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iristoteles’s Statslære.
Anden Del.



Statslivet.
Begrebet af det bedste og fuldkomneste 

Statsliv.
Pol. VII, 1, 2, 3.

For at besvare Spbrgsmaalet om det bedste og fuldkom

neste Statsliv maae vi forst betragte Betingelserne for det 
bedste og fuldkomneste Menneskeliv og overveie, hvorvidt 
disse kunne overfores paa Statslivet.

Det bedste og fuldkomneste Liv er det lyksalige Liv. 
Naar man henforer alle menneskelige Goder til tre Klasser, 
de udvortes eller udenfor Mennesket værende, de legemlige 
og de aandelige, saa vil man let blive enig om, at den, der 
skal kaldes lyksalig, hos sig maa forene alle disse Arter 
af Goder.91 Derimod er man ikke enig i Bestemmelsen om 
til hvilken Grad og i hvilket indbyrdes Forhold disse Goder 
bor finde Sted. Mange ansee de ydre Goder, f. Ex. Rigdom, 
Magt og Ære, for at være de overgribendc Momenter i Lyk
saligheden. Men allerede Erfaringen synes at lære, at de 
ydre Goder snarere vindes ved de indre, aandelige end omvendt, 
og at det lyksalige Liv snarere falder i deres Lod, der ere 
rigt udstyrede med Forstandens og Hjertets Goder og jevut med 
de ydre, end i deres, der have fuldt op af do ydre, men ere 
tarveligt udrustede med z\ andens Goder. Naar vi dernæst 
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overveie, at de ydre Goder ere at betragte som Midler og 

Redskaber og som saadanne have deres Bcgrændsning, me
dens Aandens Goder som Maalet og øieinedct ere ubegrænd- 
sede, og overhovedet at Sjælens Goder maae have samme Værd 
i Forhold til de legemlige og ydre Goder, som Sjælen selv er 
afen hoiere Natur end Legemet og de udvortes Ting, saa vil man 
let indramme, at de aandelige Goder, Forstandens og Hjærtets 
Udvikling, udgjore det væsentlige og overgribende Moment i 
Lyksaligheden, ligesom vi jo alle ere enige I at tilskrive Gud
dommen Lyksalighed ikke formedelst nogen Rigdom af ydre 
Goder, men formedelst sig selv og sit Væsens Natur. Der er 
altsaa Forskjel mellem Lykke og Lyksalighed. Lykken, som he
roer paa ydre Goder, er Tilfældighedens Gave; men de aandelige 
Goder ere ophoiede over Tilfældets Magt. Alt dette gjælder 
ikke blot om det enkelte Menneske, men ogsaa om den hele 
Stat., Ogsaa dens Velvære og Lyksalighed er væsentlig be
tinget ved deus aandelige Tilstand, og det bedste og fuldkom
neste eller lyksaligste Liv baade for den Enkelte og den hele 
Stat er det, hvori Dyden er saaledes udrustet med ydre Hjæl
pemidler, at en kraftig Virksomhed til det Gode derved kan 

fremmes. At det samme Forhold tinder Sted for den Enkelte og 
det Dele, derom ere Alle enige. De, der sadte den Enkeltes 
Lyksalighed 1 Rigdom eller Ilerskermagt, ville prise den rige 
og mægtige Stat lykkelig, men de, der hos den Enkelte sætte 
Pris paa Aandens hoiere Fortrin, ville ogsaa betragte disse som 
Betingelser for Statens Lyksalighed. Naar vi nu altsaa ere 
enige om, at det aandelige og moralske Moment er den be
tydeligste Faktor i Lyksaligheden saavcl i den Enkeltes som i 
bele Statens Liv, træder det Sporgsmaal os imode: hvilket Liv 
der er at foretrække, det praktiske, udadvendte, hvis Maal er 
den storst mulige.Virksomhed og Indflydelse, eller det mere stille, 
indadvendte, kontemplative; thi disse ere de tvende væsentlige



Retninger, hvori de Menneskers Liv adskiller sig, der i det 
Hele have sat sig det Gode til Formaal.93 Her ere nu Menin
gerne meget delte. Nogle have den Anskuelse, at Stræben efter 
et despotisk Herredomme over sin Næste altid er uretfær
dig, Stræben efter politisk og statsborgerlig Magt derimod 
om ikke (uretfærdig, saa dog skadelig for selve den Her
skendes Fred og Lykke. Det modsatte Parti paastaaer, at 
kun det praktiske og politiske Liv er Manden værdigt; tbi 
kun det frembyder rig Lellighed til alsidig Udvikling og kraf
tig Virksomhed 1 alle Retninger. Dette overfores af Nogle 
saaledes paa Statslivet, at de sætte det hoieste Gode for 
Staten i en stærk udadgaaende Virksomhed, i Indflydelse paa 
og Heiredomme over Nabostater. Ja i mange Stater, som i 
Lakedaimon og i Kreta, er Opdragelse og Lovgivning aldeles 

jeregnet paa Krig og Erhvervelse af Herredomme over An- 
Ire. Men en saadan Stræben er aabenbar uretfærdig, og det 
<an ingenlunde være Statskonstens Formaal at tilveiebringe 
?n politisk Magt og Herredomme over Andre, hvis Retmæssig- 
ied og Billighed vi paa ingen Maade vilde anerkjende, naar 
let gik nd over os selv. Kun mod dem, der ved en klar 
Satnrbestcminel.se ere udkaame til en underordnet og slavisk 
Tilstand, kan man være berettiget til at anvenle Vold og 
Tvang. Altsaa maa en Stat vel træffe Foranstaltninger til Bor
gernes krigeriske Dannelse, men Krigenselv bor aldrig være 
Maalet; thi Maalet for Statslivet er, at Statén og dens Borgere 
kunne blive delagtige I en ædel Virksomhed og i den Lyk
salighed, som de ere istand til at nyde. lovrigt have begge 
de ovennævnte Parlier, 'af hvilke det ene foretrækker det 
praktiske, det andet det rolige Liv, til en vis Grad Ret i deres 
Paastande. Rigtigt er det, at det frie Privatliv er at foretrække 
for den despotiske Herskers Liv, men urigtigt at antage 
enhver Regjering for et despotisk Herredomme og saaledes 

Satnrbestcminel.se
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oversee Forskjellen mellem den borgerlige Regjering over Frie 

og den despotiske over Slaven Heder ikke er det rigtigt 
uden videre at foretrække det rolige Liv for det virksomme og 
handlende; thi Lyksalighed bestaaer i Virksomhed, og de Ret
færdiges og Forstandiges Handlinger have et ædelt og op- 
hoiet Maal. Dog tor den frieste og mest uhindrede Virksom
hed eller den hoieste Magt ingenlunde sættes som det ab- 
solute Formaal, der for enhver Pris skulde naaes; thi Herre
dommet kan ikke være retfærdigt, med mindre det er bygget 
paa en hol aandelig Overlegenhed; kun under dette Vllkaar er 
Herredommet paa den ene Side og Underkastelsen paa den 
anden billig og naturlig.

Ifolge hvad der i det Foregaaende er udviklet, maae vi 
altsaa sætte det praktiske og virksomme Liv som det bedste 
og fuldkomneste baade for den Enkelte og den hele Stat; 
men denp raktiske Virksomhed behøver ingenlunde altid at have 

en egentlig udadstræbende, til visse ydre Resultater forende 
Retning; den kan væsentlig være rettet paa den Handlende 
selv. Ogsaa Tænkning er en Handling, ja selv i den ydre, 
udadvendte Virksomhed tilskrive vi ikke saameget dem, der 

handle i det Udvortes og Materielle, den sandesto og egent
ligste Virken, som dem, der i Aandens Indre undfange Tan
ken og Planen. Saaledes er det ogsaa I Statslivet ingen
lunde nødvendigt at ansee de Stater for uvirksomme, som 
foretrække et roligt Liv og en mere indadvendt Virksom
hed; thi Staten er en omfattende Organisme, der tilsteder 
en stærk og levende indvortes Virksomhed. Ogsaa Guds 
og det store Verdenssystems Virksomhed er jo af en indvor
tes eller indadvirkende Natur.93
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Forudsætninger og Betingelser for et lyk
keligt Statsliv. Borgertail et. Landet

Størrelse og Beliggenhed.
Pol. VIL 4, 5.

Vi skulle nu fremstille de gunstigste Betingelser for et 
lykkeligt Statsliv, dog saaledes at vi ikke gaae ud fra overdrevne 
Forudsætninger eller overskride det Muliges Grændser. Vi 
begynde med Folkemængde og Land. Disse ere nemlig at be
tragte som det Stof og Materiale, hvori Statsmanden og Lov
giveren ligesom en Kunstner skal arbeide, og som altsaa 
maa være tilstede i passende Kvantitet og Kvalitet. Den al
mindelige Mening gaaerud derpaa, at den lykkelige og velud
styrede Stat bor være stor; men her maa Begrebet af Stor
ked noget nærmere tages i Betragtning; thi deler ikke saa- 
meget Beboernes Antal, det her kommer an paa, som den 
Kraft og Dygtighed, hvormed Staten fonnaaer at løse sin Op
gave. Men om man end vilde tage Mængden i Betragtning, 
saa kan det dog ikke være hvilkensomhelsl Mængde (thi der lin

des jo altid en Masse Slaver, Indvandrede og Fremmede) 
men Mængden af dem, der virkelig udgjore organiske Dele 
af Staten. Kun af en Mængde saadanne Elementer dannes 
en stor Stat; hvor der derimod findes en stor Masse af Dag- 
leierc og fattige Arbeidsfolk, men et ringe Antal veludrustede 
Krigere, der findes bioten folkerig Stat, men en meget fol
kerig Stat lader sig, hvad ogsaa Erfaringen lærer, vanskelig 
holde 1 god Orden; thi at bringe Orden ind i et stort Ohaos, 
i en omfattende Masse overgaaer i Reglen de menneskelige 
Kræfter; det er Guddommens Værk, som styrer den hele Ver
densorden. Det Skjonneste vilde vel være en stor og tillige 
velordnet Slat; men Staternes Størrelse have et vist naturligt 
Mani og en Begrændsning, ligesom Dyrs og Planters og alle ved
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Konst frembragte Gjenstandes; hvad der enten er altfor stort 
eller altfor lidet, vil aldrig have sin naturlige og ejendomme
lige Kraft. Saaledcs vil ogsaa en Stat med et altfor lidet 
Folketal ikke kunne være selvstændig eller sig selv nok, hvad 
dog en Stat bor være; men har don for mange Indvaanere, 
da vil den være vanskelig at overskue og bestyre. Alt- 
saa inaa en Stat nodvcndlg forst omfatte et Samfund, som 

er tilstrækkelig stort til at danne en selvstændig og afsluttet 
borgerlig Forbindelse; dernæst kan den i Størrelse vistnok 
gaac ct godt Skridt videre, men dog ikke uden Maal og 
Grændse. Ilvor Grændsen er at finde, viser Erfaringen. Sta
ten paalægger nemlig saavel deRcgjerendc som de Rpgjerede 
visse Forretninger og Pligter. Den Regjerendes Kald er 

det at ordne de offentlige Anliggender og at domme. Men 

for at kunne afgjore Retsforhold og fordele Statens Forvalt
ning efter Fortjeneste maae Borgerne kjende hinanden.94 

1 modsat Fald vil det see maadeiigt ud med Retskjendelser 
og Embedsbesæltelser, som nødvendig mane faac Vilkaarligheds 
og Tilfældigheds Karakter i en meget folkerig Stat. Frem
deles vil det i en saadan blive let for Fremmede og Indvan
drede at sætte sig i ulovlig Besiddelse af Borgerretten, uden 
at Forbrydelsen bliver bemærket. Den bedste Bcgrændsning 
for et Stat bliver altsaa det storst mulige Folketal til at 
danne et selvstændigt og afsluttet, men derhos overskueligt 
Samfundsliv.

Omtrent paa samme Maade forholder det sig med Statens 
Territorium. Dette bor ved sine Frembringelser tilfredsstille 
Indvaanernes Fornødenheder og sikkre Statens Selvstændighed 
og følgelig være af det Omfang og den Beskaffenhed, at det 
tilsteder Borgerne et sorgfrit,, for personligt Arbeid fritaget 
og umådeholdende Fordringer opfyldende Liv. I militær Hen
seende maa det frembyde Hindringer for en indtrængende



Fjende uden at lægge Indvaanerne Vanskeligheder i Velen 

for Udgangen. I alle Retninger maa det tilstede en let Passage 
og beqvem Kommunikation. Hovedstaden maa have en gun
stig Beliggenhed baade fra Land- og fra Sosiden, saaledes 
at den baade for militære Operationers og for Handelens og 
Transportens Skyld frembyder en let Forbindelse med alle 

Punkter af Landet. Om Sostæders Beliggenhed er tjenlig 
eller ikke for Vedligeholdelsen af den lovlige Orden, er et 
omtvistet Sporgsmaal.04 Thi Mange antage, at den stærke 

Tilstrømning af Fremmede, som ere fødte og opdragne under 
andre Skikke og Love, og den store Menneskemasse, der sam
ler sig i en saadan By, ingenlunde er gavnlig til den gode 
og lovmæssige Ordens Bevarelse. I andre Henseender derimod 
er Beliggenheden ved Soen gunstig saavel for Landets Sik
kerhed som for dets rigelige Forsyning med Fornødenheder. 
Stadens Forbindelse med Land og So skaffer den baade 
lettere Undsætning i Tilfælde af fjendtligt Angreb og frembyder 
bekvemmere Leilighed til at gaae offensiv til Værks mod Fjen
den ; desuden letter en saadan Beliggenhed saavel Indførsel 
af Landets Fornødenheder som Udførsel af dets Overflod (thi 
dertil bor Statens Handel indskrænke sig, skjondt rigtignok 
enkelte Stalcr for Gevinstens Skyld aabne en Handelsplads 
for alle Nationer95). Lettest turde saavel de her nævnte 

Fordele opnaaes, som Uleiligheden og Farerne undgaaes, hvis 
Havne og Ankerpladse havde en saadan Beliggenhed, som vi 
finde 1 flere Lande, at de hverken stod i umiddelbar Forbin
delse med Hovedstaden eller vare langt fjernede derfra. De 
maatte da befæstes og sikkres ved Mure og andre Forsvars- 
anstalter, og de Græmlser, inden hvilke Omgang og Samkvem 
med Fremmede kunde finde Sted, maatte fastsættes ved Lov
bestemmelser 97. En passende Sømagt bor Staten have, for 
at den kan indtage en værdig Stilling til Nabostaterne og 
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benytte sine Kræfter til Vands ligesom til Lands. Størrelsen 
af en saadan Somagt beroer paa Statens Vilkaar. Vil den ind
tage en politisk betydende og indflydelsesrig Plads, saa maa 
Magten ogsaa 1 denne Retning staae 1 tilsvarende Forhold til 
dens Virkekreds. Den store Folkemasse, der sædvanlig op- 
staaer af en betydelig Somagt, er unodvendig; thi Sosolda
terne9B, som udgjore den egentlige Krigsstyrke og have Be
falingen til Sos, ere frie Borgere og bestaae af de samme, 
som tjene til Lands; men af Matroser og Rorkarle vil der 
være et tilstrækkeligt Antal, naar man har Periolker og Mark
arbejdere i behoiig Mængde.

Landets Fordeling i Statseiendom og
• Pr ivateien d o m.

Pol. Vil, 9.

1 Fordelingen af Landgebetet maa man gaae ud fra den 
Grundsætning, at Besiddelsen ingenlunde, saaledes som Nogle 
mene, bør være fælleds, undtagen forsaavidt der ved velvillig 
gjeusldig Meddelelse kan opstaae en Art af frivilligt Fæl
ledsskab, og dernæst at ingen af Borgerne maa savne en an
stændig Velstand. Da det nu efter en almindelig Mening, som 
ogsaa vi dele, er gavnligt, at der i en velordnet Stat tindes 
Syssitier eller fælleds Bespisning for alle Borgere, men 
disse bor bestrides af Staten, fordi det ikke er let for de 
fattige Borgere at tilveiebringe de dertil fornødne Midler, og 
da fremdeles Bekostningerne ved den offentlige Gudsdyrkelse 
bor overtages af Staten, saa er det nødvendigt, at Statens 
Gebet deles i to Dele, hvoraf den ene er Statsgods, den an
den Privatelendom. Stalsgodset bør anvendes til Udgifterne 
ved Kultus samt Syssitierne. Den private Besiddelse bor atter 
være delt i to Dele, hvoraf den ene ligger ved Grændscn af
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Landet, den anden i Nærheden af Hovedstaden. Enhver bor 

have to Grundstykkcr, nemlig et af hver af disse tvende Arter. 
Paa denne Maade bliver dels Besiddelsen lige fordelt, dels faae 
Alle lige Interesse i Landets Forsvar mod fremmede Stater. 
De, der dyrke Landet, bor helst være Slaver, som hverken 
alle hore til samme Stamme eller ere af modigt og heftigt 
Temperament, der gjor dem tilboielige til Opsætsighed ; i Man
gel derpaa maa man benytte indvandrede Fremmede af 
lignende Naturel. Disse Arbeidere maae dels være Statens 
deis Privates Livegne. Slaverne bor behandles vel, og Ud
sigten til Frihed bor staae dem aaben som Lon for god Tje
neste.

Hovedstadens Beliggenhed og Anordning. 
Pol. VII, 10, 11.

Om Stadens Beliggenhed med Hensyn til Land- og So
forbindelsen er der allerede talt. Et andet vigtigt Punkt, hvor
til der bor tages Hensyn, er Sundheden. De Stæder, der ligge 
paa en Skraaning mod østen og ere udsatte for østenvinden, 
ere de sundeste, og dernæst de, der ligge mod Norden; tbi 
de have en mildere Vinter99*). Af militære Hensyn bor Sta
den være bygget saaledes, at Udgangen bliver let for Bebo
erne, men Adgangen vanskelig for en Fjende, samt at der 
er et tilstrækkeligt Antal Kilder og rindende Vande ; i Mangel 
derpaa maa der indrettes et betydeligt Antal Cisterner til at 
optage Regnvandet, forat Borgerne i Tilfælde af en Afspær
ring i Krigstid ikke skulle udsættes for Vandmangel. En god 
Beliggenhed og godt Vand er ogsaa af hoieste Vigtighed for 
Sundheden; thi Vand og Luft som de Gjenstande, vi i størst 
Mængde og hyppigst bruge til Legemets Behov, have en væ
sentlig Indflydelse paa Legemets Sundhed. Derfor bor en
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omhyggelig og betænksom Statsbestyrelse, hvor der Ikke findes 
Kilder i rigelig Mængde, og ikke alt Vand er af god Beskaf
fenhed, foranstalte en Adskillelse mellem det, der brnges til 
Næring, og det, som kan anvendes til andet Brug. Hvad de 
befæstede Punkter augaaer, da beroer deres Beskaffenhed og 
Indretning for en Del paa Regjerlngsforfatnlngen. Saaledes 
egner en Akropolis (et højtliggende Citadel) sig nærmest for 

en oligarchlsk eller monarchisk Statsform, etjevnere befæstet 
Terrain for et Demokrati; for Aristokratiet passe sig bedst 
flere enkelte faste Punkter. Med Hensyn til Anordningen af 
de private Huse da er den nyere (den Hippodamiske99 b) Me- 

thode, at Staden ved Gader bliver vel gjennemskaaren og aaben, 
i andre Henseender den behageligste og tjenligste, men til 
den militære Brug er den ældre Methode den hensigtsmæs
sigste, idet en angribende Fjende derved vanskeligst kan finde 
sig tilrette og aabne sig en Udvei af Byen. Derfor bor man 
stræbe at forene begge Methodcr, saa at der tages Hensyn 
baade til Byens Sikkerhed og dens Skjonhed. Den Mening, 
at Slæder bor have deres Værn i Indvaanernes Tapperhed, 
men ikke i Mure, beroer paa en forældet Anskuelse, som 
Erfaringen tilstrækkelig bar gjendrevet 100 tt. Vel skal man 

under almindelige Forhold helst soge sin Fjende i aaben Mark, 
men i Tilfælde af en stor fjendtlig Overmagt kan del være 
nødvendigt at soge Beskyttelse bag Vold og Mur, og derfor 
er det af Vigtighed at sorge for disses størst mulige Sikker
hed og Fasthed især i vore Dage, da Skndvaaben og Belci- 
rlngsmasklncr ved nyere Opfindelser ere bragte til en saa 
stor Fuldkommenhed. Ligesaagodt som at lade Staden uden 
Mure kunde man sørge for, at Landet laae ret aahent og be
kvemt for fjendtlige Indfald, og jævne de høiere Punkter eller 
ogsaa undlade at omgive Privat bygninger med Mure, for at 
Beboerne kunde lære at stole paa sig selv. Men det er
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vel at erindre, at de, der beboe befæstede Byer, efter Bebag 

kunne benytte sig af disse Beskyttelsesmidler eller lade det 
være, medens de, der beboe en aaben By, ikke have noget 
saadant Valg. Mnrene bor man opforc saaledes, at de bande 
kunne tjene Staden til Prydelse og til Sikkerhed mod fjendt
lige Angreb, navnlig mod den nyere Tids Opfindelser i denne 
Retning; Bgesaa omhyggeligt man har været betænkt paa 
at opfinde Midler til Angreb, ligesaa ivrigt bor man paa den 

modsatte Side arbelde paa at udtænke kraftige Forsvarsan
stalter. Overhovedet vil en Fjende ikke engang saalet falde 
paa at angribe Folk, som have sat sig i en god og dygtig For
svarstilstand.

De til den otfentlige Kultus henherende Bygninger og de 
vigtigste Syssitier for Auctoriteterne ,00b bor have en fælleds 

Plads, undtagen forsaavidt et Lovbud eller et Orakeludsagn 
skulde gjore det nødvendigt at give et Tempel et særeget 
Sted. En saadau Plads maatte have en til sin Bestemmelse 
passende fri og ‘holere Beliggenhed. Andre Syssitier kunde 

anbringes paa Fæstningsmurene og tillige tjene til Vagthuse. 
Noget lavere end det til Templerne bestemte Sted kan man 
anlægge et saadant Torv, som man i Thcssalien kalder et 
frltTonr10,a3: et saadant, hvor der ingen Handel maa drives, 
og hvor Bondcr og Arbeldsfolk ikke tor komme, uden naar 
de kaldes af øvrigheden. Det vilde være passende, hvis 
ogsaa de Ældres Gymnasier (Bygninger, bestemte til Legems
øvelser) fik deres Plads paa dette Sted. Der bor nemlig være 
særegne Gymnasier for de forskjellige Aldere,ogi de Yngres 
Gymnasier bor enkelte øvrigheder være tilstede for at holde Alt 
i den behörige Orden. En særegen Plads bor Handelstorvct 
have, hvorhen der med Bekvemhed kan bringes Varer saavel fra 
So- som fra Landvejen. De Øvrigheder, der have med Handel og 
Vandel, med Retsplejen og lignende praktiske Forretninger at
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bestille, bor have deres Forsamlingssteder I Nærheden af Han
delstorvet. Derimod bor Præsterne have deres Syssilier i 
Nærheden af de til helligt Brug bestemte Bygninger.

En lignende Anordning bor ogsaa finde Sted i Landdi
striktet. Ogsaa der maa øvrigheden, som benævnes Forst
og Landinspektorer, have de fornødne Vagtsteder og Sys
sitier. Fremdeles bor Templer dels for Guder dels for Heroer 
være fordelte omkring paa Landet. Men det er ufornodent 
her at gaae videre ind paa Detailien af disse Ting, hvis Van
skelighed ikke ligger i Theorien, men i den praktiske Ud
førelse l01b.

Statens væsentlige Bestanddele, Beboer
nes Stænder og Klasser.

Pol. VII, 7, 8.

Ligesom man i alle naturlige Tilværelser bor skjelne
mellem det, der udgjor en virkelig organisk Bestanddel af 
en Gjenstand, og det, uden hvilket den ikke kan bestaae, 
saaledes er det klart, at man ogsaa i Statsorganismen ikke 

bor betragte Alt, hvad Staten ikke kan undvære, eller alle 

Betingelser for dens Tilværelse som egentlige Dele af samme. 
Thi alle virkelige og organiske Bestanddele, hvad enten de 
indtage lige Rang, eller den ene er den anden underordnet, 
maae nødvendig have en vis Enhed, et fælleds Maal. Men 
naar af tvende Ting den ene er Middel, den anden Hensigt, saa 
have de Intet tilfælleds, uden at den ene virker, den anden 
modtager. Saaledes er f. Ex Forholdet imellem et Værktol 
og det Værk, der dannes. Dette er Hensigten, Værktoict er 
Midlet. Derfor behover Staten vel Besiddelse som et Værktol 
eller Redskab til sin Existcns, men Besiddelsen udgjor ikke 
nogen virkelig Del af Staten. Det Samme gjælder natur-
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ligvis om den Besiddelse, der bestaaer i levende Væsner og 
Personer. Heller ikke disse udgjore nogen organisk Bestand
del af Staten, der er et Samfund af Lige, Iivis fælleds 
Maal er det bedste og fuldkomneste Liv, som bestaaer i Lyk
salighed eller en kraftig og uhindret Udo velse af Dyden. Vi 
ville da nu undersøge alle de nødvendige Betingelser for 
Statens Tilværelse; thi dette vil naturligvis ogsaa lede os 

til at finde, hvad der er at ansee for virkelige, organiske 
Dele af Staten. Den forste Betingelse er, hvad der horer tii 
Næring, dernæst Konster og Ilaandværker (tlii det menneske
lige Liv behøver mange Redskaber), dernæst militær Styrke, 
som baade behøves til Statens indvortes Regjering, for at den 
kan sætte sin Villie igjennem mod de Ulydige, og til Værn 

mod udvortes Fjender, endvidere en vis Rigdom paa materielle 
Midler til Statens egne Fornødenheder og Krigsudrustninger, 
fremdeles Besørgelsen af Gudstjenesten, den saakaldte Kultus, 
og endelig et Organ til at lede Statens Anliggender og 

bedømme Borgernes indbyrdes Retsforhold. Disse ere alt- 
saa de Retninger, i hvilke enhver Stat maa udfolde sin Virk
somhed; thi Staten er ikke en uordentlig Masse, men et 
ordnet, afsluttet og selvstændigt Samfund til et høiere øie- 
meds Opnaaelse; men findes der Mangler i hvilkensomhclst 
af de ovennævnte Retninger, saa gaaer Selvstændighedens Karak
ter tabt. Der maa allsaa gives en tilstrækkelig Mængde af Ager
dyrkere, Konstnere og Ilaandværkere, en kampdygtig Styrke, 
en Klasse af velhavende Borgere, som bidrage til at bestride 
Statsudgifterne, og endelig et Antal af Præster samt af Mænd, 
der afgjore Sporgsmaalene om Statens Interesser og domme 
i Borgernes indbyrdes Stridigheder.

