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1 Hva er det gode liv?   

 

 

Filebos, skrevet som et av Platons antatt siste verker rundt år 360 f Kr, behandler 

spørsmålet ’hva er det beste livet for mennesker?’ med fokus på hvilken sjelstilstand som 

sikrer et godt liv. Sokrates hevder at denne tilstanden er fornuften, mens samtalepartneren 

Protark på sin side mener det er nytelse. Ganske raskt kommer de imidlertid fram til at verken 

nytelse eller fornuft kan tilby et lykkelig liv, og at det beste livet er et blandingsliv, som består 

av både nytelse og fornuft (22b). Hva er det så i blandingslivet som er godt? 

Tolkningsgrunnlaget for denne oppgaven, 66a-c, gir svaret til dette spørsmålet, i form av en 

femdelt, rangert liste over gode ”eiendommer” i livet: 

 

Sokrates:  Da skal du fortelle overalt, Protark, både via sendebud og 
ved eget vitnesbyrd, at nytelse ikke er en primær eller 
sekundær eiendom, men at det første er det som på en eller 
annen måte gjelder mål, det som har mål og det som er til 
rett tid, og alt som må antas å være slik. 

Protark:  Det er i alle fall det inntrykk man får av de diskusjoner vi nå 
har ført. 

Sokrates:  Det annet gjelder det sammenliknbare og vakre, det 
fullkomne og tilstrekkelige, og alt som hører til denne 
slekten. 

Protark:  Tydeligvis. 
Sokrates:  Og jeg gjetter at du ikke vil være langt unna sannheten hvis 

du antar at fornuft og forstand utgjør det tredje. 
Protark:  Kanskje. 
Sokrates:  Og vil det ikke, i tillegg til disse tre, være en fjerde, som vi 

antok består av sjelens egen eiendom – viten, kunnskap og 
det vi har kalt rett mening – hvis disse er nærere i slekt med 
det gode enn nytelsene er? 

Protark:  Muligens. 
Sokrates:  Den femte er vel de nytelsene vi avgrenset og anså for å 

være smertefrie, etter at de ble kalt rene og sjelens egne? 
Noen av dem ble knyttet til kunnskaper, men andre til 
sanse-inntrykkene. 

Protark:  Kanskje. 
Sokrates:  ’Med det sjette slektsledd må sangen slutte’, som Ofrevs 

sier. Og også vår diskusjon er visst avsluttet med den sjette 
dommen. 

 
(66a-c) 

 

 1



 

Hvorfor er den spesielle blandingen mellom nytelse og fornuft det beste livet for 

mennesker? Og hva er det i dette livet som er godt? Intensjonen med denne oppgaven er å 

besvare disse to spørsmålene. Oppgavens tese er også todelt, og knyttet til blandingen mellom 

nytelse og fornuft: I løpet av denne analysen håper jeg for det første å kunne overbevise 

leseren om at det beste livet, ifølge dialogen Filebos, er et begrenset liv. I utgangspunktet 

høres ikke dette ut som et liv det er verdt å velge, men jeg håper at dette livet vil tre klarere 

frem som positivt i løpet av analysen. For det andre er det min intensjon å vise at dette 

begrensede livet nettopp forstås ved at det ’trer frem’ for de som er trent i å se. Arbeidstesen 

høres kanskje noe kryptisk ut. Den faller dermed fint inn i rekken blant Filebos’ øvrige 

vokabular. I denne oppgaven vil jeg derfor forsøke å klargjøre Platons begreper ved å vise at 

plassene i den femdelte lista er ulike bilder på et begrenset liv. Et begrenset liv betyr at livet 

har en grense, altså en bestemt form eller karaktertrekk. Vi skal se at det gode liv er et 

begrenset liv, og hvordan dette livet blir synlig for oss. 

Oppgavens fokus er Filebos’ femdelte liste. For å forstå denne lista tar jeg imidlertid 

eksempler fra andre dialoger av Platon, samt Aristoteles’ Metafysikken. Jeg gjør dette vel 

vitende om at det å sammenlikne dialoger lett fører meg inn i diskusjonen rundt datering av 

dialogene: Skal Platons dialoger leses som ett filosofisk verk, som en revisjon av en tese, eller 

som en filosofisk utvikling? Jeg tar ikke opp denne debatten i oppgaven. Heller ikke tar jeg 

opp det som kanskje kunne være en nærliggende undersøkelse, nemlig å sammenlikne trekk i 

Filebos med liknende trekk i andre dialoger, eller i Aristoteles’ Nikomakiske Etikk. I den grad 

jeg henter hjelp fra andre dialoger, er det kun for å belyse elementer i Filebos.  

Analysen av Filebos 66a-c er strukturert slik: Først tar vi for oss et sammendrag av 

dialogen (1.1). Deretter besvarer vi spørsmålene. Hvorfor er den spesielle blandingen mellom 

nytelse og fornuft det beste livet for mennesker? Og hva er det i dette livet som er godt? 

Svaret til det første spørsmålet finner vi i menneskets plass i universet, og jeg vil begrunne 

dette i kapittel 2. I de påfølgende fem kapitlene skal vi se nærmere på det kombinerte 

nytelses- og fornuftslivet for å finne ut hva det er i dette livet som gjør det godt. Fra sitatet ser 

vi at svaret er gitt i den femdelte lista: Det beste elementet i et menneskeliv er mål, det nest 

beste er det sammenliknbare og vakre, på tredje plass finner vi fornuft, på fjerde plass sjelens 

eiendommer og på femte plass sanne nytelser. Denne lista utgjør kun en av dialogens 56 

Stephanus-sider, og siden den er så kortfattet, må vi lete andre steder i dialogen, og bruke 

andre dialoger som hjelpemiddel, for å begrunne og forklare listas punkter.  
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I kapittel tre begynner analysen nederst, på femte plass, med de sanne nytelsene. Her 

ser vi først på Platons beskrivelse av sanne og falske nytelser i Filebos (3.1), og hvordan disse 

kan sies å bidra til en harmonisk likevekt (3.2). Deretter gir jeg tre forslag til hvordan sanne 

nytelser kan forstås: For det første kan det være som å se rene ingredienser i en blanding, slik 

som i Staten (3.3), for det andre kan det bety en spesiell bruk av sansene, slik som i Timaios 

(3.4), og for det tredje kan det være en struktur som trer frem i et kaotisk mangfold (3.5). Det 

siste forslaget er metoden som benyttes av vitenskapene i Filebos.  

Kapittel fire er en tolkning av sjelens eiendom, som kommer på fjerde plass i lista over 

goder. Først ser vi på likhetstrekk mellom sant og rett (4.1), og deretter ser vi til Menon for å 

sammenlikne meninger med Daidalos’ statuer (4.2). Så tar vi for oss forholdet mellom væren 

og tilbliven. Først sammenliknes væren og tilbliven med rett og feil mening (4.3), og deretter 

med nøyaktige og unøyaktige vitenskaper (4.4).  

Kapittel fem handler om fornuften. Først beskrives den menneskelige og den 

guddommelige fornuft (5.1). Deretter sammenliknes fornuft med orden og natur (5.2). 

Forskjellen mellom den guddommelige og den menneskelige fornuft beskriver hva vi er, og 

hva vi med nødvendighet må strekke oss etter. Dette kan vi gjøre på riktig eller feil måte. Vi 

kan sammenlikne det med å måle: Rett mål er riktig måte, mens relativt mål er feil. Vi skal se 

to eksempler på dette. Først beskrives rett og relativt mål i Statsmannen (5.3), og deretter ser 

vi på en liknende inndeling i Filebos (5.4). 

Kapittel seks tar for seg listas andreplass. Først tolkes begrepene ”det fullkomne og 

tilstrekkelige” (6.1), samt ”det sammenlignbare og vakre” fra 66b (6.2). Deretter tar vi for oss 

et av nøkkelbegrepene i Filebos, nemlig den ontologiske blandingen. Vi ser på hva en god 

blanding består av (6.3), og at dette kan beskrives som en blanding av grense og det 

ubegrensede (6.4). 

Kapittel sju er viet til dialogens høyeste gode, nemlig mål. Mål kan leses som dialogens 

røde tråd (7.1). Det er også et gjennomgående element i den femdelte lista, og i det gode liv 

(7.2). Kapittelet avsluttes ved å se på genesis og ousia på nytt (7.3). I alle de fem kapitlene, 

som tar for seg lista over goder, er intensjonen å vise at det som på hver plass beskrives, er det 

gode liv, og at de forskjellige plassene gir ulike bilder på hvordan vi skal oppnå det gode liv. 

Avslutningsvis, i kapittel åtte, ser vi på dialogens tema i forhold til nyplatonikeren 

Mester Eckhart (8.1), i forhold til en intergalaktisk reisehåndbok (8.2) og i forhold til 

oppgavens tese (8.3). 
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1.1 Filebos i fugleperspektiv  

 

Vi starter med et sammendrag av dialogen. Kommentatorer har ulikt syn på hva som er 

en hensiktsmessig inndeling av Filebos. Dorothea Frede, som har skrevet det nyeste (1997) og 

grundigste (450 sider) kommentarverket til Filebos, deler dialogen i fem: Introduksjon, 

dialektisk del, kritisk del, syntetisk del og avslutning. 

