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THEsEs.

1.

Non hilaritatis solum, qua non numquam eni-
tescit sors humana, decantent, vates speciem, sed
tristitiae quoque, nubila frequenliora conducentis.
Fida prodeat nobis vitae socia Poesis, fortunae omnis
comes : & slentibus adsit humano vultu.

11.

Nihilo secius solatii semper erit plena & ad o-
pitulandum prona, alioquin sana haud habenda, sed
nimiae mollitudinis tabe laborans.

111.

Constat vero, iam eo maxime mitigari moero-
rem, quod aliorum infortunia & miserias bene de-
scripta legimus. Hinc commode adeo Horatius in
eximio ad Valgium carmine *) illud essundit so-
landi argumentum.

*) L. II, Ode 8.

IV.

Quum omnis peccati caussa sit imbecillitas, hanc
minime amplexetur atque soveat Poesis. Capiunt
igitur haud levem reprehensionem poetae recentio-
res, qui sati adtributa volunt necessitati immania
scelera. Hoc vitio praecipue insignis est Mullnee.
in fabula, quae Culpa (Die schuld) inscribitur.



Quanto melius rem comprehendit immortalis
Johannes Paulus Fredricus Richter, cujus haac
sunt verba: Est tragicum satum culpae obligata
poena, est continua montium imago discordem re-
cinens humanam vocem *).

*) ”Das tragische schicksal ist das mit der schuld ver-
kndpste Verhangniss, es ist das sortlausende Gibirgs-
echo eines menschlichen Misstons.” Vorschule det,
Aesthetik, Zweite Abth. Zw, Aust,



OM TALARNE.

DIALOG.

I n n e h s 11.

I. -4 illegnan till Justus Fabius. Orsakerna till
Valtalighetens sorsall, framflillda i ett samtal mei-
lan beromda Talare.

II—-X. Marcus Aper och Julius secundus be-
soka, i en ynglings ssillskap, Curiatius Maternus»
Aper soreviter denne, att Iian sor sin kJrlek till
skaldekonsten sorsummar mals utsorande och tal,
hvartiil' han likvdl vore sodd. Om Valtalighetens
iiytta. Om det noje den medior. Aper’s lyckliga-
ste dagar de, da ett tal vid rattegangar lyckades honom.
Exempel pa upphojelse genom Valtalighet, hemtade
as Marcellus Eprius och Crispus Vibius. Deremot
alldelss ingen nytta och v&rdighet as skaldekon-
sten. Blott ett kortnoje, elt ofruklbart las. Exem-
pel as salejus Bassus. All talesardighet, ocksa den,
som de slrskilda skaldeflagen sordra, vore visser-
lige aktningsvard; men Maternus sortjenade tadel,
sor det han atnojde sig raed den, da haris natur
kallade honom till den hogsta Vsltalighet.

XI—XIII. Maternus motssger det smaleende.
Ljusheten as clt landtligt poetiskt lugn. skalders
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hdgsta och renasse fra, i exempel as Grekcr och
Romare. Dermot inlet onskansvsrdt i Crispus’ lyc-
ka. Maternus skildring as siit lis med sanggudin-
nosna, och as sin graskulle.

XIV, XV. Vipstanus Messala inkommer, blir
underrattad om samtalssmnet, och sorevilt as Aper
sor det han soredrog de gamla talarne vida tram-
sor de nyare. Messala vscker fraga ester orsaker-
ne till den stora skillnaden mellan bada.

XVI—XXIII. Aper ulbryter genast i sdrsvar
as de nyare talare. Bestsmning as uttrycket d e
gamla. Olikartad vsltalighet ocksa hos dessa. De-
ras osordelakliga omdomen om hvarandra. N5d-
vsndigheten att sorsndra Vsltaligheten ester tid och
ahorare. Deras nu dess poeliska prydnad. Osor-
delaktig critik osver slere as de gamla talarne, isyn-
nerhet osver Cicero. smickersull uppraaning lill
Messala, Maternus och secundus.

XXIV. Maternus yrkar, att Messala macte be-
svara den uppkaslade fraga n, hvarsore de nya ta-

larne blisvit sa langt ester de gamla; och namner
icke vidare om det sorra lostet, att han och secun-
dus ville understodja honom med utlalande.

XXV, XXXV. Messala medgisver, all ssven de
gamlas vsltalighet varit as atskilliga slag; dock ha-
de elt varit det dsvervagande, och en grundton ha-
de sunnits i dem alia. sjelsva den gamla groshe-
tens s6retr4de framsor de nyares krusade vssen.
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Viniae , att Aper skulle stilla enskilda gamla mot

enskilda nyare.

