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HUMOR

LEDER

Humor er en sosial smøreolje, som binder mennesker sammen. Vi kan le, slå av en 

vits eller trekke på smilebåndet for å lette på stemningen i en stiv eller klein situa-

sjon. Siden latteren er en kroppslig refleks kan humor fremstå som noe spontant, 

nesten naturlig. Samtidig er humor ikke et friksjonsløst fenomen. Humor kan være 

ekskluderende, fordi latteren gjerne går ut over noen, ved at noe fremstilles som 

snodig og rart eller foraktelig, til og med ynkelig. Humor kan dermed blottstille eller 

nøre opp under motsetninger og konflikter, og fortone seg som politisk farlig. 

Vi kan heller ikke hevde at humor er universell eller at alle ler av det samme. Ulike 

former for humor gjelder blant forskjellige mennesker og i ulike situasjoner. Få ting 

understreker vel utenforskap mer radikalt enn det å ikke «ta» en spøk eller skjønne 

humoren som er rådende. Dette gjelder også hvis vi forsøker å forstå oss på fortida, 

hvor humoren kan fremstå som lite morsom sett med dagens øyne. Men det gjør 

det ikke mindre interessant. Både humorens foranderlighet (historisitet) og dens 

dobbelte rolle som ekskluderende og inkluderende, har vært utgangspunktet for 

dette nummeret av Arr, som retter søkelyset mot hvordan humor har blitt diskutert 

og reflektert over i ulike tider. Vi vil ved en slik historisk inngang vise at humor er noe 

mer komplekst og sentralt enn det kan synes ved første øyekast. Humor fortjener 

å bli tatt på alvor. 

ENJ og SH

Humor
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Gresk humor i antikken var ikke radikalt annerledes enn 
vår.1 For eksempel ble det å dra stolen unna en som er i ferd 
med å sette seg ansett som en klassisk morsom spøk også 
den gang.2 Komediene til Aristofanes er ofte veldig politiske 
og dagsaktuelle, og henger nådeløst ut politikere som kor
rupte og dumme. For den som har sett et program som «The 
Daily Show», vil en slik type politisk komedie være gjen
kjennelig. I antikk humor finner vi også en mengde vulgære 
vitser – toaletthumor, humor om sex og kjønnsorganer og 
så videre. I tillegg finnes ordspill, parodi og satire og andre 
mer eller mindre kjente komiske virkemidler. Utover det er 
den gjennomgående tendensen i den greske antikkens humor 
aggressiv og fiendtlig, og latteren går nesten alltid på bekost
ning av noen. En slik fiendtlighet er også innbakt i filosofisk 

teoretisering om humor: både Platon og Aristoteles beskriver 
komedien som en fremstilling av mindreverdige typer som 
publikum skal kunne le av og kjenne seg overlegen i forhold 
til.3 Slike mindreverdige typer hadde ofte tvilsom moral, var 
fysisk lite attraktive, eller begge deler. I middagsselskaper 
og andre sosiale sammenhenger var erting en viktig meka
nisme for å bygge bånd i en gruppe. Også her gikk humoren 
på  noens bekostning, selv om tonen og intensjonen var mer 
 leken og vennlig. 

Målet med denne artikkelen er å vise hvordan Platon 
lånte komiske teknikker og karakteristikker fra Aristofanes. 
Sokrates nevner Aristofanes og komediedikterens portrett 
av ham i Skyene som en del av årsaken til bakvaskelsen som 
senere førte til at han ble henrettet (Forsvarstalen 18a–19d). 

Franco V. Trivigno

Sokrates og andre 
komiske sjarlataner: 
Platon og Aristofanes mot 
sofistene
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Ut fra dette kan vi få inntrykk av at Platon for det første ha
tet Aristofanes, og, for det andre, at han mente at Skyene var 
et dårlig stykke. Dette førsteinntrykket svekkes av at Platons 
eget portrett av Aristofanes i Symposion er ganske sympatisk, 
der er komikeren fremstilt som en som kommer godt overens 
med Sokrates, og Aristofanes holder en tale om kjærlighet 
som regnes for å være imponerende og interessant. Her vil 
jeg vise at også dette andre inntrykket er feil. Selv om Platon 
helt klart mente at det var galt av Aristofanes å fremstille 
Sokrates på den måten han gjorde, så vil jeg argumentere for 
at han beundret Aristofanes’ bruk av komiske teknikker i 
Skyene for å undergrave autoriteten og statusen til sofistene, 
og at Platon lånte og brukte de samme grepene i sine egne 
dialoger. Platon brukte også andre komiske teknikker, for 
eksempel parodien,4 men jeg begrenser meg her til grep som 
er brukt for å gi negative karakteristikker, særlig rettet mot 
de som har makt, ære eller autoritet. 

Artikkelen begynner med en analyse av fremstillingen av 
Sokrates i Skyene, med blikk på de komiske grepene som blir 
brukt. Sokrates blir gjort narr av både som person og som en 
type intellektuell på linje med sofister og førsokratiske filo
sofer, og han blir fremstilt som en alazon, en sjarlatan. Ifølge 
klassisisten Douglas MacDowell, så er «en alazon i den gam
le komedie en person som har en stilling eller en ekspertise 
som gjør ham overlegen andre, og som utnytter denne, typisk 
ved å snakke for å oppnå profitt, makt eller ære, mens det 
han faktisk sier er usant og unyttig».5 Jeg argumenterer for at 
Aristofanes’ motiv for å fremstille Sokrates på en slik latterlig 
måte i hvert fall delvis er ment som en advarsel til publikum 
mot farene ved sofistisk dannelse. I artikkelens andre del ser 
jeg på hvordan Platon, som delte Aristofanes’ skepsis til sofis
tene, lånte komiske teknikker i sin egen fremstilling av sofist
ene, noen ganger med et subtilt nikk til Skyene. Siden det 
ikke er mulig å gi en oversikt over alle stedene hvor Platon 
bruker slike teknikker, så vil jeg fokusere på en scene fra 
Protagoras og på fremstillingen av brødrene Euthydemos og 
Dionysodoros i dialogen Euthydemos, som illustrasjoner. 

1. Satiren av Sokrates i Skyene
Skyene ble oppført i Athen i 432 f.Kr. Komedien ble ingen 
suksess, og endte sist av i alt tre konkurrerende stykker. Den 
teksten vi har i dag er Aristofanes’ andre versjon, som var 
kortere, og som aldri ble satt opp.6 Plottet er ganske enkelt: 

Strepsiades, som er tynget av gjeld på grunn av sønnens 
ekstravagante livsførsel, blir med i Grubleriet for å lære seg 
effektiv retorikk slik at han kan forhandle seg ut av gjelds
problemene. Grubleriet er ledet av Sokrates og fremstilt som 
en intellektuell skole, hvor alt fra astronomi og geografi til 
harmonilære og retorikk blir studert, og hvor deltakerne be
driver rare og mystiske ritualer og tilber særegne guddommer, 
blant dem skyene, som også utgjør stykkets kor. Strepsiades 
er en fullstendig inkompetent student og tvinges til å forlate 
skolen før han har fullført de innledende studiene. Deretter 
tvinger han sønnen sin, Feidippides, til å starte på skolen, 
hvor han av professorene Rett og Urett lærer «å vinne en
hver diskusjon, og det er det samme om [man] har rett eller 
ikke!» (94–99).7 Når Feidippides kommer ut fra Grubleriet 
som nyslått sofist, får en fornøyd Strepsiades vite at han kom
mer til å slippe unna kreditorene. Når disse så dukker opp for 
å innkassere gjelden, så nekter Strepsiades å betale, og gjør 
narr av og håner dem. I neste scene løper Strepsiades fra hu
set sitt forfulgt av Feidippides, og sønnen banker opp faren 
sin. De to diskuterer hendelsen, og Feidippides overbeviser 
faren sin om at fedre bør få juling av sønnene sine om de 
oppfører seg dårlig. Men når Feidippides prøver å rettferdig
gjøre mishandling av mødre, forstår Strepsiades at han har 
gjort en stor tabbe. Han brenner ned Grubleriet og jager bort 
Sokrates og skolens elever. 