I introduksjonen (11a-14b) får vi en oppsummering av den pågående diskusjonen 

mellom unggutten Filebos og den mye eldre Sokrates, om hvilken sjelstilstand som sikrer det 

gode liv. Filebos mener det er nytelse, mens Sokrates insisterer på at fornuften er et bedre 

valg. Filebos har allerede gått lei av å kjekle med Sokrates og overlater ordet til vennen 

Protark.1 Sokrates og Protark blir enige om å lete etter denne sjelstilstanden, og hvis den viser 

seg å være fornuft, så vinner Sokrates, hvis det er nytelse, så vinner Protark, men hvis det 

skulle vise seg å være noe annet enn både nytelse og fornuft, så vinner den av kandidatene 

som kommer nærmest. Med en enighet om dette tar de fatt på oppgaven. 

Den dialektiske delen av dialogen (14b-31b) inneholder sidene som har fått mest 

kommetarlitteratur knyttet til seg, og det skyldes beskrivelsen av to ontologiske inndelinger: 

Den Gudegitte Metode og Firedelingen.2 Utgangspunktet er som følger: Protark vil ikke gå 

med på at nytelse kan inneholde mangeartede og motstridende elementer. Både nytelsen og 

fornuften må dermed undersøkes nærmere for finne hvilke deler av disse som har en andel 

godt. Hvordan forholder det ene, for eksempel nytelsen, seg til de mange nytelser? Hvordan 

kan en enhet ha mangfoldig og motstridende innhold? Dette er utgangspunktet for tre 

spørsmål om enhet og mangfold, som jeg vil referere til som En og Mange-Spørsmålene (14b-

16c), der de ekte ”stridsspørsmålene” - de som er av den tredje typen - dreier seg om en 

uforanderlig enhets forhold til foranderlig mangfold.  For å løse dette problemet tar 

diskusjonspartnerne i bruk en metode som Sokrates ”alltid har brukt”, og som kommentatorer 

gjerne kaller Den Gudegitte Metode (16c-19b). Den går ut på å ”forutsette en form i hvert 

tilfelle og søke den”, for så å ”se etter to, hvis de finnes, og hvis ikke, etter tre eller et annet 

antall” slik at man til slutt får oversikten over enheten, mangfoldet og det bestemte antallet i 

mellom (16d). Sokrates gir noen eksempler på hvordan denne metoden kan brukes, før han 

                                                 
1 Filebos er antakelig en fiktiv person.  Protark kan derimot være historisk. Han benevnes ”sønn av Kallias” i 
19b, og er kanskje sønn av den rike Kallias vi møter i for eksempel Protagoras. Hentydning til at Protark skulle 
være Gorgias’ elev (58a) støtter opp under dette, da Kallias var kjent for å bruke mye penger på sofister. (Frede 
[1997], s 95). Sokrates trenger ingen introduksjon. Men det er tydelig at Sokrates i denne dialogen er mye eldre 
enn både samtalepartnerne og tilhørerne (se 16a). For øvrig sier dialogen intet om tid og sted. 
2 For å kunne referere til ulike metoder eller diskusjoner i Filebos har jeg gitt dem navn med stor forbokstav. Den 
Gudegitte Metode og Firedelingen er eksempler på dette. 
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plutselig får en ”påminnelse fra gudene” om at verken nytelse eller fornuft er det gode, men at 

det beste livet er en kombinasjon mellom nytelse og fornuft (20bc, 22a). For det gode, blir det 

sagt, er fullkomment, tilstrekkelig og verdt å velge (22b), og verken nytelseslivet eller 

fornuftslivet kan hver for seg dekke disse Tre Kriteriene. Konkurransen har derfor endret 

fokus: Nå gjelder det for Sokrates og Protark å vinne annenpremien på vegne av sin kandidat. 

For å klare dette trenger de ”andre hjelpemidler”, sier Sokrates (23b6), og introduserer en 

annen metode, Firedelingen (23b-27b): ”...alt som for tiden finnes i hele verden” kan deles i 

fire klasser. Vi har de to hovedklassene grense (peras) og det ubegrensede (apeiron), i den 

tredje klassen finner vi blandingen mellom disse (meikton), og årsaken til blandingen gjelder 

som den fjerde klassen (aitia). Nytelse hører til den ubegrensede klassen, fornuften til 

årsaksklassen og kombinasjonslivet nytelse-fornuft, det som allerede har vunnet 

førstepremien, hører til blandingsklassen. Denne dialektiske delen er svært springende, og 

kommentatorer er høyst uenige om hvordan de fire enheter (En og Mange-Spørsmålene, Den 

Gudegitte Metode, det godes Tre Kriterier og Firedelingen) skal tolkes, både hver for seg og i 

sammenheng.  

Den kritiske delen av Filebos (31b-59d) gir en grundig behandling av nytelsens 

produkter, samt en ikke like grundig behandling av fornuftens produkter, altså vitenskapene. 

Først beskrives hva nytelse er, nemlig en oppfylling av smertefulle mangler. Deretter 

behandles de nytelser som er falske og blandede, altså de som oppstår sammen med smerte 

(36c-50e). Til slutt beskriver Sokrates de sanne og smertefrie nytelsene (50e-55c), samt mer 

eller mindre sanne typer vitenskap (55c-59d). 

I den syntetiske delen av dialogen (59d-64b) tar Protark og Sokrates i bruk det de har 

kommet fram til så langt, og blander sammen det de mener er det beste livet for mennesker. 

Dette består av alle typer vitenskaper, både de sanneste og de mindre sanne, samt alle sanne 

nytelser. Enkelte falske nytelser får også være med, nemlig de nødvendige og de som er i 

følge med sunnhet, sindighet og dyd (se 62e10 og 63e5). I denne blandingen vil det oppstå en 

”ulegemlig orden som med ynde skal herske over et organisk legeme” hevder Sokrates 

(64b7). 

Den siste delen av dialogen (64c-67b) er igjen en søken etter det gode. Men det gode 

er ikke så lett å få tak i; det gjemmer seg i en enhet av ”det vakre, det sammenlignbare og det 

sanne” (65a1-2). De opprinnelige, konkurrerende sidene, Protarks nytelse og Sokrates’ 

fornuft, måles nå opp mot disse Tre Kjennetegnene på det gode. Fornuften viser seg å vinne 

på alle tre punkter, og for riktig å smøre det inn overfor Filebos, som har fulgt med 

diskusjonen på sidelinjen og av og til kommet med gretne utsagn, gir Sokrates en femdelt, 
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rangert liste over goder i menneskelivet (66a-c). Den egenskapen som kommer på førsteplass i 

denne Femdelingen, er mål. På andre plass kommer det velproporsjonerte. På tredje plass 

kommer fornuften, fjerde plass tar sjelens egenskaper, som vitenskap og sanne meninger, og 

først på femte plass finner vi Filebos’ kandidat, og da bare en type nytelser, nemlig de sanne. 

Til slutt kommer en oppsummering der Sokrates hevder å ha vunnet konkurransen. Slutten er 

like brå som starten, og dialogen ender idet Protark skal minne Sokrates om at ”det gjenstår 

ennå en liten ting” å diskutere (67b). 
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2 Det beste livet 
 

 

Filebos begynner slik: 

  
Sokrates:  Vær oppmerksom, Protark, på hvilket standpunkt du nå er i 

ferd med å overta fra Filebos, og hvilket standpunkt fra vår 
side du vil bestride hvis det som blir sagt ikke faller i smak. 
Skal vi kanskje oppsummere begge? 

Protark:  Gjerne 
Sokrates:  Filebos hevder altså at det er godt for alle dyr å føle glede, 

og også nytelse og fryd og alt som hører sammen med 
denne familien. Vi derimot tviler på dette, og innvender at 
det å forstå, tenke, erindre og det som hører til dem – både 
riktig mening og sanne beregninger – i det minste vil være 
bedre enn nytelse og mer attråverdig for alle som har evne 
til å ta del i dem. Vi hevder også at alle som har eller skal 
ha denne evne har den største fordel av å delta. Er det ikke 
omtrent slik vi ordlegger oss, Filebos? 

 (11a1-c3) 
 
… 
 
 
Sokrates:  Så kom igjen og la oss i tillegg bli enige om følgende. 
Protark:  Om hva? 
Sokrates:  At vi begge skal forsøke å vise en sjelstilstand og 

sjelsforfatning som har evne til å gi alle mennesker et 
lykkelig liv. Stemmer ikke det? 

Protark:  Jo. 
Sokrates:  Og dere sier evnen til å føle glede, men vi derimot evnen til 

å forstå? 
Protark:  Det er riktig. 
Sokrates:  Men hva om en annen vil vise seg å være bedre enn disse? 

Hvis den viser seg å være nærere i slekt med nytelsen, så vil 
vel begge tape for det livet som inneholder dette på en 
sikker måte, men livet med nytelse være bedre enn det med 
forstand? 

Protark:  Ja.   
 
(11d2-12a2) 

 

 Vi ser at utgangspunktet for dialogen er striden mellom nytelse og fornuft. Hvorfor har 

Platon valgt akkurat disse to som forslag til sjelstilstander i det gode liv, for så å forkaste 

begge?  Hvorfor er blandingen mellom nytelse og fornuft det beste livet for mennesker? 
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Nytelse og fornuft er ikke bare sjelstilstander, de representerer også en type liv eller 

menneskekarakterer. For Platon ser det ikke ut til at det er noen forskjell mellom 

sjelstilstander og handlinger. Dette gjenspeiles i starten av dialogen, der Sokrates og Protark 

blir enige om å finne en forfatning ved sjelen som sikrer et lykkelig liv (11d). De går så over 

til å betrakte ”livet med nytelse” og ”livet med forstand” hver for seg (20e). Senere blir igjen 

nytelse og fornuft behandlet som ingredienser i blandingslivet (59d). En forklaring på dette er 

at de ytre handlinger forstås som etterlikninger av, eller uttrykk for, indre verdier og dyd: Hvis 

nytelse er den ledende sjelstilstanden, så vil livet være et nytelsesliv. Det virker imidlertid 

som om dette forholdet også har påvirkningsmulighet den andre veien, slik at 

nytelseshandlinger trener opp nytelsestilstanden i sjelen.3 Som en omskriving av uttrykket ’du 

blir hva du spiser’ kan vi med Platon si at ’du blir hva du gjør’. Vi skal se eksempler på dette 

senere.  