XXVII. Messala formar Maternus till besva-
rande as den egentliga fragan; ty det behosde ej
mera bevisas, att de gamla varit skickligare i lalan-
de, an de nyare.

XXVIII—XXX. Messala smner den sorsta or-
saken till viltalighetens sorsall i den nirvarande da-
liga Uppsostran. Malning at den gamla och nyare
hustiga uppsostran. Rhetorernes sorderstighet. Om-
sattande vetenskap hos de gamla, som ville vara ta-

lare. Begrepp as en sullkomlig talare. Hans led-
ning as sinnena. stor verkan, att hasva alit vetan-
de i sin ago och till hands. De nuvarande talarnes
okunnighet och laga sprak: ifrigt bestitande om kun-
skaper hos Demosthenes och Cicero.

XXXIII—XLI. Maternus atager sig ej att

sortsilta Messalae tal, ulau notlgar honoin till un-
dersokning, huru de gamlas ynglingar, nae de ville
betrida Forum, vidare bildade sig. Messala be-
gynner anyo. skillnad mellan theori och praxis i
Valtalighelen. Ynglingarnes tillgisveuhet i sornti-
den sor en stor talare, och deras sed vana, att be-
ledsaga honom insor domstolarne, i solksorsamlin-
garne, till alia striga undersskningar. Lararnes,
medtaslarnes och motstandarnes, de talrika ahorar-
nes duglighet. Tidig viltalighet hos ynglingar.
Omklighelea deremot i de nuyaramie rhetoriska
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scholor. En vssendtlig grund till de gamla talarnes
sortrafflighet i romerska Republikens tillstand. flort
deltagande i dess handlingar, och dei'as vigt. De
gamla domflolaraes gestalt och bruk. De nyares
Panula, Tidens rundlighet hos de sorra, sngstiga
inskrsnkning hos de sednare. skri och bisallfrop,
och likasom en iheater, sor de gamle talarne: 6d-
sllghet omkring de nuvarande. Valtalighetens sor-
sall ocksa genom samhsllets lugn och ordning. Det
behosde intet vackert soredrag, da deu visaste och
en enda sdrjer sor detsamma.

XLII. Messala stutar. De skiljas at med
sksmt.
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C3sla vili du, Justus Fabius, veta as mig
orsaken slcrlill, att, da de s(5rra arhundra-
den upphlomstrat at’ sa manga utmdrkta ta-
lares suille ocb dra, det s6rndmligast dr vae

alder, som, sido ocb berosvad siit berom,
knappt dger qvar namnet talare. Ty sa kal-
ia vi blott de gamla; dem deremot, som i
dessa tider dga skicklighet i talekonsten, narn-

ner man sakdrisvare och Bitrddare, ocb Fsir-
svarare, och hellre alit annat, dn Talare:
Att besvara denna din fraga, och alaga mig
b6rdan as en sa vigtig underssikning, hvar-
vid ett osdrdelaktigt yltrande maste silias, an-
tingen om vara natursgasvor, isall vi ej kun-
ne uppna sarama b6jd, eller om vae urskill-
ning, isall vi ej vilje det, skulle jag isanning
icke vaga, isall jag borde saga min egen tan-
ke, och icke upprepa ett samtal rnellan de i
talande kunnigaste mdn, sadane de i vara ti-
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der smnas, dem jag helt ung h6rde ashandla
detta dmne. saledes Jr det icke snille, utan
niinne och erinring, jag behosver, sor att nu

med samma vAlljudande sprak, med samma
bevisgrunder sullsolja, hvad jag sdrnam des-
se sortrdfflige man skarpsinnigt uttinka och
krastsullt da de hvar s6r sig anssirde
sina skdl, deis stridiga, deis desamma, men

likval glltiga, och dervid en hvar framstillde
en bild bade as sin sjdl och sitt snille. Jag
bibehaller ordningen as deras tvist. Det se-
lades namligen ej den ,

soni atog sig en stri-
dig roll, och, i det han misshandlade och
s6rlojligade sorntiden, gas vara tiders valta-
lighet soretrdde framldr de gamlas snille-
gasvor.

