror hlisvit upphdjda sili
consulsemheten, onskar jag hellre Yirgilius’
lugna ocii asskilda enstighet, i hvilken han
likvdl icke saknade hvarken ynnest hos den
gudomlige Augustus,, eller ryktbarhet bland
romerska solket. Yittnen derpa dro Augu-
stus’ bres, vittae derpa dr sjelsva solket, som,
da det hdrde Yirgilius’ verser uppldsas pa
theatern, steg samtligen opp, och betygade
sor den handelsevis ndrvarande och askadan-
de Yirgilius samma vdrdnad, som ffr Augu-
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stas.' Icke en «-ana: i vara tirlcr torde secun-“

<5

das Pomponius hvaxken i lesnadsvsrdighet el-
ler lortsarande rykte gisva Aser Domitius es-
ter. Ty Crispus ocii Marcellus, tiII hvllkas
esterdomen du hanvisar mig, hvad ar det val
de sga i denna sin lycka, som vore ester-
iangtansvdrdt? Monne det, att de frukta, el-
ler fruktas? att, savida man dagligen ber dem
om nagot, de adraga sig deras harm, hvilka
de ej bevisa sin tjensl? att de, snsrda i smic-
ker, bvarken nagonsin synas sor de regeran-
de nog slasviska, eller s6r oss nog fria? Hvad
betyder denna deras stora makt? sa mycket
£6rma vanligen Frigisna. Men mig xna deo o ti
Ijusva sanggudinnorna, sasom Yirgilius
sager, aslagsna fran bekymraer ocb oiasor-

ger, fran nodvandigheten att dagligen g5ra
nagot rnot min bsijelse; roa sora mig tlli den-
na helgedom, och dessa kallor; ocb jag skall
ej mer, blek och darrande, prosva det ursin-
niga och stippriga Forum! Icke de uppvak-
tandes gny, icke den sMratande frigisne skall
nppvscka mig. Jag skall ej, osiker om fram-
tiden, skritva ett testamente till underpant,
och jag skall ej aga mer, dn sa mycket, som

jag kan esterlemna at den, jag vili, n5r helst
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den s<5r mi<r as 6det hesstamda dae instun-
dar; och jag skall uppstallas pa graskullen,
ej sorgsen och dyster, utan gladtig och be-
kransad: och ingen skall hvarken sorja eller
he sor mitt minne.

XIY. Knappl stutade Maternus, upprdrd
och likasom hanryckt, da Vipstanus Messala
intradde i hans karnmare; och emedan han
as sjelsva den alsvarsamhet, soni en hvar r6j-
de, gissade, att ett djupsinnigare amne mel-
lan dem sdrehades, sa sade han: Har jag
kommit i en icke nog laglig tid, under det
J dren sysselsalte med ett hemligt radflag och
sorheredelse i nagon rattegangssak?

Yisst icke, visst Icke, sade secundas.
Tvertom: jag onskade att du skulle insunnit
dig tldlgare. Ty du skulle da hast n6jet att
h6ra bade vae Apers mycket omstandliga tal,
deri han uppmanade Marcellus att vdnda alit
sitt snille och sin hag pa utsdrandet as mai,
dsven sa val som Maternus’ soredrag till sor-
man sor sina skaldestyeken, hvilket var gladt
och, sasom det passar sig att skalder sorsva-
ras, mera djerst ocsi snarare likt skaldernes an

talarnes.