Først skal vi se på hva disse to livene, nytelseslivet og fornuftslivet, representerer. I 

nytelseslivet ville man ikke tenke og erindre, men bare føle (21b-d).  Ifølge Platon skjer 

opplevelsen av selve følelsen i kroppen, mens det er sjelen som tolker hva slags følelse det er. 

Uten noen form for fornuft ville man i nytelseslivet ikke vite om man nyter nå, hva som skal 

til for å oppnå nytelse i fremtiden, eller ha erindring om tidligere opplevde nytelser. Livet vil 

da fremstå som et laverestående dyrs, som livet til ”en manet” (21c).  

Fornuftslivet, ”det mest guddommelige liv” (33b), blir, som nytelseslivet, avfeid som 

upassende for mennesker. Ikke fordi det ikke hadde vært fint å leve slik, men fordi det er 

uoppnåelig for oss: Vi lever i en verden i stadig forandring, og vil alltid bli følelsesmessig 

påvirket av verden rundt oss (43a). Likeledes er vi avhengig av den: Vi mennesker trenger for 

eksempel mat. Å leve uten følelsesmessige påvirkninger og dermed styres av fornuften alene, 

er ikke et oppnåelig liv for oss. Vi er begrenset i form av å være avhengig av verden omkring 

oss. Vi er også begrenset forstandsmessig, siden vi for eksempel ikke kan se inn i fremtiden. 

Det er altså flere aspekter ved menneskelivet hindrer oss i å leve rene fornuftsliv, slik gudene 

gjør. Og det er heller ikke riktig for oss å late som om vi er kun fornuftsvesener, for vi er ikke 

guder. Likeledes beskrives det som ”usømmelig” for gudene å føle nytelse og smerte, fordi de 

ikke er mennesker (33b). Det er altså en spesiell sjelstilstand og et spesielt liv som er det 

menneskelige, og som er forskjellig fra dyrenes nytelsesliv, og fra gudenes fornuftsliv. 

Menneskene har litt av begge liv eller sjelstilstander, og må dermed forsøke å forene nytelse 

                                                 
3 Emilsson har beskrevet et liknende forhold mellom dyd og handling i Staten. Se spesielt s. 6. 
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og fornuft på en menneskelig måte. 4 Platon bruker imidlertid ikke dette som argument for at 

dyr ikke har rasjonelle evner. Det som gjør nytelsen dyrisk er ikke at dette er dyrenes eneste 

egenskap, men at de har nytelse som livsmål og som styrende sjelsegenskap. Denne type 

livsmål er ikke et riktig, menneskelig livsmål, og vi kan derfor ikke bruke dyrene som 

veivisere i våre egne liv.  Dialogen Filebos er en analyse av hva det gode (menneske-) liv er, 

altså en undersøkelse av den riktige, menneskelige sjelstilstand. Å ha den riktige 

sjelstilstanden betyr å leve et riktig liv, og da har man også et riktig mål i livet.5  

 

2.1 ... er en kombinasjon av nytelse og fornuft 

 

Det kan altså virke som om det er en konkurranse mellom hodet og hjertet som er 

utgangspunktet for Filebos. Dette er en kjent todeling fra andre deler av Platons forfatterskap. 

I Faidon (65a-67a og 81d-e), får vi vite at vi gjør best i å holde sjelen ubesudlet av kroppen.  

En filosof, sier Sokrates, frigjør sjelen fra omgang med kroppen i høyest mulig grad, og bryr 

seg ikke om de fysiske nytelser. Kroppen forvirrer sjelen og forhindrer den i å nå sannhet og 

visdom, noe som man ikke kan få gjennom sansene, men ved resonnering (logizesthai) alene.  

Kroppen fyller oss med ønsker, begjær og frykt, og holder oss dermed travelt opptatt med å 

tilfredsstille disse kravene. Det er også kroppen som fører oss ut i kriger og ufred på grunn av 

sitt begjær etter rikdom.  Vi er slaver av kroppen, og dette gjør at vi ikke har tid til å 

filosofere. Vi bør heller fri oss fra kroppen, og rense sjelen med tanke på døden. Døden er den 

tilstanden der sjelen endelig blir befridd fra kroppen. Fokuserer man på det kroppslige i livet 

vil denne knytningen føre til at man etter døden på nytt blir fengslet i en kropp med samme 

karaktertrekk som den man døde fra. Best er det altså å fokusere kun på fornuften. 

De to konkurrentene nytelse og fornuft kan lett få ulik vekt, slik som i Faidon. Her må 

vi riktignok ta med i beregningen Faidons innhold: Livet etter døden forskjønnes fordi 

Sokrates er i ferd med å tømme giftbegeret. Nytelser er noe dyrisk man forsøker å unngå, 

mens fornuften leder en på den rette vei. I Filebos er det et mer likeverdig forhold mellom 

nytelse og fornuft, og en aksept for at begge har sin plass i menneskelivet. Riktignok vinner 

                                                 
4 Dorothea Frede foreslår at Sokrates er tilbake som hovedtaler i denne dialogen – som den eneste av de sene 
dialogene - fordi Filebos har et sokratisk tema, og fordi dialogen retter seg mot samtalepartnerens sjelelige helse.  
Se Frede [1996] s 215 og 247. 
5 Å ha et riktig livsmål er synonymt med ’det som er verdt å strekke seg etter’, som vi skal se i 5.3. Femdelingens 
førsteplass, mål, er blant det som er verdt å strekke seg etter fordi det er livets høyeste gode. Imidlertid er 
betydningen av ’mål’ på første plass measure. Det som har mål er tilmålt og avgrenset. Mål står her i kontrast til 
det som ikke har mål, altså det ubegrensede. 
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fornuften over nytelsen når de rangeres etter hvilken evne som gir det beste livet. Men i 

motsetning til i Faidon velges ikke fornuften på bekostning av nytelsen. I Filebos er både 

nytelse og fornuft nødvendige kvaliteter, og begge, om ikke alle former av dem, har sin 

rettmessige plass i det gode liv (se 61d-64b). Det gode liv er en kombinasjon av nytelse og 

fornuft. Et liv med bare fornuft eller bare nytelse er ikke et riktig menneskeliv.  

Vi sirkler her rundt det jeg innledningsvis kalte den menneskelige form. Det er noe 

spesielt menneskelig ved oss, som skiller oss fra guder og dyr. Dette gjelder ikke bare 

ontologisk struktur, men også vår holdning til omverdenen. En handling bør også være av 

menneskelig karakter. Dette gjenspeiles i uttrykket ’kjenn deg selv’. 

 

 

2.2 ... som har en bestemt plass 

 

Uttrykket er hentet fra Apollons tempel i Delfi, og ’kjenn deg selv’ var, ifølge Werner 

Jaeger, en beskrivelse av hva som ligger i begrepet sofrosyne.6  Ved å kjenne seg selv skal 

mennesker huske begrensningene som ligger i menneskelig makt og personlige ambisjoner. 

Ifølge apolloniske regler var det en fare knyttet til det å ikke tenke menneskelige tanker, altså 

det å strebe for høyt. Inskripsjonen i Delfi, ’kjenn deg selv’, dreier seg altså om det å finne sin 

plass i universet blant guder og dyr. For å gjøre dette må man ikke stile for høyt og tro at man 

er en gud, men heller ikke for lavt. Det ville være usømmelig for mennesker å leve som 

dyrene, akkurat som det er usømmelig for gudene å leve som oss. Filebos’ forslag om at 

’jakten på nytelse er et gode for mennesker’ er feil, fordi det ikke er dette som definerer oss 

som mennesker. Vår sjelstilstand og vårt liv må være rent menneskelig.  

I Filebos brukes uttrykket ’kjenn deg selv’ i forbindelse med behandlingen av det 

latterlige (45d-e og 48c-49a). For det å le i skadefryd over at noe går dårlig for andre er, som 

nag og uvitenhet, dårlige tilstander i sjelen. Og dette er laster som er knyttet til tilstanden ’å 

ikke kjenne seg selv’, altså det motsatte av hva inskripsjonen i Delfi foreskriver. Slike laster 

kan grupperes i tre, sier Platon, og dette gjelder lastene som er knyttet til eiendeler (penger), 

ytre egenskaper (utseende) og indre egenskaper (feil type visdom). Feilen ved alle disse tre 

lastene er at de ikke peker mot det menneskelige målet; de peker mot noe annet. Det å ’ikke 

kjenne seg selv’ går derfor ut på å stile mot et mål som ikke er det rette, menneskelige målet. 