Nu bliver Sporgsmaalet, om alle Borgere skulle have Del 
i alle disse Forretninger, eller om en særegen Klasse skal 
besørge hver enkelt af dem, eller om nogle Dele skulle besørges
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af særegne, andre af Alle. Den forskjellige Besvarelse af detle 
Spørgsmaal danner forskjellige Statsforfatninger. 1 Demo
kratiet have Alle Ret til Deltagelse i Alt; i Oligarchiet er 
det Modsatte Tilfældet. Da nu Statens Maal er det lyksalige 
Liv, men dette væsentlig beroer paa Statens moralske Ud
vikling, saa er det klart, at i den bedst styrede Stat, der maa 
besidde absolut og ikke blot betingelsesvis dygtige og gode 
Borgere, kunne disse hverken leve som Arbeidere og Ilaandvær- 
kere eller som Kræmmere og Smaahandlere; thi et saadant Liv 
er nædelt og modsætter sig den moralske Dannelse. Men hel
ler ikke Markarbeidere kunne udgjore Borgerklasscn i en saadan 
Stat102; tbi Borgerne behove Frihed for detstrænge person
lige Arbeide for at kunne naae en høiere Udvikling og opoffre 
sig til politisk Virksomhed. De Klasser, der mest vise sig som 

organiske Dele af Staten, erc allsaa den, der værner om 
Laudet, og den, hvis Kald det er at raadslaae om Statens 

Interesser og afgjore Retssporgsmaal. Der sporges nu, om 
disse Virksomheder skulle adskilles fra hinanden eller til
deles de Samme. Svaret bliver: paa en vis Maade de Samme, 
paa en anden Maade Forskjellige. Forsaavidt nemlig enhver 
af disse Virksomheder kræver særegne Egenskaber, den ene 
Kraft, den anden Klogskab, maae de udfores af Forskjellige; 
men forsaavidt som det er utænkeligt, at de, der ere i Besid
delse af Magten, og paa hvem det beroer, om Statsforfat
ningen skal bestaae eller ikke, bestandig skulle Onde sig 
i en underordnet Stilling, maae de tillægges de Samme. Del 
bliver allsaa Resultatet, at man Indrømmer de Samme begge 
Arter af Statsvirksomhed, dog Ikke til samme Tid, men efter 
Alderens naturlige Medfor, eftersom der hos Ungdommen lindes 
større Kraft, men hos de Ældre en mere udviklet Forstand. 
En saadan Fordeling er retfærdig; thi hver Part faaer, hvad 
der tilkommer den. Ogsaa Grundefendommen maa være 1
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de Sammes Hænder; thi Borgerklassen maa leve I Velstand; 
men disse cre Borgere. Arbeidere og Dagleiere derimod udgjore 
ingen egentlig Del af Staten, og dette gjælder om enhver Klasse 
af Mennesker, hvis Kald det ikke er at udvikle aandelig Dygtig
hed og Kraft; thi disse ere’de væsentligste Betingelser for Lyk
salighed; men Lyksalighed bor være Statens Maal ikke for 

en enkelt Del af Borgerne, men for det hele Borgersamfund. 
Som Folge heraf bor Grundbcslddelsen være i disses Hænder, 
medens Agerdyrkulngsarbeidet foretages af Slaver eller Bar
barer eller Perioikerl03. Nu staaer blot Præstestanden 
tilbage; men dens Stillinger ogsaa Indlysende. Det bor 
naturligvis være Borgerne, som bestyre Gudsdyrkelsen. Men 

da Borgerklassen bestaaer af to Dele, den vaahcnførende og 
den beraadslaaende, og det er passende, at de, der paa 
Grund af Alderdom have maatiet opgive de andre Forret
ninger, udhvile sig i Gudernes Tjeneste, saa bur man over
drage disse at sysselsætte sig med Gudsdyrkelsen. Det 
bliver altsaa de vaabenforende og beraadslaaende Klasser 
(som tillige have Grundbesiddelsen under Hænder og besorge 
den offentlige Kultus), der ere at ansee for Statens organiske 
Bestanddele og dens egentlige Kjærne; de øvrige Klasser 
danne de nødvendige Betingelser for Statens Tilværelse 
uden at udgjore virkelige Elementer af dens Væsen.

En saadan politisk Inddeling i Klasser og Adskillelse 
mellem de agerdyrkende og vaabenforende Beboere af Staten 
er en allerede i ældre Tider kjendt og praktisk udfort Stats
indretning 104.

Borg ern es Naturel.
Pol. VII, 6.

Vi ville nu nærmere undersøge, hvilken naturlig Beskaf
fenhed lios Borgerne dér er tjenligst for Staten. Dette
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Sporgsmaal ville vi lettest kunne besvare ved at kaste el 
Blik paa de mest ansete belleniske Staler og de øvrige 
Folkeslag, der boe paa Jorden. De Nationer, som beboe de 
koldere Egne i Europa, besidde Gemyt og Mod i rigeligt Maal, 
men kun ringe Forstandskraft og Kunstdygtighed. Derfor ere de 
vel frie, men nden ordnet Samfundsliv og uden Evne til at 
beherske deres Naboer. Asiens Beboere besidde Forstands
kraft og intellektuel Dygtighed, men mangle Gemyt og Mod. 
Derfor leve de i Slaveri og Underkastelse. Men ligesom det 
hellenlske Folk i lokal Henseende boer midt imellem de nord
lige og sydlige Folkestammer, saaledes forener det begges 
Fortrin og udmærker sig baade ved Forstandens og Gemyt
tets Kraft. Derfor er det frit og nyder en god borgerlig 
Forfatning og vilde være istand til at herske over Alle, hvis 
det udgjorde én Stat. lovrigt finder det samme Forhold atter 
Sted imellem Hellenerne indbyrdes. Nogle have en mere 
ensidig Natur; hos andre finde vi en passende Blanding og et 
harmonisk Forhold mellem begge disse Retninger af den men
neskelige Natur, Forstanden eller den intellektuelle Kraft paa 
den eneSide oglljærtct, Sindet, Gemyttet paa den anden.105 
Det er altsaa indlysende, at de, der ere vel udrustede I begge 
disse Henseender, Jettest ville kunne opnaae den ædleste poli
tiske Dannelse, og naar Nogle sige, at Statens Vogtere 106 
bor være »venlige mod Bekjendte, men barske eller glubske 
mod Ubekjendte,« saa er det netop Gemyttets Kraft, der baade 
er Kilden til Kjærlighed og indgiver Mennesket Sands for 
Frihed og Uafhængighed og Lyst til Herredomme. Dog er 
det hellcr ikke rigtigt at forlange, at man skal være glubsk 
mod Ubekjendte; thi saaledes bor man ikke være mod Nogen, 
og ædle, hoihjærtede Mennesker ere ikke haarde og barske 
undtagen mod dem, af hvem de forurettes,
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Borgernes Udvikling og Dannelse. Maalet 
og Midlerne i Almindelighed.

Pol. VII, 12, 13.

Efter at have seet, hvorledes Borgerne i den bedste Stat 
maae være udstyrede af Naturen, skulle vi nu nærmere under
søge, hvad der fra Lovgiverens og Statens Side er at gjore 
for at udvikle og uddanne dem saaledes, at de blive skikkede 
til at naae deres Bestemmelse. Da nu det Gode overalt 
beroer paa tvende Ting, den ene, at Maalet og øjemedet er 
rigtig fastsat, den anden, at man véd at Unde de rette Mid
ler, saa maa det i enhver Kunst og Videnskab være vor 
Opgave at bestemme Maalet og Midlerne. At et lyksaligt 
Liv cr Maalet, hvorefter Alle tragte, er en afgjort Sag; men 
medens Nogle virkelig naae det, ere Andre ikke istand der
til, fordi enten de ydre Omstændigheder eller dcres egen 
naturlige Beskaffenhed ikke ere heldige. Thi det lyksalige 
Liv behøver ogsaa visse ydre Betingelser, og det saameget 
mere, i jo ringere Grad den indre Faktor er tilstede. An
dre derimod ere vel udrustede med ydre Goder, men feile 
strax fra Begyndelsen 1 at vælge det rette Maal. Da vi nu 
have stillet os den Opgave at betragte det bedste og fuld
komneste □: det lyksaligste Statsliv, saa bor vi noget nølere 
oplyse Begrebet af Lyksalighed. Denne bestaacr, som det i 
Ethikcn cr oplyst107, i den uhindrede absolute Virksomhed 
i det Skjonne og Gode. Denne Virksomhed viser sig navn
lig i Anvendelsen og Brugen af Livets Goder; thi vel vil 
den Dydige ogsaa vide rettelig at bruge og behandle det, 
vi kaldcr Onder, som Fattigdom, Sygdom og Lignende, men 
Lyksalighedens Virksomhed viser sig i Brugen af det Mod
satte. Derfor antage ogsaa Mange, at de ydre Goder ere 
Aarsag til Lyksalighed, ret som om man vilde mene, at

2
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Instrumentet i høiere Grad end Kunstfærdigheden var Aarsag 
til en ren og skjon Musik. Det er nu heraf indlysende, at 
der til et lyksaligt Statsliv kræves, at visse Goder forefindes, 
men andre tilveiebrlnges af Lovgiveren. De ydre Goder maae 
vi ønske os af Lykken. Dyden derimod er ikke Lykkens, 
men den fornuftige Indsigts og Villiens Værk. Statens Dyd 
beroer paa deres Dyd, der have Andel i Slatsstyrelsen; inen 

efler den af os fastsatte Bestemmelse have alle Borgere Del 
i Statsstyrelsen. Det bliver følgelig det væsentlige Sporgs- 
maal: hvorledes ledes Borgerne til Dyd og Moralitet? Dyd 
og Moralitet beroer paa tre Momenter: Natur, Tilvænnelse og 
Fornuft108. Af Naturen afhænger vor Fodsel som Menne
sker, dernæst ogsaa vor Sjæls og Legemes oprindelige Beskaf
fenhed eller de naturlige Anlæg. Disse kunne Imidlertid ved 
Tilvænnelse baade forandre sig til det Bedre og til det Siettere. 
De øvrige Dyr leve efler Natnrtilskyndelscr, i ringere Grad 
ogsaa efler Tilvænnelse, men Mennesket tillige efter Fornuften, 
som ban ene er i Besiddelse af; thi ban kan gjore Meget 
baade mod Naturdrift og Tilvænnelse ifølge den Erkjendelse, 
at det saaledes er rigtigst. Hvorledes nu de af Naturen bor 
være beskafne, som lettest og bedst skulle lade sig danne 
og behandle af Lovgiveren, er I det Foregaaende udviklet; 
det øvrige er Opdragelsens Værk, som dels bcstaacr i Til
vænnelse, dels i Undervisning.

Inden vi dog gaae videre ind paa Undersøgelsen om 
Opdragelsens Væsen og Beskaffenhed maa dens Maal noget 
noiere fastsættes. Da nemlig ethvert politisk Samfund bc- 
staaer af Herskende og Beherskede, sporge vi først, om 
disse Klasser skulle være adskilte eller de samme hele 
Livet Igjennem; thi derpaa vil Opdragelsen for en Del beroe. 
Dersom der nu gaves tvende Menneskeklasser, hvoraf den ene 
baade aandelig og legemlig var den anden saa hoit overle-
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gen, som Gaderne og Heroerne antages at staae over Menne
skene, saa er det klart, at denne Klasse engang for alle 
burde have Regjeringen. Men da dette ikke er Tilfældet, er 

det indlysende, at Alle vexelvis maae regjerc og regjeres; 
thi Uge bor have lige Rettigheder, og den Statsforfatning 
kan i Længden ikke bestaae, som i sit Princip indeholder en 
Retskrænkelse. Tvende Klasser, hvoraf den ene skal herske, 
den anden adlyde, har dog Naturen selv dannet, nemlig de Ældres 
og de Ingres. Her tager Ingen det fortrydelig op, at han 
bliver behersket, eller finder sig for god dertil, især da han 
selv engang vil komme til Roret, naar han opnaaer den 

behorige Alder. Paa denne Maade kan man baade sige, at 
de Samme regjere, og tillige, at det er Andre. Dertil bor nu 
ogsaa Opdragelsen tage Hensyn; thi den, der godt skal byde, 
maa forst lære at lyde, som Ordsproget siger. Herredomme 
er, som vi ovenfor have seet, af en doppelt Art, enten til 
Bedste for den Regjerende eller for de Regjerede, enten det 
despotiske Herredomme eller Herredømmet over frie Menne
sker. Dog er det, der foreskrives de Adlydende af begge 
Klasser, undertiden ikke forskjelligt i Sagen selv, men blot 
med Hensyn til Hensigten. Saaledes er det anstændigt, at 
der paalægges de Fribaarnes Bom mange Arbeider, der i sig 
selv synes at tilhore Tjenere; thi med Hensyn tildet Anstæn
dige kommer det Ikke saamegel an paa Handlingerne selv 
der udfores, som paa deres Maal og øiemed. Da vi nu have 
seel, at den regjerende Borgers og den gode Mands Dyd er 
den samme, saa bliver det Lovgiverens Opgave at udfinde, 
hvorledes Menneskene blive gode, eller ved hvilke Bestræbelser 
og Beskæftigelser dette Maal lader sig naae. Sjælen har to 
væsentlige Virksomheder (Dele), af hvilke den ene er den 
fornuftige, den anden ikke i sig selv er fornuftig, men istand 
til at opfatte og modtage Fornuftens Bud. Paa disse Sjæ-
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lens Virksomheder beroc tie Dyder, Ifølge hvilke et Men
neske kaldes godt. Hvilken af disse Retninger der nærmest 
betegner Maalet, er ifolge det Forcgaaende ikke vanskeligt 
at afgjorc. Baade i Naturen og i Konstcns Værker er nemlig 
altid det Lavere til for det Iloicres og Bedres Skyld; men 
det Fornuftige er det Hoieste og Bedste. Fornuften er efter 
vor Betragtningsmaade af en doppelt Art, dels praktisk, dels 
theoretiskloa. Hver af disse Sider har sin eiendommelige 
Virkekreds, og ligeledes licr gjældcr den samme Sætning, 
at Enhver bor vælge det hoieste Maal, som han er Istand til at 
naae. Paa samme Maade deler det hele Liv sig i Arbeide og 
Ro, i Krig og Fred, ogal Virksomhed sig i den, der er rettet 
mod det Nødvendige og Nyttige, og den, der er rettet mod det 
Skjonne. Heri finder atter det samme Forhold Sted, som det. 
vi for nævnede ved Sjælen og dens Virksomheder, nemlig at 
Ro, Fred og det Skjonne betegner Maalet, medens Arbeide, 
Krig og det Nødvendige betegner Midlet og det Underordnede. 
Alt dette har nu Statsmanden at tage i Betragtning under 
Lovgivningen, saavel hvad vi have udviklet om Sjælens for
skjellige Virksomhedsyttringcr og deres Betydning og Værd, 
som om de forskjellige Retninger, i hvilke Menneskenes Liv 
og Handlinger dele sig, og disses indbyrdes Forhold. Saale- 
des bor Borgerne vel gjores dygtige til Arbeide og Krig, 
men i endnu hoiere Grad til et fredeligt og roligt Liv; deres 
Virksomhed bor kunne bevæge sig i Retningen af det Nød
vendige og Nyttige, men endnu mere i Retningen af det Ædle 
og Skjonne. Mod dette Maal bor de ledes baade i deres 
Barndom og i enhver Alder, der behøver Dannelse og Ud
vikling. De Hellener, hvis Statsforfatninger gjælde for de 
bedste, og de Lovgivere, der have grundet disse, have ikke 
tilbørlig havt deres Hine henvendte paa det hoieste Maal eller 
beregnet Lovene og Opdragelsen paa alle Dyder, men ensU 
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dig og fra et lavere Standpunkt have de blot benvendt deres 
Opmærksomhed paa de Dyder, der syntes dem nyttige og 
fordelagtige. Samme Anskuelse have de Skribenter lagt for 
Dagen, som ved at lovprise den lakedaimoniske Forfatning 

yttre deres Beundring for det af Lovgiveren betegnede Maal, 
der aldeles er rettet paa Herskermagt og Krig. .Men en 
saadan Mening gjendrives let saavel ved Erfaringen som ad 
den theoretiske Vei. Man beundrer den lakedaimoniske Lov
givning og Statsopdragelse, fordi Folket derved opnaaede et 
udbredt Herredomme, attsaa paa Grund af dens Følger; 
men nu da Lakedaim onierne ikke mere ere i Besiddelse af 
Magten, fore de ikke noget lykkeligt Liv og have følgelig 

efter denne Anskuelse ikke nogen god Forfatning; thi man 
kan jo dog ikke antage, at de, medens de endnu uhindret 
betjene sig af den samme Lovgivning, frivilligt skulde have 
opgivet det lyksalige Liv. Ogsaa er det i sig selv en urigtig 
Anskuelse, at Lovgiveren bør sætte saa stor Pris paa Magt 
og Herredomme over andre Folk; thi Regjcring over frie 
Mennesker er ædlere og staaer i nærmere Forbindelse med 

Dyden end den despotiske Herskermagt. Fremdeles medfø
rer denne store Lyst til Herredomme over Naboer ofte meget 
mislige Folger, idet den bos Borgerne selv vækker Tilboie- 
Hghed til at tragte efter Herredømmet i deres egen Stat, 
saaledes som Lakonerne beskyldte Pausanias110 for. Altsaa 
er den Grundsætning at opdrage Borgerne til Krig og Iler- 
skermagt hverken statsklog, gavnlig eller i sig selv rigtig; 
thi det er Lovgiverens Opgave at indpræge Menneskene de 
samme Grundsætninger som gavnlige baade for den Enkelte 
og for hele Staten. Følgelig bor Borgernes krigerske Øvel
ser ikke have det Formaal at undertvinge dem, der Ikke 
fortjene det, men først Ikke selv al blive undertvungne, der
næst at vinde et Hegemoni til Bedste for de Regjercde, men
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ikke et despotisk Herredomme, og endelig som nerskere at 
rcgjere dem, der virkelig efter deres Natur fortjene at 
beherskes. Men at Lovgiveren bor betragte Fred og Ro som 
Maal og øiemed for den hele Lovgivning — baade den, der 
angaaer Krigsvæsnet, og den ovrige — det er en Sandhed, 
som baade er indlysende for Fornuften og godtgjores ved 

Erfaringen; thi de fleste saadanne Stater, hvis Lovgivning er 
beregnet paa Herskermagt, holde sig opreiste ved Krig, men 
gaae til Grunde, saasnart de have naaet Herredømmet; de ruste 
ligesom Sværdet i Fred; men deri er Lovgiveren Skyld, som 
ikke bar opdraget og dannet dem til at leve et fredeligt og roligt 
Liv. Da nu Menneskene saavel i Samfundslivet som hver for 

sig have det samme Maal, og Begrebet af det bedste Menneske 
og den bedste Stat beroer paa de samme Bestemmelser, saa 

er det altsaa klart, at de Dyder, der gaae ud paa Fredens og 
Rolighedens Tilstand, børpleies i Staten; thi, som vi før sagde. 
Freden er Krigens, Roligheden Arbeidets og Bestræbelsens Maal. 
Men til de Dyder, der ere gavnlige for det rolige og fredelige 
Liv, høre baade saadanne, hvis nærmeste Virkekreds er det 
rolige og kontemplative Liv selv, og saadanne, hvis egentlige 
Skueplads er det urolige, udadvirkende Liv. Thi der gives 

mange nødvendige Forudsætninger for at kunne leve i hyggelig 
Ro. Derfor bør der i Staten flndes baade Selvbeherskelse og 
mandig Kraft og Udholdenhed; thi, som Ordsproget siger, Ro 
er ikke til for Slaver, og de, der ikke forstaae mandig at 
gaae Faren imode, blive let en angribende Fjendes Slavcr. 
Mandig Kraft og Udholdenhed kræves nærmest til det virk
somme Liv, Forstand og Tænkning til det rolige, Selvbeher
skelse og Retfærdighed til begge Livsforhold og snarest til det 
fredelige Liv; thi Krigen tvinger ofte til at udvise Retfærdighed 
og Selvbeherskelse, men Nydelsen af Lykke og fredelig Ro 

forleder let til Overmod. Altsaa trænge de, der synes at være
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de lykkeligste og som i rigeligt Maal nyde alle de lovpriste 
Goder og Herligheder, de der, som Digterne sige, leve paa 
de Saliges øer111, allermest til Tænksomhed, Retfærdighed 

og Selvbeherskelse. Det Samme er Tilfældet med Staten, 
naar den skal fore et ædelt og lyksaligt Liv; thi det er en 
Skam for den at vise sig brav og dygtig i nrolige og kri
geriske Tider, men under Fred og Ro at lægge en slavisk 
Tænkemaade for Dagen. Derfor bor en Stat ikke ove Dyden 
paa den Maade som Lakedaimonierne; thi disse adskille sig 

ikke deri fra andre, at de ikke ansee det Samme for det 
hoicste Gode, men deri, at de antage, at dette snarest lader 
sig opnaae ved en enkelt Dyd. Da vi nn altsaa have vist, 
at Fredens Dyder ere de holeste, saa skulle vi nu undersoge, 
hvorledes disse erhverves. Der er i det Foregaaende paavist, 
at dertil kræves Naturanlæg, Tilvænnelse og Fornuft. Hvilke 
Naturanlæg der kræves, er allerede udviklet. Nu skulle vi 
undersoge, om Opdragelsen bor tage sin Begyndelse med 
Fornuften eller med Tilvænnelsen. Disse bor nemlig staae 
den noleste indbyrdes Harmoni; thi det er muligt, baade at 
Fornuften kan tage feil af det rette Maal, og at man kan 
vildledes ved Tilvænnelsen. Nu er det vist, at I enhver orga
nisk Udvikling det lavere Trin har sit Maal i et hoiere, som 
atter afgiver Begyndelsen til en ny Udvikling mod et endnu 
hoiere Maal. Men Fornuften og Aanden er vor Naturs liol- 
este Maal113. Altsaa bor vor hele Udvikling, øvelse og Tll- 
vænnelsc gaae i denne Retning. Fremdeles ligesom Sjæl og 
Legeme ere to, saaledes adskille vi ogsaa i Sjælen, som 
ovenfor er paavist, tvende Sider, den ufornuftige og den for
nuftige, og hver af disse har sin Virksomhed, nemlig Begjæ- 
rlng og Tænkning; men ligesom Legemet i sin Fremtræden 
gaaer forud for Sjælen, saaledes gaaer ogsaa den ufornuf- 
Nge Side forud for den fornuftige. Dette viser sig ogsaa
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klart; thi Sindsbevægelse og Yillie, Atlraa og Begærlighed 

kommer frem hos Barnet kort efter dets Fodsel; men For
nuft og Tænkning fremtræde forst ved den fremskridende 
Udvikling. Altsaa bor Omsorg for Legemet gaae forud for 
Omsorg for Sjælen; dernæst kommer Omhu for Begjæringen; 
men Begjæringen udvikler man for Fornuftens Skyld; Lege
met pleier man for Sjælens Skyld.

Opdragelsens Begyndelse. De physiske 
Betingelser for Slægtens Udvikling.

Forældrene.
Pol. VIL 14.

Naar nu altsaa Omsorgen for Opdragelsen skal begynde 

med de physiske Betingelser for Slægtens Velvære, har Lov
giveren forst at paasee, at Forældrenes 113 Alder ikke staaer 
i altfor stor Indbyrdes Disharmoni (hvilket desuden let kau 
blive en Kilde til ægteskabelig Tvist og Uenighed), dernæst 
at Borgerne hverken blive altfor langt tilbage for deres For
ældre i Alder eller staae dem altfor nær. I det forste Til
fælde kunne hverken Bornene nyde den tilborlige Understot- 
lelse af deres Forældre eller Forældrene den tilborlige Tak 
og Gjengjæld fra Bornenes Side; i det andet Tilfælde 
formindskes Ærbodigheden, og der kunne let opstaae Mis- 
forstaaelser med Hensyn til Formuens Bestyrelse. Endelig 
maa det paasees, at Bornene selv erholde den bedst mulige 
legemlige Udvikling. Da nu Grændsen for Frugtbarhedens Tid 
for Manden i Almindelighed regnes til det 70de og for Kvin
den til det 50de Aar, og da paa den anden Side for tidlige 
Ægteskaber heller ikke kunne ansees for gavnlige, saa turde 
omtrent det 18de Aar for Kvinden og det 37te for Manden 
ansees for passende til at indgaae Ægteskab, idet denne Alder
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baade I legemlig Henseende er den kraftigste og mest blom
strende og tillige stiller de eventuelle Borns Alder i et pas
sende Forhold til Forældrenes. Hvad Aarstiden angaaer, da 
turde Vintertiden være den hensigtsm<Tssigste, ligesom den 
er den sædvanligste. Forældrenes legemlige Beskaffenhed 
bor være saaledes, som det er tjenligest for Borgere □: hver
ken dannet ved konstmæssige Athletovelser, som have et gan
ske særeget, men ikke noget almindeligt mod Sundhed eller 
borgerlig Dygtighed rettet Maal, eller berovet sin Smidighed 
og Lethed ved Overanstrængelse, altsaa vel udviklet ved 
Kræfternes øvelse, men hverken slovet ved svært og grovt 
Arbeide eller uddannet ved en ensidig Konstdressur. Moderen 
bor under Frugtsommelighedens Periode hverken savne le
gemlig Bevægelse eller nærende Kost. Det forste kan Lov
giveren bevirke ved at foreskrive en daglig Gang til de 
Guders Templer, under hvis Beskyttelse Fødselen staaer. 
Fremdeles trænger hun til aandelig Ro og Fjernelse af Alt, 
hvad der stærkt paavirker Sindet.