Portrettet av Sokrates og andre ved Grubleriet består 
del vis av en løst sammensatt satire over intellektuelle, både 
individuelt og som gruppe. La oss starte med en definisjon av 
satire: 

Satire, primært rettet mot personer (både individuelle og 
som representative typer), innebærer bruk av humor, ironi, 
overdrivelse eller latterliggjøring for å blottlegge og kritisere 
en persons dumskap, ofte for å undergrave en persons autori
tet eller status.8

Når det gjelder hvilke andre historiske personer den satiriske 
fremstillingen av Sokrates er ment å treffe, så støtter jeg stort 
sett Kenneth Dovers posisjon, slik han har formulert den 
i sin vitenskapelige utgave av Skyene. Bortsett fra ett eller 
to trekk, så kan «de fleste elementene i Aristofanes’ por
trett av Sokrates identifiseres enten som generelle trekk ved 
sofis tene eller typiske kjennetegn ved enkelte intellektuelle 
i samtiden» (xl).9 I den grad vi er i stand til å identifisere 

 individene og gruppene som er gjort narr av, så kan vi analy
sere Aristofanes’ metode.10 Francis Cornford bemerket tidlig 
i forrige århundre at Aristofanes ikke retter oppmerksomhe
ten mot Sokrateś  stygge utseende – hans utstående øyne og 
korte nese – som gjorde ham spesielt egnet som en «mindre
verdig» komisk karakter i en attisk komedie: «[Aristofanes] 
benytter seg ikke av mange av de virkelige trekkene som ser 
ut til å ha vært de mest nærliggende for satire og karikatur».11 
Like fullt er enkelte aspekter ved den dramatiserte Sokrates 
åpenbart ment å være satiriske.

Aristofanes’ satireteknikk består i at han lar karakterene 
sine peke ut særtrekk som de enten håner åpenlyst eller roser 
ironisk. Den første satiriske teknikken er åpen og direkte. 
Aristofanes bruker den når han lar Feidippides latterliggjøre 
Sokrates og Chairefon som bleke og uten sko: 

Nei, fy til rakkeren! De tusseladdene, jo, jeg vet hvem de er! 
Noen sjarlataner, skal jeg si deg, går omkring barbeinte og 
bleike som døden. Det er den jævla Sokrates og Chairefon! 
(102–4)12

Anklagen om blekhet ser ut til å være rettet mest mot 
Chairefon, som Strepsiades omtaler som en «zombie» (504). 
Chairefon var en velkjent venn av Sokrates (se Forsvarstalen 
21a). Han hadde fått kallenavnet «Flaggermusen», og ble 
gjort narr av også i andre komedier fordi han var blek.13 
Feidippides’ uvilje mot å bli med i Grubleriet var delvis fordi 
han ville synes det var pinlig å miste brunfargen (119–20). 
Når Feidippides er ferdig med utdanningen, så er Strepsiades 
først og fremst glad for å se «hvor flott farge [han] har 
fått»(1017). Det kan være at Sokrates sammenlignes med 
Chairefon spesielt,14 men det er også et mer generelt komisk 
poeng om intellektuelle her: Intellektuelle er bleke fordi de 
bruker så mye tid innendørs til studier (jf. 189–9, hvor elev
ene blir sendt inn). Denne blekheten til de intellektuelle i 
Grubleriet hånes gjentatte ganger (103, 119–20, 1017, 1112), og 
den implisitte sammenligningen er med en som er frisk og 
solbrun etter arbeid med jorda, trening og andre mer jord
nære sysler. 

Den andre teknikken er litt mer subtil, men like fullt 
ikke til å misforstå. Skyenes kor roser Sokrates: 

Som ekte skyentusiast 
du sender skjelmske øyekast 

og bryster deg og brysker deg 
på hver en gate, hver en veg. 
Du labber rundt på bare ben 
omkring i hele StorAthen. (362–3)

Selv om koret sier dette i alvor, så er rosen åpenbart ment som 
nedlatende og ironisk sett fra publikums perspektiv. Sokrates 
er den eneste som roses for å labbe, noe som kan ha vært et 
velkjent trekk ved gangen hans. Beskrivelsen av Sokrates’ 
gange av korets leder, blir sitert og bekreftet i Symposion 
av Alkibiades, som gjorde retrett fra Delion sammen med 
Sokrates (221b). Også Alkibiades bekrefter bildet av Sokrates 
som en som vandrer rundt barføtt uten tanke for været eller 
omgivelsene (220b).15 Merk at Sokrates både blir rost ironisk 
og åpent hånet for å være uten sko: bruken av den første sati
riske teknikken forhindrer ikke bruken av den andre for å 
gjøre narr av det samme trekket. 

Dette bildet av de intellektuelle i Grubleriet som bleke og 
uten sko, og som uvaskede og fattige, rimer godt med bildet 
av dem som eksentriske asketer som generelt sett ikke brydde 
seg om komfort. Det kan være at Sokrates var både fattig 
og skitten,16 men dette burde ikke utelukke muligheten for 
at Aristofanes hadde andre skyteskiver i tankene, i tillegg 
til Sokrates. For eksempel hadde pytagoreerne generelt et 
«rykte for å være asketiske», og det er ingen grunn til å tro 
at satiren ikke var rettet også mot dem.17 

I Skyene er disse fysiske karakteristikkene, både indivi
duelle og generelle, supplert med intellektuelle. Sokrates blir 
for eksempel fremstilt som en førsokratisk ateist, eller som 
en radikal åndelig innovatør som gir vitenskapelige, kausale 
forklaringer som erstatning for guddommelige. Det klareste 
eksempelet på dette er i avvisningen av de olympiske gu
dene. Sokrates sier rett ut at «det finnes ingen Zevs» (367). 
Sokrates erstatter Zevs med «Eterisk virvel», aitherios dinos, 
som et prinsipp for himmelsk «nødvendighet» (376–381), og 
er i stand til å forklare torden, regn og lyn som forårsaket av 
skyene, ikke av Zevs. Strepsiades forstår aitherios dinos som 
en Gud på linje med Zevs, med andre ord en Dinos (se 828, 
1471), noe som helt sikkert er knyttet til likheten mellom 
Dinos og genetivsformen av Zevs, som er Dios. Uttrykket 
minner om et grunnleggende kosmologisk prinsipp som var 
typisk i førsokratisk tenkning, særlig i teoriene til Demokrit 
og Empedokles, der meteorologiske fenomener var underlagt 
en fysisk, kausal nødvendighet, eller anankē.18 De andre 
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 gudene Sokrates insisterer på og sverger til – Tomrom, Sky
ene, Tungen (424), Respirasjon og Luft (627) – er alle trolig 
metaforer for tomhet. 