En slik feil ville være å tro, som Filebos, at nytelse er et mål for mennesker. Det finnes andre 
                                                 
6 Jaeger I s 167-8 

 10 



mål som også er feil, slik som de tre beskrevet her. Det å strekke seg etter penger og eiendeler, 

et forbedret utseende eller verst av alt, ”falsk liksomviten” (49a2), er alle tre mulige, men 

feilaktige mål for mennesker. Det å ’kjenne seg selv’ går ut på å erkjenne det egentlige, 

menneskelige målet, og hva som er det riktige livet for oss. Da gjelder det å holde seg 

innenfor rammene av det menneskelige, slik at man verken forsøker seg på et dyreliv eller et 

gudeliv. Sjelstilstanden nytelse vil føre til et nytelsesliv, der også nytelsen er livets mål og det 

man hele tiden strekker seg etter. Det å strebe etter penger og makt er også en sjelsegenskap, 

der penger og makt er livets mål. Likeledes vil ”falsk liksomviten” føre til et falskt fornuftsliv 

der oppnåelse av feilaktig viten er livets mål. For å finne de rette, menneskelige målene må 

man kjenne seg selv – som menneske. Dette innebærer en undersøkelse av hva det vil si å 

være menneske. Sokrates’ leveregel, ’et uutforsket liv er ikke verdt å leve for mennesker’ (Ap 

38a), dreier seg nettopp om å kvitte seg med feilaktige oppfatninger. Sokrates ertet som kjent 

på seg flere høytstående borgere i Athen ved å vise dem at heller ikke de hadde den riktige 

typen visdom, men handlet etter feilaktige oppfatninger. Heller ikke de forstod hva de burde 

strekke seg etter. 

Vi får vite at det riktige livet for mennesker er en kombinasjon av nytelse og fornuft, 

nemlig blandingslivet (22a). Den beste sjelsegenskapen er mål (66a). Som før poengtert er 

disse to, sjelstilstand og liv, gjensidig avhengige av hverandre. En rett sjelstilstand gir rette 

handlinger. I Filebos er dette stadfestet kun i det negative: Velger man nytelse som 

sjelstilstand blir livet et slikt som ”kyrne og hestene og alle de andre beistene” fører, altså et 

liv som ikke er verdig for mennesker (67b). Hvis vi misforstår hva de rette målene er, så vil vi 

strekke oss etter feil type liv. Men det er også slik at handlinger påvirker sjelstilstanden: ’Du 

blir hva du gjør’. Det å velge feil liv vil altså være ødeleggende for sjelstilstanden:  

 
... ordtaket som foreskriver ‘intet til overmål’ har et slags tak på de sindige 
og de hører på det, men den intense nytelse har festet grepet på de 
avsindige kjeltringene og gjør at de løper omkring og hyler nesten som 
gale (45de). 
 

Jeg hevder altså at nytelse og fornuft i Filebos representerer to typer liv, dyrelivet og 

gudelivet, og at menneskelivet befinner seg mellom disse to ved å ha aspekter av både nytelse 

og fornuft i seg. Vi skal nå gå over til å se på dette menneskelivet, og hvilke elementer som 

her kan kalles gode. 
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3 Femte plass: Sanne nytelser 
 

 

Den femte er vel de nytelsene vi avgrenset og anså for å være smertefrie, 
etter at de ble kalt rene og sjelens egne? Noen av dem ble knyttet til 
kunnskaper, men andre til sanse-inntrykkene (66c4-6). 
 

 

3.1 Nytelser kan være sanne og falske 

 

Av dialogens femti Stephanus-sider bruker Platon nesten tretti på en behandling og 

utredning av begrepet nytelse. Denne behandlingen er lang og intrikat, og den har vært 

gjenstand for atskillige sider kommentarlitteratur.7 Her skal vi kun ta for oss enkelte elementer 

for å forklare sammenhengen mellom sanne nytelser og det gode liv. Nytelse (hēdonē) og 

smerte (lupē) blir behandlet sammen, og kan deles i så generelle grupper som henholdsvis 

positive og negative følelser.8 De positive følelsene, altså alle nytelsene, kan igjen deles i tre 

ulike typer. De første to typene kan kalles falske, fordi de positive følelsene alltid kommer i 

følge med de negative.9 Falske nytelser har altså fått sitt navn fordi de er blandinger av nytelse 

og smerte. (A) Først har vi de falske nytelser som oppstår i kroppen og som blir fortolket av 

sjelen, altså følelser knyttet til kropp og sjel (31c-47d, se spesielt 35d). (B) Så har vi de falske 

nytelsene som er sjelens egne, og som dermed oppstår i, og tolkes av, sjelen alene (47d-50d). I 

tillegg har vi en tredje type, nemlig (C) de sanne nytelsene (51b-53c). Disse nytelsene er 

sanne fordi de er smertefrie. 

(A) Nytelser og smerter som kroppen og sjelen opplever sammen, er den første 

gruppen falske nytelser. Disse følelsene kan forklares som en tømme- og fylleprosess (31d-

36c). Når vi blir sultne, føler vi smerte. Det som skjer er at kroppen rykkes ut av sin stabile, 

                                                 
7 Se for eksempel argumentutvekslingen mellom Gosling/Kenny og Frede/Hampton om falske nytelser.  
JCB Gosling [1959],  
A Kenny, “False Pleasures in the Philebus: A reply to Mr Gosling.” Phronesis 5 (1960), 45-52 
D. Frede, Rumpelstiltskin’s Pleasures: True and False Pleasures in Plato’s Philebus. Phronesis 30/2 (1985), 
151-179 
C Hampton, Pleasure, Truth and Being in Plato’s Philebus: A reply to Professor Frede. Phronesis 32/2 (1987), 
253-262 
8 Smerte er en kollektiv betegnelse for alle negative tilstander, som ubehag, kjedsomhet og irritasjon. Se Frede 
[1993] s li. 
9Håvard Løkke har valgt ”usann” som norsk oversettelse av pseudēs (i bl.a. 36c). Jeg har valgt å følge Hackforth, 
Gosling og Frede, og kaller det ”falsk”. 
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harmoniske tilstand, og det oppstår en mangel i balansen. Denne mangelen tolkes (’jeg er 

sulten’) og skaper et begjær (’jeg har lyst på mat’). Begjær betyr at sjelen husker hva som skal 

til for å gjenopprette balansen, herav begrepet ”oppfyllelse” av mangelen (’jeg må spise’) (se 

35b). Hukommelse er nødvendig for å opprettholde en balanse, fordi vi til stadighet blir 

påvirket av omverdenen og derfor alltid vil rykkes ut av likevekt, enten av ytre 

omstendigheter (sanseinntrykk) eller av kroppen (som fordøyelsen). Hvis vi aldri har vært 

sultne før, vet vi heller ikke hva som skal til for å fjerne denne smerten. Vi er derfor 

avhengige av å huske og dermed forstå hva som fyller mangler og hva som ikke gjør det 

(35a). Når vi så spiser, oppfylles denne smertefulle mangelen, og vi føler nytelse. Og når 

balansen er gjenopprettet og mangelen er borte, forsvinner også nytelsen, og vi er i en nøytral 

tilstand. Nytelse etterfølger slik sett en smertefull mangel i oss. Når man er mett og balansen 

er gjenopprettet, har man ifølge Platon i Filebos ingen nytelse lenger. Den nøytrale tilstanden, 

mellom fylling og ny tømming, varer helt til menneskenaturen blir dyttet ut av balanse igjen. 

Nytelsen oppleves altså så lenge fylleprosessen pågår. Når organismens natur igjen er i 

balanse forsvinner nytelsen. Nytelse er i Filebos et helbredende gode, altså noe som hjelper til 

med å holde en stabil natur. Den påfølgende smerte- og nytelsesfrie fasen, før organismen 

igjen forstyrres, regnes ikke som nytelse i Filebos.10  

(B) Den andre typen falske nytelser kalles sjelens egne, og er en blanding av smerte og 

nytelse ”som sjelen ofte utfører på egen hånd” (47d). Denne gruppen inneholder derfor de 

følelser som knyttes til sjelen, og ikke til kroppen. De er falske fordi de, som den første 

gruppen (A), alltid oppstår i oss i følge med smerte. Eksempler på falske og sjelelige nytelser 

er ” vrede, frykt, lengsel, sorg, kjærlighet (erōta), sjalusi, nag og lignende” (47e). Det er 

interessant at Platon ser på lengsel og kjærlighet som mangler i sjelen. Nytelsene som regnes i 

forbindelse med dem, oppstår på bakgrunn av en smertefull mangel, og som en tilfredsstillelse 

av et begjær. Begjæret er altså ikke noe man skal se på som uverdig eller uviktig, men et tegn 

på at sjelen er i ubalanse. Denne balansen må gjenopprettes. Hvordan denne gjenopprettingen 

skjer, og med hvilke midler, er en del av den kunnskapen vi opparbeider oss gjennom livet. 

Til og med latter kan være en nytelse som bunner i en smertefull mangel. For når vi ler av 

skuespillerne i komedier, så ler vi av deres feil som vi kjenner igjen i oss selv. Det 

lattervekkende er en type skadefryd, og vi ler av rollefigurenes dårlige sider og dermed våre 

egne. Latteren oppstår slik på bakgrunn av en mangel i oss selv (49d-50b). 

                                                 
10 Nytelse i Filebos kan derfor sammenliknes med Aristoteles’ og Epikurs kinetiske nytelser, men det er 
antakeligvis ulikt Aristoteles’ energeia og Epikurs katastematiske nytelser. 
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(C) Det finnes også en tredje type nytelse, nemlig den smertefrie. Denne nytelsen er 

også sjelens egen, altså av en slik type som sjelen opplever uten kroppen. Den smertefrie 

nytelsen, som de to andre, oppstår som følge av en mangel. Forskjellen på denne gruppen 

nytelser og de to foregående er at mangelen i dette tilfellet er smertefri. Den påfølgende 

nytelsen er imidlertid ”merkbar og behagelig” (51b6). Disse smertefrie nytelsene oppleves i 

forbindelse med sanseinntrykk og læring. Det som ikke er vakkert relativt til noe annet, men i 

sin natur vakkert i seg selv, gir sanne nytelser, sier Sokrates.  De er en egen gruppe nytelser 

knyttet til ”de vakre fargene og de skjønne figurene, samt de fleste lydene og luktene” (50d). 