Barnet i den tidligste Alder 
Pol. VII, 15.

Efter Fodselen ere Næringsmidlerne af Vigtighed. Saa- 
vel Dyrenes Liv som de Nationers Brug, der lægge Vind paa 
en kraftig og paa Krigen beregnet Legemsudvikling, viser, at 
Melkespiser ere tjenlige I den tidligere Alder. Ogsaa legem
lig Bevægelse er gavnlig for Born. Fremdeles er det nyttigt 
for Sundheden meget tidlig at vænne Børnene til at taale 
Kulde. Derfor bruge mange Nationer at dyppe de spæde 
Boru i en Flod; andre at forsyne dem med meget ringe 
Beklædning, f. Ex. Kelterne. Ogsaa er Børnenes pbysiske 
Beskaffenhed just paa Grund af sin ejendommelige Varme let
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at vænne til at udholde Kulde. Overhovedet er det bedst 
strax fra Begyndelsen og paa en jævnt fremskridende Maade 

at vænne Børnene til alt det, hvortil de bor væunes. I den 
følgende Tid indtil det 5te Aar (en Tid, som hverken bor 

anvendes til Undervisning eller til anstrængende Arbeide for 
ikke at hindre Legemets Væxt) bor Barnet have saamegen Be
vægelse, som der behoves for at forebygge Træghed og Sløv
hed, og denne Bevægelse bor tilvejebringes saavel ved andre 
Beskjæftigelser som ved Lege. Legene bor hverken være af 
en uædel Natur eller anstrængende eller slappende. De For
tællinger og Sagn, som Born i den Alder hore, bor ogsaa 

være en Gjenstand for de øvrigheders Opmærksomhed, der 
kaldes Paidonomer eller Opsynsmænd ved Børneopdragelsen; 
thi alt Sligt bor bane Vel for de senere Livsinteresser og 
Beskjæftigelser. Derfor bor Legene i Almindelighed gaae ud 
paa en Fremstilling af senere alvorlige Livsforhold. Derimod 
er det urigtigt at forbyde Born Skrig og Græden. Dette 
bidrager nemlig ti) Udviklingen og tjener til en Slags Motion 
for Børnene. Fremdeles bor man agte paa den Maade, hvor- 
paa Bornene tilbringe deres Tid, og især paasee, at de saa- 
lidet som muligt ere blandt Slaver. Denne Alder indtil det 
7de Aar maa nødvendig tilbringes i Forældrenes Hus, og 
det bor allerede da være magtpaaliggende at holde alt Uæ
delt borte fra Børnenes Gine og øren, ligesom det over
hovedet er Lovgiverens Pligt saavidt muligt at fjerne al smud
sig og upassende Tale; tbi Lethed og Tilboielighed til uan
stændig Tale ligger ikke langt borte fra Gjerningen. Tilla
der Nogen af dem, der ere frie, men endnu ikke nyde den 
Ære at tage Del i Syssitierne, sig noget Saadant, da bor 
han tugtes saavel med Æresstraffe som med korporlig Rev
selse, men den, der er over den Aider, bor tugtes med Æres- 
stralfc paa Grund af sin slaviske Tænkemaade. Ligesom uan-
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stændig Tale forbydes, saaledes bor man ogsaa fjerne alle 
uanstændige offentlige Fremstillinger for øiet eller øret. Dog 
maae undtages visse Dele af Gudstjenesten, hvor Lovene til
stede storre Frihed i saa Henseende114; men i saadanne 
Tilfælde tillade Lovene dem, der ere Len mere fremrykket 
Alder, at tage Del i Gudstjenesten baade paa egne og paa 
Kvinders og Borns Vegne. Men de Yngre bor ikke fremstille 

sig som Tilhorere og Tilskuere ved Spottedigte eller Kome
dier, forend de naae den Alder, bvor det tillades dem at del
tage i offentlige Maaltider og Drikkelag, og hvor det forudsæt
tes, at den opnaaede Dannelse og Modenhed sikkrer dem mod 
de mulige skadelige Folger af saadanne Fremstillinger. Da 
det er af stor Betydning, af det forste Indtryk bliver rent 
og ædelt, bor vi bolde alt Slet og navnlig alt moralsk Slet og 
Lastefuldt langt borte fra den spæde Alder. Naar nu Bornene 
have naaet det 5te Aar, bor de i de tvende paafolgende 

Aar være Tilhorere ved den Undervisning, hvori de siden 
skulle optræde som Deltagere. Der gives tvende Alderstrin, 
efter hvilke Undervisningen nodvendig maa deles, nemlig fra 

det 7de Aar indtil Mandbarhedsalderen og atter fra denne 
indtil det 2 i de Aar. Forst ville vi nu undersoge, om der 
overhovedet skolie opstilles visse Bestemmelser angaaende 
Opdragelsen, dernæst om det er hensigtsmæssigt at overlade 
Opdragelsen til Staten eller at lade den være en Privatsag, 
saaledes som det nu er Tilfældet i de fleste Stater, og en
delig hvorledes Opdragelsen bor indrettes.

Den egentlige Opdragelse i Almindelighed. 
Pol. VIII, 1.

At Omsorgen for Ungdommens Opdragelse er en vigtig 

Gjenstand for Lovgiverens Bestræbelser, er udenfor al Tvivl.
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Mangel paa Opmærksomhed i denne Henseende geraader altid 

Staten til Skade; thi Borgernes Liv maa svare til Statens ejen
dommelige Beskaffenhed. Borgernes særegne ethiske Karak
ter danner Statsforfatningen fra Begyndelsen og opretholder 
den siden. Et Fremskridt i den ethiske Udvikling har et for
ædlet Statsliv til Folge. Til alle Evner og Færdigheder gives 
der en forberedende øvelse og Dannelse; altsaa maa der ogsaa 
gives en saadan til Udøvelsen af borgerlig Dyd; men da 
hele Staten har et fælleds Maal, saa bør ogsaa Opdragelsen 

være én og samme for Alle, og altsaa Omsorgen derfor of
fentlig og ikke, som det nu er sædvanligt, privat og over
ladt til Enhvers eget Godtbefindende; thi i det, som sigter 
til et fælleds Maai, bor ogsaa øvelsen være fælleds. Heller 
ikke bor man troe, at nogen Borger tilhorer sig selv; men 

alle tilhore Staten; thi enhver udgjør en Del af Staten, men 
Omsorgen for hver enkelt Del sigter efter Naturens Bestem
melse tii Omsorgen for det Hele. I denne Henseende have 
Lakedaimonierne fulgt den rette Vel115. Altsaa bor Ungdom
mens Opdragelse være offentlig og en Gjenstaud for Lovgiv
ningen. Men hvad er Opdragelse? Derom ere ikke Alle 
enige. Først er man uenig om de Undervisningsgjenstande, 
der bedst skulle fore til Dyd og et lyksaligt Liv. Heller 
ikke er det klart, om man nærmest skal virke paa det Intel
lektuelle eller det Moralske hos Mennesket. Med Hensyn til 
Undervisningsgjenstandene er Sporgsmaalet, om man skal øve 
det umiddelbart praktisk Nyttige eller det, som forer til Dy
den, eller lægge Vind paa de høiere Videnskaber, og spørges 
dcr, hvad der fører til Dyden, er man heller ikke derom 
enig; thi da ikke Alle forbinde det samme Begreb med Dy
den, kan man naturligvis heller ikke være af samme Me
ning om den Vei, som forer dertil.
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Und er visnings gj cos tand c. 
Pol. VIII, 2.

Blandt de forskjellige praktisk nyttige Gjenstande maa 
aabenbart lære de nødvendige, dog ikke alle, men kun saa- 
danne, som erc passende for det fribaarne Menneske, saa- 
danne, som ikke sløve og afstumpe Sjælen og Legemet for 

et høiere og ædlere Liv eller gjore Sindet og Tænkemaaden 
ufri og lav, saaledes som hvad der horer til det simplere 
Haandværks- og Dagleierarbeidc. At lægge sig efter de æd- 
lere Videnskaber passer sig til en vis Grad for den frie 

Mand; men et meget dybtgaaende og anstrengende Studium, 
der vil drive det til Virtuositet, er ogsaa misligt; thi det 
medfører let noget Ensidigt og Svækkende for Sjæl og Le
geme 116a. De sædvanligste Gjenstande, hvori Ungdommen op
læres, ere Sprogundervisning, Gymnastik, Musik og, som Nogle 

ville. Tegning. Sprog- og Tegneundervisning anbefales især 
som nyttige for det praktiske Liv, Gymnastikundervisning som 
den, der forer til mandig Kraft og Mod; om Musiken gives 
der tiere Anskuelser, som siden nærmere skulle betragtes116b.

Fortsættelse. Især om de gymnastiske 
Øvelser.

Pol. VIII, 3, 4.

Da vi nu have sect, at Undervisning ved Tilvænnelse 
bor gaae forud for den Undervisning, der virker paa Forstan
den, og at Legemet maa udvikles tidligere end Sjælen, saa 
er det indlysende, at Børnene først bor henvises til øvelser 
i Gymnastik og Brydning, af hvilke de forste udvikle Legemet 
paa en vis Maade, de sidste gjore det skikket til kraftig Virk
somhed. Af de Stater, der for Tiden især staac i Ry for 
at interessere sig for Ungdommens Dannelse, gaae nogle
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især ud paa at udvikle en athletmæsslg Konstfærdighed, der 
skader Legemets Udseende og Væxt, andre, som den lake- 
daimoniske, paa at fremkalde en raa, vild og dyrisk Tapper
hed. Og dog bor, som ovenfor er vist. Opdragelsen ikke 
være rettet paa Udvikling af en enkelt og heller ikke netop 
af denne Egenskab; men sæt, at man just vilde opstille 
denne som Maalet, saa er endda dette ikke den rigtige Vei; 
(bi hverken blandt Dyr eller Mennesker sce vi det sande Mod 

hos de vildeste og voldsomste, men snarere hos de rolige og 
lovemæssige Karakterer. Der gives ogsaa mange Nationer, 
der ere tilbolelige til Rov og Mord, roen dog ikke ere tappre. 
Selv Lakedaimoniernes krigeriske Fortrin i sin Tid vare 1 
Granden roere en Folge af Mangel paa Rivaler i Bestræbel
sen for physisk Uddannelse end af denne Uddannelses egen 

Fortrinlighed; nn staae de tilbage baade i gymnastisk øvelse 
og i krigerisk Dygtighed. Det er altsaa det Skjonne og ikke 

det Raa og dyrisk Vilde, som bor herske i Ungdommens le
gemlige Uddannelse; ellers sloves det boiere og ædlere Sind 

hos Borgeren, naar man blot vil afrette ham til en enkelt 
Art af statsborgerlig Virksomhed og selv heri ikke vælger 
den rette Maade.

Indtil den mandbare Alder bor foretages lettere gymna
stiske øvelser, og man maa afholde sig fra Tvangsdiæt1,7a 
og alle sværere Arbeidcr og Øvelser for ikke at skade Le
gemets Væxt og Kraft. At dette kan blive Tilfældet, derfor 
har man et historisk Vidnesbyrd deri, at man blandt Seir- 
herrene ved de olympiske Lege knn vil finde to eller tre, 
der have seiret baade som Born og som Mænd11Tb, fordi de 
nemlig ved altfor anstrængende øvelser som Born have svæk
ket Legemets Siyrke. Men naar 3 Aar efter Mandbarheds- 
aldereu ere opolfrede til andre Undervlsningsgjeuslande, da 
re det passende at anvende den følgende Tid til sværere
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Anstrængelser og Tvangsdiæt. Men det er ikke rigtigt paa 
én Gang at arbeide anstrængt med Aand og Legeme; thi 
disse Anstrængelser modarbeide hinanden ifølge deres Natur 
og hindre hinandens Virksomhed.

Fortsættelse. Især om Musiken. 
Pol. VIII 2, 3, 4, 5, 6, 7.

De Fleste lære nnomstunder Musiken for Fornoielsens 
Skyld, men de Gamle regnede den med som en integrerende 
Del af Opdragelsen, fordi Naturen selv kræver, at vi ikke 
blot skulle vide at virke og arbeide paa en rigtig Maade, 
men ogsaa at nyde Fred og hyggelig Ro paa en skjon Maade. 
Vi have seet i det Foregaacnde, at Livet deler sig i Arbeide 

og Strid paa den ene Side og Ro og Fred paa den anden, 
og at det Sidste er at betragte som det Forstes sande Maal. 
Der opsiaaer nu det Sporgsmaa), hvad man skal give sig af 
med undci Nydelsen af Ro og Fred. Dette kan umulig være 
Leg; tbi da maatte Leg være Livets Maal. Snarere kan Leg 

benyttes under Arbejdstiden; thi Arbeidet, som medfører 
Møie og Anstrængelse, kræver Hvile som et Lægemiddel 
mod Kræfternes Slappelse, som en Lettelse og Vederkvægelse; 
men Fred og Ro indesluttet i sig selv Nydelse og et lyksa
ligt Liv, som ikke kan være den Arbejdendes Lod; thi man 

arbeider for at naae et Maal, som altsaa ikke er tilstede; 
men Lyksaligheden er selv et Maal, der ikke er forbunden 
med Møie og Besvær, men med Nydelse. Denne Nydelse er 
vel ikke én og samme for Alle, men Enhver bestemmer den 
efter sin individuelle Natur; de Bedste og Ædleste vælge den 
bøieste og skjonneste Nydelse. Det er da klart, at visse 
Dele af Undervisningen og Opdragelsen bor sigte til 
denne høiere og ædlere Livsnydelse under Fred og Rolighed,
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og at disse ædlere Dele ar Undervisningen ere til for 

deres egen Skyld, medens de Dele, der forberede for det 
arbejdende og virksomme Liv, tjene til et andet Maals Op- 
naaelse. Derfor optoge ogsaa de Gamle Musiken som en 
Del af Opdragelsen, ikke som en Nodvendighedssag, heller 
Ikke for Nyttens Skyld som Sprogundervisningen, tildels ogsaa 
Tegneundervisningen (tbi denne bar ogsaa sin praktisk nyt
tige Side), heller ikke saaledes som den gymnastiske Under
visning, som et Middel til at befordre Sundhed og physisk 
Styrke. Ingen af disse Virkninger har Musiken. Der bliver 
da kun tilbage, at Musiken har sin Betydning som en hoiere 
og linere Livsnydelse under Fred og Ro, som Middel til en 
forædlet Tilværelse, saaledes som den virkelig ogsaa anvendes 
og allerede af Homer klart betegnes118.

Det er altsaa vist, at der gives en Dannelse, der bor 
bibringes de Unge, ikke fordi den er nyttig eller nod- 
vendig, men fordi den er skjou og ædel. At dette for
holder sig saaledes, derom have vi et Vidnesbyrd fra vore 

Forfædre i det fra dem arvede Undervisningsstof; thi Musi
ken er af denne Beskatrenhed. Selv om de nyttige Under- 
visningsgjenstande er det klart, at de ikke læres alene for 
den praktiske Nyttes Skyld. Saaledes læres Læsning og 
Skrivning ikke blot af denne Grund, men som Betingelsen 
for at erhverve sig en hoiere Dannelse. Saaledes har 
Undervisning i Tegning heller ikke et blot praktisk og paa 

det Nyttige rettet Maal, men den meddeles snarere for at 
aabne Oiet for den Skjonhed, der aabenbarer sig i Former. 
Overbovedet sommer det sig ikke for ædle og fribaarne Men
nesker bestandig blot at have det Nyttige som Maal for Oiet.

Men vi ville gaae noget dybere ind i den forhen berorte 
Undersogclse om Musiken. Der sporges nemlig, hvad Kraft 
den egentlig har, og i hvad Hensigt den skal drives, om det
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er for Morskabs og Vederqvægelses Skyld, ligesom Vin og 
Sovn, eller man skal antage, at Musiken bidrager til den 
sædelige Dannelse, idet den paa en vis Maade indvirker paa 
Sjælen, ligesom Gymnastiken paa Legemet, nemlig ved at vænne 

ostil at glæde os paa den rette Maade, eller om den bar sit 
Værd som en boiere og ædlere Livsnydelse under Fredens 
og Rolighedens Tilstand. At den ikke skal læres for For- 
noielsens Skyld som en Leg, er klart; tbi det er ikke nogen 
Leg, men tvertimod et med Moie forbundet Arbeide at lære 
den; men ligesaalidet kan den boiere og ædlere Livsnydelse 
tillægges Born; tbi dertil ere Born ikke modne119. Men, 
kunde man sige, maaskee lære Børnene den, for at den kan 
tjene dem til Morskab som Mænd. Forholder imidlertid Sagen 

sig saaledes, hvorfor skulle de da selv lære at udøve denne 
Kunst og ikke noies med at modtage og nyde den ved 
kunstnerisk Udførelse af Folk af Faget, der dog maae kunne 
bringe det til langt større Fuldkommenhed? Dette Samme 
gjældcr iovrigt ogsaa, forsaavidt man vil lære Musiken for 
den ethlske Dannelses eller for den ædlere Nydelses Skyld.

Spørge vi da nu om, i hvilket af de tre øicmed Musi
ken bor læres, saa turde det være rigtigst at svare: i dem 
alle. Leg og Morskab søges for Hvilens Skyld, men Hvilen 
maa nødvendig være behagelig; thi den tjener som et Læge
middel mod den Ulyst, som kommer af Anstrængelse. Ogsaa 
den kølere Livsnydelse bor ikke blot gaae ud paa det Ædle 
og Skjonne, men ogsaa paa det Behagelige; tbi Lyksalighe
den beroer paa begge disse Momenter; men Musiken er i 
bøi Grad behagelig baade som Instrumental- og Vocalmusik. 
Det vil altsaa være hensigtsmæssigt i Musiken baade at søge 
et Bidrag til den høiere Lyksalighed eller en ædel Kunstnydelse 
under Livets Ro og Hvile og tillige en Morskab og Veder- 
qvægelse fra Anstrængelse. Disse to Begreber forvexies
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undertitlen paa Grund af cn vis Indbyrdes Lighed. — Vi 
komme nu til Musikens ethiske Karakter og Indvirkning paa 
Sjælen, som paa dette Sted nærmest angaaer os. Aten 
saadan Indvirkning linder Sted, lærer Erfaringen. Navnlig 
sees det af Olympos’s Sange130, der efter Alles Dom sætte 
Sjælen i en begeistret religiös Stemning. Ved at bore 
karakteristiske Kompositioner hensættes vi i en dertil svarende 
Stemning, selv hvor Musiken virker ene uden Understøttelse 
af Ordet. Da nu Dyden bestaaer i at glæde sig. elske og 
afskye paa den rette Maade. saa gives der Intet, som det 
er vigtigere at tilegne sig ved Tilvænuelsc og Undervisning end 
den rigtige Dom og den rette Glæde over gode Sæder og 
skjonne Handlinger. Nu fremstille der sig 1 Rbythmc og 
Melodi uærbeslægtede Billeder af Vrede og Blidhed, af man
dig Kraft og Selvbeherskelse og overhovedet af alle lignende 

og modsatte ethiske Stemninger og Bevægelser. Dette lærer 
Erfaringen, idet tilsvarende Følelser og Stemninger ved Mu
siken vækkes hos os. Men at vænne sig til Følelse af Lyst 
og Ulyst over Afbildninger ligger nær ved at sætte sig i 
det samme Forhold til de virkelige Gjenslande 13L De andre 
Gjenstande Tor Sandsning indeholde ikke nogen saadan ethisk 
Karakter og Virkning, f. Ex. det. der opfattes ved Følel
sens eller Smagens Sands. Dog er det til en vis Grad Tilfældet 
med det, der opfattes ved Synet; men Former og Farver 
kunne dog blot afgive visse ydre Tegn og Mærker paa det 
Ethiske, medens Musiken er el umiddelbart Udtryk af det 
Ethiske, et lyrisk Udbrud af en indre Bevægelse ,37a. Selve 
Tonarternes Natur afficerer os paa forskjællig Maade, idet on 
Tonart har en klagende, en anden en blod og vemodig, en 
tredie en alvorlig og mandig, en fjerde en ildfuld og hegei- 
strende Karakter1330. Ligeledes have Rhythmerne en for

skjællig Karakter, nogle cn roligere andre en bevægeligere.
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og »af disse atter nogle en simplere eller raacre, andre en 

ædlere. Kan da nu Musiken virke paa en bestemt Maade i 
ethisk Retning, da bor den ogsaa anvendes 1 Opdragelsen. 
Desuden passer Undervisning i Musik godt for Ungdommen; 
tbi de Unge underkaste sig ikke gjærne en Anstrængelse, 
der ikke indeholder noget Behageligt; men Musiken borer 
efter sin Natur til det Behagelige. Overhovedet finder der 
et Slægtskab og et indre Forhold Sted mellem Sjælen og Toner 
og Rhythmer. Derfor paastaae nogle Philosopher, at Sjælen 
er Musik, andre, al den i sig indeholder Musik122c. —

Et andet Sporgsmaal er, om man skal lære Musiken 

ved selv at ove sig i Sang og Behandling af Instrumenter 
eller ikke. I denne Henseende er det at bemærke, at man op- 
naacr en langt anden Dannelse ved selv at gaae ind paa Tingen 
end ved blot at forholde sig modtagende; thi det er umuligt 
eller dog meget vanskeligt paa en saadan blot passiv eller 
receptiv Maade at vinde en selvstændig Dom, Desuden af
giver denne Undervisning en nyttig Beskjæftigclse og Syssel
sættelse for de Unge. Hvad der passer sig eller ikke passer 

sig for de forskjællige Aldere, er det ikke vanskeligt at be
stemme, og ligesaalidet at besvare dem, der mene, at Musi- 
kens Udøvelse er noget professionelt og haandværksmæssigt; 
thi eftersom Hensigten egentlig er at uddanne sig til at nyde 
og bedømme Konsten, saa bør man i sin Ungdom give sig 
af med den praktiske Udøvelse af Musiken, men i en mere 
fremrykket Alder opgive denne, medens man beholder den i 
sin Ungdom ved Undervisning erhvervede Evne til rigtig at 
vurdere og nyde del Skjounc. Med Hensyn til den Indvending, 
som tages af det Professionelle og Haandværksmæssige, loses 
ogsaa Knuden let ved at lage i Betragtning, indtil hvilken 
Grændse de, der opdrages til .politisk Dannelse, bør drive 
den praktiske Udøvelse af Musiken, hvilke Melodier ogRbyth-
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mer de skulle give sig af ined, og hvilke instrumenter de 
skulle lære. Tbi det kan gjerne være, at visse Arter af 
Musik kunne uduve en skadelig Virkning i denne Henseende. 
Det er olensynligt, at Undervisningen ikke bor hindre de til
kommende Beskjæftigelser eller gjore Legemet eller Sjælen 
uskikket til krigerisk og borgerlig Virksomhed. Folgclig bor 
den hverken gaae ud paa det, der horer til Kunstvæddc- 
kampen123a eller tilsigte den virtuosmæssige Færdighed, der nu 
har trængt sig ind i de offentlige Konstpræstationer og derfra 
fundet Vei til Undervisningen; men blot rettes mod det Maal, 
at man kan glæde sig ved og nyde skjonne Melodier og 

Rbytbmer og ikke behover at blive staaende ved den almindelige 
Indvirkning paa Sandserne, som Musiken ogsaa kan udove 
paa Slaver og Born, ja paa visse Dyr. Af Instrumenterne 
bor hverken Blæseinstrumenter (Floiten) anvendes til Under
visning eller de Instrumenter, der tilhore de egentlige Musi
kere af Faget og fordre betydelig Færdighed, f. Ex. Kitharis, 
men de simpleste, der ere tilstrækkelige til at naae deres 
Hensigt og give Begreb om og Sands for det Skjonne i 
Konsten. Hvad Floiten angaaer, da er dens Virkning ikke 

saa meget af ethisk Natur, som snarere heftig og begei- 
strende, ikke at tale om, at den hindrer fra at ledsage Musi
ken med Sang og Ord. Derfor fortæller det gamle Sagn, 
at Athene fandt Floiten, men kastede den bort, og tilfoier 
ganske karakteristisk, at hun fortornedes over, at dens Brug 
vanzirede Ansigtet; men snarere kunde man dog sige, at 
Videnskabens og Koostens Gudinde misbilligede den, fordi 
den ikke var brugelig til Aandens DannelseU3b. Men da 
Hellenerne i sin Tid havde opnaaet storre Velstand og Ro, 
da Aanden havde taget et dristigere Opsving, og Især efter 
Perserkrigene Bevidstheden om deres Daad havde givet dem 
mere Selvtillid, kastede de sig med mere Iver end Kritik
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over alle Gjenstande for Undervisning og deriblandt ogsaa 
over Fløjtespil; men senere forkastede man atter saavcl 
Floiten som Hore andre Instrumenter, da man bedre havde 
lært at skjelne imellem hvad der egnede sig til Ungdommens 
Undervisning og hvad der ikke passede sig til dette øiemed. 
Vi maae altsaa misbillige den Undervisning, der gaaer ud paa 
en egentlig konsfmæssig eiler virtuosmæssig Færdighed, saa- 
ledcs som den fordres ved de offentlige Konstpræstationer, 
hvor Maalet blot er Tilhorernes Forlystelse, og det ofte raae 

og udannede Tilhoreres, der virke skadelig paa Konsfneren 
og drive ham til smagløse og karrikatlirmæssige Fremstil
linger134.