27

Ja, isanning, sade han , sknlle sjelsva
samtaiet skankt mig ett oJndligt nsije ; men

sili och tned det ar mig angenamt, attJ,som
5ren sa sdrtrafflige raJn, och vara tiders ta-
lare, sysselsatten edert snille ej hlott med an-

geligenheter pa Forum och rned taleosningar,
utan ssirenen dermed ocksa sadana unders6k-
ningar, som bade gisva snillet naring, och
eisijuda ett angenamt lardt och vetenskapligt
sidss6rdns, sa v31 at er, som underssiken dy-
likt, som ock at dem, till hvilkas 6ron det
kommer. Dersor slnner jag, att man, vid
Hercules! ej mindre billigar det hos dig se-
cundus, att du, genom 16rsattandet as Julius
Asiaticus’ lesnad, lemnat menniskorna hopp
om Aera dylika skrister, 5n hos Aper det, att
han sio icke dragit sig undan fran scholstridig-
heter, och hellre vili sornota sin ledighet pa
de nya rhetorernas vis, sin de gamla talarnes.

XV. Da sade Aper: Upphsir duej, Mes-
sala, att beundra blott det gamla och sordna,
men att bespotta ocb sorakta vara liders stu-

dier? Ty ossa har jag hort as dig detta yttran-
de, i det du, utan att kornma ihag din egen
och din broders vsltalighet, pastod att pa
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denna tid ingen talare sanns j och det yttra-
dc du, tror jag, sk mycket dristigarc,’som du
ej besarade ait anses s5r missunnsam, da du
vsgrade dig sjels en ara, sora alia tillerksn-
na dig.

Jag kanner ej, sade han, nagon anger
dsver det yttrandetj asvensom jag ej tror, att
antingen secandus, eller Maternus, eller du
sjels. Aper — oaktadt du stundom ssirsdktar
motsatsen — tdnker annorlunda. Och jag
ville se den 6nskan uppsylld, att nagon ibland
er matte utsorska och uppgisva orsakerna till
denna oandliga skillnad, dem jag sa ossa sor
mig sjels bopsdker. Och det som s6r nagra
5r en trsist, sdrstorar fragan i mina 6gon ;

jag smner namligen, att det hsndt ocksa hos
Grekerne, att denne Prdsten NIcetas, och
hvilken annan, som, nojd med den schola-
stiska dunderstamman, uppskakar Ephesus el-
ler Mitylene, star pa Idngre asstand fran Ae-
schines och Demosthenes, an Aser, eller A-
fricanus, eller J sjelsve aslsgsnat er fran Ci-
cero eller Asinius.

XVI. En vigtig fraga, sade secundus,
och v£rd att behandlas har du uppkastat j men



29

bvem vore mera behdrig att utveckla den,dn
du, som, utom det du dger den h6gsta lar-
dom ocb elt sdrtraffligt suille, dsven Idst vid
den din uppmdrksambet ocb 6svertdnkt den.

Ocb Messala sade: Ja» skall rneddela mi-o

na tankar, ora J Isirst beviljen mig den be-
garan, att dsven J skolen bidraga sili denna
var undersdkning.

Jag losvar, sade Maternus, s6r tva:emc-

dan bade jag ocb secundus skola utsdra, bvad
vi smna, att du mindre ffrbigatt, dn lemnat
at oss. Ty att Aper pldgar vara as en an-

nari tanka, sade du sor en stund sedan; ocb
ban sjels ssirrader nog tydligt, att han Idnge
rustat sig sili motstand, ocb att ban ej med
ostsrdt sinne ssirdrager denna vae endrdgt
sili forman sor de gamla.

Ja, sade Aper, jag skall ej tillata, att

vart arbundrade, ohsirdt ocb osdrsvaradt,
d5mmes genom en sammansvsrjning. Men
s5rst fragar jag, hvilka J kallen de gain’»a,
hvilken alder as talare J bestdraraen genom
detta betecknande. Ty da jag h6r namnas
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de gamla, sa s'6rstar jagnagra uraldriga ocii
sordom sodda; och 16r mina ogon svcisva Ulys-
ses och Nestor, livilkas tid 6sverstiger vart
arhundrade med ornkring ettusen trehundra ar,