Det eneste unntaket, Tungen, peker mot et annet satirisk 
trekk ved fremstillingen av Sokrates, nemlig den retoriske 
dyktigheten som kjennetegner sofistene. Sokrates fremstilles 
som en språklig innovatør, en som snakker på en abstrakt 
og høytsvevende måte, og som kan få ethvert argument til å 
fremstå som plausibelt. Aristofanes gjør bruk av sofistisk dis
kurs dels ved bruken av abstrakte substantiver, særlig verbal
substantiver som ender på -sis.19 Eksempler finnes i Sokrates’ 
liste over skyenes velsignelser: dialexis («samtale»), perilexis 
(«ordgyteri»), krousis («skarphet») og katalepsis («inndrag
ning») (318–8), i tillegg til listen over juridisk terminologi 
(874–5). De absurde forsøkene på å «rette» eller «fikse på» 
språket for å gjøre det mer teknisk presist er også en kritikk 
rettet mot sofistene (658–694). Prodikos, en sofist som er 
nevnt som en av skyenes favoritter (361), var velkjent for å 
være opptatt av presis og korrekt språkbruk.20 

I Sokrateskarakteren er førsokratisk kosmologisk spe
kulasjon og sofistisk argumentasjon fremstilt som ett og det 
samme, blandet sammen til ett intellektuelt fenomen. I tråd 
med dette kalles Sokrates i Skyene en meteorosphistes eller 
«astronosofist» (360). Det er det subtile eller abstrakte ved 
disse studiene som holder dem sammen – stikkord for ab
strakthet i Skyene er leptos, «subtil» eller «spissfindig», og 
dens fetter leptotes, «subtilitet» eller «spissfindighet».21 Den 
metaforiske meningen peker i to retninger: «subtil» som 
i strålende presis eller «subtil» som i så lite at det nærmest 
ikke finnes. Koret i skyene tiltaler Sokrates til og med som 
«prinsen av subtilt pølsevev» (359).

2. Sokrates som intellektuell sjarlatan
Hvis satirens Sokrates er en asketisk eksentriker, så er 
Sokrates som intellektuell sjarlatan en velkjent komisk 
type.22 Kjernen i fremstillingen er pretensjonen om å være 
vis, som komedie fremstiller som falsk og absurd. I tillegg 
blir Sokrateś  intensjon om å lære bort denne visdommen 
fremstilt som farlig. Selv om den forståelsesrammen jeg 
bruker her for å tolke den komiske sjarlatanen er utviklet 
av Cornford og tydelig influert av Aristoteles, så blir den 
gjentatte ganger bekreftet i teksten til Aristofanes. Indirekte 
blir Sokrates og Chairefon kalt «sjarlataner» av Feidippides 

(102), Strepsiades gir uttrykk for et ønske om å bli en «sjarla
tan» ved å bli med i Grubleriet (449), og alle grublegutta blir 
kalt «sjarlataner» (1492).23 I korthet: Sokrates er en sjarlatan 
som også gjør andre til sjarlataner. Ifølge MacDowell, så har 
en intellektuell sjarlatan tre kjennetegn: (1) han synes å ha 
en ekspertise som gjør ham overlegen andre; (2) han utnytter 
denne ekspertisen for profitt, makt eller godt omdømme; (3) 
det han faktisk sier blir i komedien avslørt som falskt eller 
ubrukelig.

For det første, så er Sokrates’ visdom tilsynelatende 
altomfattende: Mens elevene hans undersøker underjor
diske fenomener og alle former for fysiske og matematiske 
objekter, så undersøker Sokrates selv også himmelen, og 
er ekspert i teologi, harmonilære, rytmikk, grammatikk, 
retorikk og argumentasjon. Strepsiades gir kun uttrykk for 
å være interessert i den mest kraftfulle delen av denne vis
dommen, nemlig den retoriske kunsten for å kunne vinne 
«selv en urettferdig sak» (115). De nye guddommene (252–3), 
inngangsritene (250ff.) og det generelle hemmelighetskrem
meriet (140, 824) gjør at Grubleriet nærmer seg en mysterie
kult.24 «Mysteriene» omfatter i dette tilfellet både den 
nye teologien og de esoteriske studiene til Grubleriet, som 
er uforståelige for folk flest. En student i Grubleriet lærer 
ikke bare et sett med ferdigheter eller teknikker; han blir 
en sofist. Hele hans person blir transformert, noe som viser 
seg med Strepsiades’ «ekstravagante selvovergivelse» av sin 
egen kropp når han lar seg bli slått, sultet, forfrosset og gril
let (439–442).25 Denne totale forandringen er resultatet av 
et omfattende program som starter med innledende studier 
(627–790) før man kan studere de høyere og mer avanserte 
fagene. Mens Strepsiades ikke kom seg forbi de innledende 
studiene, så klarte Feidippides å bli en sofist formet av 
Sokrates’ viktigste lærer, Urett – et rolig og bevisst argumen
tasjonsmonster. Strepsiades betaler gladelig studieavgiften 
(1146), ute av stand til å forutse de fryktelige konsekvensene. 
Sokrateś  omfattende visdom tatt i betraktning, er det ingen 
overraskelse at han er arrogant og uten respekt for «vanlige» 
folk. I Skyene dukker Sokrates først opp som en gud høyt 
hevet over de andre, på en plattform brukt i oppføringer av 
tragedie, hvor normalt kun gudene viser seg. Sokrates tiltaler 
Strepsiades på tragisk og hovmodig vis, «hvorfor roper du på 
meg, døgnflue?» (223). Han hevder: «Jeg trår luften i svette
duften. Jeg ser ned på solen fra himmelstolen» (225). Han 
undersøker guddommer, noe som får Strepsiades til å påstå 
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at Sokrates «hever [seg] over solen og de andre gudene» 
(226). Siden Sokrates bestemmer hvilke guder som finnes 
og hvilke som ikke finnes, bekrefter det at han er gudene 
overlegen: Zevs og de olympiske gudene er borte, og Eterisk 
virvel og Skyene – de gudommelige symbolene for det sub
tile og abstrakte – regjerer i stedet. Sokrates er gjennomført 
frekk overfor sin student Strepsiades. Han kaller studenten 
sin for «en bondetamp [….], klosset og hjelpeløs, husker ikke 
fra nese til munn» (628–9); «en råtass» (655); «ubrukelig» 
(687); «kjøtthue» (646) og «glemsomme og idiotiske gamle 
tullebukk» (789); og flere ganger ber han ham om å «dra til 
helvete» (646, 726, 789). 

For det andre: Selv om Sokrates blir fremstilt som en 
asket, en som ikke lever etter vanlige standarder for komfort, 
forlystelser og renslighet, så er han likevel fremstilt som en 
som kan og vil utnytte sin ekspertise til egen vinning. For det 
første tjener Sokrates penger på Grubleriet siden han, som 
alle sofister, krever betaling fra studentene sine. (1146). Men 
premisset for hele stykket er at Strepsiades ønsker å utnytte 
sofistisk argumentasjon til å slippe å betale gjelden sin. Han 
beskriver Grubleriet som et sted der han kan lære «hvordan 
vinne enhver diskusjon, enten den er riktig eller gal» (94–9). 
Arrogansen og overlegenheten til Grubleriets intellektuelle 
stammer i stor grad fra deres retoriske evner, som gjør dem 
i stand til å endre verden og forme den på den måten de øn
sker. Sokrates’ forsøk på å lære bort sine vitenskapelige og 
retoriske evner til Strepsiades feiler fordi Strepsiades rett og 
slett er tjukk i hodet. Sønnen Feidippides er derimot flink, 
han blir undervist direkte av lærerne Rett og Urett (886–7), 
og han lærer leksene sine godt. Ifølge Urett vil utdannelsen 
i Grubleriet gi Feidippides ubegrenset makt til å forfølge 
alle sine lyster, uansett hvor nedrige eller uanstendige de 
skulle være. Oppførselen til Feidippides etter utdanningen 
gjør dette tydelig – han er uforskammet, uhøflig og rent 
fram respekt løs overfor faren sin, samtidig som han klarer å 
rettferdiggjøre sin uhyrlige oppførsel gjennom rolig, tilsyne
latende rasjonell argumentasjon. 