Nu staacr der tilbage at nndersoge, om man skal bruge 
alle Tonarler og Rhythmcr til Undervisning eller ikke, og da 
hvilke. Om denne Sag have baade Musikere og Phi- 
1 osopher sagt meget Træffende. Dertil henvise vi og antyde 
blot denne Gjenstand i almindelige Omrids. Idet vi da støtte 
os til den Inddeling af Melodier, som nogle Philosopher have 

angivet, nemlig cfbiske, praktiske og enthusiastiske, og en 
dertil svarende Inddeling af Tonarterne ,25, og idet vi antage, 
at Musiken ikke skal anvendes i et enkelt Oiemed, men i 
de tre af os ovenfor opgivne — som Forlystelse, som ethisk 
Dannelsesmiddel og som ædlere konstnerisk Livsnydelse eller 
Delagtiggjorelse i et høiere Livs Fylde — saa drage vi 
deraf den Slutning, at man skal bruge alle Tonarter, dog 
som Dannelsesmiddel kun de etbiske, men til blot at hore 
den foredraget af Andre ogsaa de praktiske og enthusiastiske. 
Blandt de elhiske ere Alle enige i, at den doriske Tonart 
især har en rolig og mandig Karakter. Denne vd da især 
være tjenlig ved Opdragelsen, men ogsaa andre kunne an
vendes, som billiges af Philosopher og kyndige theoretiske 
Musikere.



Anhang.*)
Kritiske Bemærkninger over enkelte Statslæreres 

Theorier og enkelte bestaaende Staters Love 
og Institutioner.

Politiske Skribenters Theorier. Plato, 
P h a I c a s, Hippodamos.

Pol. IL 1, 2, 4, 5.
Da Staten er el Samfund, man der nødvendig være Noget, 

hvori Borgerne have fælleds Andel. Saaledes maae de være 

fælleds om Stedet. Nn sporges da fremdeles, om det er bedst, 
at der finder Fæiledsskab Sted i Alt, hvori et saadant er muligt, 
eller at de ere fælleds om visse Ting, men ikke om andre. 
Der kan nemlig ogsaa tænkes Fælledsskab i Koner, Born og 
Eiendom, og et saadant anbefales virkelig af Plato 12G, navn
lig i det Øiemed derved at befordre Statens Enhed. Men en 
saadan Enhed, en abstrakt Enhed uden Mangfoldighed vilde 
tvertimod ophæve Statens Begreb, som just bestaaer i en ind
holdsrig, af kvalitativ Mangfoldighed gjennemtrængt Enhed. 
Ved saaledes at urgere den abstrakte Enhed vilde Statens 
Begreb gaae tilbage til Familiens og fra Familiens til Indi
videts Begreb. Ligesaalidet vilde den Selvstændighed og 
Selvtilstrækkelighed, som væsentlig horer til Statens Idee, 
kunne bestaae med en saadan ubegrændset Stræben efter

•) Dette Afsnit, som her kaldes et Anhang, udgjör 2den Bog 
af Aristotelcs’s Politik. Jeg har deri udeladt Alt, hvad der hörte 
til Defaillcn. og blot optaget, hvad der turde have en almindeligere 
Betydning og beröre de större politiske Problemer. Ligesaa har jeg 
forbigaact Kritiken over deri kretiske og karthagiske Forfatning.
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Enhed. Men forudsat endog, nt den største Enhed og Fæl
ledsskab er et stort Gode, saa opnaacs en saadan Ingenlunde 
derved, at Alle sige: »min eller mil« om den samme Person 

eller Ting. Thi Ordet »Alle« betegner tvende forskjelilge 
Begreber. Naar der existerer Fælledsskab i Koner, Born og 
Formue, saa ville vel Alle som en samlet Masse tale saaledes, 
men ikke i Betydning’af hver Enkelt, og dog var det kun 
det Sidste, der kunde fore til sand Enhed eller Samdrægtig
hed. Derimod vil dette Fælledsskab uden Ret til personlig 
Tilegnelse kun bevirke, at det, som er Gjenstanden derfor, 
betragtes og behandles ined Ligegyldighed, idet den ene sto
ler paa den anden, ligesom det ofte gaaer allerdaarligst til 
med Opvartningen i de Huse, hvor der er mange Tjenere. 
Ved et saadant Fælledsskab faaer enhver Borger vel tusende 
Sønner, men tager ogsaa Del i deres Glæde og Sorg med en 
Interesse, der svarer til den Allquotdel, hver udgjor af det 
hele Antal; altsaa jo større det Tal af Borgere er, mellem 

hvilke hans Son maa soges, des mere fortyndet bliver hans 

Interesse for hver Enkelt. Og dog er et saa nært Forhold 
som det sonlige og faderlige, saaledes slappet og afkræf
tet, uden al Sandhed; langt bedre end en saadan betydnings
løs Forbindelse er den i vore Stater herskende, i nærmere 
og fjærnere Grader bestemte, paa virkelige Familieforhold 
og bestaaende Statsindretninger begrundede Forbindelse, ifølge 
hvilken den samme Person af En kaldes »min Broder,« af 
en Anden »min Fætter,« af en Tredie »min Svoger,« af en 
Fjerde „min Kammerat i Phratrie eller Phyle.«iaeb Foruden 

denne Indvending mod et saadant Fælledsskab gives der og
saa flere andre, f. Ex. at man under disse Omstændigheder 
dog Ikke kan undgaaeindbyrdes Misforhold, f. Ex. Mishand
linger, frivillige og ufrivillige Mord, Kiv og Stridigheder, som 
dog ingenlunde bør linde Sted under saadanne nære Forhold,
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ja deslige Tilfælde ville endog oftere indtræffe, naar Folk 

ikke kjende deres virkelige Slægtskabsforhold, og naar de 

indtræffe, kunne de tilbørlige Sonemidler anvendes, naar man 

kjender hverandre, men i modsat Tilfælde ikke.
Vi komme nu til Fælledsskal) i Eiendom, der enten kunde 

tænkes saaledes, at Grundst} kkerne vare delte, men Frugterne 
bragtes sammen til fælleds Nydelse, eller omvendt at Landet 
var fælleds og bearbeidedes i Forening, men Frugterne for
deltes til Enhvers Brug (begge Dele skulle finde Sted hos 
nogle barbariske Folk), eller endelig at saavel Jorden som 
Flugterne vare fælleds. Hvis Jorden dyrkedes af Andre (Sla
ver, Fremmede), saa kunde Sagen maaskee lettere ordnes 

paa denne Maade ; men naar Folk skulde arbeide for sig selv, 
vilde der opstaac store Vanskeligheder; thi naar Arbeide 
og Nydelse ikke bleve lige fordelte, saa vilde der reise sig 
heftige Klager mod dem, der nod meget, men arbeldede lidet, 
fra deres Side, der arbeidede meget, men nod lidet. Over
hovedet er Samliv og Fælledsskab en mislig Sag, der let 
avler Strid og Kiv. Derimod tnrde det nu bestaaende For
hold, ordnet ved Lov og Sæder, have betydeligt Fortrin ved 

at forene begge Fordele, baade de, der komme af Eiendom
mens Fælledsskab, og de, der folge af dens Adskillelse. 
Paa den ene Side ville de delte Interesser og Eiendommens 
private Karakter forebygge de omtalte indbyrdes Stridigheder, 
og man vil med slorre Interesse arbeide for sin Privateien
dom; men paa den anden Side vil der formedelst Borgernes 
ædle Tænkemaade og indbyrdes Velvillie i Gjerningen opstaae 
et frivilligt Fælledsskab efter Ordsproget: Alt er fælleds 
mellem Venner. Nogle Steder, f. Ex. i Lakedaimon, findes 
der virkelig i enkelte Retninger til en vis Grad et saadant 
frivilligt Brugsfælledsskab, f. Ex. i Brugen af Slaver, Heste 
og Hunde samt Reisendes Forsyning med Levnetsmidler paa
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Landet127. Hvad nu Glæden og Nydelsen angaaer, da skaf
fer Eicndommen os en saadan I lioi Grad ifolge den hos os 
af Naturen nedlagte Selvkjærlighed, som ogsaa har sin Gyl
dighed, naar den ikke udarter til Egcnkjærlighcd. Ogsaa 
at hjælpe Andre er en hoi Nydelse, der kun kar. linde Sted, 
hvor der er Privatejendom. Saaledes ophæver Fælledsska
bet i Eiendom .Edelmodighedens og Gavmildhedens skjonne 

Dyder ved at berove dem deres Stof og Virkekreds. Vel 
tager et saadant Fælledsskab sig smukt og menneskekjær- 
ligt ud, naar der udmales for Tilhorernes Phantasi, hvilken 
vidunderlig indbyrdes KJærlighcd der derved skal vækkes, 
og naar der fremstilles, hvorledes de Onder, hvoraf Samfun
det lider, Processer om Mit og Dit, Kry ben for de Rige og 

andet deslige ere Folger af Privatejendommen. Men alt 
Sligt kominer ikke af Privatejendommen, men af Sædernes 

Siethed og Fordærvelse. Vi see jo, at de, der cie Noget i 
Fælledsskab, tvistes meget mere indbyrdes end Besidderne 
af Privatgods. Ogsaa fordrer Billighed, at man ikke blot 
nævner de Onder, hvorfor Elendomsfælledsskab befrier Men
neskene, men ogsaa de Goder, det herover dem. Den dybere 
Grund til den falske Anskuelse af et saadant Fælledsskab 
Hgger ogsaa her i den Forudsætning, at den absolute, ab
strakte Enhed uden Mangfoldighed er det Hoieste og Bedste, 
og at Staten skal fremstille en saadan Enhed, ret ligesom 
om man vilde forvandle eller reducere Accorden til en En- 
klang eller Rythmcn til en Fod. Hvor misligt Forslaget om 
Besiddelsesfælledsskab er, vilde torst rigtig vise sig, naar 
Lovgiveren skulde udfore det praktisk; da vilde det blive 
klart, at Statens Begreb fordrer Sondringer og Adskillelser i 
mange Retninger; men paa cn mere gjennemgribende Udfø
relse og Paavisning af de enkelte Bestemmelser indlader 
Plalons Slat sig heller ikke. Der kunde endnu opstilles mange
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TvivZsmaal og Indvendinger imod denne, af hvilke vi blot frem
hæve det Unaturlige i, at han tildeler Kvinden de samme Bcskjæf- 
tigelser som Manden, og det Betænkelige i, at han bestandig 

lader den samme privilegerede Klasse staae ved Statens Ror. 
Men dette vil altid give Anledning til Strid selv hos dem, 
der ingen hoiere Kraft og Selvfølelse besidde, endsige da 
hos modige og krigeriske Mænd.

Nogle Politikere, f. Ex. Plato i sine «Love« og Chal- 
kedonieren Phaleas128, ansee Ordningen af Besiddelsesforhol
dene for saare vigtig i den Forudsætning, at den fornemste 
Grund til indvortes Strid i Staterne ved en saadan Ordning 

vil hæves. Begge have derfor foreslaaet Besiddelseslighed; 
dog har den første troet at burde indrømme Tilladelse til at 
formere Formuen til en vis Grad, nemlig det Fem dobbelte af den 
ringestc Besiddelse. Men her er at bemærke, at det er en 
Modsigelse at ville tage saadanne Bestemmelser om Besid
delsernes Størrelse uden tillige at fastsætte Noget om Bør
nenes Tal eller begrændse Barnefødslerne; thi naar Børnenes 

Antal overstiger Besiddelsens Størrelse, saa maa Loven hæ
ves, og Misfornolelse vil da vækkes hos dem, hvis Besiddelse 
saaledes formindskes. løvrigt have ogsaa ældre Lovgivere 
til en vis Grad troet at burde fremme en Slags Jævnhed i 
Besiddelsen, Idet de dels (som Solon) satte Grændser for 
Retten til at erhverve Grundbesiddelse, dels forbod Salget 
af Grundstykker eller forordnede Vedligeholdelsen af de 
gamle Grnudlodder. Men Lighed i Besiddelsen er ikke nok; 
den kan være tilstede, og Besiddelserne dog enten være for 
store, saa at der fores et overdaadigl Liv, eller for smaae, 
saa at man lever fattigt og kummerligt deraf. Saaledes er 
det ikke tilstrækkelig, at Lovgiveren gjor Besiddelserne lige; 
han maa ogsaa vide at give dem en passende Middelstørrelse. 
Men med alt dette er der dog endnu ikke vundet noget Væ-
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sentligt; tbi det er langt mere nødvendigt at udjævne og Ind
skrænke Bcgjærlighedcrne end Besiddelserne. Dette kan 
kun skee ved den Opdragelse, som Lovgivningen udover. 
Dertil kommer endnu, at Besiddelsesligheden, som blot tilsig
ter at hindre Nod og Fattigdom, ingenlunde vilde kunne til
stoppe alle eller blot de væsentligste Kilder til Uretfærdig
beder samt (il Strid og Splid i Staten. Det er ikke alene 
Trang til det Nødvendige, der fremkalder voldsomme Bevæ
gelser i det offentlige Liv, men meget mere Ærgjærrighed, 
Lyst til Overdaad og Yppigbed og andre lignende Onder. 
Om nu altsaa Besiddelseslighed kunde virke noget til at fore
bygge Opror og Strid mellem Borgerne, saa vilde dog denne 
Virksomhed være holst begrændset; thi de høiere Klasser, 
som troe, at der med Rette tilkommer dem mere, vilde fole 
sig utilfredse og ofte vække Uroligheder, og desuden er den 
menneskelige Natur overhovedet lidet tilboielig til at lade sig 

nole med bestemte Grændser; den higer altid videre frem. 
Det bliver altsaa, som sagt, Hovedsagen ikke saaraeget at 
udjævne Formuen som at bringe det dertil, at de ædlere 
Naturer ikke ville tilegne sig ulovlige Fortrin og Fordele, 
og at de siettere og simplere ikke kunne det.

Den første Privatmand, som har skrevet om den bedste 
Statsforfatning, er Milesieren Ilippodamos I29a. Blandt lians 

mange Lovforslag er ogsaa det, at der skulde fastsættes 
Æresbelønninger for Enhver, der udfandt nogen for Staten 
nyttig Lovbestemmelse. Dette rorer os til Undersøgelsen af 
et ofte opkastet Problem, nemlig hvorvidt det er gavnligt 
eller ikke at forandre de gamle nedarvede Love, eller om og 
hvorvidt der skal være Bevægelighed og Fremskrlden i Love 
og Statsinstitutioner1291». Spørgsmaalet har, som sagt, været 
meget omtvistet, men Resultatet turde dog være det, at der
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bor findes Udvikling og Bevægelighed i Politiken, ligesom i 
alle andre Konster og Videnskaber. Ogsaa lærer Historien, 
at de ældgamle Love og Skikke vare meget raae og barba
riske. Det er naturligt, at de ældste Mennesker, hvad enten 
de vare fodle af Jorden eller undslupne fra en eller anden 
ødelæggende Naturrevolution130, vare meget lidet udviklede, 
saa at det vilde være lidet hensigtsmæssigt at blive staaende 

ved de af dem fastsatte Bestemmelser. Dette gjælder ikke 
blot om uskrevne Bestemmelser, Skikke og Vedtægter, men og
saa om de skrevne Love, der desuden efter Sagens Natur maae 

gaae i det Almindelige, medens Praxis altid forer til det 
Særegne og Enkelte. Dog bor denne Bevægelighed have sin 
Begrændsniug, og stor Forsigtighed og Skjonsombed anven
des. Thi er den tilsigtede Forbedring ringe, medens derimod 
Vanen til med Lethed at ophæve bestaaende Love og Bestem
melser er farlig, saa er det klart, at man i visse Tilfælde 

hellere bor lade enkelte Fcil af Lovgiveren blive staaende 
end gjore Forandringer i det Bestaaende. Thi man kan in
genlunde sammenligne Love med Konster og Videnskaber. 
Disse gjore sig gjæidende ved Sandhedens egen Magt. Lo
vene derimod have ingen Kraft til at skaffe sig Lydighed uden Va
nen; men denne kræver en længere Tid. Derfor er det, at 
en let Overgang fra de bestaaende til nye Lovbestemmel
ser svækker Lovens Kraft.

Bestaaende Staters Love og Institutioner. 
Lykurgs Love i Sparln. Solons i Athen.

Pol. II, 6, 9.
Vi komme nu til de bestaaende Stater, hvorved 

vi dels skulle undersoge, hvorvidt de enkelte Love og In- 
slitutioner i sig selv fortjene Bifald, dels hvorvidt de svare 
til Principet for den af Lovgiveren tilsigtede Forfatning.
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I den lakoniske Statsindretning131 ville vi forst betragte 

Ileilo terne. At Statsborgerne bor være fritagne for Sorg 
og Arbeide for det nødvendige Livsophold, er en afgjort 
Sag; men hvorledes dette skal iværksættes, er ikke let at 
bestemme. Heiloterne, som i dette Øiemed brngcs af La
konerne til det nød vendige Arbeide, vare utilfredse og laae be
standig paa Lur under Folkets Krige mod Argeier, Messenier og 

Arkader. Vistnok er det en vanskelig Sag at ordne den rette 
Slavetugt; er den for slap, blive Slaverne hovmodige og for
dringsfulde; holdes de for strengt og knapt, opstaaer der 
Had og Forbittrelse. Men 1 ethvert Tilfælde have Lakcdai- 
monierne ikke indslaact den rigtige Vei. Fremdeles strider 
den slappe Tugt hos Kvinderne mod den lovlige Orden i 
Staten og Forfatningens Tendens. Ligesom i Familien, saaledes 
ogsaa i Staten udgjor den kvindelige Bestandel omtrent Halv
parten, og det er derfor et meget føleligt Onde, naar Kvin
dernes Forhold ikke ere vel ordnede. Dette er Tilfældet i 
Lakedaimon; thi den I Staten tilsigtede Udholdenhed og Selv
beherskelse er kun opnaaet i Henseende til Mændene, medens 
Kvinderne leve i Toilcsloshcd og Yppighed. Under saadanne 
Omstændigheder vil der let blive sat en utilbørlig stor Pris 
paa Rigdom, især naar Mændene staae under Kvinderegi
mente: Noget, som ofte er Tilfældet med stridbare og krigeri
ske Folk; hvorfor ogsaa Mythen ikke uden Betydning har 
sammenknyttet Ares med Aphrodite. Dette var ogsaa Tilfæl
det hos Lakedaimonierne, og under deres Hegemoni blev 
Meget sat igjennem af Kvinder. Dette Overmod bos Fruen
timmerne viste sig imidlertid ingenlunde som Kjækhed under 
Thebanernes Indfald; der gjorde de ingen Nytte, men udbredte 
mere Forvirring og Forstyrrelse end Fjenden selv. En ubun. 
den Toilesloshed hos Kvinderne i Lakedaimon havde oprindelig 
sin gode og naturlige Grund; thi Mændene vare i de idelige
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Krige med Argeier, Messenier og Arkader for det Meste 

fjernede fra deres Hjem. Dette krigeriske Liv indeholdt for 
dem en god Forberedelse for Lovgivningen, men anderledes 
gik det med Kvinderne. Man fortæller derfor, at Lykurgos 
gjorde et Forsog paa at bringe dem under Loven, men opgav 
det, da de modsatte sig. 1 ethvert Tilfalde er denne mangel
fulde Ordning af Kvindernes Forhold i Disharmoni med Stats
forfatningen og bidrager til at befordre Begjærligheden efter 

Penge. Vi komme nu til Besiddelse s for holde n e. Og- 
saa her finde vi store Misligheder; thi Nogle have en overdre
ven stor, Andre en utilbørlig ringe Formue, idet Grundbesid- 
delserne cre komne i meget Faaes Hænder. Men dette Forhold 
er heller ikke vel ordnet ved Loven. Thi medens Lycurgos med 
Rette gjorde den Grundsætning gjældende, at det var en Skam 

at kjobe eller sælge arvet Grundeiendom, tillod han derimod 

Folk at borlskjæiike og borttestamentere den; og dog komme 
disse Ting i Grunden ud paa Et. Paa samme Maadc ere og- 
saa Fruentimmer komne i Besiddelse af j Del af Grund
stykkerne. Følgen af dette er en overordentlig Aftagelse i 
Tallet af vaabenforende Borgere. Skadelig er i denne Hen
seende ogsaa Loven om Barnefødsel, som opmuntrer til at avle 
Born ved den Bestemmelse, at den, der har 3 Sønner, er fri 
for Krigstjeneste, og den, der har 5, er fri for alle Afgifter 
og Ydelser til del Offentlige. Men det er indlysende, at en 
saadan Lov i Forbindelse med den fastsatte Anordning af 
Jordlodderne maa fremkalde et stort Antal af Fattige. — Og
saa Ephoriet er en betænkelig Institution; thi medens 
denne Post er forenet med en udstrakt Magt, vælges dcr dog 
dertil blandt hele Massen, saa at den ofle kommer i Hænderne 
paa meget fattige Folk, der lade sig bestikke. Paa Grund 
af Embedets stjre Myndighed maatte endog Kongerne smigre 
for Ephorornp. Ogsaa delte var til Skade for Forfatningen,
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som derved udartede fra Aristokrati til Demokrati. Paa den 
anden Side holder rigtignok denne Post Staten sammen. Fol
ket holder sig nemlig roligt, fordi det har Del i den hoieste 
øvrighedspost. Den Forfatning, som skal bestaae, maa 

være saaledes beskaffen, at alle Parter onske dens Vedvaren; 
men i den lakedaimouiske Stat fole Kongerne sig tilfredse 

paa Grund af den Æresplads, de indlage, Aristokratiet paa Grund 
af Raadct, hvortil det har Adgang, Folket paa Grund af 
Ephoriet. Derfor burde vel Alle have Adgang til at vælges til 
denne Post, men ikke paa den nu brugelige Maade, som er meget 
barnagtig. Heller ikke stemmer Ephorernes Levemaade over
ens med Statens Princip; tbi den er meget slap og tvanglos, 
medens Loven i denne Henseende er saa overdreven streng 

mod de Andre, at de ikke kunne tinde sig i den, men hemme
lig holde sig skadelose ved forbudne Nydelser. — Ilvad 

G c ro nterne angaaer, da er det misligt, at deres Post er 
paa Livstid. Selv under Forudsætning af fuldkommen Dyg
tighed og Retskaffenhed er dette betænkeligt ; thi der gives 
en Aandens ligesom en Legemets Alderdom; men desuden 

har det oftere vist sig, at de ere bestikkelige og afgjore vig
tige Statsanliggender efter Gunst; derfor burde de heller 
ikke være uansvarlige, saaledes som de ere; vel kunde mau 
nemlig sige, at alle Poster paa en Maade ere ansvarlige til 
Ephoriet, men dette er igjen en altfor stor Forret, som heller 
ikke altid udoves paa en hensigtsmæssig Maade. Endelig er 
Valgmaaden barnagtig, og det er ikke passende, at Posten 
skal ansøges; thi den, som er værdig til at staae ved Roret, 
bor vælges dertil, hvad enten han onsker det eller ikke; paa 
hin Maade vækkes kun Ærgjerrigheden. — Kongerne burde 
ikke arve Regjeringen saaledes som nu, men der burde tages Hen
syn til deres Værdighed. Selv Lovgiveren synes ikke at have 
sal Tillid til dem; af Mistillid gav man dem ofte deres Fjender
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som kontrollerende Ledsagere og betragtede Uenighed mellem 
Kongerne som et Gode for Staten.— Ved Syssitie rne var 
det bedre, at Bekostningerne ved denne indretning, saaledes som 
i Kreta, bievne baarne af Staten. Ilos Lakedalmonierne der
imod maa Enhver yde sit Bidrag, uagtet Enkelte ere meget 
fattige og ikke kunne bestride denne Udgift. Derfor har 

denne Institution den modsatte Virkning af den, som Lovgive
ren havde tilsigtet. Ilan vilde nemlig, at Syssitiernc skulde 

være en demokratisk Indretning; men da de Fattige Ikke 
kunne tage Del deri, og Borgerrettens Udøvelse efter Vedtægt 
er knyttet til Delagtighed i Syssitierne, saa udehikkedes derved 
Mange fra Borgerretten. — En Grundfcil ved don lakedaimoniske 

Statsindretning er, at A11 i d e n s i g t e r ti I K r i g. Derfor holdt 
den sig opreist, saalænge der fortes Krig, men gik til Grunde, 
da man havde opnaact Herredømmet, fordi Folket ikke for
stod at leve i Fred og Ro og ikke havde udviklet nogen høi
ere Dygtighed med den krigeriske. — Ogsaa Følgende er at be
mærke. De mene, at de Goder, der ere Gjenstand for saa 
Manges ivrige Stræben, snarere opnaaes ved Dygtighed og 
Dyd end ved Siethed; deri have det Ret, men derimod for
tjene de ikke Bifald, naar de sætte disse Goder over Dyden 
og Dygtigheden selv.