II. Ty da man, dagen ester det Curia-
tius Maternas uppldst sin Cato, sade,atthan
ffroldmpat de radktiges sinnen, liksom ban
vid amnet sdr denna tragedi, med glsimska
al sig sjels, tdnkt blott pa Cato, och detta
var ett allmdnt talamne i staden, kommo tlll
honom Marcus Aper och Julius secundus
dasdrtiden de namnkunnigaste snillen pa vart
Forum: hvilka begge jag ej blott ifrigtash6r-
de vid rattegangarnel, utan aiven ledsagade



7

stemma ocii pa offenlliga stallen, as en otro-

lig lust till studier och viss ungdomlig laga,
sa att jag i grund uppsattade ssven deras sam-
tal och undersoknirigar och pa enrum sagda
hemligheter; ehuru manga illasinnade mente,
att secundas icke 5gde latthet i spraket, och
att Aper, mera genom sina anlag och natu-
rens atgird, sn genorn undervisning och ve-

tenskaper, vunnit rykte i vahalighet. Ty se-
cundus saknade ej ett rent och sarnmantrangt
och tillrsckligt slytande sprak ; asvensom Aper,
6svad i den vanliga lardomen, snarare s6rak-
tade vetenskaper, an var med dem obekant,
llksom sksirdade han stsirre ara s5r stit och
ansttdngning, isall hans snille icke 5gde st6d
as nagra srsmmande yrkens hitrdde.

III. sedan vi saledes intradt i Maternus’

rutn, sunno vi lionom sittande med det ar-

iste i hdnderna, hvilket han dagen iorut ha-
de uppldst.

Da sade secundus ; Asskrdcka dig e], Ma-

ternus, illasinnades yttranden ifran att alska
de lorargelser, din kara Cato asladkommit?
Ellcr har du dersfre tagit dctta arhcte fram,
att sorgsalligare genomga det, och att, sedan
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du lemnat bort', hvad som kan ha gisvit an-
ledning sili vranga uttydningar, lata utkom-
nia en Cato, v&l icke Mttre, men likvsl me-

ra sdker?

Da svarade han: Du skall sa byad

Maternus varit skyldlg sig, och igenk5nna,
hvad du bort; och skulle Cato sorbigalt na-

got, sa skall Thyestes, vid ndsta. upplasning,
s3ga det. Ty denna tragedi bar jag redan
anordnat och bildat inom mig sjels. Och
ders6re bar jag bradt med detla asibetes ut-
gisvande, 16r att, sedan jag slnppit ett dldre
bekymmer, med hela min sj31 arbeta pa mitt
nya utkast.

Ar du sa alldeles icke matt pa dessa tra-
gedier, sade Aper;, att du asidosstter besatta
dig med tal och mals utsdrande, och s’6rn6-
ter din tid, se, nu med Thyestes, sasom ny-
ligen! med Medea, ehuru du kallas sili Fo-
rum as sa manga vdnners sa
manga coloniers och municipalstdders client-
skaper, med dem du knappast skulle med-
hinna, om du ock ej sjels tillskyndade dig ett
nytt besvar, och sallade Domitius och Cato,
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ciet vili sdga vara historier och de romcrska
namnen, ihop med Grekernas dikter.

IV. Och Maternus sade : Denna din strang-
het skulle g6ra mig sdrldgen, ora ej den strid,
vi tatt och ossa hast, s6r oss naslan 6sver-
gatt till en vana, Ty du upphor ej att an-

gripa och sdrsdlja skalderne, och jag, den
du s(5reviter i’5r sdrsumlighet i ulsdrande as
mal, har en daglig dlning 1 s6rsvai’ande, da
jag sdker rnot dig skydda skaldekonsten. sa
mycket stdrre ar min gladje, att oss erbju-
des en domare, som antlngen alkunnar s5r-
bud s6r mig att gora vers, elier, hvad jag redan
lange dnskat, dsven genom sitt anseende upp-
manar mig, att dsvergisva inskrdnktheten as
malen pa Forum, med hvilken jag mer dn
tillrdckligt satt svettas. och att dyrka denna
heiigare och h<5gre vdltalighet.

V. Jag ater, sade secundus, innan
Aper jasvar mig som domare, solja rattskas-
sens och sdrsynta domares plagsed, attudan-
bcdja sig sadana undersokningar, vid hvilka
endera parten har hos dem en pataglig 6s-
vervigt i ynnest. Ty hvern kanner ej det,
att savdl genom vdnskapens vana, som en
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istdndig sarnmanlelnad, ingen med mig ar

ndrmare ssirenad, an salejus Bassus, en 16r-
trafflig raan och sulldndad skald? Och an-

klagar man skaldekonsten, sa vet jag ingen,
som i rikare matt vore skyldig.