For det tredje, så oppmuntrer Grubleriet helt tydelig 
studentene til egoistisk, antisosial oppførsel, og de utgjør der
med en fare for de sosiale strukturene og institusjonene som 
holder samfunnsmaskineriet gående. Når Feidippides truer 
med å endre loven for å tillate vold mot fedre (1421–9) – å slå 
sin far ble ansett som selve grunneksempelet på en urettfer
dig handling – så blir de virkelige konsekvensene åpenbare 

for publikum. I Skyene blir denne finurlige visdommen til 
Sokrates avslørt som absurd av Strepsiades, som representer 
hva vi kunne kalle et allment perspektiv. I den eldre kome
dien blir avsløringen av en sjarlatan noen ganger gjort av en 
ironiker som gir inntrykk av å være dum for å undergrave 
sjarlatanen, eller som i Skyene, av en som i kraft av sin enkle 
dumhet representerer et allment perspektiv. Kort sagt, mens 
ironikeren spiller klovn, så er Strepsiades en klovn. Den 
gamle mannen, bondsk (628, 645, 659) og dum (655, 790), 
har ikke noe på en skole for intellektuelle å gjøre.26 Som en 
altfor gammel student er han en komisk figur – alderen og 
glemselen gjør hans tilstedeværelse ved skolen latterlig.27 På 
tross av dette, klarer Strepsiades å undergrave autoriteten til 
Sokrates’ fremgangsmåte foran publikums øyne; han gjør 
rett i å ikke forstå studiene. Det er ikke bare for den vanlige 
mann at lærdommen som forfektes i Grubleriet fremstår som 
tøvete pølsevev – den er faktisk pølsevev. Dette poenget er 
forståelig for publikum, som ser på Sokrates som en intel
lektuell sjarlatan som forderver ungdommen. Det er bare helt 
mot slutten av komedien at Strepsiades er ironisk, når han 
setter fyr på Grubleriet og beskriver det som «en subtil sam
tale med takbjelkene» (1496). 

Det finnes flere scener hvor Strepsiades’ klovneaktige 
oppførsel ødelegger og undergraver den imponerende intel
lektuelle lærdommen til Sokrates. Det er nok her å se på 
scenen der Sokrates forsøker å undervise Strepsiades om 
«mål, rytmer [og] ord» (638). Når Sokrates forsøker å lære 
Strepsiades om versemål (metrōn), som i metrikk, så oppfat
ter Strepsiades dette kun som referanser til vektenheter (636–
645). Når han blir spurt om hvilket meter han syns er det 
vakreste, tretakter eller firetakter, så svarer han: «Jeg mener 
ikke noe slår en kilo» (643). I diskusjonen om rytmer (646–
656), demonstrer Strepsiades sin kunnskap om den daktylis
ke (bokstavelig «med fingeren») rytmen ved å vise Sokrates 
langfingeren. I diskusjonen om ord (658–94), prøver Sokrates 
å lære Strepsiades å snakke presist med hensyn til kjønn.28 
Problemet er at grammatisk kjønn og biologisk kjønn ikke 
sammenfaller: det samme grammatiske hankjønnsordet, 
alektruōn, referer både til høner og haner (664).29 Sokrates’ 
løsning er å finne opp et nytt grammatisk hunkjønnsord, 
alektruaina, eller «hune» for å gjenopprette koblingen 
mellom ordene og deres kjønnede referanser. Strepsiades er 
helt begeistret, sverger «ved Luft», og tilbyr seg å fylle opp 
Sokrates’ drikkebeger, tēn kardopon. Sokrates påpeker raskt 

en ny feil: hē kardopos er et feminint substantiv (hē) med 
en endelse som ser maskulin ut (-os). I dette tilfellet virker 
språket å være inkonsistent med seg selv: ifølge Sokrateś  
resonnement, så er det endelsen, ikke objektet, som bestem
mer kjønnet, og substantivet burde reflektert kjønnet med 
rett endelse.30 For å forklare feilen for Strepsiades, tilføyer 
Sokrates navnet til den beryktede feigingen, «Kleonymos,» 
som i likhet med kardopos, er et grammatisk hankjønnsnavn 
som viser til noe feminint. For å fikse manglene i språket, fin
ner Sokrates på hunkjønnsformene «Cleonymé» og kardopē 
(680). Når Strepsiades spør hva som er poenget med disse 
lingvistiske lærdommene, svarer Sokrates «ved Zevs, jeg gir 
blaffen!» (694).

I sum ser vi at Sokrates, slik han er presentert i Skyene, 
bærer alle kjennetegn på en intellektuell sjarlatan, hans på
ståtte klokskap blir avslørt som falsk av den folkelige mot
standen fra Strepsiades. I og med at det ikke bare er Sokrates 
som det blir gjort narr av her, men indirekte også intellektu
elle og sofister generelt, så ligger det i kortene at portrettet 
av Sokrates skal få publikum til å tenke over at det finnes en 
rekke farlige sjarlataner som bør unngås for enhver pris. 

3. Platon, satire og den filosofiske sjarlatan 
Platons fiendtlige innstilling til sofistene er godt dokumen
tert. Noe som er mindre kjent er i hvor stor grad Platon 
benytter seg av teknikker fra Aristofanes’ komedier når han 
i sine dialoger fremstiller sofistene som sjarlataner. På en 
måte forsvarer Platon Sokrates mot Aristofanes’ karakteris
tikk av ham ved å overta den samme fremstillingen og rette 
den mot de som virkelig fortjener den, sofistene, mens han 
holder Sokrates utenfor i rollen som den filosofiske helten. 
Platons fiendtlighet er filosofisk motivert i det at han ønsker 
å avsløre sofistene for det de egentlig er, nemlig noen som 
på falskt grunnlag påberoper seg visdom. I denne delen skal 
jeg undersøke to steder der vi ser Platon låne og gjenbruke 
Aristofaneś  teknikk for å kritisere sofistene og hvor vi ser 
en ganske eksplisitt referanse til Skyene. I Protagoras har vi 
en satire over tre sofister, Protagoras, Hippias og Prodikos, 
som er fremstilt som del av en filosofisk skole som ligner på 
Grubleriet. I Euthydemos ser vi brødrene Euthydemos og 
Dionysodoros presentert som intellektuelle sjarlataner, som 
selger en type argumentasjonsteknikk som kan brukes til å 
vinne enhver diskusjon.31 