Ogsaa F i n aut sb es ty re Is en er snare slet; tbi Stats
kassen eicr Intet, uagtet der fores svære Krige, og Bidragene 
ydes paa en uhensigtsmæssig Maade. Thi da det Meste af Landet 
eies af Spartiater, saa kontrollere de ikke hinandens Bidrag og 
Ydelser. Følgen heraf er bleven det Modsatte af hvad Lov
giveren tilsigtede ; thi han har gjort Staten fattig, men Indi
viderne pengebegjærllge. —

Sol o n 132 bedømmes som Lovgiver meget forskjelligt. 
Nogle rose ham, fordi han ophævede det tøjlesløse Oligarchi 
cg befriede Folket fra et haardt Tryk, idet han gav Forfat-
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ningen en passende Blanding. Raadct paa Areiopagos var 

nemlig en oligarebisk, øvrigbedsposternes Besættelse ved 

Valg en aristokratisk. Domstolene en demokratisk Institution. 
Raadet og øvrighedsvalgene, som Solon forefandt fra tidligere 

Tider, ophævede ban ikke, men grundede et Demos ved at 
gjore Dommerposterne tilgjængelige for Alle. Andre dadle barn 
ifølge den Anskuelse, at ban ved at give Domstolene, hvortil 
der valgtes ved Lodkastning, en saa udstrakt Magt, utilbør
lig svækkede den anden Side af Staten. Thi hin Institution 
bavde ved at smigre for Folket bragt Staten til det nuværende 

demokratiske Standpunkt. Saaledes bavde Ephialtos og Peri- 
kles tilintelgjort Areiopagos’s Betydning, og Perikles indført 
Dommersold, og paa denne Maade bavde Demagogerne ved be
standig at gaae videre tilvejebragt det nuværende Ultrademokratl. 
Dog synes noget Saadant Ikke at have ligget i Solons Plan, 
men snarere at være fremdrevet ved Omstændighedernes 
Magt. Da nemlig Folket i Perserkrigene havde tilvundet sig 
Herredømmet til Sos, blev det bovmodigt og faldt 1 Hænderne 

paa slette Demagoger, der trods de bedre Borgeres Modstand 

satte deres Vlille igjennem; thi Solon havde blot givet Folket 
den nødvendige Magt til at vælge øvrigheder og kontrollere 

dem. Havde det ikke faaet denne Magt, vilde det være ble
ven undertrykt og derved fjendtlig stemt. Derimod besatte 
han alle Øvrighedsposter med de Ædlere og mere Bemidlede 
af de 3 høiere Klasser; den fjerde, Arbeidsklassen, gav han 
ingen Adgang til disse Poster.



Anmærkninger og Forklaringer-
]) Den Paastand, at Hellenerne af Naturen have Ret til at 

beherske Barbarerne og'Ret til ved Krig at sætte denne Fordring 
igjennem, hvor dens Gyldighed ikke anerkjendes, grander sig paa 
en Sætning, som Aristoteles ofte med stor Sikkerhed udtaler, at 
Aanden efter Naturens Orden er bestemt til at herske. Til denne 
Sætning knytter han sin Udvikling af Slaveriets Berettigelse, af 
Mandens Herredømme over Kvinder og Børn, af Monarchiets hi
storiske Primitivitet og bestandige Gyldighed under Betingelse af 
en hpi aandelig Overlægenhed, men ogsaa af de aristokratiske og 
siden demokratiske Statsformers naturlige Fremtræden under den 
menneskelige Aands Udvikling og Kulturens successive Fremskridt.

2) Hvad der forstaacs ved Ordet: Natur i den aristoteliske 
Philosophi, kan her kun ganske løselig antydes. Naturen er hos 
A. i Almindelighed det i Tingene selv umiddelbar og oprindelig 
iboende Princip for al Bevægelse (eller Overgang fra Mulighed til 
Virkelighed). Saaledes opstiller han ofte den Modsætning mellem 
Naturens og Konstens Værker, at Bevægelsens Princip i de sidste 
kommer udenfra, medens det er immanent i de første. Paa mang
foldige Steder antyder A., at al naturlig Tilbliven og Tilværen har 
et Maal, eller at Naturen Intet gjør uden Hensigt. Men da dens 
frie Virksomhed undertiden hemmes og bindes ved Materiens Nød
vendighed, saa kan den ikke altid naae sit Maal eller bringe Alt 
hvad den vil, til Gyldighed. Af denne Materiens Modstand udle
der A. f. Ex. alle Misfostre og Abnormiteter, alle ufuldkomne og 
ligesom paa Halvveien standsede Frembringelser, f. Ex. naar der 
i det Følgende siges, at Naturen egentlig vil forme den frie Mands 
Legeme anderledes end Slavens, men at denne Bestræbelse ofte 
mislykkes. Begrebet Natur hor A. selv flere Steder udviklet, 
navnlig i Metaphysiken 4,4 og i Physikcn 2,1.

3) Man har, tildels ved en Misforstaaelse af A.s Ord (see 
mit Program for 1844 Pag. 12), opfattet dette Sted, som om A. 
havde sagt, at Menneskejagt var tilladt, og derfor sammenlignet 
ham med Perus og Mexikos Erobrere. At A. anseer det for til
ladeligt at føre Erobringskrige med visse Nationer og gjøre dem 
til Slaver, er i Consequens af hans hele Lærc om en existerende 
Naturbestcmmelse til at beherskes, der gjælder baade fer enkelte



51

Mennesker og for hele Folk. Denne Paastand har sin Rod i 
Overbevisningen om Aandens ubetingede Ret til Herredømmet, en 
Sætning, der hos A. fremtræder med stor Ensidighed, fordi den 
mangler sin sande Begrændsning i Læren om Menneskets absolute 
Ret og Værd som saadant, en Lære, der udjævner de storc Skran
ker, som Naturen og do ydre Livsvilkaar sætte mellem Menne
skene. Til denne Anskuelse havde Oldtidens Philosopher endnu 
ikke hævet sig, og om de end stundom synes at komme den nær og 
ligesom at gribes af Følelsen af Menneskenaturens Høihed, saa have 
de dog hverken konsekvent udført denne Sætning i deres Theori cller 
søgt at gjøre den gjældende i Livets Praxis. Frihed og Sædelig
hed freintræde ikke som almindelige Prædikater til Mennesket som 
saadant; den er knyttet til visse udvortes og naturlige Vilkaar, 
som at han hører til et vist Folk, en vis Stat, et vist Kjøn, en 
vis Stilling i Samfundet. Deraf den uhyre Kløft imellem Græker 
og Barbarer, Frie og Slaver, Mænd og Kvinder.

4) Ockonomiken cller Husbcstyrelscskonstcn slutter sig som 
en underordnet Del til Politikcn, ligesom Huset er en Grundbe- 
standdel af Staten. Ligesom Mennesket er et nohwxdr 7<Jof Pol. 
1, I, saaledes er han ogsaa et otxoro^txdr 7uiov. Eth. Eud. 7, 10. 
Eth. Nic. 8, 14. Dog er der den Forskjcl mellem Politik og 
Oekonomik' at Statens Begreb tilsteder flere ligeberettigede Former 
af Rcgjering, medens Husregjeringcn væsentlig er monarchisk Oec. 
1, 3. Undcr Aristotelcs’s Navn haves et Skrift i 2 Bøger om 
Oekonomiken, hvoraf dog kun den første Bog synes at være 
ægte. Hvad Chrematistiken eller Læren om Penge angaaer, da 
siger A. vel adskilligt træffende derom, og hans Theori viser, som 
Zeller bemærker i Phil. der Griech 2 Del Pag. 530, den arist. Philo- 
sophis Had til det Ubcgrændscde og Retning mod det Naturbestem
te, men vi see tillige let, at A. i sin Betragtning af denne Materie 
stiller sig paa et indskrænket Standpunkt.

5} Pheidon i Argos, en Temenide (omtr. 750) tilskrives i Al
mindelighed Indførelsen af præget Mynt, Maal og Vægt.

6) Midas, Gordios’s Søn, Konge i Phrygien (Her. 1, 14), optog 
venskabelig Seilcnos, Bacchos’s Opdrager, dcr i Drukkenskab havde 
forvildet sig og fangen blev ført til ham Bacchos tillod hain 
derfor at udbede sig en Naade. Han bad, at Alt, hvad han be
rørte, maatte forvandle sig til Guld. Det skete, men da det og- 
saa gjaldt om den Spise, han nød, maatte han bede Guderne om 
at skille sig ved denne Naadegavc.
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7) Daidalos var en ældgammel attisk Konstner, om hvem 
Sagnet fortalte meget Vidunderligt. Hvad der her og andetsteds 
berettes om hans Billedstøtter, beroer vel derpan, at denne Konst- 
ner eller Konstncrskole først vidste at give sine Billeder større 
Liv i Stillinger og Bevægelser»

8) A s Forsvar for Slaveriet har mødt megen Dadel. Det 
beroer imidlertid paa en Forvexling af de historiske Standpunkter, 
naar man har villet bebreide ham dette som en demoraliseret Phi- 
losophi. 8agen er, at han ikke har kunnet hæve sig over sin 
Samtids Betragtning af Slaveriet, men har udtalt og stræbt phi- 
losophisk at begrunde sin Tidsalders Anskuelse af de faktiske 
Forhold eller at pnavise det Virkelige som det Fornuftige Naar 
vi betænke, hvor npie Oldtidens hele Liv og alle Statsforhold vare 
knyttede til Tilværelsen af en Slavestand (sce Hegels Phil. der 
Gcsch. Pag. 261. Madvig. Blik paa Oldtidens Statsforfatninger 
Pag 8), hvorledes den antike Frihed ligesom var bygget paa Sla
veriets Grund, saa er det let at indsee, hvor vanskeligt det var 
at losrivc sig fra disse Forestillinger. For A. er da Slaven et 
Væsen af lavere Natur. Herredømmet over ham og Brugen af 
ham gaacr væsentlig paa Herrens Fordel. Eth» Nie. 8, 12. Om 
end en mild og human Behandling flere Steder indskjærpes, saa 
kan der dog ikke være Tale om egentlig Kjsrlighed til ham, lige- 
saalidt sum om noget egentligt Retsforhold Eth. Nic. 8, 13. Eth. 
Eud. 7. 10 Dog har A. oftere været Sandheden nær. Naar han 
benægter Muligheden af Kjærlighed til Slaven, til fpier han med en 
besynderlig Inconseqvens: „som saadan, men'derimod vel som Men
neske/4 og naar han i det fplgendc Afsnit af Pol. taler om Slavernes 
ethiske Stilling og Vilkaar, standser han ved den Tanke, at det 
dog er besynderligt, om de ikke skulde kunne have Andel i Dy
den, da de dog ere Mennesker og Fornuftvæsner, men da For- 
skjcllen mellem Frie og Slaver derved vilde ophæves, drives han 
tilbage til Sætningen om de kvalitative Forskelligheder i Dydens 
Væsen. En Modsigelse mellem Naturens Villie og Samfundsfo'hol- 
denes Fordringer linde vi ogsaa hos Andre anerkjendt, uden at den dog 
forfolges i sine Conseqvcnser, f. Ex. Sen. de clcm. I, 18 Quum 
in servum omnia lkeaniT est aliquid, quod in hominem licere com- 
mune ius animantium velet. eller fr. 32 Dig 50—17 Ulp. Qnod altinet 
ad ius civile, servi pro nullis habentur, non tamen et iu:e natu- 
rali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes hoinines æquales snut 

3} Sce Anm. 2.
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W) Denne Yttnng or, som Zeller med Rette bemærker, ægte 
hellenisk. Den ydre Forms Skjønhed og Majestæt er for A. det 
naturlige Udtryk for en høiere Aandclighed, der er født ti! at 
tierske.

H) JSee Xenophon, mem. Socratis 3, 4 og Plat. Pol. p. 258 e.
12 og >5) Om det ægteskabelige og faderlige Forhold see Oec.

I, 3 og Eth. Nic 8, 14. Forbindelsen mellem Kjønnene bærer 
hos de vilde Dyr blot Naturdriftens Karakter. Allerede hos de 
tamme Dyr antager den mere Præget af gjensidig Velvillie og 
hidbyrdes Hjælp. Hos Mennesket hæver den sig til en høiere 
Samvirken. Manden og Kvinden supplere hinanden indbyrdes ved 
deres forskjellige Individualitet i deres hele Liv og Virksomhed. 
Manden erhverver udenfra, Kvinden bevarer hjemme det Erhver
vede. Kvinden føder og opfostrer Hornene, Manden opdrager dem. 
Hos de ædiere Naturer antager Kjærligheden en høiere sædelig 
Retning. Børnene cre et fælleds Baund imellem Forældrene. Det 
særegne Kjærligliedsforhold mellem Forældre og Børn er videre 
udviklet i Eth. Nic 8, 14.

!•*) Mandens Magt og Stilling i Huset overfor Konen sammen
lignes ofte med et Aristokrati Eth. Nic. 8, 12 Eth. Meg. 1,34. Eth. 
Eud. 7, 9.

,8) Vi have allerede ovenfor bemærket, at Tanken om den men
neskelige Naturs absolute Værd, om en almindelig menneskelig 
Sædelighed og Dyd ikke er gaaet op for A. Den frie Mand og 
Statsborger er for ham Skabningens Krone og Herre. I Ethiken 
taler han egentlig kun om Mandens fuldendte Dyd. Naar han 
yttrer sig oin de andre underordnede Væsners Dyd, som Kvin
ders, Børns og Slavers, og saaledes kommer til de forskjellige 
Former, hvori Sædeligheden fremtræder hos de forskjelligt stillede 
Individer, saa lægger han langt stærkere Vægt paa Differenserne 
end paa Enheden. Dyden bliver saaledes efter ham ikke noget 
almindeligt Prædikat, men er den Enkeltes Tjenlighed til at naae 
sit specielle Maal eller løse sin særegne Opgave.

16) Det er bekjendt, at A. i Modsætning til Sokratcs — der 
lærte, at Dyden var en Viden, Dyderne Begreber, Erkjendelser, 
Aoyo*, ^orrfln;t en Mening, som A. paa mange Steder
i sin Ethik bestrider Eth. Nic. 6, 13$ 7, 5j 10, 10 — stærkt ud- 
hævedo det egentlig ethiske og pathologiske Moment. Medens han 
paa den ene Side fastsætter Dydens Grændser mod det blot Na
turlige (Anlæg, Drifter, Affekter) og paa den anden Side mod det
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rent Logiske, paaviser han begge disse Momenter i Dyden, idet 
han udhæver den frie Selvbestemmelse som det Væsentlige og 
Konstitutive. Derhen hører altsaa hans Adskillelse mellem de 
ethiske Dyder, der vise sig i det Ufornuftiges Underordning 
under Fornuften, og de di an o etiske Dyder eller Bcskaftenhe- 
der hos den theoretiske og praktiske Fornuft. De ethiske Dyder 
ligge mellem tvende Yderligheder, og her gjælder det altsaa at 
holde den rette Middel vei Eth. Nic. 2, 5 og 6. 1.

17) At det Hele i Ideen gaacr forud for det Enkelte, om end 
den faktiske Virkelighed folgcr den modsatte Vei, er en Sætning, 
som A. ofte udtaler. Saaledes er Staten i Ideen tidligere end 
Iluset eller Familien; men omvendt hedder det i Eth. Nic. 8, 14 
nQonqov xa* uvayxawTiQov olxfa nohwt. Denne Sætning om det 
Heles Prioritet imod den enkelte Del stemmer vel med den æld
gamle helleniske Anskuelse af Statens Forhold til Individet, ifplgo 
hvilken den Enkelte først kommer til Gyldighed og Betydning i 
Statssamfundet, hvilket han derfor strængt maa underordne sig i 
alle sine Forhold. See Udviklingen af denne Tanke i Hegcls Phil. 
des Rechts S 258.

18) Til den ovenomtalte Opfattelse af Statens Forhold til Bor
geren eller det Almindeliges til Individet slutter sig ogsaa Sætnin
gen om Lovens store ethiske Betydning. Staten er den Form, 
hvori den sædelige Idee fremtræder. Politik og Ethik staae i det 
nøieste indbyrdes Forhold. Ligesom Staten er Betingelsen for In
dividernes ethiske Udvikling, saaledes er ogsaa Individernes Sæ
delighed Betingelsen for Statens Liv og Udvikling. Loven som 
Udtryk for Statsvillien, for det Almcngjældende i Staten bliver 
da den Enkeltes Opdrager, den subjektive Villies Vcilcder og 
Styrer. Derfor er Retfærdighed eller Lydighed mod Loven baade 
hos Plato og Aristoteles Udtrykket for den fuldendte Dyd. Eth. 
Meg. 1, 34. Naar Sokrates i sin Apologi c. 12 opkaster det 
Spørgsmaal, hvo der forbedrer de Unge, faaer han det Svar: 
„Loven“. „Lovene ville det Retfærdige, det Skjønne og det Nyt
tige“, siger Demosthenes Aristog. 1 $ 16.

19) Symmachi er et Forbund af flere Stater til fælleds For
svar, hvori sædvanlig en enkelt Hovedstat havde et lovlig erkjendt 
Overherredømme (Hegemoni).

20) Den Fremmede havde som saadan ingen selvstændig Rets
stilling. Selv Mctnikerne eller de i Attika bosatte Fremmede maatte 
ikke optræde for Retten uden ved en Patron (n^oovar^). Saadanne
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Forhold mellem Stater, hvorved forefaldende Stridigheder mellem 
Borgere og Fremmede uden videre kunde afgjørcs ad Rettens Vei, 
grundede sig paa særegne Overenskomster og Traktater (aü^o4a).

21) Atimi er delsen fuldstændig Udelukkelse fra alle politiske 
Rettigheder, som man paadrog sig ved visse Forbrydelser, som 
falsk Vidnesbyrd, Feighed, slet Behandling af Forældre og lig
nende, dels blot en Fortabelse af enkelte Rettigheder f. Ex. til at 
fremtrrcde med en yis bestemt Art af Retsklage.

22 og 23) Her er udeladt Ordet: den bestyrende (admini
strative). Andel i de 3 Statsmagter, den beraadslaaende eller lov
givende, den dømmende og den bestyrende, udgjør altsaa Borger
skabets sande Karakter. Den beraadslaaende Magt, der delibererer 
og fatter Beslutninger om Statens almindelige Anliggender, kan i 
de senere Tider ogsaa karakteriseres som den lovgivende. Oprin
delig gjaldt Lovene som faste og uforanderlige. See Hermanns 
Lehrbuch der gr. StaatsalterthUmer Heid. 1841 pag. 124. Hvor 
stor en Betydning, Hellenerne tillagde Dommermagten som den Au
toritet, gjennem hvilken Loven fremtræder i sin Virksomhed, har 
Hermann udviklet i sit Skrift über Gesetc, Gesetzgebung etc. Gtttt. 
1849 Pag 51 ff.

21) En saadan engere Forsamling, der besluttede i hele Fol
kets Navn, var f. Ex. do 5000 formuende og vaabondygtige Bor
gere i Athen, der ved en oligarchisk Reaktion mod Slutningen af 
den peloponnesiske Krig skulde træHe i Folkeforsamlingens Sted 
Thuc. 8, 97. See Schømanns ant. iuris publ. Gr. pag 82 not. I 
Lakedaimon dømte Magistraterne, især Ephorerne, i visse Retssa
ger, Geronternc i andre. Folket havde ingen dømmende Magt, 
løvrigt hørte, selv hvor Folket udøvede den dømmende Magt, en 
vis, om end indskrænket, Grad af Dommermagt efter Hellenernes 
Anskuelse væsentlig med til Begrebet af en Øvrighed. See Her
mann über Gesetz Pag. 59.

25) I Bestemmelsen om Ncdstammelse fra Borgere søgte man 
et Middel til at begrændse Borgerskabet med Fremmede. I en
kelte Tilfælde gik man saavidt, at man krævede borgerlig Her
komst i 3die Slægtstrin (fx Tgiyorfac) o: fra Bedstefaderen, f Ex. 
ved Archonter og Præster i Athen. Med Hensyn til Moderen vare 
Fordringerne mindre »trænge. Først Perikles forlangte i Attika 
Borgerret paa mødrene Side.

26) Simple Arbeidsfolk og Daglejere (^arauoo* xa) &rjvtq) vare 
« den ældre græske Statsret i Almindelighed udelukkede fra de
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aktive Statsborgeres Rettigheder« De ydede intet Bidrag til Statens 
Underholdning, og deres Liv og Virksomhed ansaaes som lidet tjen
lig til at udvikle en god Borgers Egenskaber. De stode i den al
mindelige Mening kun lidet over Slaver eller betragtedes som et 
Slags offentlige. Slaver. Xen. Oec. 4, 2, 3. Herod. 2, 167. Arist. 
Pol. 3, 3 og 4.

27) Denne Definition gjælder, som ovenfor bemærket, i sin 
fulde Udstrækning kun for Demokratiet. 1 Monarchiet og Oli— 
garchiet fortjene de frie Indvaanere snarere Navn af Under- 
saatter end Statsborgere. Sehømann ant pag. 61. Hvis man dog 
vil kalde dem Borgere i Modsætning til Slaver og Fremmede, saa 
er det egentlig dcres privatretlige Stilling, der hjemler dem dette 
Navn.

28) Choret bestod i den gamle græske Komoedie af 24 Perso
ner, i Tragoedien i det Mindste efter Sophokles’s Tid af 15 Per
soner.

29) Ved Idealstaten kan være sigtet til Platons Stat. 1 7de 
Bogs 13 Cap. dadies Thibron og Flere, der havde ydet den lake- 
daimoniske Forfatning overdreven Ros.

30) Den samme Inddeling, som A« her har fremstillet som sin 
egen, findes ogsaa i Eth. Nic. 8, 12, hvor den her specielt saa- 
kaldte nolmta benævnes q «ao ztør T^^<«rær nokmia eller Tt^uo- 
xpatfa. De 4 Statsformer, som her omtales, opregnes ogsaa i 
Rhetoriken 1, 8. Platon nævner i sin Politikos foruden den fuld
komne Forfatning 6 ufuldkomne, Kongedømme, Aristokrati, lov
ligt og ulovligt Demokrati, Oligarchi, Tyranni; i „Staten“ nævner 
han 4 feilagtige Forfatninger, Timokrati, Oligarchi, Demokrati og 
Tyranni.

•1) Efter den soloniske Forfatning vare de 4 efter Formuen 
afdelte BorgerklasBer delagtige i Folkeforsamlingen og Retsplejen, 
men den 4de Klasse var udelukket fra alle Embeder, Archont- 
embedet og Sædet i Arciopagos’s Raad tilkom kun den første 
Klasse.

32) Vi kjende ikke denne Fabel og vide heller ikke, om den 
Antisthenes, hvem den paa dette Sted tilskrives, er den bekjendte 
Antisthenes, Sokratcs’s Tilhører, Stifter af den kyniske Skole«

33) Om Herakles’s Deltagelse i Argonautertogct ere Beretnin
gerne meget forskjellige. Snart nævnes han som Anfører, snart 
følger han blot lason, snart afslaaer han Valget til Anfører, snart 
efterlades han underveis, fordi han er saa svær, at Skibet bøier
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sig til den Side, hvor han sætter sig, eller af andre Grande. Her, 
7, 193.

3* a) Ostrakismen eller temporær Forvisning af de Borgere, 
som troedes at kunne blive farlige for Statsforfatningen, fandt 
Sted i flere græske Stater. Bedst kjende vi dens Form i Athen. 
Til en bestemt Tid blev Folket aarlig adspurgt, om det vilde, at 
Ostrak. skulde udøves, og i dette Tilfælde blev Sagen afgjort paa 
en Folkeforsamling Den Dømte maatte inden 10 Dage forlade 
Byen og opholde sig udenfor Landet i 10, senere i 5 Aar. For
muen konfiskeredes ikke, og der var ingen Vanære forbunden der
med. Den synes indført af Kleisthenes og afskaffedes under Pe- 
rikles.

34 b) Hegel mener her (Geschicht. der Phil. Bed. 1833 Pag. 
401), at A. har tænkt paa sin Discipel, Alexander den Store. 
Muligheden heraf skal jeg ikke benægte, men vil dog henpege paa 
den mærkelige Aandsfrihed, hvormed A., idet han idelig støtter 
sig saavel pau den ældre Tids som Samtidens Erfaringer, be
standig forbliver paa et rent theoretisk Gebet og holder alle Øje
blikkets Interesser cg Bevægelser udenfor Betragtningen.

35) De hyppige indvortes Stridigheder i de græske Stater fra 
det 6te Aarh. bevirkede andertiden, at ansete Mænd enten for en 
bestemt Tid eller for Livstid efter Folkets Villie stilledes i Spid
sen for Staten. Som en sandan Aisymnet paa 10 Aar nævnes 
Pittakos i Mytilcne Aar 590.

36) Denne Fremstilling af det heroiske Kongedømme stemmer 
ganske med hvad vi kjende fra Homer. Kongerne vare Anførere 
i Krigen, Dommere og bragte StatsolTringerne. Som Dummere 
kaldes de dixao^oZo*, &tfunxono).ai

37) Kongeregjeringcn er, siger A. Pol. 4, 2, enten et tomt 
Navn oden al Betydning, eller den maa beroe paa stor aandelig 
Overvægt, Den opstod naturlig af den pntriarchalske Familiere- 
gjering og tilhører væsentlig en rcidre Tid, da Staterne vare ringe 
i Omfang og Kulturen lidet udbredt, saa at en Enkelt lettere kunde 
tænkes at hæve sig huit over Andre, men den kan naturligvis be
standig have sin Berettigelse, naar Naturen i en overordentlig Grad 
har begavet et Individ,

38) I Tidsrummet fra 1100 til 900 gik Regjcringsformen i de 
græske Stater efterhaanden over fra den monarchiske til den re
publikanske. Denne folkelige Udvikling foregik dog gradvis. 
Det var nærmest Aristokratiet, som ved sin Fremvext ophævede
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Kongedømmet og banede Vcien for friere Forfatninger, men i Al
mindelighed uden voldsom Omstyrten af Kongemagten og uden 
fjendtlig Modsætning til den endnu ikke politisk udviklede Demos.

39) Statsforfatningen i Kurthago har A, nærmere gjennem- 
gaaet i dette Skrifts 2 Bog 11 Kap.

40) Hvorledes den lakedaimoniske Statsforfatning danner en 
passende Enhed af demokratiske og aristokratiske eller oligar- 
chiske Elementer, see Pag. 47.