Bade salejus Bassus, sade Aper, kan
gilva sig tillfreds, och en livar annan, som

hyllar skaldekonsten och sangernas dra, da
han ej 5ger sdrmaga att bedrllva mal. Ty
sedan ja sunnit en skiljedomare i dennatvist,
skall jag ej tillata, att Maternus lar ssirsvar
genom det att han komraer i sallskap med
Aera; utan jag tilltalar honom ensam ins6r
Er, s6r det han, ehuru s6dd till en manlig
och sullkoranad vsltalighet, genom hvilken
han pa en gang kunde sorvdrsva sig vanner

och skydda dem, kunde upptaga i sitt be-
skydd nationer, omsatta rned sin vard pro-
vinser, 6syergisver ett studium

,
som al alia i

vart samhalle till sin nytta dr det fruktbaraste,
till sin vdrdighet det st6rsta

,
till rykte i sta-

den det vackraste, till namnkunnighe.t inom
hela herravdldet och bland alia solkslag det
mest lysande, som kan tdnkas. Ty, om alia
vara radflag och handlingar hora Idnkas es-
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ter nyttan s6r lesnaden, hvad skall vara sikra-
re, in att 6sva en konst, med hvilken du alltid
ir vipnad, s6r att fritt gilva beskarm at vin-
ner

, bistand at frimmande , riddning at isa-
rastadde, men astadkomma fruktan ocii skrick
bos asvundsmin och ovinner? en konst, hvars
krast ocb nytta man i lyckliga omstindigheter in—-
ser as andras skydd och vard : och boiae ater

egen sara, sa ar isanning pansaret eller svir-
det ej ett sastare virn i drabbningen, in val-
taligheten ffr den ankiagade ocb isarastaddeo r>

ir pa engang ett beskirm och ett vapen,
hvarmed han tillika kan sdrsvara sig ocii an-

salla, vid en domstol, eller i senaten, eller
inffr Fdrsten. Hvad annat var det, som E-
prlus Marcellus nyligen stolide sili virn sor
sig mot ssirbittrade radsherrar, in sin egen
viltalighet? Rustad och hotsull med den,till-
intetgjorde han Hilvidius’, vil med litthet ta-
lande, men o6svade och i sadana strider oer-

larna visdom. Jag siger ej mer om nyttan:
ty jag ffrmodar, att min Maternus alldeles
icke I denna dei imnar motsiga mig.

YI. Jag osvergar sili nsijet as en talares
viltalighet, hvars angenamhet man ersar icke
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s6r ett enda dgonblick, utan ndstan alia dagar
odi alia timmar. Ty dr val nagonting Ijusvare
s6r ett frilt och osdrdersvadt odi sdr ddla njut-
ningar danadt sinne, an att alltid se sitt hus sullt
odi besokt genom tlllopp as de xnest lysande
mdn, och att veta, att man g6r detta icke
s6r penningarne, eller barnlsisheten, eller s<5r
att bestrida nagon tjenst, utan s6r vae egen
skull? ja att desse barnldse och sfirmsigne och
mdktige merendels kornma sili en ung odi
sattig man, sor att sororda antingen sitt eget
eller sina vdnners dsventyrliga Idge? Gisves
det vdl nagon sa stor njutning as oerhsirda
dgodelar och betydlig inakt, som den

, att

skada gamla och alderstigna och as hela sta-

dens ynnest upphurna man, sorn, under h(5g-
sta 6sverflod pa alit, bekdnna, att de icke d-
ga det, som dr 'det bdsta? Och sedan hvilka
bdedsagningar och ulvandringar as solk i to-

ga! hvilket anseende pa elt offentligt stdlle!
hvilken vdrdnad vid domflolarne! hvilket n6-
je att sta opp och ti’dda fram bland tigande,
vanda sili en enda: 'att solket samias odi bil-
dar en krets as mottager intryo-
ket as bvarje; rdrelse, som talaren iklddt sig!
Jag uppraknar de talandes vanliga, och as-
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ven s6r okunniges 6gon stolida n6jen. Dc
mera ssirborgadc och blolt as talarne sjelsve
kdnda, dro vigtigare. Antingen han kommer
Iram med ett, utavbetadt ccsi osvertdnkt tal,
sa gisver det ett slags estertryckligbet och var-
aktlghet abn6jet, likasom at sjelsva sfredraget;

han icke utan bdsvan i sjdlen konjmit
fram med ett nytt och sarskt arbete, sa skdn-
ker sjelsva oron sitt 16rord at utgangen och
s6rs6tmar njutningen. Men till och med ut-

msrkt dr nojet as den osdrberedda djersbelen
och sjelsva os6rvdgenbeten. Ty dsven bos
snillet, Hksom pa marken, dr, oaktadt atskil-
ligt Idnge planteras och bearbetas, det llkdl
behagligare, sorn uppkommer as sig sjels.

