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För oss framstår kanske Herakles
mest som en komisk och primitiv kraft-
natur. Men för antikens människor var
han en hjälte med ett mycket samman-
satt väsen. Hans olika hjältedåd var inte
bara fysiska kraftprov. De var allegori-
er över en civilisationsprocess. Herak-
les symboliserade den skapande och
kämpande människan [1]. Men hans
storhet hade en baksida: han drabbades
av vansinne. Vi kan följa händelseför-
loppet i Euripides’ (ca 485–ca 406 f Kr)
tragedi » Herakles» [2].

När dramat börjar är Herakles från-
varande. Han har ännu inte återvänt från
sin mest lysande bedrift – den när han
tog sig ned till dödsriket för att fånga
dess gårdvar Kerberos. I Thebe, staden
som han lämnat, råder ofärd. Stadens
legitime härskare kung Kreon, Hera-
kles’ svärfar, har mördats. Herakles’
hustru Megara och barn befinner sig i
usurpatorn Lykos’ våld. Denne är ra-
sande därför att Megara avvisat hans
frieri. Just som han står i begrepp att
dräpa henne och barnen, dyker äntligen
Herakles upp. Herakles går snabbt till
verket och ställer allt till rätta. Lykos
dör för hans hand.

Hybris
Men så vänds Herakles’ triumf till

nederlag. Lyssa, vansinnets demon, up-
penbarar sig och tar Herakles i besitt-

ning. I ett förvirringstillstånd dödar han
sedan hustru och barn i tron att de är
hans fiender.

Liksom andra antika dramer handlar
också detta om hybris. Herakles drab-
bas av vansinnet därför att han vuxit sig
för stor.

Enligt kärnmyten var Herakles kom-
men ur en förbindelse mellan Zeus och
en dödlig kvinna, Alkmene, något som
redan från början gjorde hans ställning
sårbar. Gudinnan Hera, Zeus’ gemål,
försatt inga tillfällen att förfölja makens
utomäktenskapliga barn. Därför drab-
bade hon Herakles med vansinne och
hetsade honom att dräpa hustru och
barn. Som botgöring tvangs han sedan
ta drängtjänst hos kung Eurysteus, en
krävande herre som gav honom allt svå-
rare uppdrag. Så följde alla stordåden.

För att ge ökad tydlighet åt hybris-
motivet gjorde emellertid Euripides
våld på mytstoffet. Han ändrade tids-
följden så att vansinnet drabbar Herak-
les mot slutet av hans karriär, när han
nått krönet på sin storhet efter att ha
fullgjort sitt farligaste uppdrag. Starka-

re kan inte kontrasten bli mellan storhet
och hjälplöshet. När Herakles vaknar
till sans efter sitt vansinnesdåd och in-
ser vad han gjort återstår som enda tröst
att hans vän Theseus, Atens härskare,
lovar honom en fristad.

Vansinnet kommer utifrån
Människan må kanske kunna över-

skrida existentiella barriärer som den
mellan liv och död, men hon bestämmer
inte över sin egen relation till verklig-
heten. När allt drivs till sin extrem, så
styrs hennes föreställningar och känslor
av makter utanför hennes kontroll. Så
skulle man kunna tolka det dystra bud-
skapet i Euripides’ tragedi.

Vansinnet emanerar inte ur Herak-
les’ inre utan är en våldsam, utifrån
kommande kraft, som tillfälligtvis tar
sitt offer i besittning. Lyssa, vansinnets
demon, sjunger [2]:

»Havet är ej mera våldsamt när det
hävs av en orkan, jorden när den skäl-
ver, eller blixtens sting som andas kval,
än den häftighet med vilken jag går lös
mot Herakles, bryter sönder takets bjäl-
kar, river ner hela hans hus sedan först
hans söner dödats. Han skall inte ana
själv att han mördat dem förrän vansin-
net har släppt.»