3.1 I Protagoras vekker den unge Hippokrates Sokrates 
allerede før soloppgang, fordi han er svært ivrig etter å 
møte Protagoras, som er i Athen i huset til Kallias, og 
vil at Sokrates skal følge ham dit. Før de går til Kallias’ 
hus, diskuterer de grunnene til at Hippokrates ønsker å 
møte Protagoras. Når de kommer frem, trekker Sokrates 
Protagoras, og etter hvert også Hippias og Prodikos, inn i en 
bred diskusjon om dydens natur. I min analyse vil fokus være 
de tidlige scenene (314e–316a), der Sokrates og Hippokrates 
først kommer inn på gårdsplassen og ser de tre sofistene som 
legger ut på hvert sitt vis foran en folkemengde. Platon har 
allerede etablert scenen som komisk: Når Sokrates banker 
på døra til Kallias og portneren, som tydelig er frustrert av 
de mange gjestene åpner og ser dem, utbryter han: «Aha, 
sofister! Herren har ikke tid!» Portneren slår så med begge 
hender og full kraft døren igjen med et brak foran dem (Prt. 
314d–e). Dette er uten tvil en allusjon til scenen i Skyene 
der Strepsiades banker på døra til Grubleriet bare for å bli 
møtt med «Dra til helvete! … var det du som banket?» 
(133). Sokrates presenterer denne scenen som en allusjon til 
Odyssevs’ reise til underverden og henviser til denintellektu
ellesom zombiemotivet fra Skyene. Tidligere har Sokrates, 
for å roe ned en overivrig Hippokrates, sagt at «Protagoras 
holder seg innendørs til langt på dag, så vær bare rolig, etter 
all sannsynlighet vil vi finne ham inne» (311a). Selv om dette 
er huset og gårdsplassen til Kallias,32 så har stedet noen åpen
bare likhetstrekk med en filosofisk skole, og med Grubleriet, 
med lærere omgitt av sine elever som lytter til undervisning. 

Sokrates’ egen beskrivelse her er satirisk, og har, vil jeg 
hevde, et filosofisk poeng. Protagoras er fremstilt mens han 
går og snakker, mens et kor av oppglødde lyttere følger bak 
ham i to grupper, varsomme for ikke å komme i veien: 

I dette koret befant det seg også noen fra våre hjemlige trak
ter. Det som moret meg mest ved synet av dette koret, var å 
se hvor vakkert de passet på å stokke sine ben slik at de aldri 
kom foran Protagoras. Så, når han vendte om – og dermed 
også hans følge – delte tilhørerne seg i skjønn orden til begge 
sider, svingte rundt og inntok hver gang like raffinert sine 
posisjoner i baktroppen (315b)

Denne lille satiriske scenen rommer flere filosofiske poenger. 
For det første blir Protagoras fremstilt som en som forhek
ser sine tilhengere med «en stemme, som om han var en 
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Orfeus», noe som antyder at det ikke er innholdet i det han 
tilbyr som gjør ham populær, men hvordan det er pakket inn. 
For det andre: det at tilhengerne må passe seg for ikke å gå i 
veien for ham indikerer at han stadig går frem og tilbake med 
koret sitt, noe som antyder at denne vise folkelederen i reali
teten følger de som han hevder å lede, altså at han er en som 
følger de mange i stedet for å lede dem. Dette siste poenget 
ser ut til å være en snedig harselas med Protagoras’ berømte 
måldoktrine («Mennesket er alle tings mål»), som ser ut til 
å gjøre enhver til en ekspert (se Theaitetos 161b–162a), og et 
tidlig hint om argumentet i Protagoras der Protagoras entu
siastisk utvikler en flertallets posisjon som han bekjenner seg 
til. 

Presentasjonen av Hippias er noe mindre utbrodert, men 
den ser ut til å basere seg på Hippias’ rykte som ekspert på 
flere områder (se Hippias Minor 368b–369a) og den innehol
der en ganske tydelig referanse til Skyene: På samme måte 
som Sokrates i Aristofanes’ komedie er opphøyd på en platt
form, der han taler som en gud og er nær de himmellegemene 
som han undersøker (223–34), taler Hippias til sitt publikum 
fra et opphøyd sete, fysisk hevet over tilhørerne, mens han 
snakker om stjernene: 

Nest etter ham ble jeg var, som Homer sier, Hippias fra Elis 
sittende på en tronstol i den motsatte ende av forhallen. 
Rundt ham satt benket Eryximakos, sønn av Akoumenos, og 
Faidros fra Myrrhinous samt Andron, sønn av Androtion, 
og i tillegg noen fremmede, dels bysbarn av ham, dels andre. 
Det virket som om de stilte spørsmål til Hippias om natu
ren og om himmellegemene, mens han satt der tronende 
og forklarte og utredet spørsmålene for hver enkelt av dem. 
(315b–c)

Hippias blir altså fremstilt som et overmenneske og hans 
overlegne kunnskaper blir fysisk uttrykt med den opphøyde 
tronstolen. Vi inviteres dermed til å forestille oss at Hippias 
selv mener at han er bedre enn andre, i kraft av sine brede 
kunnskaper, selv om Protagoras senere kommer med et an
grep på hans allvitenhet (318e).

Også Prodikos får en runde med satirisk behandling for 
sin påståtte ekspertise i språklig presisjon:33

Prodikos lå fortsatt til sengs, skjult under saueskinn og 
sengetepper, som det så ut til å være mengder av […] Hva de 

samtalte om, var det imidlertid ikke mulig for meg å oppfat
te utenfra til tross for at jeg var ivrig etter å lytte til Prodikos, 
som forekommer meg å være en allvitende og gudbenådet 
mann. Men rumlingen fra hans dype bassrøst i rommet 
gjorde det umulig å gripe noe av det som ble sagt. (315c–316a)

Mannen som skryter av sin ekspertise i språklig presisjon 
blir fremstilt som fysisk dekket av en haug av tepper, og 
talen hans er utydelig på grunn av ekkoet fra den dype stem
men hans i et lite rom. Senere vil det bli satt spørsmålstegn 
ved nytten av Prodikos’ verbale treffsikkerhet, når Sokrates 
utfordrer Prodikos til å begrunne en distinksjon, for så å gå 
bort fra den igjen noen linjer senere ved å si at Prodikos bare 
spøkte (341a–342a; jf. den pompøse opphopning av distink
sjoner i 337a–c).34

For å oppsummere: Vi ser her at Platon bruker lignende 
satiriske teknikker for å latterliggjøre sofistene som det 
Aristofanes gjør. De satiriske teknikkene er både spesifikke 
idet de retter seg mot kjente trekk ved disse figurene, men 
også generelle idet de er rettet mot sofister mer allment. Vi 
kan anta at disse generelle trekkene er spesielt viktige for 
Platon, siden det er svært sannsynlig at de sofistene som er 
fremstilt i Protagoras var døde da denne dialogen ble skrevet. 
De egentlige skyteskivene for kritikken, i betydningen de 
som fortsatt levde da dialogen ble til, må vi derfor anta var 
de som etterfulgte og imiterte de berømte figurene i neste 
generasjon. 

3.2 I Platons Euthydemos, omtalt som en «lystig» kom
edie og en «bitende karikatur», ser vi Platon på sitt beste 
som komiker.35 Sofistbrødrene Euthydemos og Dionysodoros 
er tidligere generaler som nå har blitt mestere i eristisk argu-
mentasjon, som er argumentasjon som tar sikte på å kunne 
bevise eller gjendrive enhver påstand, uavhengig av sannhets
gehalten. De kaller denne ferdigheten «dyd» og hevder å 
kunne lære den bort gratis. Dialogen åpner med at Sokrates 
treffer Kriton og forteller ham om sitt siste møte med brø
drene. Mesteparten av dialogen er viet brødrene som demon
strerer sine evner, for å imponere den unge Kleinias og hans 
venner samt å underholde brødrenes egen klikk av tilhen
gere. Publikum bryter flere ganger ut i latter, ettersom disse 
logiske tryllekunstene beviser, blant mange andre absurdite
ter, at Ktesippos’ far er en hund. Min intensjon i denne delen 
er å vise at Platon, ved å bruke teknikker fra Aristofanes, 
fremstiller Euthydemos og Dionysodoros som intellektuelle 

sjarlataner, altså personer som påberoper seg visdom og som 
fungerer som «eksempel og oppmuntring» for andre (272b). 
Som Sokrates i Skyene innehar brødrene de tre kjenneteg
nene ved den intellektuelle sjarlatan: de (1) påberoper seg 
en ekspertise som gjør dem overlegen andre; (2) de utnytter 
denne ekspertisen for å oppnå profitt, makt eller omdømme; 
og (3) det de faktisk sier blir i dialogen avslørt som falskt eller 
ubrukelig. 