VII. Isanning har jag, sor att bekdnna
om mig sjels, icke gladare ssirndtt den dag,
da breda purpmsirdmen rdcktes mig, eller
den, da jag, en man utan anor, och s6dd i
en alldeles icke gynnsarn stad, erh611 Qusstu-
ren, eller Tribunatet, eller Prdluren, an jag
sorn6ter dem, da det tiHales mig, att, ester
medelmattan as min ringa sirdighet i talande,
antingen med framgang sdrsvara en anklagad,
eller lyckligt ulsdra elt mal inlor Centumvi-
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rerne, cller ins6r Fsirsten skydda odi ffrsva-
ra sjelsva dessa Fdrstarncs Frigilne och Pro-
curatorer. Da tycker jag mig uppstiga 6sver
Tribunat ocb Praturer ocb Consulat, da in-
nehasva, bvad som ej glsves genom ett 6p-
pet bres, eller kommer med ynnest. Hvilket
rykte eller ber6m, vare sor hvad konst som

belst, kan jernffras med talarnes dra, bvilka
fro prisade icke blott i staden, bland sak-
sgande och dem, som besorja sina angelci-
genheter, utan ock bland min och ynglingar,
endast dessa hasva bade en rdtt art och ett
godt hopp om sig sjels? Hvilkas namn In-
pregla loraldrar s6rr i sinabarn? Hvilka ndm-
ncr den okunniga hopen och detta tunik- be-
kladda solk essare vid namn, da de ga sor-
bi, och utmdrkcr med slngern? Asven sx-am-
linpar ocb ullandningar, som redan i sina mu-O o 7

nicipal-stdder ocb colonier bsin dem omta-
las, esterfraga dem, sa snart de anlandt sili
staden, ocb astunda att kanna deras anlets-
di-ag.

VIII. Jag skulle vaga pasta, att denne
Eprlus Marcellus, om hvilken jagnyssnamn-
de, och Crispus Vibius —ty jag nyttjar liell-
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re nya odi sdrska exempel, dn asldgsna odi
lorgdtna — dro icke mindre kdnda i de ytter-
sta delar as jorden, dn i Capua eller Yercel-
li, der de skola vara ssidda. Odi delta 16-
retrdde gasvo hvarken at den ena eller den
andra dess trehnndra millioner sestertier —

eliuru de kunna anses basva koirmiit till sjels-
va denna formsigenbet genom vdltaligbetens
medverkan — utan sjelsva vdltaligheten : bvil-
kens allmakt och hlmtnelska krast isanning i
alia arbundraden med manga exempel adaga-
laggt, till bvilken h6jd al lycka man basva
kommit genom snillets kraster. Men dessa
dge vi, sasom jag osvansore sade, oss belt
ndra, ocb Idre kdnna dem ej derigenom, att
vi bore dem omtalas, utan skade dem med
vara 6gon. Ty ju ringare och lagre de s5d~
des, och ju indrkligare sattigdorn ocb brist
orngas dem i sodelsen, desto namnkunnigare
exempel dro de, ocb mera upplysande, s6r
att bevisa nyttan as en oratorisk vdltalighet;
sdvida de, utan sorord as borden, utan be-
sittning as agodelar, ingendera utmdrkt ssir
sina seder, den andra dsven soraktad sor sin
kroppsbeskassenbet, redan i manga ar varit
de 'maktigaste i sambdllet, och, sa lange de
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dertlll hade lust, de 16rsta pa Forum > mi > som
de ssirsta i Cdsar’s ynnest, g6ra och lataiallt*
och alskas as sjelsva Fsirsten med en slags
hsgaktning; emedan Vespasianus , denne \ 5rd-
nadsvarde aldrige och sa hossamme man,
lullkomligen inser, att vdl hans 6friga gunstlingar
stodja sig vid hvad de erhallssias honom sjels,
och hvarmed det sor honom ar Idtt ait raga
mattet och dsverhopa andra; rnen att Mar-
cellus och Crispus meds6rt till hans vanskap
det, som de icke erhallit as Fdrsten, och som

icke kan erhallas. Ett ganska litet rum bland
sa manga och sa stora s6rdelar intaga anor,
och paskrister och bildstoder; hvilka dock
llkasa litet soraktas, som rikedomen och mak-
tenj ty, isanning, man skall lactare sinna dens
som tadlar dem, sln den, som fflrsmar dem.
Med dessa bade hedersbelsiningar och utmdr-
kelser och dgodelar sinna vi saledes deras hus
unpsylida, som ifran bsrjan as sin ungdom
egnat sig at malen pa Forum och at taiekon-
stens studium.

IX. Ty skaldestycken och verser, psi
hvilka Maternus 6nskar anvanda hela sin les-
nad — deras har ndmligen hela vart tal hdrstutit