Gränslöshet
Detta personifierade och mytologi-

serade vansinne ansluter sig väl till fö-
reställningar om psykiska funktioner
som var vanliga i Grekland under 400-
talet f Kr [3]. Mellan yttre och inre, mel-
lan psykiska och kroppsliga fenomen
rådde inga tydliga gränslinjer. Männi-
skan ingick tillsammans med omgivan-
de kosmos – vilket inkluderade även
gudarna – i ett öppet, kommunicerande
system. Samtidigt som känslor och fö-
reställningar kunde komma in utifrån,
kunde de också flyta runt med kropps-
vätskor eller lokaliseras till olika inäl-
vor. Mellan gudarna och inre organ
fanns särskilda förbindelser, exempel-
vis mellan Apollon och gallan, Diony-
sos och mjälten samt Demeter och le-
vern [4].

Det förelåg med andra ord inte nå-
gon tydlig psykisk topografi, så som
våra referenssystem bjuder, inom vil-
ken vansinnet skulle kunna avgränsas.
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Sätter vi in Euripides’ drama i detta
sammanhang framstår Herakles’ hjälp-
löshet så mycket större. Dessutom är
det en hjälplöshet som han delar med
alla andra människor.

Det antika dramat
Euripides’ drama förmedlar en pri-

mitiv uppfattning om vansinnet som na-
turligtvis ligger långt från vår egen.
Men det grekiska dramat är en del av vår
kulturtradition. Vår syn på människan
som en, åtminstone potentiellt, själv-

ständig varelse handlande utifrån sina
egna överväganden har en del av sina
rötter i denna konstform. Som huvud-
sakligt medium för att ställa grundläg-
gande existentiella och moraliska pro-
blem under debatt spelade dramat en
central och i historien avgränsad roll – i
stort sett under 400-talet f Kr [5].

Euripides – den siste av de stora at-
tiska tragöderna, föregången av Aisky-

los och Sofokles – representerar här en
slutpunkt. Därefter var det filosofins
och småningom vetenskapens uppgift
att problematisera människans förhål-
lande till kosmos, till sina medmänni-
skor och till sitt eget inre.

De frågor som Euripides’ drama
väcker är: Vad är vansinne? Finns det en
naturlig förklaring till detta onda feno-
men? Vilka relationer finns mellan van-
sinne och mänsklig storhet? Så här långt
verkar svaren enbart bli negativa, men
det finns en fortsättning som jag skall
exemplifiera i det följande.

Platon (ca 428–348 f Kr)
Platons dialoger är det grekiska dra-

mats närmaste arvtagare. En konse-
kvens av den hierarkiska tudelning som
hans filosofi utgår från – med den högre
idévärlden å den ena sidan och den läg-
re sinnevärlden å den andra sidan – är att
det inte kan finnas något ont vansinne
som kommer från gudarna. I princip
sammanfaller nämligen det gudomliga
med tillvarons högre och goda ordning,
dvs med idévärlden.

Följaktligen glamoriserade Platon,
till skillnad från Euripides, det gudom-
liga vansinnet. »Jag skulle kunna berät-
ta ännu många härliga gärningar som
stammar från gudainspirerad galen-
skap», låter han Sokrates säga i dialo-
gen »Faidros» [6].

Det gudomliga vansinnet är ett slags
förädling av det mänskliga förnuftet.
Tack vare detta kan gudaingivna män-
niskor förutse framtiden, genomgå en
katarsis varvid de befrias från skuld
som tidigare släktleds illgärningar lett
till, dikta i musisk inspiration och i sub-
limerad erotisk extas ana den gudomli-
ga skönheten hos den älskade.

Psykisk sjukdom
Detta goda vansinne har sitt negativa

komplement i psykiska sjukdomar. I
dialogen »Timaios», författad mot slu-
tet av Platons liv, tog han hjälp av den då
ännu unga humoralpatologin för att för-
klara hur olika sjukdomstillstånd upp-
står när vätskor, »som uppkommer ur
surt och salt slem och äro mörka och
blandade med galla», stockar sig i krop-
pen [7]. Om dessa vätskor tränger in där
den, enligt Platon, tredelade själens de-
lar är lokaliserade – förnuftet i huvudet,
modet i bröstet och begären under mel-
langärdet – så ger de upphov till »olika
slags svårmod och tungsinthet, över-
mod och feghet, glömska och oläraktig-
het» [7].

För Platon gick det således en skilje-
linje mellan två slags vansinne; en skil-
jelinje som följde av den grundläggan-
de dualismen i hans tankesystem. Där-
för värderade han han de skilda former-
na för vansinne olika. Endast det gu-
domliga vansinnet kunde tillföra män-
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niskan något gott. Det andra, »lägre»
vansinnet sattes in i en medicinsk refe-
rensram och degraderades till en sjuk-
dom. På så sätt avväpnades det också.