Her skal vi også merke oss Platons forkjærlighet for matematikk: Ved de sanne nytelsene 

sikter Sokrates til ”noe rett og rundt, samt de overflater og legemer som ut fra disse blir 

dannet ved hjelp av passere, linjaler og vinkelhaker” (51b-e).   

 

 

3.2 Nytelser kan bidra til harmonisk likevekt 

 

Selv om det kun er de sanne nytelsene (type C) som har fått plass i den femdelte lista, 

og som dermed er de eneste av nytelsene som bidrar til et godt liv, skal vi starte med å se på 

de blandede nytelsene. Dette er positive følelser som er blandet med negative, fordi 

nytelsesfølelsen alltid har et foregående og samtidig element av smerte. Vi ser at hensikten 

med alle nytelser er å bringe en ”natur”, som Platon kaller det (31d), som er ute av likevekt, 

tilbake til sin harmoniske, stabile tilværelse. Det er et gjennomgående trekk i Filebos å 

fremstille mennesket som en blanding av ulike elementer, der elementene må være i et 

harmonisk forhold til hverandre. Tanken om at likevekt og proporsjon gir helse, mens 

ubalanse gir sykdom, var gjennomgående også i filosofi, medisin og matematikk på Platons 

tid. I Filebos beskrives også i dette ulike typer liv: Det gode liv er et liv i balanse, mens et 

nytelsesliv ikke er i balanse. Vi skal starte med å se på disse to trekkene ved blandede 

nytelser. Deretter skal vi ta for oss forskjellen på sanne og falske nytelser ved å se på 

eksemplene Platon gir på de sanne og smertefrie nytelsene. Jeg vil argumentere for at 

forskjellen på sant og falskt i Filebos er uttrykk for en gradsforskjell heller enn et absolutt 

skille, og forskjellen ligger i å se de rette strukturene i et blandet mangfold. Denne forskjellen 

kan beskrives som resultatet av en læringsprosess, der eksperten ser noe annet og mer enn 

novisen. Filebos presenterer en metode som beskriver nettopp dette. Vi skal se på denne 

metoden, samt liknende trekk i dialogen Timaios.  
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Det Platon forteller oss om nytelser er, som vi har sett, at de oppstår når kroppen og sjelens 

mangler fylles. Grunnen til at mennesket kommer ut av likevekt og manglene oppstår, skyldes 

påvirkninger fra omverdenen. Stadige påvirkninger gjør at balansen mellom ingrediensene i 

blandingen forskyves. En blanding i balanse gir helse og sunnhet, mens ubalanse gir sykdom 

(25e7).  

Fundamentale ideer i gresk medisin, som blanding og harmoni, var også fundamentale 

ideer i filosofien, men det er uklart hvem av dem som har lånt av hvem, sier den tyske 

historikeren Werner Jaeger.11 Selv om opphavet til natur (fysis) er blitt plassert i filosofien, 

der ideen om at universet har en natur som overalt og alltid er den samme, ble det senere, i 

historie og medisin så vel som sokratisk filosofi, fokusert på at også mennesket hadde en slik 

natur. Menneskets natur måtte forstås ut fra universets natur. Derfor startet medisinske studier 

med å studere årstider, vind og vann. Platon sier i Gorgias at en lege er en person som har 

kunnskap om helse. Denne kunnskapen gjør at han i en sykdom gjenkjenner helsetilstanden, 

og ved å bruke sin kunnskap om helse, finner måter å bringe den syke tilbake til sin normale 

tilstand. Dette er også et bilde på filosofen, som utfører samme type arbeid på personens sjel: 

En filosof vet hva en sunn sjel er, og vet hvordan han skal bringe den syke sjelen tilbake til 

normal tilstand. Den sjelelige helse er derfor målet for Platons etiske og politiske lære.12 Ordet 

dyd (aretē) betyr en symmetri og proporsjon i blandingen av organismens deler, og inneholder 

rett skjøtsel av kropp og sjel. Likhet og harmoni var essensen i helse og i alle andre fysiske 

perfeksjoner, men det var også noe mer: ”It grows into a universal standard of value applying 

to the whole world and to the whole of life. For its foundations, equality and harmony, are 

forces which [...] create that which is good and right”.13 I Filebos er dette en underliggende 

forståelse av nytelsene: Dyrenes harmoni blir til disharmoni når de utsettes for smerte, og 

nytelse oppstår når harmonien og likevekten gjenopprettes. 

Så langt har vi sett på nytelsenes bidrag til en harmonisk likevekt. Falske nytelser er 

ikke alltid med på å stabilisere, men bidrar derimot ofte til en større ustabilitet og slik sett 

også økte mangler (63de). De falske nytelsene blir også knyttet til et legeme i syk tilstand:  

 

Er det ikke slik at de som har feber og liknende sykdommer har en sterkere 
følelse av tørst og kulde og alle de påvirkningene som pleier å gå gjennom 
kroppen, og at de har omgang med større behov, som gir dem sterkere 
nytelse når de oppfylles? (45b6-10).  
 

                                                 
11 Jaeger III s 7-8 
12 Samme verk, s 21 og 27 
13 Samme verk, s 45 
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Falske nytelser er altså noe annet enn det de gir seg ut for å være. De er falske fordi de 

overvurderes (se 41b-42c) eller, som i sitatet over, fordi de er i følge med store smerter. Det er 

ikke størrelsen eller intensiteten som er den riktige målestokken på nytelser: ”[D]e største 

nytelsene og smertene blir til når både kropp og sjel befinner seg i en dårlig tilstand snarere 

enn i en god” (45e5-6). Det er derfor et sykdomstegn heller enn et sunnhetstegn å ha store 

nytelser, fordi dette også involverer store smerter.  Vi skal nå se på hvilke følger denne 

sammenblandingen av nytelsestyper får i livet. Sokrates’ samtalepartner i begynnelsen av 

dialogen, Filebos, mener at alle nytelser er gode. Han er ikke oppmerksom på at det finnes 

forskjellige typer nytelser. At dette vil føre til et liv uten den nødvendige balansen, er et poeng 

Sokrates forsøker å få fram under behandlingen av de blandede nytelsene. De fleste falske 

nytelser, spesielt de som er sterke, vil føre til en økt ubalanse (52c). Det finnes også en liten 

gruppe falske nytelser - de nødvendige - som bidrar til individets balanse ved å være i følge 

med ”sindighet og dyd” (63e5). Imidlertid er de fleste falske nytelser knyttet til en dårlig 

tilstand i kropp og sjel, og er med på å øke ubalansen. En sterk nytelse er slik sett heller et 

sykdomstegn enn et sunnhetstegn.  

I tillegg til å ha en forstyrrende effekt på mennesker, er de falske nytelsene falske fordi 

vi lures til å tro at de tilbyr det gode liv: De som lever for å spise, for eksempel, vil fryde seg 

over prosessen spise-bli mett ”som om den er selve nytelsen, og de påstår at de ikke vil bry 

seg om å leve hvis de ikke følte sult og tørst og alt det andre man kan nevne som følger med 

slike påvirkninger” (54e). Det er en nødvendig nytelse knyttet til det å spise når man er sulten, 

men denne typen nytelse bør ikke være livets mål. De som lever for å spise, tar feil av hva 

menneskelivets riktige mål er. De lar en falsk nytelsesfølelse være sjelstilstanden som styrer 

livet, og likeledes vil livet bestå i å søke å oppnå falsk nytelse. Det er et feilslått menneskeliv, 

fordi de som lever slik, bruker ”beistene” som veivisere i hva et godt liv er (67b). Dette er 

altså et liv som er mer passende for dyr. 

I den femdelte rangeringen er det de sanne nytelsene som er tatt med, ikke den 

harmoniske likevekten. Det er altså en mangelfull tilstand som bidrar til et godt liv, og ikke 

tilstanden uten mangler. Hvorfor er det slik? Som vi har sett er den harmoniske likevekten en 

nødvendig forutsetning for å ha et godt liv. Et liv med feil mål gir en organisme ute av 

balanse, og det beskrives som en sykdomstilstand. Galskap (”avsindige hyl”) og et liv ute av 

kontroll er ikke ønskelig for Filebos heller. Men balansen, der man verken føler nytelse eller 

smerte, er ikke en oppnåelig tilstand for oss mennesker. Vi blir dyttet ut av balanse av 
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påvirkninger fra for eksempel verden rundt oss. ”Det guddommelige liv” som kjennetegnes av 

å være i likevekt hele tiden, er ikke oppnåelig for oss.  

 

 

3.3 Sanne nytelser er hvite 
 

 

Hva er det så ved de sanne nytelsene som gjør at de, selv om de oppstår på bakgrunn 

av mangler, bidrar til et godt liv? Det er riktignok slik at nytelsene som gruppe behandles 

under ett i Filebos, men leseren får likevel raskt inntrykk av at de sanne nytelsene er 

annerledes enn de blandede. Hvordan skal vi klare å se forskjell på sanne og falske nytelser? 

Falske nytelser kalles også blandede eller urene, fordi nytelse og smerte opptrer samtidig. 