Når det gjelder brødrenes visdom, omtaler Sokrates brø
drene som «eksperter på absolutt alt» (271c6) og beskriver 
dem som gode «til å gjendrive en hvilken som helst påstand, 
samme om den er falsk eller sann» (272b). Formuleringen 
minner om Grubleriets løfte om å lære bort evnen til å vinne 
enhver diskusjon «uavhengig om den er rettferdig eller 
urettferdig» (Skyene 99). Sokrates behandler brødrene (med 
hans egne ord) «som om de var guder» (273e7; jf. 288a; 293a; 
301e) og hyller deres visdom gjentatte ganger (273c; 275c–d; 
285aff.; 288b; 289e; 293a; 295a; 295e; 296e; 300d–e; 303c.). 
Brødrene påstår faktisk at de «vet alt» (293e). Etter at brød
rene først har avvist Kleinias, sier Sokrates at Kleinias blir 
«innviet i de sofistiske mysterier» (277d–e). Akkurat slik 
det obskure ved Grubleriets lære blir fremstilt som hemme
lighetsfulle kultmysterier (Skyene 140ff., 254ff.), så blir også 
brødrenes retoriske teknikker fremstilt som kultiske og mys
tiske. Sokrates sammenligner også gjendrivingsteknikkene 
de bruker for å bryte ned sine motstandere med Medeias 
heksekunster (285a–c). Senere forsterker han dette bildet 
av brødrene som ledere for en sofistisk mysteriekult ved å 
insistere på at de bør begrense seg til en liten gruppe av disip
ler (304aff.). Brødrene holder på at de beskjeftiger seg med 
«dyd» og at de «kan lære den bort bedre og raskere enn 
noen andre» (273d). Men, som Sokrates oppdager, så består 
denne «dyden» de lærer bort utelukkende av en tilsynela
tende endeløs evne til eristisk argumentasjon. Ktesippos viser 
seg som en kvikk student i eristikk, og Sokrates bemerker 
hvor enkelt man lærer denne ferdigheten (300d, 303e). 

Brødrene utnytter sine formidable argumentasjonsevner 
til å gjøre narr av sine motstandere og blåse seg selv opp. 
De virtuose opptredenene deres generer flere ganger latter 
og heiarop fra koret av tilhengere (f.eks. 276c, d; 303b) og 
fra Ktesippos og Kleinias (300d). Latteren er hver gang på 
bekostning av motstanderen i diskusjonen, mens brødrene 
selv ikke tar lett på å bli ledd av (se 294d). Selv etter å ha 
gjort stakkars unge Kleinias «grepet av panikk, stille …. og 

stressa», så fortsetter Euthydemos med sin utspørring «for å 
forbause [ham] ytterligere» (276d). Dionysodoros innrøm
mer at «vi stiller alltid våre spørsmål slik […] at en blir stå
ende fast» (276e). Ved å overraske Kleinias med mange for
virrende spørsmål, får brødrene ham til å fremstå som dum, 
mens de selv får demonstrert sine ferdigheter. Når Sokrates 
byr på litt motstand, svarer brødrene med å skjelle ham ut. 
De kaller ham «en sånn Kronos» (287b); sier at han «burde 
skjemmes for å stille motspørsmål» når det han burde har 
gjort er å svare (295b); at han «liker å våse og er mer forgub
bet enn godt er» (295c). Gjennom hele dialogen viser eristik
ken seg som en type undertrykking: i et siste eksempel spør 
Sokrates megetsigende: «Hva vil skje med meg?» (302d), vel 
vitende om at utspørringen er i ferd med å tvinge ham til en 
blasfemisk konklusjon. 

Endelig viser dialogen at kunnskapen brødrene påbero
per seg er ubrukelig. Sokrates oppfører seg som en klovnete 
og litt dum eldre elev som det vil være vanskelig å instruere, 
akkurat som Strepsiades.36 Han avslører brødrenes kunn
skapsaspirasjoner med tre grunnleggende grep: For det første 
med mye bruk av ironisk hyllest37 av brødrene og deres vis
dom – selv om brødrene er lykkelig uvitende om ironien, er 
det åpenbart at leseren skal ta poenget. For det andre bruker 
Sokrates også direkte hån av brødrenes feil, de sammenlignes 
med en «sofistversjon» av det mangehodede uhyret Hydra, 
som idet ett argumentasjonshode er kappet av, erstatter det 
med mange nye. Han omtaler dem også som et sofistvesen 
som kryper opp på land som en krabbe, som prater og bi
ter (297b–d). Disse fantasifulle analogiene er i hvert fall i 
Aristofanes’ ånd. Den siste og mest filosofiske strategien be
står i aktivt å blokkere brødrenes argumentative krumspring 
med relevante distinksjoner som avslører den tilsynelatende 
logikken i brødrenes «metode». Med denne siste metoden 
forpurrer Sokrates brødrenes fremgangsmåte ved at han ikke 
spiller spillet og gir skikkelige svar på spørsmålene deres. 
Sokrates gjør dette på samme måte som Strepsiades, som om 
han var for dum til å forstå og følge argumentet, mens det er 
åpenbart at han bare spiller dum. Ta for eksempel følgende 
scene der Sokrates beskriver sitt møte med Euthydemos:

Så svar igjen på dette, sa [Euthydemos]: Om det er ved noe 
du vet det du vet, eller ikke?  
Det er ved noe, sa jeg, nemlig ved sjelen. 
Der har du ham igjen! utbrøt han; han svarer på mer enn 
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han blir spurt om. For jeg spurte ikke ved hva du vet noe, 
men om du vet noe ved noe. 
Ja, sa jeg, jeg svarte på mer enn jeg skulle. Det skyldes man
glende dannelse. Men bær over med meg. For nå skal jeg gan
ske enkelt svare at det jeg vet, det vet jeg ved noe. 
Og vet du det alltid, sa han, ved det samme eller snart ved ett 
og snart ved noe annet? 
Alltid når jeg vet noe, sa jeg, så vet jeg det ved dette. 
Kan du ikke la være å legge til ting? sa han. 
Men jeg er redd at det hele står og faller for oss med dette 
«alltid når», sa jeg. 
Ikke for oss, nei, sa han, muligens for deg.  
(Euthydemos 295e–296b)

Euthydemos prøver her å tvinge Sokrates til å konkludere 
med at siden han alltid forstår ved å bruke samme midler, 
så vet han alltid hva som rett og tar aldri feil. Han kan bare 
komme til denne konklusjonen ved å ha fullstendig kontroll 
på argumentet, og blokkere samtalepartneren fra å komme 
med nyanser eller andre forutsetninger. Når slike forutset
ninger er etablert vil kraften i argumentet forsvinne. Legg 
også merke til at Euthydemos innrømmer at det er Sokrates 
som kommer til å bli «lurt» hvis argumentet får fortsette 
uten betingelser, altså at Sokrates vil fremstå som idioten. 
Her er Sokrates i rollen som en irriterende publikum
mer som forklarer magikerens triks og dermed ødelegger 
 forestillingen. 