41) For den, der maalte eftersee Testen hos A., vil jeg be
mærke, at han i IV, 4 nævner 5 Arter af Demokrati, men i VI, 
2 fire. Det Sidste er det Rigtige, og Stedet i 4de Bog er forvan
sket, hvilket see« deraf, at den 1ste Art falder sammen med den 
4de eller 5te. Det er desuden rimeligt, at A. her, som ellers paa 
lignende Steder, har begyndt med den moderateste Art af Demo
krati, i hvilken der kræves en indskrænket Census.

42) Den sletteste Art .af Regjcring baade i Demokrati og i 
de andre Forfatninger er efter A. altid den, i hvilken den person
lige Villie er det overgribende Moment, og Loven enten aldeles 
Intet betyder eller dog nedsættes til en Magt af anden Rang.

43) Fra Periklcs’s Tid blev saaledes Folkets Deltagelse i Fol
keforsamlingen og Retspleien betalt. Virkningen heraf er bekjendt,

44) Ved Nsdionalopdragelsen søgte Sparta at danne en Stam
me af Borgere, der saavel ved legemlig Styrke og Udholdenhed 
som ved moralsk Kraft og Samfundsaand skulde fremme Statens 
Oiemed. Fra det 7de Aar tilhørte Bornene Staten, og denne Op
dragelse, som siden var en Betingelse for Udøvelsen af fride Bor
gerrettigheder, fortsattes gjennem de forskjcllige Alderstrin til det 
30te Aar.

45) ^yssitier eller Fiditicr vare fælleds Maaltider, hvortil 
Enhver maatte yde sit bestemte maanedlige Bidrag. Evne til Del
tagelse heri yar ligeledes en Betingelse for Udøvelsen af fulde 
Borgerrettigheder.

40) Den spartanske Nationaldragt var simpel og ens for Alle. 
Den bestod, foruden' den almindelige Chiton, i den grove og korte 
lakoniske Himation en bredskygget Hat (nUoq) og en
enkelt Saalc (røXai).

47) Raadet (;^povo4x) bestod foruden de 2 Konger af 28 Med
lemmer, der maatte være over 60 Aar gamle. De valgtes paa 
Livstid af Folket.

48) De 5 Ephorers Embede, der fra Kong Theopompos’s Tid
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(757) efterhaanden hævede sig til den hOieste Magt, synes at have 
faaet sin Betydning som Udtryk for Folkets Majestæt og control
lerende Myndighed ligeoverfor Konger og Raad. De valgtes aar- 
lig af Folket, og Adgangen til denne Post stod aaben for alle 
Spartiater. ikke blot for de fornemmere Slægter«

4®) Peisistratos optraadte som Tyran Aar 560. Han var 
Diakriernes eller Folkepartiets Anfører imod Pediaierne eller det 
oligarchiske Parti.

50) Dionysios den Ældre var Demagog i Syrakus, siden Ty
ran fra Aar 406.

Pheidon see Anm 5.
62) Tyrannerne i de ioniske Kystlande opstode samtidig med 

Gyges’s Dynasti i Lydien. De fremgik dels af et tuileslost De
mokrati, dels, som A. her bemærker, af Embeder med en udstrakt 
Myndighed. See Hermann Lelirb. der gr. Alt. $ 87« Wachsmuth 
I pag. 495.

M) A. lader her Tyrannerne bytte Roller« See Herodot 5, 
92. Thrasybulos var Tyran i Milet, Periandros i Korinth Aar 625.

B<) Præsterne (IfQflq) vare de Mænd, der ledede den offentlige 
Kultus, forrettede B<inner og bragte Offcre for Menneskene. See 
Hermanns Lehrbuch der gottesdienstl. Alterth. pag. 160. Anm. 5. 
De bestemtes dels ved Fødsel (arvelige PriestedOmmer i visse Fa
milier), dels ved Valg og Lodkastning, men PræstedOmmer reg
nedes ikke blandt magistratus.

55) er den Forretning at tilvejebringe, Ove og udruste
Chorct ved offentlige Skuespil eller Fester. Det var en af de 
offentlige Ydelser (Leiturgier), som i en ordnet FOlgé og efter 
bestemte Regler vare paalagte alle Formuende i Athen.

B6) Ikke blot Magistraterne i Attika (vi nævne Attika, fordi 
vj bedst kjende dette Lands Institutioner) havde deres Herolder, 
men ogsaa Arciopagos, Randet og Folket. See SchGmanns antiqu. 
pag. 261.

6T) Probulerne vare et olignrchisk Raad, som vi finde i ad
skillige hellcniske Stater. See SchOmann pag. 82 Anm. 7. Ogsaa 
i Athen oprettedes et Raad af 10 Probuler strax efter Budskabet 
om det uheldige Tog til Sicilien under Peloponneserkrigen.

08) En snadan Magistrat kan i Athen fOrst paavises i Deme- 
trios Phalercus’s Tid (317—307). Den fandtes ogsaa i andre hel- 
leniske Stater.

0®—65) De specielle Navne paa disse Ovrigheder kunne efter-
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snes hos Anstofclcs i Pol. VI, 5. De onder 63 omtalte Øvrighe
der cre Medlemmerne af Raadet, i aristokratiske Forfatninger nyo-

i demokratiske povhvitd,
66) En kortere og nOiagtigcre Inddeling har Schømann fremsat 

i sine antiqu. Pag. 85 nemlig 1) om Privates indbyrdes Tvistighe
der 2) om Forbrydelser beganede af Private mod Private eller 
mod Staten 3) om Forbrydelser af Øvrigheder som Embcdsmænd.

67) Derved bevirkes altsaa, at enten hele Landet eller dog i 
det Mindste den Del deraf, der ligger Hovedstaden nærmest, og 
hvis Indvaanerc altsaa tage stadigst Andel i Rcgjeringen — der 
hos de Gamle altid var knyttet til personlig Tilstedeværelse ved 
Folkeforsamlingerne — bliver beboet af en talrig Klasse agerdyr
kende Borgere.

68) Vi have sect, at A i Bestemmelsen af Dydens Begreb 
udhæver det pathologiske Moment. Drifter og naturlige Følelser 
ere at betragte som Dydens egentlige Stof. Men da Drifterne i 
sig ere ubestemte, svævende mellem for lidet og for meget, saa 
bliver det Fornuften eller den praktiske Tænkning der
bestemmer Formen som den rette Midte mellem de pathologiske 
Yderligheder. Dyden bliver altsaa efter sit Væsen en fttadtrjq» 
Da Dyden saaledes indbefatter tvende Momenter, det naturlige og det 
fornuftige, saa har den sædelige Virksomhed sin sidste Grund og 
Udspring i Villien som Evne til Selvbestemmelse og Valg, og da 
Dyden ikke bestaaer i en diseret, adspredt Handlen, men i en bli
vende BeskatTenhcd hos Villien, en ved Opdragelse, (ivelse og 
Tilvrcnnclsc vunden Fasthed og Modenhed, saa bliver Dyden nær
mere defineret som en ved Fornuft og praktisk Tænkning bestemt 
blivende Beskaffenhed eller Færdighed hos Villien, hvorved denne 
holder den til vor Natur passende Middelvei. Eth. Nic. 2, 6. fone 
«qa rj jtwori/r* ovoa xy itf>oq tLyiafifiti
Xdyu> xal ujq av o yydnpoq Sce Bicses Aristotcles 2, 304
ctc. Zcllcr Pag. 508 ff.

69) Et Excmpel paa en saadan langvarig Kamp mellem 2 Par
tier, som blot gik ud paa den regerende Magts Personlighed uden 
at tilsigte Forandringer i Regjcringens Form, have vi i Stridig
hederne imellem Patricier og Plebcier i Rom. fe'ee Madv. Blik 
paa Oldtidens Statsforfatninger Pag. 14.

70 a) Den ved Peloponnescrkrigen bevirkede Formindskelse i de 
høiere Klasser, de stone Formuers Ødelæggelse og Optagelse af
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Fremmede, ja Slaver i Borgerstanden vare virksomme Aa: sager 
til Demokratiets Stigen

70 b) Peiraicus, Athens Havnestad, var tildels beboet af Sofolk, 
men SOvæsenets Opkomst og Handelen begunstigede Demokratiets 
Udvikling.

71) Areiopagos, en ældgammel Institution, var efter den soloni- 
ske Forfatning ikke blot en Domstol, (hvis Medlemmer vare Mænd, 
der havde beklædt Archontembedet), men ogsaa et Raad, der skulde 
holde over Lovene og Statsforfatningen og bevare det rette Forhold 
imellem Statsmagterne. Paa Perscrkrigens Tid var Arciopagos's 
Anseelse stor. Perikles indskrænkede siden dens Virksomhed.

72) En agrarisk Omfordeling (ar«daø^6$) omtales i 5te Bogs 
6te og 7 Kapitel, hvor der siges, at Demokratiet bOr skaane de 
Rige, saa at man ikke blot ikke foranstalter nogen agrarisk Om
fordeling af deres Ejendomme, men heller ikke (ved Leiturgier) be- 
rOvcr dem Frugterne deraf.

73) Om Leiturgier see Anm. 55. De ordinære Leiturgier i Athen 
angik den religiøse Kultus. En extraordinær Leiturgi var Udrust
ningen af de store Skibe til Krigen.

74) I de demokratiske Stater herskede ofte store Misbrug i 
denne Henseende« I Athen, hvor Dommerforretningerne fra Pe- 
rikles’s Tid bleve betalte, misbrugtes Domstolene af Demagoger og 
Sykophanter dels til at ydmyge de Rige og ved Frygt fer Rets
forfølgelse at presse Penge ud af dem, dels til at skaffe det døm
mende Folk Fordele. See Hermanns Lehrb. der gr« Staatsalt, 
$ 63 - 69.

75) Det Opsving, som den græske Aand tog efter Perserkrigen^ 
begunstigede Demokratiets Udvikling. Overalt føltes en stærk 
Trang til at uddanne Evnen til at tænke og tale« Talrige Lærere 
opstode i Dialektik, Talerkonst og Politik (Sophister)^ af hvis Sko
ler de fleste Talere og Demagoger udgik«

76) See Anm. 49.
77) Charikles var et indflydelsesrigt Medlem af den oligarchi- 

ske Regjering af 30, som af Lysander var indsat i Athen efter 
Slaget ved Ægos Potamos Xcn. Hell. 11, 3, 2. De skulde egent
lig udkaste Planen til en ny Forfatning, men tiltoge sig under 
Beskyttelse af lakedaimoniske Leictropper den hele Statsmagt«

78) I Elis havde der af Aristokratiet dannet sig et enger» 
oligarchisk Raad paa 90 Medlemmer, der valgtes paa Livstid.

79) Lysandros i Lakedaimon skal have tænkt paa at omstyrte
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det arvelige Kongedumme, da Kongerne Pausanias og især Agesi- 
laos modarbejdede hans Planer og søgte at ydmyge ham Pint» 
Lys. 21. Ages. 8.

80) i den anden mcsseniske Krig (685—668) skulle nogle Bor
gere, hvis Ejendomme vare blevnc ødelagte ved Krigen, have for
dret en Omfordeling af Grundstykkerne, mon Striden skal ved 
Digteren Tjrtaios’s Hjælp være bleven bilagt. Ogsaa A. henviser 
her til Tyrtaios's Digt Eunomia

81) Pausanias, den bekjendte Sejrherre ved Plataiai (479), den 
unge Konge Pleistarchos’s Formynder, stræbte efter Magten ved 
Forræderi mod sit Fædreland, som han vilde overgive til Perserne, 
og søgte i denne Hensigt at vække Heiloterne til Oprør ved at 
love dem Frihed og Borgerret Thuo. 1, 128—132. Hvorledes den 
carthaginiensiske Feltherre Hnnno 2 Gange forsøgte at bemægtige 
sig Eneherredømmet, og hvorledes Forsøget første Gang blev fore
bygget og anden Gang tilintetgjort og straffet, har Justinus fortalt 
XXI, 4.

82) De spartanske Jordlodder turde hverken deles eller af
hændes, men skulde altid arves af En, som da maatte forsørge de 
Øvrige Medlemmer af Familien. Heraf opstod efterhaanden en 
stor Ulighed i Besiddelsen, idet Nogle bleve fattige ved en stor 
Familie, Andre rige ved at forene flere Jordlodder. Dette medførte 
tilsidst en oligarchisk Statsform; thi efter den lykurgisko Forfat
ning beroede den fuldstændige Udøvelse af Borgerretten paa Evne 
til Deltagelse i den spartanske Opdragelse og b’yssitierne.

83) Peisistratos’s SOn Hipparchos blev under Panathenaierfesten 
Aar 514 dræbt af Harmodios og Aristogeiton.

84) Vi have’i Anm. 26 omtalt den Maade, hvorpaa Ueli prnerne 
betragtede den lavere Arbeids- og Haandværksstand. At den her 
omtalte Tid var 10 Aar, sees af Arist. Pol. 3. 3.

85) Massalia (Marseille), en Koloni fra Phokaia i Lillea
sien (600).

86) I Athen f. Ex. bleve de ved Mulkter og Konfiskationer 
indbragte Penge ligesom andre Statsindtægter paa mange Maader 
anvendte til Folkegaver og Largitioner, f. Ex. til de af Perikles 
indførte Theorika eller Penge, som gaves de Fattige til at kjøbe 
Pladser paa Theatret ved Skuespil og Fester, til Betaling for Del
tagelse i Folkeforsamlinger og Retspleie, til Kornuddelingcr o. s. 
v. Følgen heraf var Formerelse af Processernes Antal og Retsfor
følgelser mod de Rige.
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87) 1 Athen blev Klageren, naar han lod Sagen falde eller ved 
Afstemning ikke fik en femte Del af Stemmerne for sig, mulkteret 
paa 1000 Drachmer og tabte for Fremtiden sin Ret til at optræde 
som Klager i lignende Sager.

88) Kicisthenes, en Alkmaionidc, optraadte i Athen efter Pei- 
sistratidernes Udjagel se (510). Han gjennemførte og udvidede den 
af Solon dannede frie Forfatning og befæstede Demokratiet ved Op
tagelse af mange nye Borgere og Indførelse af mange demokra
tiske Institutioner, som nye populære Folkeinddelinger (de iOPhyler).

89) Sec Anm. 48.
90) Orthagoriderne i Sikyon, blandt hvilke Kleisthcnes er den 

berømteste, herskede fra 673 til 573, Kypseliderne i Korinth, af 
hvilke især Periandros er bekjendt, fra 655 til 582, Peisistratiderne 
i Athen med store Afbrydelser fra 560 til 510, Gelon, Hieron og 
Thrasybulos (dette er den rette Orden) i Syrakus fra 4S5 til 467»

91) A. har her kort og klart udviklet sin Lyksalighedslære. 
Lyksalighed er Menneskets dybeste Ønske, det Maal, hvortil Alle 
stræbe. Det væsentligste Moment deri er Dyden. Lyksalighed 
er en Virksomhed i Retning af Dyden (q xav Denne
Virksomhed kan være af en doppelt Art, den beskuende 
og den udadvirkende (npaxnxij). Den første er den høieste og 
guddommeligste (Eth. Nio. 10,8), den, som Gud nyder, idet han tænker 
sig selv} den sidste er den mest eiendommelig menneskelige. Men 
Mennesket behøver til denne Virksomhed tillige visse Ting udenfor 
sig selv, en vis Begunstigelse eller Udstyrelse (/opqyla, titinQla), 
som Sundhed, visse Lykkens Goder, Venskab, Frihed for stærk Mod
gang. Med Hensyn til Forholdet mellem disse tvende Lyksalighe
dens Faktorer udtaler A. ofte med stor Sikkerhed og Overbevis
nings Styrke, at Dyden uden Sammenligning er dét væsentlige op 
overgribende Moment i Saligheden, og at den brave Mand ubetinget 
vilde vælge Virksomhed i Retning af det Gode fremfor Lystfølel- 
sen (qdopq), dersom disse i Virkeligheden fuldkommen kunde ad
skilles; men dette er ikke Tilfældet; thi Lystfølelsen er Virksom
hedens nødvendige Fuldendelse, ligesom dens naturlige Blomst.

92) Sporgsmaalet, om det contemplative eller virksomme poli
tiske Liv er at foretrække, opkastedes ofte af de Gamle. Saa- 
ledes anbefalede Stoikerne det praktiske Liv, Epikuræerne det rolige 
og private.

93) Guddommen er efter A. en Alt bevægende, men selv ube
vægelig immateriel Kraft, som har sit Maal i sig selv. Den»
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Væsen er den absoluteTænken, som har sig sely dl sin Gjenstand. 
Verden er et sammenhængende Hele, et al Materie indesluttende Sy
stem ; de furskjellige Sphærer svæve i concentriske Kredse og 
ined ejendommelige Principer for deres Bevægelse i dette kugle
formede Universum, som bevæges af den selv ubevægede guddom
melige Kraft* Da nu Guddommen er ubevæget og upaavirkelig, 
og Vcrdenssystemet omfatter alt det Materielle, maa dets Virksom
hed nødvendig være af en indvortes Natur.

94) At Stater kunne naae en unaturlig Størrelse, der i altfor 
høi Grad vanskeliggjør Overskuelse og hindrer en retfærdig Be
styrelse, ville vi ikke nægte, men dog see vi let, at Aristoteles’s 
Yt trin ger ere abstraherede af Grækenlands faktiske politiske Til
stand, Landets Deling i mange uafhængige Stater af ringe Omfang. 
Med Rette har Madvig- bemærket (Blik paa Oldt. Statsf. pag. 10), 
at ligesom de græske Staters ringe Omfang i sin Tid befordrede 
den tepublikanske og demokiatiske Retning, saaledes bidrog paa 
den anden Side den engang fulgte demokratiske Retning til at fast
holde Statens Indskrænkning i Omfang og gjorde i sin Umiddel
barhed og Ensidighed Dannelsen af en større Stat umulig. Der 
kjendtes og kunde med de gjældende Forestillinger om Individets 
umiddelbare Indflydelse ikke kjendes noget Middel til at give en 
stor Masse vidt udbredte Beboere lige Ret. Kun gjennem person
lig Tilstædcværclse i Statens Middelpunkt kunde Individet fnae bor
gerlig Gyldighed 5 kun ved personligt Bekjendtskab til Medborgerne 
kunde hvert enkelt Medlem af Samfundet udfylde sin Plads som 
Vælger og Dommer.

9&) Om SØstædernes Beliggenhed og de Farer, som deraf op- 
staae for Staten og navnlig for Statsinstitutionernes Fasthed og 
Varighed see Cio. de republ. 2, 3 og 4.

98) At A.’s Begreber om Handel og Pengevæsen ere indskræn
kede, have vi allerede tidligere bemærket. See Anm. 4.

97) A. kan her have tænkt paa Athens befæstede Havnestad 
Peiraieus, som laa i længere Afstand fra Byen og var forbunden 
med samme ved 2 Mure paa 40 Stadiers Længde.

98) Søsoldater eller Marinere (in t fatai) vare i Reglen Borgere. 
Af et treradaaret Skibs Bemanding (omtr. 200 Mand) vare om
trent 30 Søsoldater; de (ivrige (vuvtai, vare sædvanlig fat
tige Borgere af den ringeste Klasse, eller indvandrede Fremmede, 
ja Slaver.

99 a) Om disse Forestillinger angaaende Slæders og Huses



65

Beliggenhed see Schneider til A Politik Pag. 419 sqq. Arist. Oe- 
con. 1, 8. Xenoph. Oecon. c. 8 Xen. mem. Soer. 3, 8.

99h) Hippodamos fra Milet (tillige politisk Skribent See 
Arist. Pol. 2, 5), en berømt Architekt, byggede Peiraieus imellem 
Perser- og Peloponneserkrigcn og under Peloponneserkrigen Sta
den Rhodos og Tliorioi. Hans Byggcmethode krævede regelmæs
sige og vel gjennemsknarno Gader, men var, som vi see, roere at 
anbefale i sanitær end i militær Henseende. See K. F. Hermann 
de Hippodamo Milesio. Marbv 1842.

100a) Hor sigtes til Sparta.
100b) A. bifalder altsaa den spartanske Indretning: Syssitier 

eller fælleds Bespisning for Borgerne. At der ogsaa i Sparta var 
særegne Syssitier for Magistraterne, sees af Plut. CJeom. c. 8

101 a) Et saadant Torv d/opa) omtaler ogsaa Xeno-
phon hos Perserne Cyrop. 1, 2.

101b) Med Hensyn til den Vægt, som i dette Afsnit lægges 
paa Staden, maa man ikke oversee de græske Smaastaters væ
sentlige Tilknytning til en Stad eller Ry.

102) A. har vel i det Foregaaende sagt, at en age:dyrkende 
Befolkning afgav gode Elementer til en demokratisk Forfatning; 
men her er Talen om den bedste Forfatning, om en under de gun
stigste Forhold stillet Stat. I en saadan maa den regjerendo 
Klasse, de aktive Statsborgere efter gammelhelleniske Forestillin
ger være fritagne for personligt Arbeide.

103) Perioiker kaldtes paa flere Steder, navnlig i Sparta, de 
politisk underordnede Landboere i Modsætning til Stadbeboerne, 
den herskende Stamme eller de fuldberettigede Statsborgere. Pe- 
rioikerne i Sparta besad Frihed og Eiendom, men vare udeluk
kede fra alle positive statsborgerligo Rettigheder, betalte Skat og 
gjorde Krigstjeneste.

104) a. henter sine Beviser fra Ægypten og Kreta.
1°5) A. adskiller efter Plato den fornuftige (to Åoyov og 

den ufornuftige (to cUoyor) Del af Sjælen. Pol. 7, 15. Eth Nic. 3, 
15. Sindet eller Gemyttet (Øu/roc), som har sit Sæde i den ufor
nuftige Del af Sjælen (de anima 3, 9) er den Sjælens Bevægelighed, 
der fremtræder i stærke og livlige Følelser, Kjærlighed og Had, 
heftig Forbittrelse, Mod o. s. v. Derimod høre Forstandskraft og 
Konstdygtighed (didvota og til Sjælens logiske Side

106) ] Platons Stat (2 Bog p. 375 c.) hedder det om Vogterne
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cn Krigernes Klasse, at de bør være milde mod Bekjendte, men 
barske mod Ubekjendte.

107) See Anm. 91.
108) sCe Anm. 16 og 68.
109) A. adskiller i Fornuften en doppelt Side, den theore- 

tiske og den praktiske; den theoretiske har Sandheden til sit 
Maal (Met. A fZ. 1); den bevæger sig i Retning af det Evige, 
Nødvendige og Uforanderlige. Den praktiske gaaer ud paa en 
Virksomhed og er rettet paa det Foranderlige, det, hvori Friheden 
raader (det, der kunde være anderledes). At den theoretiske Ret
ning er den høiestc, den, der kommer det Guddommelige nærmest, 
udtaler A. ofte See Biese Phil. des Arist. 1 Bd. Pag. 549 sqq.

110) See Anm. 81.
Hl) De Saliges Oer nævnes ikke hos Homer, men Beskri

velsen over Elysium, hvorhen Menelaos skal føres (Odys. 4, 563 
sqq.) forstaaes sædvanlig af de Gamle om disse 6er, som skulle 
ligge mod det fjerne Vesten. Hesiodos, Pindaros og Euripides om
tale disse Oer som de udvalgte Saliges Opholdssted. Hos Geo- 
grapherne benævnes med dette Navn den Ogruppé, som nu kaldes de 
canariske Oer.

112) Nom; er hos A. Betegnelsen for den hdieste aandelige Po
tens , det øverste Trin af det sjælelige Liv, det Punkt, hvor det 
Guddommelige som et nyt Princip træder ind i Sjælekræfternes 
Udviklingsrække. Denne af A. ikke til fuld Klarhed bragte Ma
terie er især udviklet i Bøgerne om Sjælen.

113) I disse Forskrifter spore vi den helleniske Anskuelse af 
af Statens Forhold til og Ret ligeoverfor Individet, de stærke 
Indgreb i Privatlivet og Fordringer til den individuelle Friheds og 
Bevrogeligheds Underordning under Statens almindelige Villic.

IH) Enkelte Dele af den antike Gudsdyrkelse vare ikke uden 
en vis ugeneret Frihed, der ofte gik over til Uanstændighed saavel 
i Kultusskikke som i plastiske Fremstillinger, Sange og Chor.

U5) I Sparta var, som bekjendt, Principet for den En
keltes Underkastelse under Statsvillien strengest gjennemført. 
Staten controllerede Ægteskabet omhyggeligt og betragtede Børnene, 
især Drengene, fra den tidligste Tid som sin Eiendqm. Fra det 
7de Aar var Opdragelsen offentlig. I Athen derimod. Frihedens 
Hjem, var Opdragelsen for største Delen overladt til Forældrenes 
egen Raadighed.
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116a) Ved den antike Anskuelse af Staten og den Enkeltes 
Forhold til denne er den fuldkommen frie menneskelige Udvikling 
med hele sin individuelle Berettigelse ikke lidet indskrænket Naar 
derfor de gamle Philosophcr tale i Almindelighed oin Opdragelse 
og Dannelse, holde de strengt paa de ved det politiske Livs For
dringer betingede Begrsndsninger og udelukke alle dybtgaaende 
individuelle Uddannelser i særegne Retninger som professionelle, 
virtuosmæssige Ensidigheder, der staae under den politiske Mands 
Værdighed og hindre den for ham fornødne alsidige Udvikling og 
frie Blik i alle Retninger, Dette indskjærpes baade af Plato og 
Aristoteles med Hensyn til den musikalske og gymnastiske Ud
dannelse, ja endog med Hensyn til den intellektuelle Udvikling i 
specielle videnskabelige Retninger. 1 samme Aand taler ogsaa 
Sokrates hos Xenophon Mern. IV. 7 om Studiet af Geometri, 
Astronomi etc.