Rene nytelser, derimot, sammenliknes med fargen hvit. Renhet knyttet til farge henspeiler 

ikke på størrelse og mengde, sier Sokrates, men på ”det som er ublandet og ikke inneholder 

fnugg av noen annen farge” (53a). En liten mengde ren hvitfarge er derfor sannere enn en stor 

mengde blandet farge. Hva betyr dette? Grunnen til at Platon sammenlikner rene nytelser med 

farge, kan være å vise hvor vanskelig det er å se de enkelte bestanddeler i en blanding. 

Hvitfargen er kun delvis ansvarlig for en blandet gråfarge, og blandingen forteller dermed 

ikke hva hvit er. Hvis man ser på en grå vegg, for eksempel, vil man få et feilaktig inntrykk av 

fargen hvit. Dette er fordi det er vanskelig å vite hva i det grå som kommer fra hvit, og hva 

som kommer fra andre farger, som for eksempel svart.14 Blandede farger vil føre observatøren 

på villspor, fordi de vil introdusere feilaktige oppfatninger om hva fargen hvit er.15 Det største 

problemet med den store gruppen nytelser er altså at det er vanskelig å skille de sanne 

nytelsene fra alle de andre. De falske, blandede, nytelsene har ”etterapet de sanne” og får oss 

til å tro at alle nytelser er gode (40c). Av denne grunn kan noen hevde at nytelse ikke er noe 

annet enn fravær fra smerte.16 Sokrates deler imidlertid ikke denne oppfatningen, for det 

finnes en type nytelser som virkelig er nytelser, og dette er de sanne. Vi kan imidlertid ha 

store problemer med å skille de sanne nytelsene fra de falske, eller de rene nytelsene fra de 

blandede, og vi må her lære å se rene nytelser i blandingen. I Filebos beskrives de sanne 

nytelsene på samme måte som de falske. De oppstår, som de falske, på bakgrunn av en 

mangel, og opphører også når mangelen er borte. Cooper tolker forskjellen slik: ”True 
                                                 
14 Nå er hvit og svart strengt tatt ikke farger, men illustrativt nok for dette eksempelets skyld. 
15 Cooper [1999] s 157-8. 
16 Dette argumentet holdes av noen ”strenge typer” (44d), som Gosling mener er Speusippus. Gosling [1975] s 
89. Både Frede og Hackforth er imidlertid uenige i dette, og holder de strenge typenes identitet uavklart.  
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pleasures are not linked to the satisfaction of appetites but is a direct response to the inherent 

fineness of the objects being enjoyed”.17  

Vi kan hente hjelp til forståelsen av sanne og falske nytelser i en liknende beskrivelse 

av nytelser i Staten, for her, i bok IX, finner vi oppdelinger i ulike typer nytelser som likner på 

dem vi har i Filebos.  Staten beskriver nytelse som en bevegelse i sjelen, og denne kan arte 

seg på to måter (R 583e-586b): Den første måten er en tømme- og fylleprosess, lik den vi 

finner i Filebos.  Tomme tilstander er sult og tørst, men også uvitenhet og uforstand. Næring 

og kunnskap fyller organismen tilbake til sin likevekt. For vår del er imidlertid den andre 

beskrivelsen mer nyttig. Nytelse beskrives i Staten som en tredelt bevegelse, fra en nedre 

smertetilstand, via en midtre smertefri tilstand og til en øvre nytelsestilstand. De fleste 

beveger seg mellom de to nederste stadiene, sier Platon.  Når man beveger seg fra den 

nederste tilstanden, smerte, til den mellomste, den smertefrie, merker man at smerten slipper 

taket, og man tror at den midtre tilstanden, en smertefri men også nytelsesfri tilstand, virkelig 

er den høyest oppnåelige topp. Det er derfor lett å forveksle nytelse med en smertefri tilstand 

før man har opplevd sanne nytelser. For å illustrere dette poenget sammenlikner Platon denne 

tredelingen med noen som ser svart og grått uten å ha sett ordentlig hvitt. Smertenivået, sier 

han, kan beskrives som svart. Det smertefrie nivået er grått, og nytelsesnivået er hvitt. De som 

befinner seg i den midtre tilstanden, tror at det grå virkelig er det hvite, fordi det er hvitere enn 

svart. De som ikke har erfaring med visdom, men bryr seg om ”gjestebud og den slags 

fornøyelser” (R 586a), drives mellom de to nederste stadiene, sier Platon.  De ser aldri opp 

mot det øverste nivået, og blir dermed aldri fylt med det som virkelig er, nemlig en stabil, ren 

nytelse.  I stedet ser de ned, slik som kyr. Disse menneskene lever med det de tror er nytelser, 

men dette er nytelser som er blandet med smerte, og som er bilder eller skyggemalerier av 

sanne nytelser. 

 Likheten i de to eksemplene fra Staten og Filebos er at begge beskriver sanne og 

falske nytelser som fylleprosesser, som hjelper organismen tilbake til en harmonisk likevekt. 

Imidlertid beskriver begge dialogene en vesensforskjell mellom sanne og falske nytelser. 

Falske nytelser, som i begge dialoger blant annet betegnes som ’fravær av smerte’, er 

etterlikninger av de sanne og kan lett forveksles med dem. Dette har vi sett eksempler på i 

Filebos: De som lever for å spise beveger seg mellom de to nederste nivåene, og blir i Staten 

også sammenliknet med dyr. Grunnen til at vi forveksler er at vi ikke klarer å skille ut det rent 

                                                 
17 Cooper [1999] s 156 

 18 



hvite fra det grå; vi ser ikke hva den grå blandingsfargen består av, selv om det hvite i 

gråblandingen, kan vi si, peker mot det rent hvite og den sanne nytelsen. 

 Så langt i Filebos har vi blitt utsatt for to typer blandinger. Den første typen omfatter 

det gode liv, og dette er en blanding fordi den, som vi skal se senere, inneholder grense. Et liv 

med grense er bedre enn et ubegrenset, slik som nytelseslivet. Den andre typen blanding 

gjelder det som er urent, slik vi så i beskrivelsen av falske nytelser. Her er utfordringen å 

trekke den rene og sanne ut av blandingen. Det rent hvite er å finne i blandingsfargen grå, men 

vi må lære å se det. Den første typen blanding dreier seg om å gi livet form, den andre typen 

om å gjenkjenne formen i mangfoldet. Imidlertid beskriver blandingene det samme, da 

utfordringene i begge tilfeller handler om å få orden i kaos, altså å se det hvite i det grå, slik at 

vi med dette ser tilværelsen slik den er ”i seg selv” (51c). Vi skal se flere eksempler på dette 

videre i femdelingen. Femdelingens femteplass, de sanne nytelsene, er med i rangeringen 

fordi de er knyttet til hvordan ting er i seg selv. De peker dermed mot en orden i kaos, og de er 

sanne fordi de gjengir nytelsenes egentlige natur. Vi må lære oss å skille de sanne nytelsene 

fra de falske, slik vi skiller den rene hvitfargen fra den grå blandingen. 

 

 

3.4 Sanne nytelser kan sees av en ekspert 

 

Vi skal nå ta for oss eksemplene Platon gir oss på hva som er sanne nytelser, nemlig 

hørsel, syn og læring. Disse eksemplene virker noe malplasserte. Hvordan kan det å høre fylle 

opp en mangel? I en prosess der synet er en nytelse som skal fylle opp en smertefull mangel, 

når får man sett nok? Når er man fylt opp til en likevekt av det å se? Det er mulig Platon her 

sikter til to forskjellige måter å bruke sansene på, slik det er beskrevet i Filebos’ søsterdialog 

Timaios. For det finnes to forskjellige betydninger av det å se i Timaios. Den første 

betydningen er sanseapparatets vanlige bruk, altså at vi ser ting rundt oss. Den andre 

betydningen er knyttet til å sammenfatte synsinntrykk slik at vi lærer å se selve universets 

orden: 
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Men det må sies her hos oss, at nettopp den årsaken til det gode har også 
følgende virkning, nemlig at Gud har funnet opp og gitt oss synet, for at vi 
skal se tenkningens kretsløp på himmelen og benytte dem i forbindelse 
med tenkningens kretsløp inne i oss. For de kretsløpene er beslektet med 
de først nevnte, selv om våre kretsløp er forvirret og de først nevnte er 
uten forvirring. Og når vi så lærer om dem og får del i de beregninger som 
av naturen er korrekte, når vi etterligner Guds omløp som aldri flakker 
omkring, da kan vi også stabilisere de omflakkende kretsløpene inne i oss 
selv (Ti 47cd). 

 
 

Den samme todelingen gjelder også for hørselen. Denne sansen har blitt gitt oss for at 

vi skal høre harmonier. Disse harmoniene har bevegelser som likner sjelens egne bevegelser. 

Musikk har derfor et todelt formål. For det første kan det brukes til “irrasjonell nytelse”, slik 

som mange nå antar at musikk skal brukes, sier Timaios. Men den egentlige grunnen til at vi 

har musikk, er at vi skal kunne bruke det som et hjelpemiddel til å få sjelen i de rette 

bevegelser, slik at orden oppstår og sjelen blir ”i harmoni med seg selv” (Ti 47c7-d7). 