J ater ansdren Demosthenes och Hyperides,
hvllka, sasom nog bekant 4r, lesde i Philips
och Alexanders tider: likval sa, att de 61ver—-
lesde beggedera. Deras sk6njes, att ej myc-
ket otver 4oo ar 5r mellan vae och De-
mosthenes’ tid. Om nu denna tidrymd jemn-
sdres med vara kroppars brdcklighet, sa tor-
de den kanhanda synas lang; men jemnlorcs
den med arhundradenas natur och med han-
seende sili denna omatliga tidalder, sa ar den
alldeles kort och helt nara. Ty isall, sasom
Cicero skrisver i Hortensius, ett stort och
verkligt ar dr det, da samraa stallning ai"
himmeln och stjernorna, som nu ar sorhan-
den, anyo och ett sadant ar om-
sattar tolstusen niehundra semtielyra as dessa,
som vi kalia ar; sa borjar er Demosthenes,
hvilken J sdrestallen er fornaldrig och gam-
mal, att hasva uppstatt icke blott sarnma ar,
som vi, utan nastan samma manad.

XYII. Men jag osvergar ti 11 de latinska
Talare, ibland hvllka Ni ej, vili jagtro,plct-
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gen s5redraga Menenius Agrippa, som kan
synas gammal, framsor de skickligt talande i
vara tider; utan Cicero och Caesar, och Coe-
lius, och Calvus, och Brutus, och Asinius,
och Messala. Men hvarsor Ni ater raknen
dem hellre sili de garnla an sili vara,
smner jag intetskal. Ty, s6r atttala om sjelsva
Cicero, sa bles han m6rdad under Consulcr-
ne Hirtius och Pansa, sasom Tiro, hans fri-
gisne, har skrisvit, den sjunde December,
hvilket ar den gudomlige Augustus utnsmn-
de sig och Quintus Pedius sili Consuler i Pan-
sas’ och Hirtius’ stalle. Tag de ar, under
hvilka den gudomlige Augustus sedan styrde
stateri, sili semtiesex ; Mgg dertill Tiberius,
tjugutre, och Cajus’ nara syra, och Claudius’
och Nero’s tva ganger sjorton, och Galba’s
och Otho’s och Vitellius’ jemnt ett ar, och
denna salia F6rsteregerings redan sjette skis-
te, hvarunder Vespasianus vardar det allmdn-
na: sa sar man itran Cicero’s undergang in-
till denna dag tlllsammans elthundrade tjugu
ar, en enda rnenniskas alder. Ty jag har
sjels i Eritannien sett en gubbe, som s6rsa-
krade, att han osvervarat den drabbning, ge-
norn hvilken Britannerne, den tiden Caesar
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bekrigade dem, s6kle ashalla och sstdrisva
honom srsn sina strander. Om saledcs an-
tingen’ sangenskap, eller egen bojelse, eller
nagon 6dets skickelse sori bit sili staden sio-
nom, som vspnad gjorde Caesar motstand
sa kunde denne ock hora Caesar sjels och
Cicero, och asven 6svervara vara rattegangs-
tal. Och vid sista utdelning as gasvor hasven
J sjelsve sett manga gubbar, som berdttade,
att de asven as den sdrgudade Augustus en

och annan gang erhallit en gasva. Deraskan
stutas, att msjligen bade Corvinus och Asi-
nius blilvit as dem hsirde. Ty Corvinus’ liss-
tid riickte sili mediet as Augustus’ sorstevslde,
Asinius’ ndstan tlll dess stut. Icke heller 1)6-

ren J dela ett arhundrade, och kalia dem
gamla och sorntida, som samma mennlskors
6ron kunnat sornimma, och liksom ssirena
ocii s6rknippa.

XY1I1. Dctta liar jag s ili den sndan sor-
utskickat, att, isall nagon lorljenst i asseende
pa dessa Talares rykte och fra tillagges tider-
na, jag rnalte visa, det densamma <lr ior alia
tillgdngllg, och narmare oss sn servius Gal-
ba, Cajus Carbo, och hvilka andra, vi med
rstta kallat gamla. Ty de dro grosva, odi