Den heliga sjukdomen
Ytterligare ett steg i riktning mot att

finna en naturlig förklaring till vansin-
net och avgränsa dess topografi tog den
för oss anonyme författaren till den hip-
pokratiska skriften »Om den heliga
sjukdomen», sannolikt författad i slutet
av 400-talet eller i början av 300-talet f
Kr [8].

Med begreppet den heliga sjukdo-
men underförstår författaren ett flertal
tillstånd som karaktäriseras av plötsliga
medvetandeförändringar samt ett dra-
matiskt och iögonfallande beteende.
Merparten av dessa kan hänföras till
vårt epilepsibegrepp, men författaren
glider också över till att behandla van-
sinne och olika förvirringstillstånd i
sammanhanget. I polemik mot uppfatt-
ningen att den s k heliga sjukdomen
skulle ha gudomligt ursprung hävdar
han [9]:

»Den är, enligt min uppfattning, inte
mer gudomlig eller helig än andra sjuk-
domar utan har en naturlig orsak, och
dess förmenta gudomliga ursprung, be-
ror på människors okunskap och på de-
ras förundran över dess egendomlig-
het.»

Hjärnan sätet för vansinnet
Liksom tidigare filosofen och läka-

ren Alkmaion (ca 500 f Kr) lärde, me-
nar han att hjärnan är sätet för medve-
tandet. Följaktligen är den också sätet
för sjukdomsgruppen ifråga [9]:

» ... endast från hjärnan kommer våra
njutningar, våra lyckokänslor, skratt
och skämtsamheter, vår smärta, våra
sorger och tårar. Med hjälp av den, i
synnerhet, tänker vi, ser vi, hör vi och
skiljer det behagliga från det obehagli-
ga ... Det är samma organ som gör oss
vansinniga eller förvirrade, ingjuter
fruktan och rädsla i oss ... »

Den förklaringsmodell som sedan ut-
vecklas utgår från ett komplicerat sam-
spel mellan yttre faktorer, exempelvis
klimatförhållanden, kyla och hetta å ena
sidan samt inre faktorer som kropps-
vätskor å andra sidan. Galla och flegma
nämns, vilka författaren delvis uppfattar
som ärftligt bestämda. Via andning, fö-
dointag och blodomlopp står yttre och
inre i förbindelse med varandra, varvid
kroppsvätskorna berörs, vilket i sin tur
påverkar hjärnan. På så sätt samverkar
exogena och konstitutionella faktorer
och ger under olyckliga omständigheter
upphov bl a till vansinne.

Religiös optimism
Men det kanske viktigaste skälet för

författaren att avvisa gudarna som upp-

hov till sjukdomar är hans religiösa op-
timism. Trots sin allmänna skepsis är
han en from och pietetsfull man som i
likhet med Platon inte kan tro gudarna
om något ont [9]:

» ... ty, skulle en människas kropp ha
blivit besudlad på något sätt eller ska-
dad genom någon verkande kraft, så
skulle en gud snarare rena och helga den
än orsaka besudlingen. Till sist är det
det gudomliga som renar, helgar och be-
friar oss från de grövsta och mest ogud-
aktiga av våra synder.»

Författaren till »Om den heliga sjuk-
domen» reducerar vansinnet till dess
mänskliga dimensioner. Till skillnad
från Platon kan han inte se det som nå-
got gott, utan blott som en sjukdom, vil-
ken i princip kan botas i likhet med and-
ra sjukdomar.

Melankoli
En skrift som däremot förenar en po-

sitiv värdering av de krafter som tar sig
uttryck i vansinne med att samtidigt för-
söka ge dem en naturlig förklaring fin-
ner vi i samlingen »Problemata», som
av tradition tillskrivits Aristoteles
(384–322 f Kr). Den går kort under be-
nämningen »Problem XXX». Aristote-
les är med säkerhet inte dess författare,
men den speglar ändå tankegångar i den
skolbildning som han gav upphov till
(den peripatiska) [10].