Går vi tilbake til Filebos, ser vi at de sanne nytelsene er knyttet til sansene og til ting 

som ”ikke er vakre i forhold til noe”, men som er ”evig vakre i seg selv” (51c). Det er altså 

gjennom sansene vi har tilgang til hvordan noe er ’i seg selv’, men dette gjelder, hvis vi skal 

tolke det ut fra Timaios, en spesiell bruk av sansene, følelsesapparatet og fornuften: Vi lærer å 

se menneskets og universets orden. Det er altså to måter å bruke sansene på, og disse to 

måtene gjenspeiler de falske og de sanne nytelsene: De sanne nytelsene er knyttet til det å se 

hvordan ting er ”i seg selv”, mens de falske nytelsene ikke gir oss noen større forståelse av 

verden enn å leve som dyrene (67b). De falske nytelsene etteraper de sanne, sier Sokrates i 

Filebos (40c). Det er derfor lett å forveksle falske nytelser med sanne, eller som Timaios 

beskriver det, forveksle irrasjonell nytelse med sjelens rette bevegelser. Dette besvarer 

spørsmålet fra kapittelinndelingen: Hvordan kan det å høre fylle opp en mangel? Sanne 

nytelser er oppfyllinger av en spesiell sort. De fyller våre livs-mangler og hjelper oss til å se 

universets orden. Dette kommer tydeligere fram i kapittel fem, der vi skal se på likheten 

mellom den menneskelige og den guddommelige fornuft.  

 

3.5 Sanne nytelser finnes i ’det bestemte antallet’ 

 

Læring er en sann nytelse. Hva skjer når vi lærer noe? Ofte kan det fortone seg som 

plutselig å se orden i kaos, akkurat som om det trer frem en struktur og en form i mangfoldet 
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vi til da hadde behandlet som en uoversiktlig mengde informasjon. I Filebos får vi presentert 

en metode som ligger til grunn for alle vitenskapene (16c), og som tar for seg det jeg her har 

beskrevet som en læreprosess, nemlig at orden trer frem fra kaoset. En nybegynner vil se bare 

kaos, mens en ekspert vil se strukturen som trer frem. Filebos, som i utdraget over fra 

Timaios, bruker musikk som eksempel på en enhet. Denne enheten trer frem i det kaotiske 

mangfoldet lyd. En annen slik enhet i lydene er språk og alfabet. 

Den vitenskapelige metoden, som går ut på å undersøke det riktige antallet elementer i 

en oppdeling, har av kommentatorer blitt kalt Den Gudegitte Metode fordi den er ”gudenes 

gave til mennesket” (16c5). Tradisjonen sier nemlig at 

 

…det som alltid sies å være kommer fra ett og mange, og har grense og 
ubegrensethet sammenvokst i seg. Siden de er ordnet slik bør vi hver gang 
forutsette én form i hvert tilfelle og søke den – vi skal nemlig finne den 
der inne. Deretter, hvis vi har fått tak i én form, bør vi se etter to, hvis de 
finnes, og hvis det ikke finnes to former, bør vi se etter tre eller et annet 
antall. Og på samme måte bør vi se etter hver av disse formenes enhet, 
inntil man ser at den opprinnelige enhet ikke bare er én og ubegrenset 
mange, men også hvor mange den er. (16cd) 

 

Som eksempel på dette bruker Sokrates enheten ’lyd’ (fonē). Hva er lyd? Lyd kan 

beskrives på mange måter. Vi kan dele lyder opp i vokaler og konsonanter, og alle vokalene 

og konsonantene til sammen gir oss alfabetet. Når delene i alfabetet settes sammen på ulike 

måter får vi språk. Det er altså ikke lyd i seg selv som gir oss kunnskapen om språket, men 

alle de forskjellige vokalene og konsonantene til sammen. Det er det indre samspillet mellom 

lydene, altså lydene satt sammen på en bestemt måte, som gir språket.18 På samme måte kan 

lyd være musikk. Musikken frembringes ved at man setter sammen toner og rytmer, og 

klanger oppstår som følge av en kjennskap til harmoniene og den musikalske strukturen. ”Alt 

som noensinne har blitt oppdaget i forbindelse med vitenskapene, har kommet til syne langs 

denne vei” sier Sokrates (16c2-3). Metoden går ut på å først finne en enhet, og så dele den i 

to, eller i tre, helt til vi finner det riktige antallet enheten består av. Mellom det ene – lyd – og 

de mange lydene finner vi det som gir kunnskapen og faget, og som i dette tilfellet er musikk 

eller språk.  

Vi må vite hva slags og hvor mange enheter helheten består av, sier Platon (17b). Vi 

kan tolke dette på følgende måte: Å ha kunnskap om lyd dreier seg for det første om å kjenne 

                                                 
18 I språkeksempelet (18b6-d2) deles bokstavene i tre: vokaler, stumme lyder og de i midten. Jeg antar at dette 
tilsvarer det vi i dag vil kalle 1) vokaler, 2) ikkevarige konsonanter (plosiver) og 3) varige konsonanter (likvider, 
nasaler og frikativer). 
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til hva som kan blandes og hva som ikke kan blandes. Tone (fra musikkens fagfelt) og 

konsonant (fra språkets fagfelt) til sammen gir oss verken språk eller musikk. Et annet 

eksempel er forholdet mellom delene i helheten: Bokstaver vilkårlig satt sammen gir ikke 

språk. Språket defineres ut fra sine ingredienser, der et bestemt antall lyder er satt sammen på 

en bestemt måte. Uten den bestemte blandingen har vi ikke språk, men usammenhengende 

lyd.  

For det andre gjelder kunnskapen om lyd forholdet mellom helhet og ingrediens. Tar 

vi bort en ingrediens, for eksempel vokalene, så har vi ikke lenger et språk. Helheten er derfor 

avhengig av alle delene. Likeledes defineres ingrediensene selv ut fra sin rolle i helheten. Vi 

kan for eksempel gjenkjenne et stolbein som en del av en stol selv om vi finner det som 

drivved på stranden. Dette trestykket får sin identitet gjennom tingen den er en del av. 

Stolbeinet er noe gjennom å være en ingrediens i en stol. På samme måte er en konsonant en 

del av en helhetlig struktur, nemlig språket og alfabetet. Språket, kan vi si, er en struktur mer 

enn at den har en struktur: Språkets ingredienser og deres forhold til hverandre er det som 

danner helheten, det er ikke egenskaper til en allerede eksisterende enhet.19 Likeledes er ikke 

ingrediensene noe annet enn deler i språket, akkurat som et stolbein ikke er en enhet 

uavhengig av stolen det hører til.  

Vi har så langt tatt for oss språkeksempelet. Den samme avhengigheten gjelder i 

musikkeksempelet. På Platons tid, før veltempererte skalaer og svingningsmålinger, men etter 

Pythagoras’ harmonier og samtidig med Archytas’ proporsjonslære, var toneintervallet kvart, 

en tetrakord, basis for tonesystemet, og toner ble definert ut fra dette kvartintervallet.20 En 

oktav delt i to hoveddeler, altså to kvarter, kan gi oss en tone til overs på midten. 

Intervallforskjellen mellom en kvart og en kvint gir denne tonen. Hvis antikkens musikere 

skulle snakke om en spesifikk tone, en enstrøken g, for eksempel, så måtte denne defineres ut 

fra de omliggende intervallene. En tone fikk dermed sin identitet gjennom posisjonen i den 

helhetlige strukturen.21 I musikkeksempelet i Filebos er altså tonene gjensidig avhengig av 

hverandre for å lage musikk ut av lyd, akkurat som språkeksempelet. Det er det bestemte 

antallet som gir faget. For ingen blir ”kyndig” av kun å vite at lyd er en enhet eller et 

mangfold: 
                                                 
19 Harte, s 162. 
20 På Platons tid var musikken melodisk, ikke harmonisk (musikken var altså ikke akkordbasert). Likeledes ble 
ikke toner definert ut fra svingninger, slik vi i dag plasserer enstrøken A på 440 hz, men ut fra forholdet til andre 
toner i det rikholdige tone- og modulasjonssystemet. De enkleste forholdstall var kjent fra pythagoreeren 
Filolaos, altså forholdet mellom strengelengde og tone, slik som oktav (2:1), kvint (3:2) og kvart (4:3). De andre 
forholdene ble utarbeidet av matematikeren Archytas, en samtidig av Platon (Gosling [1975] s 169-70 og Frede 
[1997] s 161-4). 
21 Harte s 199-201 
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Men for å bli musikkyndig, min venn, må du vite hvor mange intervaller 
som gjelder for høy og dyp lyd, hva slags intervaller dette er, intervallenes 
grenser og hvor mange sammensetninger det oppstår av disse, de som 
forgjengerne våre oppdaget og overleverte til oss etterkommere under 
navnet ‘harmonier’. Du må også vite at det også i kroppens bevegelser 
viser seg å være andre slike trekk, som forgjengerne våre sier at vi skal 
tallfeste og kalle rytmer og metre.  Når du har taket på dette, og samtidig 
husker at hver enhet og mangfold bør undersøkes på denne måten, da er du 
kyndig (17c9-d6) 

 

Intervallene som her nevnes, høy og dyp, samt en i midten (se 17c5) kan knyttes til lyrens 

strenger. Dette tonesystemet er såpass intrikat at jeg ikke våger å gå inn i det, men det 

viktigste for vår del er følgende: Tonene på lyren ble definert i en klasse av tre, det øvre, 

midtre og nedre, der den midtre tonen er tetrakorden under den øvre. Tonene har dermed 

ingen bestemt plassering utenom i forhold til de andre tonene.22 Vi har litt av det samme i 

moderne musikkteori, for en grunntone varierer avhengig av skalaen, men den står i et 

bestemt forhold til andre toner og intervaller innenfor den samme skalaen. At Platon i 

eksempelet fokuserer på intervaller er, som sagt, fordi en tone må forstås i sammenheng med 

tetrakorden under eller over. Denne tonen må igjen bestemmes i forhold til andre toner. Vi har 

altså ikke et fast utgangspunkt; det er tonene og intervallenes forhold til hverandre og 

sammensetninger av disse som utgjør musikken.  

