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Opgavetekst   

Xenofon:  Erindringer (]ü%#�áí�´áñá�û-û# #  ñá#QÆá-#+) I, 2, 40-46. Tekstkritisk
udgave under den latinske titel “Commentarii”, E.C. Marchant, recogn.: Xenophon-
tis Opera omnia, 2. ed., tomus II  (Oxonii 1921, repr. 1955). – Oversat fra græsk af
Helmuth Schledermann.

Xenofon (430(?) - 355(?) f.Kr.) var en kendt græsk skribent. Den omtalte Perikles
(495(?) - 429 f.Kr.) var en berømt statsmand i Athen og onkel til og værge for
Alkibiades (450(?) - 404 f.Kr.). – Der er ikke grund til at antage, at nedenstående
dialog virkelig har været ført. I oldtiden var kravet til en forfatters dialoger kun, at
de kunne have fundet sted under hensyn til de egenskaber, man tillagde
personerne. – Xenofons portræt af den unge Alkibiades er ikke venligt. Alkibiades’
optræden her over for den ældre mand og værge er efter den tids opfattelse
uacceptabel, og Alkibiades’ senere liv og handlinger bliver også kraftigt fordømt
både af Xenofon og andre.

»Det fortælles om Alkibiades, at han endnu før han var tyve år gammel havde en
samtale om lovene med Perikles, der var hans formynder og den politiske leder i
staten.
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“Sig mig, Perikles”, sagde han, “kan du belære mig om, hvad en lov er?”

“Ja, det vil jeg tro”, svarede Perikles.5

“I himlens navn, så undervis mig”, sagde Alkibiades, “for hver gang jeg hører
om mænd, der roses for at være lovlydige, så forekommer det mig, at ingen for-
tjener den ros, hvis han ikke er klar over, hvad en lov er.”

“Det er ingen besværlig opgave, Alkibiades. Du vil vide, hvad en lov er. Alt det
er love, som det forsamlede folk efter forudgående prøvelse skriftligt fastlægger,10
hvorved det befaler, hvad der skal gøres og ikke gøres.”

“I den hensigt at man skal gøre det gode eller det slette?”

“Ved Gud, det gode og ikke det slette, unge mand!”

“Men hvis nu ikke folket, men – som det sker under et oligarki – nogle få mø-
des og skriftligt fastlægger, hvad man må. Hvad er så det?”15

“Alt, hvad statsmagten efter overvejelse bestemmer skal gøres, regnes for en
lov.”

“Og hvis nu en tyran, som hersker i staten, skriftligt fastlægger, hvad borgerne
skal gøre, er hans bud så også lov?”

“Også hvad en tyran som regent bestemmer om, hvad borgerne skal gøre, er20
lov.”

“Men vold og lovløshed, hvad er det, Perikles? Er det ikke, når den stærkere
ikke ved overtalelse, men med magt, tvinger den svagere til at gøre,  hvad der pas-
ser ham?”

“Det forekommer mig at være rigtigt”, indrømmede Perikles.25

“Når altså en tyran ikke har overbevist borgerne, men ved forordning tvinger
dem til noget, er det så lovløshed?”

“Det forekommer mig at være korrekt”, svarede Perikles, “og jeg tager i mig
igen, at det er en lov, hvad en tyran foreskriver uden overtalelse.”

“Hvad altså de få foreskriver de mange uden at have overbevist dem, men30
fordi de hersker, skal vi kalde det vold og magt eller ikke?”

“Jeg mener”, svarede Perikles, “at alt, hvad en tvinger en anden til at gøre
uden overtalelse, det være sig som officiel befaling eller ej, det er snarere vold end
lov.”

“Heraf følger vel så, at hvad hele folket foreskriver, når det hersker over de35
velhavende mennesker uden at have overbevist disse, så skal dette snarere kaldes
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vold end lov?”

“Nu skal jeg sige dig en ting, Alkibiades”, svarede Perikles, “i din alder var vi
også meget smarte til den slags spidsfindigheder. Vi øvede os i samme slags ord-
kløveri, som jeg synes, du gør nu.”40

Hertil sagde Alkibiades: “Jeg ville ønske, at jeg havde været sammen med dig
dengang, Perikles, dengang du var på toppen i disse spørgsmål.”«

SPØRGSMÅL

(1) Hvilke problemer drejer ovenstående diskussion sig om, og – (2) hvorledes
tackles disse problemer i teori og praksis af Europas demokratier siden 1600-tallet?

Ved bedømmelsen lægges særlig vægt på besvarelsens problemformuleringer og
argumentation.