Inledningsvis ställer författaren den
viktiga frågan [11]:

»Hur kommer det sig att alla män
som utmärker sig i filosofi, statsmanna-
skap, poesi eller konst är melankoliker
(melancholikoi) och somliga i sådan
omfattning att de är drabbade av de
sjukdomar som uppstår ur svart galla
(melaines choles), vilket berättelsen om
Herakles förtäljer oss? – – – Detta visa-
des genom hans vansinnesdåd mot sina
barn ... »

Svart galla
i övermått
Författaren besvarar sin fråga med

att den svarta gallan finns i övermått hos
somliga individer. Den liknas vid vin
som allt efter mängd och omständighe-
ter påverkar sinnesstämning olika. Men
den svarta gallan är en endogen faktor
som genom yttre påverkan, exempelvis
hetta och kyla, och kvantitet påverkar
sinnesstämning och beteende. Under
gynnsamma omständigheter ger den
goda resultat, vilket stora män bär vitt-
ne om, men i bland ger den upphov till
galenskap.

Den svarta gallan står alltså i sam-
band med extremvariationer av mänsk-
ligt beteende, sinnesstämningar och
mänsklig kapacitet. Melankoli är här
snarare en disposition än en avgränsad
sjukdom eller en sinnesstämning. Iden-
tifikationen mellan melankoli och svår-

mod, som för oss är naturlig, är en se-
nare vidareutveckling av bl a tanke-
gångar i »Problem XXX». Det rör sig
om en utvecklingsprocess under såväl
antiken som medeltiden och som resul-
terade i att de fyra kroppsvätskorna re-
laterades till var sin karaktärs- eller
temperamentstyp: sangviniker, flegma-
tiker, koleriker och melankoliker. En
central tänkare i sammanhanget var den
store läkaren Galenos (129–199 e Kr)
[10].

Hjältarnas sjukdom
Vad som gör »Problem XXX» så be-

tydelsefull är emellertid inte de humo-
ralpatologiska spekulationerna i första
hand, utan den tydliga kopplingen mel-
lan mänsklig storhet och melankoli.
Den glamorisering av vansinnet, som vi
känner igen från Platon, sattes här in i en
vetenskaplig referensram. Tudelningen
mellan det goda, »gudomliga», vansin-
net och psykisk sjukdom upplöstes.
Vansinnet, dvs melankolin, upphöjdes
till en »hjältarnas sjukdom», som Gelli-
us, en romersk författare (100-talet e
Kr), uttryckte det [10].

Under senmedeltiden och renässan-
sen, när intresset för antiken fick ny ak-
tualitet, kom »Problem XXX» att spela
en central roll. Den blev en inspira-
tionskälla bakom olika föreställningar
om sambandet mellan melankoli och
genialitet, särskilt det som kommer till
uttryck i konstnärligt och poetiskt ska-
pande [10].

Manodepressiv sjukdom
Alltjämt fortsätter detta förmenta

samband att fascinera, vilket Kay Red-
field Jamisons uppmärksammade arbe-
te »Touched with fire» vittnar om. Hon
visar där med utgångspunkt i ett omfat-
tande empiriskt material hur affektiva
sjukdomar positivt samverkar med
konstnärligt skapande [12]. Ett arbete
som vore otänkbart utan denna idétradi-
tion. Det kanske inte är en tillfällighet
att mytstoffet om Herakles pendlar mel-
lan grandiosa hjältedåd och vansinnes-
utbrott med åtföljande förtvivlan. My-
ten är i sig ett slags allegori över de
motpoler som ryms inom det manode-
pressiva sjukdomsspektret.

Stoisk filosofi
Men, för att återgå till den förkrossa-

de Herakles i Euripides’ drama. Om vi
försöker tänka oss in i hans situation
måste vi konstatera att han knappast kan
hämta tröst i de olika teorier som jag re-
dogjort för. Även om vansinnet har en
naturlig förklaring eller står i ett positivt
samband med hans storhet så förblir
det, sett ur hans subjektiva perspektiv,
en främmande kraft som tagit hans
medvetande i besittning och förlett ho-
nom till fruktansvärda dåd. De etiska
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och existentiella aspekterna på hans tra-
gik har inte berörts.