116bj i)Cn sædvanlige liberalere Undervisning indbefattede Mu
sik og Gymnastik; Musiken, her taget i Ordets mere omfattende 
Betydning, som den Dannelse, der udvikler Aanden, Gymnastiken 
som den, der virker til Legemets Sundhed, Styrke og Skjønhed og 
indirekte derigjennem til aandelig Udvikling, f. Ex. Mod. I mere 
indskrænket Betydning cr rt povatx^ Tonekonsten, og q 
betegner da foruden de propædeutiske Færdigheder, Læsning, 
Skrivning og Regning, den hele sproglige Undervisning med Natio
nalforfatteres og Digteres Læsning og Fortolkning. Senere kom 
ved Kulturens høiere Opsving andre Undervisningsfag til, f. Ex. 
Mathematik, Tegning, Rhcthorik o. s. v.

117a) Diætetiken ,stod hos Hellenerne i nøie Forbindelse med 
Gymnastiken, navnlig hos Spartiaterne. De, der ved gymnastiske 
Øvelser skulde udvikle Legemets Kræfter, vare underkastede be
stemte og strenge diætetiske Regler. For saadanne og især for 
Athieter gjaldt den saakaldte

117b) Ved de store Festlege optraadte de Kæmpende dels som 
Børn, dels som Mænd i Veddelegene.

Ø8) A. anfører her et Sted af Homer, som ikke forekommer 
i den Text, vi nutildags have, dernæst et andet, som maaskee er 
at finde i Odyss. 17, 3S2, og endelig et, som findes i Odyss. 9, 
5 — 8, hvor Odysseos vedet Gjestebud i den phaiakiske Konge Al- 
kinous’s Hos siger:



68

Ei nogen Færd kan jeg nævne, som mer henrykker mit Hjerte 
End naar almindelig Fryd ved en Fest over Folket er udbredt, 
Og man i festlige Rader i Salene sidder ved Gilde
Lyttende froe til Skjalden o. s. v.

(Wilsters Oversættelse).
119) Det ædlere Liv og den høiere Livsnydelse, Dyd og Lyk

salighed, forudsætter en vis Modenhed og Fuldendthcd hos Menne
sket. Et Barn kan hverken være dydigt eller lyksaligt Eth. 
Nic. 1, 10. Eth. Eud. 2, 1.

12°) Olympos (den Ældre; thi hos Plutarch de mus. er der 
ogsaa Tale om en yngre af dette Xavn) var en ældgammel Musi
ker, som skal have været en Discipel af Marsyas, der angives som 
Fløitcns og den phrygiske Tonarts Opfinder. At Melodier af 
Olympos eller som tillagdes Olympos, længe vedligeholdt sig, sces 
af dette og flere Steder hos de Gamle. See Arist. Equit v. 9. 
Eurip. Iphig in Aul. v. 571. Plut. de mus. 1133.

i’-D) A. har her forsøgt at forklare Musikens Magt over 
Mennesket i ethisk Retning. Musikens Indhold er Følelsen, det 
subjektive Liv i sin frie Bevægelse, men uopløst og uden alle rea
listiske Bestemmelser. Med Umiddelbarhedens Kraft afspeiler den 
Gemyttets indre Liv uden at brydes paa Begrebernes og Forestil
lingernes Objektivitet eller de empiriske Forholds Mangfoldighed. 
1 denne Musikens umiddelbare Inderlighed og i dens almindelige 
Element, Tidens Forhold til Subjektets Liv har Hcgel i sin Æsthe- 
tik søgt Grunden til denne Konsts ejendommelige Magt over Men
nesket. At en lignende Tanke findes hos A., har jeg panvist i 
mit Program for 1843 Pag. 3. Men Grækerne tillagde Musikcn 
en særegen ethisk Værdi, en bestemt praktisk og politisk Betyd
ning, som ikke er os ganske klar 5 hele Stater skulle i denne 
Henseende have ansect dens Stilling og dens bestaaende Former 
for saa vigtige, at de ved prohibitive Forholdsregler søgte nt give 
disse Fasthed og Consistens, De største Statslærere, Plato og 
Aristoteles, behandle den i deres politiske Skrifter som en Gjen- 
stand af indgribende Vigtighed for Opdragelsen og den offentlige 
Sædelighed. Dette kunne vi dog ikke ined Carl Ottfricd Muller 
(Dorier 3 Th, P. 319) tilskrive en særegen Evne hos de Gamle 
til mere bestemt at opfatte det Ethiske i Musiken eller en Form
løshed i den moderne Tonekonst. Snarere turde det beroe paa en 
Misforstaaelse af Konstens sande Grændser. en Illusion, som dels
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laae i visse Sanges og Melodiers traditionelle Vægt og nationale 
Betydning, dels i den antike npie Forbindelse mellem Musiken og 
Ordet, der bestemmer og artikulerer Musiken. Derfor misbilliger 
ogsaa Plato (Legg. 2, 669) Instrumentalmusik uden Sang og Ord 
netop paa Grund af den ubestemte Karakter, Musiken derved an
tager, ligesom ogsaa A. (Pol. 8, 6) dadler Flpiten, fordi den umu- 
liggjør Sangen og Ordets Brug

122aj Om Musikens og do plastiske Konsters Forhold lærer 
Ar., at de plastiske Konsters Værker blot ere ydre Tegn paa det 
Ethiske o: Antydninger gjennem et Med.um med selvstændigt ob
jektivt Indhold, medens Melodierne i sig selv (uvid) ere umiddelbare 
Udtryk af det Ethiske. Det Samme har Hegel udviklet i sin 
Æsthctik Pag. 129. See ogsaa Aiistoteles’s Problemer 19, 17.

122b) Om de græske Tonarters forskjellige Karakter og det 
Ejendommelige hos hver enkelt af dem kan eftersccs, hvad der er 
samlet i Boeckhs Afhandling de metris Pindari i 1ste Tome af 
hans Pindar Pag. 238 - 212.

122c) Nogle Philosopher antoge, at Sjælens Væsen var Harmoni 
(Musik), eller at den dog var af harmonisk Natur. Denne Anskuelse, 
der er bekjendt uf Simmias’s Fremstilling hos Platon, har Sokra
tes i Platons Phaidon og især A. i sit Skrift om Sjælen (1, 4) 
skarpsindig spgt at gjendrive som stpttct paa en overfladisk Ana
logi, men den blev dog atter optaget af A.’s Discipel Aristoxenos 
(Cic. Tusc. 1, 10). See ogsaa Ed. Mullers Geschichte der Thcorie 
der Kunst bey den Alten. Bresl. 1837. 2 Del p. 12.

123a) pna mange Steder hos Forfatterne finde vi Klager over 
Musikens Forfald og Fjernelse fra sin oprindelige Simplicitet, idet 
den misbrugtes af Viituoserne. Man see de Steder, jeg har sam
let i min Afh. de problcmatis Aristotelis. Pag. 76. 84. 85. 93.

123b) steder hos forskjellige Digtere, hvor dette Sagn fortælles, 
findes hos Athenaios Dcipnos. 14 p. 616.

124) Hvorledes udannede og raae Tilskuere virkede skadelig 
tilbage paa de dramatiske og musikalske Konstnere, omtales og
saa uf A. i Poetiken cap. 13. See ogsaa Ilorats ars poet. v. 
203. sqq.

125) Om den Inddeling af Melodier i ethiske, praktiske og 
enthusiastiske, som A. her efter tidligere Philosopher har optaget 
uden nøiere at oplyse dette Punkt, see Ed. MUller Gesch. der Th. 
der Kunst 2 Del 54-72.



70

126a) putons bekjendte Værk om Staten (noliitla) i 12 Bøger.
126b) Fra Klcisthenes’s Tid var der i Attika 10 Phyler (yu- 

lal) eller kommunale Forbindelser med en særegen Bestyrelse. 
Inddelingen i de 12 Pliratrier (tpqaiQiui) var en ældgammel Indret
ning, der ikke saameget havde en politisk som en religiøs og pri
vatretlig Karakter«

127) Ligesom A. forkaster Forslaget om Fælledskab i Ægte
skab som grundet paa et misforstaaet Begreb om Statens Enhed, 
saaledes misbilliger han af samme Grund Eiendomsfælledskabet, 
idet han tillige viser, at der vel skal være en vis Art af Fælled- 
skab, men en frivillig, ikke en tvungen, stöttet paa Opdragelsens 
og Sædernes moralske Garantier, ikke paa politiske Institutioner» 
Om et vist Brugsfælledskab hos Lakedaimonierne see K. F. Her- 
manns gesammelte Abh. Pag, 151.

128) En kun af dette Sted bekjendt politisk Skribent,
129a) See Anm. 99b,
129b) Om Lovenes Uforanderlighed see K. F. Hermanns Abh. 

Aber Gesets etc. og hans Lehrb. der Staatsalterth. $ 53.
130) Her sigtes til de bekjendte Sagn om Jordfødte (ytf&k, 

terrigenæ) og Deukalion og Pyrrha, som frelstes fra Vandfloden, 
hvori Menneskene omkom.

131) Heiloterne vare Spartiaternes Slaver, der i Fredstid 
dyrkede Markerne og beskjæftigede sig med Haandværksarbeide, 
men i Krigen tjente som Letbevæbnede og Trosknægte. D e 
s partia tiske Kvinder levede langt mindre indgetogent end de 
attiske. De skildres ofte som overmodige og herskesyge. For
tællingen om deres Gjcnstridighed mod Lykurgos modsiges dog af 
Plutarch. Lyk. 14. Ved Thebanernes Indfald i Peloponnes (369) 
foraarsagede de en stor Forvirring. Plut, Ages. 31. Xen. Hellen. 
6, 5. Besiddelsesforholdene see Anm. 82. Tilladelsen til 
at bortskjænke og borttestamentere hidrører iøvrigt ikke fra Lykur
gos, men fra Ephoren Epitadeus (efter Lysanders Tid). See Plut. 
Ages. 5. Ephorerne See Anm. 43. Ger o n te rne eller Randet 
bestod foruden Kongerne af 28 Medlemmer, der valgtes paa Livs
tid nf Folket ved Akklamation. Plut Lyk. 26. De vare uden 
Ansvarlighed. Kongerne vare tvende, begge af herakleidisk 
Herkomst, De regjerede efter en bestemt Arvefølge. Deres 
Magt var i Fredstid ikke af stor Betydning, men i Krigstid an
førte de Hæren med en adstrakt Myndighed, der dog siden stærkt
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indskrænkedes af Ephorerne. Syssi tierne. See Anm. 45. 
Statsudgifterne i Sparta vare i Reglen ikke betydelige. De 
bestredes ved Perioikcrnes Tribut, Statens eget Jordegods, de 
extmordinære Skatter, der hævedes, naar Omstændighederne for
drede det, og de Indtægter, som Hegemoni og Krige bragte i 
Statskassen.

132) Solon (Archont 594) byggede af den forhaandenværende 
Grundvold og tidligere bestaaende Statsindretninger en ny Forfat
ning. som hvilede paa et passende Forhold mellem de fire efter 
Formuen ordnede Borgerklasser, af hvilke den sidste var skatte
fri, men uden Andel i Embeder. Det høieste Embede (Archont- 
vrcrdigheden) og Sædet i den øverste Domstol for Mordsnger samt 
Randsforsamling (Areiopngos) var forbeholdt den høieste Formues- 
klasse. Derimod havde alle Borgere Stemmeret i Folkeforsam
lingen og Andel i den almindelige Retspleie Et Rand af 400 
Medlemmer (af de tre første Klasser) forelagde Folkeforsamlingen 
Gjcnstandcne for Afstemning. Snaledes var den soloniske Stats
form, men allerede ved Kleisthenes (510) blev Forfatningen mere de
mokratisk, og siden blev Perserkrigenes Indvirkning paa Folkeaandcn, 
de Rigdomme, som Søhegemoniet samlede i Athen, og den Sæder
nes Fordærvelse, der efterhaanden indtraadte, Aarsag til, at Stats
forfatningen lidt efter lidt henfaldt til el tpilesløst Demokrati 'Lod- 
k nstning om Embedsbesættelser, Ophævelse af Bestemmelsen om 
Census som Betingelse for dvrighedsposter, republikansk Misun
delse mod udmærkede Borgere, Folkegaver og Largitioner, Beta
ling for alle offentlige Forretninger). Især efter Pcriklcs’s Død 
blev Folket et Bytte for slette Demagoger, der smigrede dets Egen
nytte og Forfængelighed og misbrugte dets Mistænkelighed og 
Overtro, og saaledes sank Staten stedse dybere, indtil Friheden 
tilsidst gik tabt under Makedonernes cg Romernes Indflydelse 
skjøndt under Vedligeholdelsen af endel ældre Former samt Nav
net af en fri Stat.
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Sorø Akademis Skole og Opdragelsesanstalt 
i Skoleaaret 1851—1852

af

Skolens og Opdragelsesanstaltens Rektor-
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Skolens Disciple.
Til 1ste Joni 1851 var Antallet af samtlige Disciple, som 
Programmet fra forrige Aar udviser, 150, nemlig 67 Elever 

og 83 skolesøgende Disciple. I Aarets Lob ere 24 ved Di
mission eller af andre Grunde ’) udgaaede af Skolen, og 27 

nye ere optagne. Det største Antal, som til samme Tid bar 
været samle! i Skolen, har været 157, hvoraf 30 vare 
Realister. De ledig bievne Elevepladser ere efterhaanden 

bievne besatte med skolesøgende Disciple. Skolens nær
værende Disciple udgjøre til 1ste Juni 1851 — 152, nemlig 

71 Elever og 81 skolesøgende Disciple. Disse ere saaledes 

fordelte:
vn Klasse 13
VI — 16
V — 18 V Realklasse 3*)
IV - 19 IV — 12
HI — 23 III — 7

II Klasse 26 
I — 15

1) En af Eleverne, S. H. N. Frimodt, er i Slutningen af for
rige Skoleaar afgaaet ved Døden.

2) Klassen har i Aarets Løb havt flere Disciple; men at saa 
mange have forladt Skolen mod Slutningen af Skoleaaret, er at
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Skolens Lærere.
Med Skolens Lærere er der i dette Skoleaar foregaaet 

følgende Forandringer:
Adjunkt Lind afgik ved Døden i August 1851.
Adjunkt Jacobsen blev under 20 Sept. 1851 udnævnt til 

Sognepræst 1 Nordby paa Samso.
Cand. tbeol. Corflxen blev under 30 Oct. 1851 eonsti- 

tueret til Lærer ved Skolen.
Cand. philos. Lorentzen blev under 7 Novbr. 1851 con- 

stitueret til Lærer ved Skolen.

Istedenfor Adjunkterne Blicher og Tb. Hansen bave de 

constitnerede Lærere Corflxen og Lorentzen overtaget det 
daglige Tilsyn 1 Opdragelsesanstalten. De øvrige med Op
dragelsesvæsenet forbundne Forretninger ere, ligesom tidligere, 
fordelte mellem Adjunkterne Sibbern og Liebenberg. Endel 
Inspectionsforretnlnger varetages af Adjunkt C. Hansen.

Undervisningsgjenstande, Lærebøger og læste 
Pensa.

Dansk.
1 Kl. To Timer ugentlig ere anvendte til Stil, dels Diktat, 

dels Gjengivelse af en let Fortælling. Den øvrige Tid 
er anvendt til Oplæsning (Prosa og Poesi), Gjengivelse

følgelig Realskolens Plan og Hensigt kun ufuldkommen er naact, 
er en Følge af den Omstændighed, at Skolen endnu ikke har er
holdt den Ret til selv at afholde Afgangsexamcn for Realdisciple, som 
den længe har ønsket, og hvortil der i Ministeriets Skrivelse af 
16de Juni 1849 (see Programmet for 1849) var givet den Udsigt.
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af det Læste samt Analyseret) (Ordklasser, Fonner, Sæt
ningens enkelte Dele). Bojesens Gram, er benyttet.

Il Kl. To Timer ugentlig ere anvendte til Stil (Gjengivelse 
af en meddelt Fortælling), 1 Time ugentlig til Oplæsning 

og Fortælling, 2 Timer til Indøvelse af Grammatiken ved 
Analyseren. Bojesens Gram, er læst.

III Kl. Den ene ugentlige Time er anvendt Bl Stil, dels efter 

en forelæst Fortælling; dels en Beskrivelse; den anden 
Time er anvendt til øvelse 1 Oplæsning.

III Realkl. To Timer om Ugen ere anvendte til Stile (afvex- 
lende Gjengivelse af forelæste Fortællinger og Oversæt
telse). I de andre to Timer er Klassen øvet, dels 1 

Analyse, dels i Oplæsning og 1 at fremsige udenadlærte 
Vers.

IV Kl. Til dansk Læsning erHotsts pros. og poet. Læsebog 
benyttet; foruden Nordens Guder, hvortil det Vig
tigste af Winthers Omrids er gjennemgaael og læst, er 
Hakon Jarl og et Par af Holbergs Komoedier læste. 
Opgaverne til Stilene ere enten tagne af Borgens Vel- 
ledning eller have bestaaet 1 Beskrivelser og Skildrin
ger af almindeligt Indhold, undertiden i Oversættelser 
af den tydske Læsebog.

IV Realkl. Af tre ugentlige Timer er en anvendt til Stil 
(Beskrivelse eller Fortælling), de andre dels til at gjen- 
nemgaae og lære den nordiske Mythologi (efter Win
thers Omrids), dels til øvelse 1 Oplæsning og mundtlig 

Fortælling. Holsts prosaiske og poetiske Læsebog samt 
Nordens Guder ere benyttede som Læseboger.

V Kl. Den ene Time er anvendt til Stil, den anden til 
Læsning Især af Digterværker. Undertiden ere ogsaa 
Stykker af svenske Forfaltere valgte, og Disciplene ere 
da gjorte opmærksomme paa de vigtigste Elendomme-
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ligbeder i det svenske Sprogs Grammatik. Den nor
diske Mytbologi er repeteret.

V Realkl. Af de tre Skoletimer ere de to anvendte til 
øvelse i Stil, den tredie til Læsning af danske For
fattere. Særskilt har Læreren gjenuemgaaet enkelte 
Afsnit af Modersmaalets og Litteraturens Historie.

VI Kl. En Stil er skreven hver JJge. Den ene Time er 
anvendt til at gjennemgaae Stilen, den anden til Læs
ning af forskjellige Forfattere. Særskilt er meddelt en 
Udsigt øver den nordiske Poesi i Middelalderen.

VII Kl. De to Timer have været samlede og ere anvendte 
dels til øvelser i Stil og mundtlig Foredrag, dels 
til at gjennemgaae udvalgte Stykker af danske For
fattere ; i den tredie ugentlige Time er Litteraturens Hi
storie repeteret fra Reformationstiden til henimod Slut
ningen af forrige Aarbundrede. I Begyndelsen af Aaret 
er desuden meddelt en kort Udsigt over det danske 
Sprogs Historie efter N. M. Petersen og senere en lig
nende over den danske Metrik efter Thortsen.

Latin.

III Kl. Borgens Læsebog fra Begyndelsen af 2det Afsnit 
til det 35(e Stykke i 6te. 2—3 Stile ere ugentlig
skrevne paa Skolen.

IV Kl. Cæsar bell. Gall. 1ste og 2den Bog. Sallusts Cati- 
lina. Af Madvigs Gram, det for 4de Klasse bestemte 
Pensum. Bojesens Antikviteter ere benyttede til Hen
visning. 3 Stile ugentlig, hvoraf 1 paa Skolen.

V KL Ciceros Taler pro Roscio Amerino og in Catiiinam 1—4. 
Vlrgils Æneide 4de Bog. Af Madvigs Gram, det for 
5te Klasse bestemte Pensum. Bojesens rom. Antikvi-
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teter ere benyttede til Benvisning. 3 Stile ugentlig, 
hvoraf 1 paa Skolen.

VI Kl. Ciceros Cato Major og Lælius. AfLivins den 2den og5te 
Bog. Vlrglls Æneide 4de Bog. Det Vigtigste af Boje- 
sens rom. Antikviteter. Stil to Gange ugentlig og hver- 
anden Uge en skriftlig Oversættelse fra Latin paa Dansk.

Vil Kl. Horats’s Oder 1ste og 2den Bog, hans Breve samt 
ars poetica. De rom. Antikviteter efter Bojesens Haandbog 
og den latinske Litteraturhistorie efter Tregders Haand
bog ere gjennemgaaede 1 Sammenhæng. Tre Stile ere 
1 Reglen udarbeidede ugenlig og en Version fra Latin 
til Dansk hver 14de Dag. Megen Tid er anvendt til 
kursorisk Læsning snart af Henrichsens Opgaver til 
Oversættelse, snart af forskjellige Forfattere. Den 
øvrige Tid er brugt til Repetition af det tidligere i 
Skolen Læste samt til enkelte Afsnit af Grammatiken.

Græsk.

IV Kl. Bergs Læsebog. Det Væsenligste af Formlæren efter 
Tregders Gram.

V Kl. Xenophons Auabasls 1ste og 2den Bog. Homers 
Odyssee 12te Bog. Tregders Gram.

VI Kl. Homers Odyssee i Ode og 12te Bog. Herodots 8de 
Bog. Xenophons Memorabilia Soer. 4de Bog. Tregders 
Formlære, Madvigs Ordfoiningslære samt Bojesens græske 

Antikviteter ere benyttede under Læsningen.
VII Kl. Homers Odyssee 2den Bog ogSophokles’s Tragoedie 

Alus nuoti) o<f 6(fos; med det yngre Parti særskilt 3die, 
4de og 12te Bog af Odysseen. De græske Antikviteter 
efter Bojesens Haandbog og den græske Litteraturhi
storie efter Tregders Haandbog ere gjennemgaaede i
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Sammenhæng. Den øvrige Tid er brugt tli Repetition 

af det tidligere i Skolen Læste.

Hebraisk.

VII Kl. B. Genesis 1 —XV Kap. Whlttes Gram, er benyttet. 
VII Kl.A. Af Genesis deXLKapp., der sædvanlig læses. I—XV 

Ps. Whlttes Gram.

Tydsk.

1 Kl. Riises lille Læsebog fra Pag. 5—44 og 58—127. Det 
Vigtigste af Formlæren i Hjorts større Gram.; [de 

regelm. og uregelm. Verber samt Præpositionerne. Til
læget bag 1 Læsebogen tilligemed de forste Blade i samme 
fra Pag. 1—5 ere lærte udenad i daglige Lektier.

II Kl. Riises lille Læsebog fra Pag. 144—Bogen ud, Hjorts 
Læsebog fra Pag. 16—45. I Hjorts Gram, er Form
læren repeteret og taget mere omfattende end i 1ste 
Kl. I de sidste Maaneder af Skoleaaret Stil, dels mundtlig 
dels skriftlig, dels Diktat 1—2 Gange om Ugen.

III KL Hjorts Læsebog Pag. 30—101. Hele Formlæren er 
repeteret efter Hjoits Gram. 1 Stil ugentlig.

III Realkl. Hjorts Læsebog Pag. 40—90. Formlæren er
repeteret efter Hjorts Gram. 2 Stile om Ugen.

IV Kl. Hjorts Læsebog Pag. 113—122. 186-221. Største
delen af Syntaxen er læst efter Hjorts Gram. Hver 
Uge er skreven 1 Stil.

IV Realkl. Hjorts Læsebog Pag. 113—134, 234—263, 
288—299. Størstedelen af Syntaxen er læst efter
Hjorts Gram. 1 a 2 Stile ugentlig og hveranden Uge 1 
Time mundtlig Oversættelse fra Dausk til Tydsk.
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VK1. Hjorts Læsebog, den prosaiske Del Pag. 365—414, 526 

—550. Hele Grammatiken er repeteret. 1 Time er 
hver Uge anvendt til kursorisk Læsning, og ugentlig er 
skreven 1 Stil, snart hjemme snart paa Skolen.

VRealkl. Hjorts Læsebog, afdenpros.Del.Pag.344—364, 385 

—414, 526—5 42, af den poetiske Del endel adspredte 
Digte. 2 Stile ugentlig, hvoraf 1 hveranden Uge paa Skolen. 
1 Time ugentlig er anvendt til kursorisk Læsning, og 1 
Time hveranden Uge til mundtlig Stil.

VI Kl. Hjorts Læsebog, af den prosaiske Del 459—485, af den 
poet. Del Pag. 82—130. 1 Time om Ugen er brugt enten 
til kursorisk Læsning eller til mundtlig Oversættelse fra 
Dansk til Tydsk. 1 Stil er skreven ugentlig, snart 
hjemme, snart paa Skolen.

Fransk.

Il Kl. Borrings Læsebog: Pag. 1—42. Slbberns Stiløvelser, 
Iste Afsnit de 21 forste Numere undtagen Nr. 18. I 
Abrahams’s Gram, det Tilsvarende.

111 Kl. Borrings Læsebog: Pag. 74—90, 151—157, 210— 
250. Sibberns Stiløvelser, 1ste Afsnit de ulige Numere 
1—49 samt Nr. 18 og 30. 1 Abrahams’s Gram, det 
Tilsvarende.

IH Realkl. Borrings Læsebog: 'Pag. 74—90, 207—250. 
Slbberns Stiløvelser, 1ste Afsnit de lige Nr. fra 2—48 
samt Nr. 17 og 49. I Abrahams’s Gram, det Til
svarende.

IV Kl. Borrings Études litt. Pag. 1—46, 105—140. Slb

berns Stiløvelser, 1ste Afsnit de lige Nr. fra 50—82, 
2det Afsnit Nr. 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18. 1 Abrahams’s, 
Gram, det Tilsvarende.
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IV Realkl. Borrings Etudes litt. Pag. 1-46, 167—191, 309— 
319, 333—342, 360—370. Sibberns Stiløvelser, 1ste 

Afsnit de lige Nr. fra 50—82, 2det Afsnit Nr. 2, 4, 
8, 10, 14, 16', 18, 20, 22, 24, 26, 27. I Abrahams’s 

Gram, det Tilsvarende.
V Kl. Borrings Études litt. Pag. 355—395, 418—431. 