Sokrates’ avsløring av brødrene som sjarlataner er først 
og fremst et poeng ment for publikum, både for de som er 
med i samtalen, og for de som overhører den. Samtidig er det 
brødrene som vil ha mest nytte av den. Det finnes tre typer 
av publikum, eller rettere sagt, tre nivåer av publikum, som 
overværer Sokrates møte med brødrene, og jeg vil hevde at det 
er til beste for disse at brødrene blir avslørt: de som observerer 
samtalen, særlig Kleinias og hans venner; Kriton, som alt blir 
fortalt til; og leserne av dialogen Euthydemos. Hvis man ser 
at brødrene blir avslørt som sjarlataner som påberoper seg 
viten på falskt grunnlag, så vil makten de har over publikum 
forsvinne. Man vil ikke lenger bli imponert av deres debatt
teknikker, men heller se ned på og forakte dem siden den som 
tar disse teknikkene i bruk til sist vil fremstå som en narr. Ved 
å se brødrene fremstilt som komiske karakterer, vil man være 
mindre tilbøyelig til å se dem, og andre som dem, som for
bilder man ønsker å følge og  etterligne. 

4. Konklusjon: Platon og komedien 
I Staten, Filebos og Lovene er Platon ganske skarp i sin kritikk 
av komedie, og han hadde, som vi har sett, grunner til å være 
skeptisk til Aristofanes og de konsekvensene Skyene hadde 
for læreren hans. Men det at Platon låner fra Aristofanes og 
Skyene kan virke merkelig. Hvordan kunne Platon rettferdig
gjøre en slik praksis? Står ikke bruken av komediens teknik
ker i motsetning til kritikken han anfører mot komedie? Et 
fullgodt svar på spørsmålet ville kreve en grundig undersø
kelse av de relevante tekstene,38 men vi kan gi et kortere svar 
her. Etter mitt syn operer Platon med en idé om den faktiske 
komedien, som er mål for den skarpe kritikken hans, og en 
annen idé om den ideelle komedien, som hans egen bruk av 
komediesjangeren streber mot. Min påstand er dermed at 
Platons egen bruk av komiske karakteristikker danner en 
høyere form av komedie, en form som unnslipper de etisk 
skadelige virkningene og som faktisk kan ha en positiv opp
dragende effekt ved å advare leserne mot faren ved å ta etter 
bestemte typer. Det viktigste belegget for et slikt syn finnes i 
Filebos, der Sokrates definerer to geloion, det «tåpelige» eller 
«latterlige», som noe som disponerer for manglende selvinn
sikt, særlig i form av en falsk erklæring av dyd og kunnskap 
(48e). Sokrates bemerker at en slik tilstand er det motsatte 
av innskriften i Delfi, «Kjenn deg selv» (48c6–9). Det er 
derfor svært trolig at Platon betraktet Aristofanes’ sjarlatan
teknikk som et litterært grep, skreddersydd for å fremstille 
manglende selvinnsikt. I Forsvarstalen viser Sokrates’ sam
taler at mangel på selvinnsikt nærmest var en universell last 
i Athen, og Sokrates’ egen menneskelige visdom besto i hans 
kjennskap til seg selv, i form av innsikt i sin egen uviten
het. Selv om sofistene ikke ble nevnt i Sokrates’ katalog i 
Forsvarstalen, så er de åpenbart perfekte mål for denne typen 
avsløringer. 

Vi kan konkludere med at hensikten med portrettene i 
de to dialogene vi har sett på er å synliggjøre den manglende 
selvinnsikten hos dem som hevder å være vise. I Euthydemos 
så sofistbrødrene på seg selv som bokstavelig talt allvitende, 
etter å ha oppdaget en metode for å vinne enhver diskusjon 
om ethvert emne, inkludert guder og den guddommelige 
sfære. Dette kunne ikke være lenger fra sannheten – det 
de egentlig har oppdaget, er en ganske grunn metode for 
tilbakevisning og en argumentasjonsform som er basert på 
bedrag, finurligheter og språklige spissfindigheter. De man
gler selvinnsikt, kan man mene, på maksimalt vis. Det som 

gjør dem både onde og farlige, er at de setter seg selv opp 
som modeller andre kan etterligne, og at de hevder at de kan 
lære bort dyd. Den satiriske scenen med de andre sofistene i 
Protagoras er mindre intens, dels fordi poenget der ikke først 
og fremst er å avsløre dem direkte, men mer å vekke assosia
sjoner som vil undergrave dem indirekte. Den som kjenner 
til Hippias, Prodikos og Protagoras’ ulike selvforståelse, vil 

skjønne at påstandene de fremsetter om egen klokskap blir 
gjort narr av på en subtil måte i Platons dialog. En leser som 
ikke tar poenget umiddelbart, vil gjøre det etter å ha lest dia
logen. Disse satiriske portrettene fungerer som et første skritt 
i en gjendrivelsesprosess, som skal minne oss om den mer 
langsiktige gjendrivelsen av sofistene og avsløringen av dem 
som sjarlataner.
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Noter
 1 For en fascinerende oversikt, se Halliwell 2008.
 2 Platon, Euthydemos 278b–c.
 3 Se f.eks. Platon, Philebos 48a–50a; Lovene 816d–817a; Aristoteles, 

Poetikken 2, 5.
 4 Om Platons bruk av parodi, se Trivigno 2009b; Trivigno 2012. Om Platons 

bruk av komedie generelt, se Brock 1990; Trivigno kommende–b.
 5 MacDowell 1990, 289. Se også Ribbeck 1882; Diggle 2004, Cornford 

1993. Jf. Aristoteles, Den nikomakiske etikk 1108a20–22; 1127a13–
b32; Den eudemiske etikk 1124a24–25; Theofrastos, Karakterer 23; 
pseudo-Platon Definisjoner 416a10–11. For en oversikt over ulike 
sjarlaten-typer, se Cornford 1993, 134–146. Det jeg kaller «intellektuell 
sjarlatan» ligger tett opp til hans «lærde doktor» (136–41). 

 6 For en fremstilling av stykkets historie og produksjon, se Dover 1989
 7 Oversettelsene av Skyene er stort sett hentet fra Kleve 1977, unntatt 

når det bare er et ord eller en frase. I slike tilfeller har jeg oversatt 
direkte fra gammelgresk. Linjeangivelsene stemmer ikke helt overens 
med den norske oversettelsen.

 8 Definisjonen er noe endret ift. Trivigno 2017; Trivigno kommende–b.
 9 Hvorvidt eller i hvilken grad Sokrates i Skyene kan brukes som belegg 

for å forstå den historiske Sokrates, se Dover 1989, xxxii–lvii. Se også 
Nussbaum 1980, 69–77; Tarrant 1988; Marianetti 1993, 108; Vander 
Waert 1994; Willi 2003, 116. Nussbaum argumenterer kraftig for 
motsatt posisjon, men hun er så opptatt av å implisere den historiske 
Sokrates at hun aldri overveier muligheten for at denne bare er en del 
av bildet (se f.eks. 1980, 76). Jeg kommer ikke til å diskutere dette her.

 10 I noen tilfeller sammenfaller satiren med trekk fra sjarlatanen. For 
eksempel kan plasseringen av Sokrates i en opphøyd posisjon vanlig-
vis forbeholdt gudene ses på som en fysisk manifestasjon av de intel-
lek tuelles antatte overlegenheten vis-á-vis vanlige mennesker eller som 
en satirisk referanse til Empedokles, som faktisk hevdet at han var «en 
gud blant mennesker». Slik jeg ser det, trenger man ikke å velge en 
tolkning her fordi dette ikke nødvendigvis er noen enten–eller–sak. Det 
er overhode ikke nødvendig å insistere på at plas serin gen kun refererer 
til Sokrates´ intellektualisme, slik Nussbaum gjør (1980, 70).