För den romerske statsmannen och
filosofen Seneca (ca 4 f Kr–65 e Kr)
stod dessa aspekter i fokus. I hans stois-
ka filosofi ingick självbehärskning och
förnuftets kontroll över känslolivet som
viktiga inslag, allt för att grundlägga en
livshållning, vilken gjorde det möjligt
för människan att upprätthålla sin själs-
liga jämvikt och integritet oberoende av
yttre omständigheter. I detta samman-
hang var naturligtvis den vansinnige
Herakles ett särskilt provocerande ex-
empel [1]. Med Euripides’ tragedi som
förlaga skrev han därför ett filosofiskt
läsdrama »Den vansinnige Herkules»
[13].

Självmord?
Seneca ifrågasätter här inte att van-

sinnet är en utifrån kommande kraft, or-
sakad av Heras svartsjuka. Just därför
låter han det framstå som en isolerad
episod i Herakles’ (Herkules’) liv som
egentligen lämnar hans storhet orub-
bad. I långa monologer och körpartier
får vi höra om alla de välgärningar han
gjort för mänskligheten. Han är ju trots
allt Zeus’ son.

När Herakles vaknar till sans efter
sitt vansinnesdåd överväger han att
begå självmord. En för en stoiker fullt
acceptabel utväg ur en outhärdlig situa-
tion. Men han tröstas av sin styvfar,
Amfitryon, som framhåller att det inte
är Herakles själv som är skuld till dådet
utan vansinnet. En central tankegång i
stoisk filosofi är nämligen att skilja
mellan en människas handlingar och
hennes avsikter. Amfitryon övertalar
slutligen Herakles att avstå från själv-
mordet och uppmanar honom istället att
med upphöjt mod besinna sitt öde och
de förpliktelser som följer av hans ställ-
ning [13]:

»Nu måste Du vara Herkules; så bär
då denna börda av sorger.» Därmed blir
vansinnet i Senecas tolkning ytterligare
en i den långa raden av prövningar som
Herakles utstod.

Klyftan
Senecas Herakles finner alltså tröst i

sin egen hjälteroll, men knappast Euri-
pides’ arkaiske hjälte. Han reser sig
som ett oroande exempel och en tidlös
symbol för klyftan mellan rationalitet
och vansinne. Alltjämt försöker vi över-
brygga denna klyfta. Trots tidsavstån-
det är parallellerna tydliga mellan anti-
kens filosofiska och medicinska speku-
lationer över vansinnet och vår tids mer
vetenskapligt förankrade uppfattningar
om psykiska sjukdomar.

Går vi ner till den kliniska vardagens
subjektiva och ateoretiska plan så erfar
vi klyftans djup varje gång det uppstår
ett brott i kommunikationen mellan oss

(de friska) och den psykiskt sjuke. Nog
förefaller det oss som om främmande
krafter tagit hans medvetande i besitt-
ning – och hur ofta upplever inte den
sjuke det på samma sätt. Bara vår upp-
lysthet hindrar oss från att mytologise-
ra och tolka in onda makters spel i det-
ta.

Under antiken visualiserades ofta
detta kommunikationsbrott som ett
mörker; ett mörker som man kunde
skönja i den vansinniges blick [3]. I så-
dana situationer kan vi lätt känna igen
den ångest som Euripides’ tragedi för-
medlar. På ett ännu brutalare sätt blir vi
påminda om hans pessimistiska bud-
skap när människor, ja ibland hela na-
tioner, löper amok, hetsade av sina för-
vrängda verklighetsuppfattningar.

Radikal humanism
Men det finns ett ljus: Euripides’

drama slutar ju med att vännen Theseus
försäkrar den olycklige Herakles om sin
vänskap och erbjuder honom en fristad
i Aten. Gesten är mer storslagen än vad
vi kanske i förstone inser. Den som sla-
gits av gudomlig vrede borde egentli-
gen vara dömd till fredlöshet och utan-
förskap. Vänskapen trotsar emellertid
denna underförstådda lag. Så vänds
sensmoralen till en radikal humanism.
Mot gudarnas nyckfulla övermakt står
en skör mänsklig gemenskap som om-
fattar även den som drabbats av vansin-
ne.
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»Theseus, vännen som inte övergav den
förkrossade Herakles. Här en staty på
Partenons östgavel, utförd ca 438–432
f Kr.