Lebers Handbuch, pros. Del, Pag. 43—128. Syntaxen 
er læst efter Abraham’s Gram., og Sibberns Stiløvelser, 
2det Afsnit, ere benyttede til Indøvelse af Reglerne. I 
Reglen er der skreven 1 Stil ugentlig. Kursorisk 
Læsning.

V Realkl. Borrings Études litt. Pag. 20—46, 250—314, 

335—393, 404—440. Syntaxen er gjennemgaaet efter 

Abrahams’s Gram., og de lærte Regler indøvede ved 
mundtlig Stil efter Sibberns Stiløvelser, 2det Afsnit. 
Hver Uge er der skrevet 2 Stile, 1 paa Skolen og 1 
hjemme.

VIKl. Lebers Handbucb, den pros. Del Pag. 11—36, 66—120, 
211—247,255—266,435—451, den poet. Del Pag. 166— 

183, 200—247, 459—514. I Reglen er der skrevet 1 
Stil om Ugen, snart hjemme, snart paa Skolen. Gram- 
matiken er repeteret ved Analyse, og mundtlig Stil er 
bleven øvet efter Sibberns Stiløvelser, 2det og 3die Af
snit. Kursorisk Læsning.

Engelsk.

IV Realkl. Marryat: The Children of the New Forest fra Be
gyndelsen til Pag. 109. Mariboes Formlære. Mariboes 
„Opgaver til mundtlig og skriftlig Oversættelse paa En- 
geisk“ ere benyttede til øvelse i mundtlig og skriftlig 
Stil. Disciplene ere øvede i Retskrivning efter Diktat.
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V Realkl. Washington Irving: The Sketsch Book Pag. 1— 

43, 87-100, 135—153, 164—201, 276—286, 305— 
337. Mariboes Formlære er repeteret. Mariboes „Op
gaver“ ere benyttede til Stiløvelser.

Religion.

I Kl. Luthers Katechismus og Balslevs Bibelhistorie.
11 Kl. Balles Lærebog forfra til § 3 i fjerde Kapitel. Hers- 

lebs storre Bibelhistorie til Dommernes Periode.
IH Kl. Balles Lærebog: Kap. 4, 5 og 6. Herslebs Bibel

historie, G. T. fra Dommernes Periode (incl.).
111 Realkl. Balles Lærebog, 4, 5 og 6te Kap. Herslebs Bi- 

belhisL fra 4de Periode i G. T. til Bjergprædikenen i N. 
T. Adskillige Psahner ere lærte udenad. Læsning i 
N. T. og Psalmebogen.

IV Kl. Balles Lærebog, Kap. 5, 6, 7, 8. Herslebs Bibel
bist. 7de og 8de Periode af G. T. samt Jesu Historie.

IV Realkl. Balles Lærebog, Kap. 6, 7 og 8. Herslebs Bibel- 
hist. hele N. T.

V Kl. I det forste Halvaar er, af Hensyn til Konnrmationen, 
Balles Lærebog repeteret; 1 2det Halvaar er Indlednin
gen til Lærebogen og Læren cm Gud og hans Egen
skaber læst efter Fogtmann. Herslebs Bibelhist., det G. 
T.’s Skrifter og det N. T.’s Historie. Apostelhistorien 
er læst efter Apostlernes Gjerninger.

V Realkl. Balles Lærebog. Herslebs Bibelhist. De 11 første 
Kap. af Lukas’s Evang.

VI Kl. Læren om Treenigheden, Theologien, Anthropologien 
og Christologien efter Fogtmann. Herslebs Bibelhist.

VII Kl. B. Johannes’s Evang. paa Græsk. Trocslæren efter 

Fogtmanns Lærebog.
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Historie og Oeographie.

I Kl. Den gamle Historie i Udtog efter Bohr. Danmarks 

Geographi samt Grundtræk af den physiske Jordbeskri
velse efter Velscbows Lærebog.

II Kl. Middelalderens og den nyere Tids Historie efter 
Kofods Udtog. Europas Geographi med Undtagelse 
af Danmark, Italien, Tyrkiet og Grækenland efter Velschow.

III Kl. Den gamle Historie efter Bohrs Lærebog. De tre 

sydeuropæiske Halvoer, Asien og Afrika efter Veischows 
Lærebog.

III Realkl. Den gamle Historie og Middelalderen efter 

Kofods Udtog. Allens Lærebog til Aar 1319. De tre 
sydeuropæiske Halvoer, Asien og Afrika efter Veischows 
Lærebog.

IV KL Middelalderens Historie efter Bohrs Lærebog. Dan
marks Historie indtil 1448 efter Allens Lærebog. Eu
ropas Geographi efter Veischows Lærebog.

IV Realkl. Den nyere Tids Historie fra de store Opdagelser 

Indtil 1815 efter Kofods Udtog. Danmarks Historie i 
samme Periode efter Allens Lærebog. Europas Geogra
phi med Undtagelse af de tre sydlige Halvoer, samt 
Amerika og Australien efter Veischows Lærebog.

V KL Den nyere Tids Historie indtil Revolutionen efter Bohrs 
Lærebog. Allens Lærebog fra Christian den 2den til 
Christian den 7de. Veischows Geographi fra Pag. 179 

til 374.
V Realkl. Allens Lærebog i Danmarks Historie og Kofods 

Historiens vigtigste Begivenheder. Veischows Geographi.
VI Kl. Den nyere Historie fra Reformationen indtil Konsular- 

regeringen efter Bohrs Lærebog. Danmarks Historie i 
samme Periode efter Allens Lærebog. Alle 5 Verdens
dele efter Veischows Geographi.
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Vil Kl. B. Estrnps Historie, sidste Afdeling af Middelalde
ren og den nyere Historie samt det tilsvarende Afsnit 
af Danmarks Historie efter Allens Lærebog.

Vil Kl. A. Estrups Historie og Allens Danmarks Historie.

Mathematik.

I KL Med Undtagelse af nogle Enkelte har Klassen regnet 
de 4 Regningsarter i brudne Tal efter Mundts Apparat.

11 Kl. Omtrent Halvdelen.af Disciplene bar gjennemgaaet 
Regning med sammensatte Størrelser og Reguladetri; 
Resten de 4 Regningsarter i brudne Tal.

111 KL Mundts Regnebog forfra indtil XXIII (Kubikrodens 

Uddragning). Mundts Regneapparat. Lidt Bogstavreg
ning er gjennemgaaet praktisk. Geometrisk Tegning 1 

Time ugentlig.
111 Reakl. Ligesom 111 Kl. Klassen har bavt geometrisk 

Tegning 1 Time ugentlig.
IV KL Mundts Geometri indtil Pag. 73. Jürgensens Arith- 

metik: de 4 Regningsarter og Brok. Bogstavregning. 
Ligninger af 1ste Grad med 1 og flere ubekjendte 
Størrelser.

IV Realki. Mundts Geometri til Pag. 84. Jürgensens Arith
metik indtil § 13 undt. § 11. Disciplene ere ovede i 
Losning af Ligninger af forste Grad. 1 Time om 
Ugen er anvendt til geometrisk Tegning.

V Kl. Mundts Geometri fra Pag. 84 til Pag. 200. Jürgen
sens Arithm. forfra til § 17. Potentser og Rodstørrel
ser. Kvadrat- og Kubikrod; Ligninger af 2den Grad.

V Realki. Som V Kl.
VI KL Svenningsens Trigonometri. Jürgensens Aritbm. og 

Algebra §§ 15—20 og § 23. Det i det foiegaaende
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Aar læste Pensum 1 Arithmetik er repeteret. Skriftlige 

øvelser 1 Gang ugentlig undtagen i Aarets ferste Maa- 
neder.

VII Kl. B. Stereometri efter Mundt; tillige er Trigonome
trien og Arithmetiken repeteret.

VH Kl. A har læst Astronomi efter Olufsen og repeteret alt 
det i de foregaaende Aar Læste.
Begge Afdelinger ere tillige øvede i skriftlige Udarbek 

delsen

Physik.

IV Reaikl. Ørsteds mechaniske Physik indtil Høidemaaling 
med Barometret, med Forbigaaelse af Afsnittene 
56—57, 122, 128, 135—144, 170—171, 180—181, 
199—200.

V Reaikl. har efter Panums Naturlære gjennemgaaet den 

mechaniske Physik fra Luflpompen, Læren om Varme, 
Electricitet og Magnetisme.

VII Kl. B. ørsteds Physik indtil almindelig Bevægelseslære 

og af Müllers chemiske Physik Varmelæren og de tre 
første Afsnit af Meteorologien.

VII KI. A har efter Hoffmeyer læst den mechaniske Physik 
fra Atwoods Faldmaskine samt Varmelæren og repeteret 
hele Physiken.

Naturhistorie.

1 Kl. Pattedyrene og Rovfuglene.
II Kl. Pattedyrene, Rovfuglene og Sangfuglene.
111 Kl. Pattedyrene, Fuglene og Krybdyrene.
ill Reaikl. Som III KL
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IV KL Pattedyrene, Fuglene, Krybdyrene og Fiskene.
IV RealkL Som IV Kl.
V KL Hvirveldyrene og Leddyrene.
V RealkL Hvirveldyrene, Leddyrene og de hoiere Bloddyr.

I alle disse Klasser er Bramsens og Dreiers Lærebog 
lagt til Grund ved Undervisningen.
VI KL har efter Bramsens og Dreiers Lærebog af Zoologien 

læst Bendyrene, af Botaniken Bladspirer og Spidsspirer, 
samt Danmarks Geognosi efter et kortfattet Manuskript. 
Det tidligere Læste er repeteret.

I Vokalmusik have 112 Elever og Skolesøgende, i 
Instrumentalmusik 12 Elever havt Undervisning«

I Tegning har 1 og 11 Klasse samt 111, IV og V Real
klasse havt Undervisning. Disciplene have tegnet Frihaands- 
tegning efter Fortegning og Naturgjenstande. 111 Kl og 111 
og IV RealkL have særskilt havt øvelse I geometrisk Tegning.

1 Gymnastik ere i Vintermaanederne alle Klasser 
bievne underviste, Vi og Vil tillige i Hugning, V i Fegtning, 
de 4 øverste Klasser i Exercits med Geværer og de tre 
nederste i Dands. 1 Sommermaanederne ere alle Skolens 
Disciple daglig øvede i Svømning, saavidt Velriiget har til
ladt det.

1 Skrivning have de de 4 nederste studerende Klasser 
samt Realklasserne havt Undervisning.



88

Schema, 
der fremstiller det Antal Timer, som hvert Lærefag 

har havt i hver Klasse.

Summa

VII 
a. 1 b. ] ab. VI V V 

R. IV IV 
R IH HI 

R. 11 1 Sum
ma.

Dansk ............. 3 z 2 3 2 3 2 4 5 6 32
Latin............... 9 ö 9 9 10 45
Græsk............. 5 4 5 5
Hebraisk .... 2 3 5
Fransk .......... ~3 3 d 2 _4 3 3 5 28
Tydsk ............. 3 3 4 3 4 3 4 5 6 35
Engelsk .... 4 4 8
Religion . ... ~2 2 ~2 “2 ~2 2 ~2 jj ”3 22
Math. og Regn. 5 5 4 5 4 5 5 _7 5 6 55
Naturlært».. .. 4 ~4 3 “2 13
Hist, og Geogr. 1 5 l ^4 4 5 “4 5 5 48
Naturhistorie . ~3 _2 3 2 3 ~2 3 2 2 22
Skrivning ... 1 1 2 2 3 3 1 16
Tegning.......... 1 1 2 2 ___8_
Gymnastik .. . "2 “2 "2 "2 "2 2 2 2 2 2 20

15| ISi 19| 36 36|36j86| 36|36|36|36| 36| 376

Anm. VII Klasse har, som ovenstaaende Schema udviser, i 
adskillige Fag havt delte Undervisningstimer.

Grratistpladser og det miillerske Legat.

Af Eleverne have iaar 14 havt Gratistpladser og saa- 
ledes nydt aldeles fri Undervisning, Kost og Pleie.

Desuden have 13 skolesøgende Disciple nydt fri Under
visning.

Del miillerske Legat har iaar været tildelt 18 Elever, 
som liave erholdt hvei en Portion paa 50 Rigsbankdaler.
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Forskellige Efterretninger.
Bibliotheket.

Bibliotheket er 1 det sidste Aar bleven foreget med om
trent 300 Bind. Det bestaaer nu af benved 24,000 Bind 
foruden de 2000 af den bastbolmske Samling, som endnu 
Ikke ere afleverede. Det specielle Tilsyn med Bibliotheket 
forer Overlærer Bang.

Den naturhistoriske Samling*.

Den naturhistoriske Samling er i dette Aar bleven for- 
oget med 15 Nummere af anatomiske Præparater til at op
lyse Hvirveldyrenes Bygning. Desuden har Samlingen mod
taget Begyndelsen af en Række store Tegninger af zoolo
giske Gjenstande, copierede efter Professor Steenstrups Fore
læsningstegninger ved Kunstmaler Thornam.

Det specielle Tilsyn med denne Samling er overdraget 
den constituerede Lærer Lorentzen.

Den physiske Samling.

Apparaterne til den mecbaniske Physik og Varmelæren 
ere i Aarets Lob eftersete, 28 Instrumenter, hvoriblandt flere 
Barometre og Luflpumper, ere dels i Kjobenhavn, dels her 

paa Stedet istandsatte, saa at Alt til denne Del af Samlingen 
henhorende snart vil være i fuldkommen brugbar Stand. Et 
nyt Skab er indrettet til Opbevaring at. de større Instru

menter.
Af nye Instrumenter er anskaffet:

En Vægt paa Stativ.
En Marmorplade til Forsog over StodeL
En Model af en Dampmaskine
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Et Psychrometer.
Et Gasometer.
Et Bunsensk Kul-Apparat.
En Electromagnet.
En IncIinationsnaaL
Et Gonlometer.

_ De 1 Samlingen opbevarede brugbare chemiske Apparater, 
som ikke kunne afbenyttes der uden Skade for de physiske 
Instrumenter, ere bievne samlede i et særskilt Lokale og 
forøgede med et Destillationsapparat og en Ovn. En Reagens
samling er dannet, saa at almindelige chemiske Forsøg der 

kunne anstilles dels til Lærerens eget Studium, dels for at 
Disciple af øverste studerende og V Realklasse, hvisFormaal 
det maatle være senere at dyrke Naturvidenskaberne, allerede 
her ved Siden af Undervisningen i Physik og Naturhistorie 
kunne faae en foreløbig Vejledning i de chemiske Grund
begreber, forsaavidt Tid og Leilighed kan tillade det.

Det specielle Tilsyn med denne Samling er overdraget 
Overlærer Johnstrup.

Disciplenes Morskabsbibliothek
er i Aarets Løb forøget med 21 Bind danske Bøger, 14 Bind 
tydske og 6 Bind franske. Tilsynet føres af den constitu- 
erede Lærer Corllxen.

Efterat Akademiets Læge, Cancelllraad Vendelboe, Ridder 
af Dannebrog, ved ailerhoieste Resolution af 30te Sept. 1851 
i Naade og med Pension var bleven entledlget fra sit Embede 

som Medicus og Chirurg ved Sorø Akademi, er dette Embede 

inddraget som saadant, og Lægetilsynet ved Sorø Akademis 
Opdragelsesanstalt vil for Fremtiden af Stiftelsen blive søgt
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paa den Maade besørget, at en af de paa Stedet værende 
Læger antages til at overtage dette mod et aarligt Honorar 

af 300 Rbd. saaledes, at ingen af Parterne, hverken Akade
miet eller Lægen, længere bindes ved Overenskomsten, end 
man fra begge Sider linder sig tilfreds. 1 Overensstemmelse 
hermed er Lægetilsynet ved Opdragelsesanstalten — efter 
midlertidig at være bleven besørget af Distriktslæge R. Bojesen 

— fra 1ste April d. A. bleven overdraget til Cand. chlr. & 
med. Blach, praktiserende Læge i Sorø.

Da 7de Klasse, hvis Elever ifølge Ministeriets Bestemmelse 
af 30tc Juni 1849 ere optagne i Rektorboligen, senere ifølge 
Bekjendtgjorelsen af 13de Mai 1800 er bleven toaarig, og 
altsaa Elevernes Antal større, bliver der efter Ministeriets 
Ordre truffen Foranstaltninger, hvorved de til denne Klasse 

bestemte Lokaler faae en saadan Udvidelse, at de ville kunne 

modtage indtil 20 Elever.

Afgangsexamen.

Den fuldstændige Afgangsexamens 2den Del absolveredes 
i Juli 1851 af 4 Elever, nemlig: Søren Michael Thygesen, 
Søn af Particulier Thygesen i Kjobenhavq, Hans Rudolf Lo
rentzen, Søn af afg. Kjobmand Peter Hjort Lorentzen 1 Ha
derslev, Johannes Villiam Christoffer Skram, Son af Jernbane
direktør Skraml Kj o benhavn, og Peter Adam Vilhelm Schmedes, 
Son af Forpagter Schmedes i Assendrup. Til den fuldstæn
dige Afgangsexamens 2den Del, som afholdes 1 Juni og Juli d. A., 
agte 5 Elever og 2 skolesøgende Disciple at indstille sig, 
nemlig: Olav Vaage, Søn af afg. Direktor Vaage 1 Sorø, 
Elev, Jodocbus Henrik Mnndt, Søn af Professor Statsrevisor
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Mag. Mnndt i Kjobcnhavn, skolesøgende Discipel, Soren Vcn- 
delboe Hoyberg, Son af afg. Pastor Hoyberg i Hoyberg, skole
søgende Discipel, Victor Christian Hjort, Son af Herredsfoged 
Hjort i Love Herred, Elev, Kristoffer Krabbe, Son af Proprie
tær Krabbe paa Hald i Jylland, Elev, Hans Theodor Valdemar 

Christensen, Son af Provst Christensen paa Æro, Elev, Peter 
Christian Myhlertz, Son af Theatercontrollor Myhlertz i Kjø- 
benhavn, Elev. Samtidig hermed ville 8 Elever af Skolens 6te 
Klasse indstille sig til den fuldstændige Afgangsexamens 1ste 

Del for derefter at oprykkes i 7de Klasse, saafremt de ved 
Censuren efter den afholdte Hovedexamen maatte blive er- 
kjendte for modne til Opflytning. Disse ere: Jonas Nicolai Jo
hannes Poulsen, Son af Pastor Ridder Poulsen i Rachlev, Erik 
Begtrup Holst, Son af Pastor Holst i Borup, Anton Gynther Chri
stian Conrad Julius Ellbrccht, Son af Kammerherre Ellbrecht, 
Commandant paa Christianso, Jean Baptist Ferdinand Hilarius 
Kalko, Son af Particulier Kalko i Holbek, John Oscar Arland. 
Søn af Consul Arlaud i Helsingör, Gjerlov Christian Krag Schjo- 
ler, Son af Moller Schjoler i Stenmagle, Fredrik Ferdinand 

Gyldencrone, Son af afg. Baron Gyldencrone, Toldinspektør i 
Ringkjobing, Christian Michael Gerstenberg-Rosted, Son af 
Particulier Gerstenberg-Rosted paa Fredriksdal.

Schema over Skolens Afgangsexamen og 
Hovedexamen i Aaret 1852.

Den skriftlige Afgangsexamen.

Onsdag den 23de Juni.
Kl. 8-12. VH Kl. Dansk Stil. Kl. 3-7. VII Kl. Latinsk 

8-12. VI Kl. Tydsk Stil. Version.

Torsdag den 24de Juni.
Kl. 8-12. VII Kl. Latinsk Stil. Kl. 3-7. VII Kl. Arithmetisk

Udarbeidelse.
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Fredag den 25de Juni.
Kl. 8-12. VII Kl. Geometrisk 

Udarbeldelse.

Den mundtlige Afgangsexam en.

Mandag den 

Kl. 7. VH Kl. Latin.
101. VII Kl. Naturlmre.
10$. VI Kl. Tydsk.

Tirsdag den 

Kl. 7. VII Kl. Historie.
10. VH Kl. Mathematik.
10. VI Kl. Naturhistorie.

12te Juli.
Kl. 3. VI Kl. Fransk.

6. VH Kl. Hebraisk.

13de Juli.
Kl. 3. VII Kl. Græsk.

3. VI Kl. Geograph!.

Hovedexamen.

Torsdag den 
Kl. 8-11. VH Kl. Arlthme- 

Usk Udarbeld.
8-11. VI Kl. Tydsk Stil. 
8-11. V Kl. Fransk Stil.
8-11. V og IV RealkL 

Religion.
8-11. IV Kl. Fransk Stil.
8-11. III Kl. Naturhisto

rie.
8-11. IH Realkl. Fransk 

Stil.
8-11. II Kl. Dansk.
8-10. I KI. Regning.
12-1. I, II, IH og HI Real

klasse Svømning.

8de Juli.
Kl. 3-5. VI Kl. Naturhistorie.

3-0. V Kl. Religion.
3-0. V og IV Realkl. 

Dansk Stil.
3-0. IV Kl. Latinsk Stil.
3-0. III Kl. Tydsk Stil.
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Fredag de 9de Juli.
KL8-11. VII KL Geom. üd- । Kl. 3-5. VH KL Religion.

arb. 3-5. VI KL Geograph!.
8-10. VI KI. Tydsk. 3-6. V KL Mathematik.
8-11. V Kl. Lat. Stil. 3-6. IV KL Tydsk.
8-11. V og IV Realkl. 3-6. DI KL Dansk Stil.

Fransk Stil.
8-11. IV Kl- Mathematik. 
8-11. III Kl. Religion.
8-10. III Realkl. Reli

gion.
8-11. H Kl. Dansk Stil. 
12-1. IV. IV Realkl.. V, 

V Realkl. VI Kl. 
Svomning.

3-5. I KL Dansk Stil.

Leverdag den 10de Juli.
Kl. 8-11. VI Kl. Fransk Stil. Kl. 3-5. VII KL Naturlære.

8-11. V Kl. Græsk. 3-5. VI Kl. Fransk.
8-10. V og IV Realkl. 3-6. IV KL Græsk.

Engelsk.
8-11. IV KL Dansk Stil.
8-11. III Kl. Fransk.
8-11. III Realkl. Tydsk 

SUI.
8-11. II Kl. Naturhisto

rie.

3-5. I Kl. Historie.

Onsdag den 14de Juli.
KL 8-11. VII KL Latinsk Stil. KL 3-6. VI Kl. Latin.

8-11. VI KL Arithm. Ud- 
arb.

3-5. V og IV Realkl. 
Tydsk.
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8-11. V Kl. Historie. 
8-11. Y og IV Realkl.

Tydsk Stil.
8-11. IV Kl. Religion. 
8-11. III Kl. Mathematik. 
8-11 HI Realkl. Dausk 

Stil.
8-12. H KI. Fransk.

Torsdag den

Kl. 8-11. VII Kl. Dansk Stil. 
8-11. VI Kl. Lat. Stil. 
8-11. V Kl. Tydsk. 
8-11. IV Kl. Tydsk Stil. 
8-11. Hl Kl. Latin. 
8-10. Ul Realkl. Fransk.

Fredag den

Kl. 8-11. VII Kl. Lat. Version. 
8-11. VI Kl. Dausk Stil. 
8-11. V Kl. Dausk Stil. 
8-11. IV Kl. Naturhisto

rie.
8-10. III Kl. Regning. 
8-10. II Kl. Regning. 
8-10. I Kl. Dausk.

3-5. III Realkl. Mathe
matik.

3-5. 1 Kl. Geograph!.

15de Juli.

Kl. 3-5. VH Kl. Historie og 
Hebraisk.

3-6. VI Kl. Latinsk Ver
sion.

3-6. V Kl. Fransk.
3-5. Vog IV Realkl. Na

turhistorie og Na
turlære.

3-6. 111 Kl. Frausk Stil.
3-6. II Kl. Tydsk.

16de Juli.

Kl. 3-6. VI Kl. Mathematik.
3-6. V Kl. Geograph!.
3-5. V og IV Realkl.

Fransk.
3-6. 111 Kl. Lat. Stil.
3-5. Hl Realkl. Natur-

historie.
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Løverdag den 17de Juli.
Kl. 8-10. VII Kl. Mathematik. Kl. 3-6. VI Kl. Græsk.

8-11. VI Kl. Geom. Ud- 
arb.

3-5. V og IV Realkl.
Mathematik.

8-11. V Kl. Tydsk SÜI. 3-6. IV Kl. Geographi.
8-11. IV Kl. Fransk. ( 3-5. HI Realkl. Tydsk.
8-11.
8-11.

III Kl. Geographi.
11 Kl. Historie.

Mandag den

3-5. I Kl. Tydsk.

19de Juli.
Kl. 8-11. V Kl. Naturhistorie. Kl. 3-5. VII Kl. Latin.

8-10i V og IV Realkl.
Regning.

3-6. VI Kl. Historie.
3-5. III Realkl. Regning.

8-1,1. IV Kl. Latin. 3-5. II Kl. Geographi.

8-11. III Kl. Historie.

Tirsdag den

3-5. 1 Kl. Naturhistorie.

20de Juli.
Kl. 8-11. VI Kl. Religion. Kl. 3-5. VII Kl. Græsk.

8-11. V Kl. Latin. 3-5. V og IV Realkl.
8-11. IV Kl. Historie. Historie og Geo
8-11. 111 Kl. Tydsk. graph!.
8-11. 11 Kl. Religion. 3-5. HIRealkl. Historie 

og Geographi.
3-5. I Kl. Religion.

Torsdagen den 22de Juli Formiddag Kl. 9 foretages Om
flytningen. Mandagen den 23de August Formiddag Kl. 8 
proves de tit Skolen indmeldte Disciple, og samme Dag be
gynder Undervisningen for det nye Skoleaar.

Til at overvære Examen indbydes herved ærbodlgst de 
af Elevernes Fædre og Foresatte samt andre Skolens Velyn
dere, som dertil maatte have Leilighed.

Bojesen.