 11 Cornford 1993, 136–7. Et av Cornfords viktigste anliggender er 
om Sokrates bar en portrettmaske, noe som ville fremhevet disse 
trekkene, eller en standardmaske, fordi man manglet referanser på 
hvordan han så ut, og Cornford argumenterer overbevisende for det 
siste. Et entydig bevis fins i anekdoten i Aelian Varia Historia 2.13, 
som forteller at under oppføringen av Skyene spurte noen utlendinger 
om hvem Sokrates var, og Sokrates reiste seg. Nussbaum mener at 
historien mister all mening om figuren Sokrates ikke hadde på seg 
en portrettmaske (1980, 71); men Dover mener den ikke gjør det 
(1989, xxxiii). Uansett er historien tvilsom som bevis. Dover hevder 
at: «[Sokrates´] særtrekk [...] var typiske elementer i den tidens 
karikaturer [...] En maskemaker som ønsket å lage en god karikatur av 
Sokrates i Skyene hadde derfor en spesiell utfordring» (1975, 169).

 12 Jeg har endret oversettelsen for å få frem at Aristofanes her snakker 
om alazones på gammelgresk.

 13 Jf. Aristofanes, Fuglene 1564. Se Dover 1989, xlii.
 14 Se Dover 1989, xlii.
 15 Jf. Faidros 229a, der Sokrates beskrives som «alltid barføtt».
 16 At Sokrates var fattig bekreftes av både Platon i Forsvarstalen og 

Xenofons Oikonomikos, og at han vasket seg sjelden fremkommer av 
Platons Symposion (174a).

 17 Dover 1989, xxxix–xl. På trehundretallet ble den skitne intellektuelle 
en gjennomgangsfigur, delvis inspirert av Antisthenes, en tilhenger av 
Sokrates som trolig grunnla den Kyniske skole og var en velkjent asket 
(1989, xxxix). Jf. Diogenes Laertius 6.10–12; Xenofons Erindringer om 
Sokrates. og hans Symposion 4.34ff.

 18 Sokrates gjør her rede for hvordan torden er mulig selv uten at Zevs 
eksisterer (367, 374–394); eterisk virvel får skyene til å rulle «av 

nødvendighet» (377; jf. 376, 379, 405). Om Empedokles som forløper 
(DK 33 B 35.4, DK 33 B 115.11), se Ferguson 1971, 107–110; Dover 
1989, 150; Willi 2003, 100–105. Om Demokrit som forløper (DK 68 
A 1: «alt skjer i henhold til anankē; ettersom dinē er ansvarlig for 
tilblivelse, kaller han dette anankē»: se Ferguson 1979, 357; Willi 2003, 
103–4. For andre førsokratiske paralleller, se Willi 2003, 105–116. Om 
innflytelsen til Diogenes, se Vander Waert 1994.

 19 Se Willi 2003, 134–139. Jf. abstrakte substantiver som ender på -ma: 
f.eks. nomisma eller «kreditt» (248), phrontisma eller «kontemplasjon» 
(155), nomēma eller «tenkning» (229, 743). Disse er ment som 
avanserte erstatninger for mer hverdagslige utrykk og talemåter.

 20 Se Dover 1989, xxxvii. Jf. min diskusjon av Prodikos nedenfor.
 21 Subtilitetstematikken med dens tvetydige konnotasjoner er 

gjennomgående i Skyene. Jf. 153, 227–9, 320, 740–1, 1403–5, 1496. 
En gjennomgang av Aristofanes’ bruk av leptos som «teknisk» og 
allment begrep, se Denniston 1927, 119; Taillardat 1962, §515: «Le 
bavardage subtil» (294–6), §447: «L’idée» (250–2). Den opprinnelige 
betydningen av leptos kommer fra verbet lepō, «å skrelle» (LSJ s.v.).

 22 Jeg skiller her mellom den profesjonelle og den intellektuelle 
sjarlatanen. Påstanden om at Aristofanes fremstiller Sokrates som 
en intellektuell sjarlatan må begrunnes ettersom Sokrates også, som 
vi har sett i det foregående, blir gjort narr av som seg selv og som 
andre. Dette er ikke noe stort problem ettersom den aristofaniske 
komedien typisk er lite opptatt av å fremstille karakterer på en 
realistisk måte: se Silk 1996.

 23 Se Carey 2000. Han argumenterer for at fremstillinger av sofistene 
som «verbale posører» i den gamle komedien er «stort sett like», og 
mer spesifikt at omtalen av Sokrates er «uttalt sammenfallende» (429).

 24 For mulige skyteskiver for kritikken, se f.eks. Adkins 1970; Nussbaum 
1980; Marianetti 1993. Ikke overraskende ser Nussbaum en spesifikk 
referanse til den historiske Sokrates, og siterer Sokrates` referanser til 
mysterier i Platon (73, 73n.58).

 25 Dover 1989, 156–7. Jf. Euthdemos 285c.
 26 Cornford 1993, 148. Om kontrasten mellom bonde og bymenneske, 

se Ehrenberg 1962, 82–90. Om striden mellom far og sønn som 
komisk motiv og sosial virkelighet, se Ehrenberg 1962, 208–11; 
Reckford 1976. Om den bondske som en komisk type, se Diggle 
2004, 207. Jf. Theofrastos, Karakterer 4. For Aristoteles er den 
bondske en motsetning til «klovnen»: se Aristoteles, Den nikomakiske 
etikk 1108a23–26, 1128a–b.

 27 Om rollefiguren den eldre studenten, se Diggle 2004, 477. Jf. 
Theofrastos, Karakterer 27. Om den eldre studenten i Platon, se 
Tarrant 1996. Jf. Sofisten 251b; Staten 409b.

 28 Denne opptattheten av språklig presisjon er åpenbart knyttet til 
Prodikos, slik jeg påpekte over. Den følgende analysen er hentet fra 
Trivigno 2012b.

 29 Se Smyth 1984, §197, 45–6.
 30 Se Smyth 1984, §199, 46. Jf. §232, 54.
 31 Oversettelsene av Protagoras (Frost 2008) og Euthydemos (Andersen 

2008) er stort sett hentet fra Platons samlede verker, unntatt når det 
bare er et ord eller en frase. I slike tilfeller har jeg oversatt direkte fra 
gammelgresk.

 32 Den komiske poeten Evpolis’ Kolakes («Smigrere») finner sted også i 
Kallias’ hus og stykket influerte sannsynligvis også dialogen.

 33 Jf. f.eks. Kratylos 384b; Charmides 163d; Euthydemos 277e. For en 
fremstilling av Platons kritikk av slik ekspertise, se Trivigno 2012b.

 34 Om disse passasjene, se Trivigno 2013, 516–9.
 35 Taylor 1966, 75; Chance 1992, 5.
 36 Se Tarrant 1996.
 37 Ettersom jeg er opptatt av Platons strategier for fiendtlige 

karakteristikker, så vil jeg ikke diskutere Sokrates som ironiker eller 
ta opp sokratisk ironi generelt. Om dette emnet, se Vlastos 1987; 
Vasiliou 1999; Trivigno kommende–b. Jf. Miller 1999; Michelini 2000.

 38 Se Trivigno, kommende–a.
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