I det bestemte antallet finner vi altså strukturen til faget, og det er likeledes denne 

strukturen som gjør faget til et fag. Lyd (fonē) er både enheten og mangfoldet, og er 

grunnlaget for både musikk og språk. Det å være kyndig i et fag dreier seg om å undersøke 

enhet og mangfold på en slik måte at man finner fagets struktur. Det er det bestemte antallet 

og forholdet mellom toner, intervaller og rytmer som gir musikk, og det er likeledes forholdet 

mellom vokaler og konsonanter som gir språk. Det er da ikke lenger lyd som gir enheten, men 

musikk og språk. En som er kyndig på lyd ordner de mange lydene inn i språkfelt, med sine 

ingredienser og forhold mellom disse, eller musikk, med andre ingredienser og forhold.  

Vi kan sammenlikne Den Gudegitte Metodes eksempler med Timaios’ to måter å 

bruke sansene på. Vi kan høre lyd, eller vi kan høre musikk. Den som er kyndig, vil kunne 

sortere ut det bestemte antallet i all lyden, og musikken vil slik tre frem fra mangfoldet. Det er 

i utgangspunktet ikke noen forskjell på musikk og lyd, men eksperten vil kunne høre musikk 

der novisen hører lyd. Den som har trent sansene sine på rett måte, vil kunne høre musikken. 

                                                 
22 Frede [1997] s 160-1 
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Det samme forholdet viser seg i Timaios: Fra den samme lyden vil novisen høre musikk for 

nytelsens skyld, mens eksperten vil høre harmonier som sammenfaller med universets orden. I 

det samme faggrunnlaget, som er lyden, vil eksperten høre noe mer og annet enn novisen. 

Metoden består i å se det bestemte antallet. Men å gjøre dette er ikke lett: Å forklare metoden 

er ikke vanskelig, sier Sokrates, ”men å benytte den er uhyre vanskelig” (16c).  

Poenget med denne metoden var å legge grunnlaget for en undersøkelse av nytelse og 

fornuft, for begge ble sagt å være både en og mange (14a). Men kyndigheten oppstår først når 

”former for nytelse” undersøkes, og når de finner ut ”hvor mange det finnes og hva slags” 

(19b1-2). I løpet av dialogen kommer Sokrates og Protark fram til to hovedgrupper av 

nytelser, de sanne og de falske. I starten av dialogen behandles disse som en gruppe, da 

Filebos hevder at alle nytelser er gode (11b). Denne gruppa viser seg, som lyd, å inneholde et 

mangfold der de enkelte delene er ulike og til og med motsatte av hverandre (13c). I løpet av 

undersøkelsen trer de sanne nytelsene frem som annerledes enn de falske, fordi de er knyttet 

til ting slik de er ’i seg selv’. Vi kan si at de sanne nytelsene er ekspertens nytelser, mens de 

falske er novisens. Sanne nytelser peker mot ’det som er’, mens de falske nytelsene etteraper 

de sanne uten å peke mot noe annet enn ”tilblivelse og undergang” (55a). Dette er grunnen til 

at de sanne nytelsene er med i rangeringen over goder, mens de falske ikke er det.  

Det er verdt å merke seg at falske nytelser, som omfatter så godt som alle positive 

følelser vi har, ikke er styrende for det gode liv. Å ’ha det bra’ er i dagligtale knyttet til en 

positiv følelse. Skal vi følge Platons syn på det gode liv må vi legge fra oss oppfattelsen av at 

det å ’ha det bra’ kan gi oss en pekepinn på hvorvidt livet er godt. Alle nytelser vil gi en 

positiv følelse, men det er bare de sanne nytelsene som er gode. Enkelte falske nytelser er en 

nødvendighet, men ikke et mål i seg selv. Det er kun en helt bestemt type positive følelser, 

som er knyttet til læring og, hvis min analyse stemmer, til en bestemt type sanseoppfatninger, 

som er en del av det gode liv. Skal vi strebe etter det gode (menneske-) livet må vi forstå at 

følelsene ikke kan brukes som veivisere mot dette målet. Ikke alle positive følelser er gode.  
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4 Fjerde plass: Sjelens egen eiendom 

 

 

Og vil det ikke, i tillegg til disse tre, være en fjerde, som vi antok består av 
sjelens egen eiendom – viten (epistēmē), kunnskap (techne) og det vi har 
kalt rett mening (doxa ortha) – hvis disse er nærere i slekt med det gode 
enn nytelsene er? (66b8-c2) 

 

 

4.1 Fra sanne nytelser til rett mening 

 

Vi har sett at sanne nytelser kan beskrives som å se den hvite fargens andel i en grå 

blanding. Likeledes at sanne nytelser trer frem fra nytelsesmangfoldet for en ekspert som er 

trent i å se slike strukturer.  Vi skal nå se at det som er sant er knyttet til det ’å treffe riktig’. 

For de falske nytelsene, har vi fått vite, er forbundet med smerte. Det er ikke de sanne 

nytelsene. En smertefull tilstand blir i den greske medisinen forklart ved at mennesket er ute 

av balanse. I Filebos er dette medisinske bildet videreført. Smerte oppstår ved at ”dyrenes 

natur løsner når deres harmoni går i oppløsning” (31d4-5) og er ”adskillelse og oppløsning 

som strider mot naturen” (32a1). Smerte skyldes at noe er galt med balansen i det som kalles 

den menneskelige natur. Falske nytelser er altså knyttet til noe som er feil, uharmonisk og ute 

av balanse.  

Protark har vanskelig for å gå med på at nytelser kan være falske. Sokrates 

sammenlikner derfor nytelser med meninger. Hvis man ser noe på lang avstand, kan det være 

lett å ta feil av hva man ser. ’Det står en mann under treet’ vil være en rett mening, hvis det 

faktisk står en mann under treet. ’Det står en figur under treet som er laget av en gjeter’ ville 

være en feil mening i dette eksempelet (se 37d-38e). De sentrale begrepene her er orthotes og 

hamartanein, for dette er ordene Sokrates bruker til å sammenlikne nytelse med mening23.   

Det som er orthos impliserer riktig retning og å gå rett på målet. Hamarthanein er det man tar 

feil av, altså det å bomme på målet.24 For, sier Gosling, enhver mening er rettet mot sannheten 

                                                 
23 Liddell-Scott Jones Greek-English Dicitonary: hamartanô: to miss, miss the mark, orthos: straight.  
    Se også Gosling [1959] s 49. 
24 Samme artikkel, s 48. 
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ved ytringen, og når den bommer på dette, så treffer den noe som ikke er det rette, altså er det 

falskt.25

Vi skal merke oss at sant og falskt her ikke har noen moralsk betydning. De falske 

nytelsene er ikke dårlige eller feil på noen annen måte enn at de er falske, for ellers ville 

mennesker være dårlige når de lider, sier Sokrates (40e). Og de er falske fordi de ikke treffer 

mål, slik en bueskytter bommer på skyteskiva. Sanne nytelser er knyttet til det å treffe 

skyteskiva, mens falske nytelser bommer.  

Selv om vi her ikke får konkrete eksempler på hva som ’treffer mål’, så vet vi at 

kroppen og sjelens harmoniske likevekt er en forutsetning for å se dette. Men likevekt er kun 

første del i forståelsen av nytelsene. For det å redusere mangler og begjær, og raskt 

gjenopprette kroppens likevekt, blir som å rydde bort uvesentligheter. Når man er veldig 

sulten er det vanskelig å konsentrere seg om andre ting.  På samme måten er det med de 

viktigere saker man bør strekke seg etter. Mangler og begjær står i veien for dette.  Å bli uten 

mangler er umulig, siden vi stadig påvirkes av omverdenen, men vi trenger ikke gjøre 

manglene større. Så istedenfor å kalkulere nytelse og smerte opp mot hverandre, slik vi finner 

eksempel på i Protagoras,26 må vi se på begjærene selv. Hvorfor oppstår de, det vil si hva er 

smerten knyttet til, og hva skal til for å dekke begjærene på riktig måte? Dekking av begjær på 

riktig måte krever ekspertise. For å opprettholde en likevekt trenger vi å skille mellom de 

(falske) nødvendige nytelsene, og de som bare vil sørge for større ubalanse. Vi trenger altså 

kunnskap om hva som fyller organismen på rett måte.  

Tolkning av begjær er, som vi så, avhengig av hukommelsen: Vi erindrer hva som skal 

til for å fylle mangelen. I Filebos blir erindring beskrevet som å hente fram bilder og tekster 

som en maler og en skriver ved en tidligere anledning har malt og skrevet i vår sjel (39ab). 

Disse bildene og tekstene kan være riktige eller feil. Det å treffe riktig, altså å ha en rett 

mening, er knyttet til en rett fortolkningsprosess slik at bildet som blir malt i sjelen blir rett. 

En feil fortolkning gir et feil bilde. Dette fører senere til at begjær tolkes ut fra et feilaktig 

sjelsbilde, slik at mangler fylles på feil måte. Det er altså viktig at skriveren og tegneren 

skriver og maler rett inntrykk i sjelen, slik at rett sjelstilstand fører til rett handling. Vi skal 

merke oss at denne fortolkningsprosessen går begge veier. Vi må tolke begjær på rett måte, 

men vi må også sørge for å få de rette bildene og tekstene i sjelen. Det er altså ikke likegyldig 

hvilke handlinger vi utfører, eller opplevelser vi utsetter oss for. Alle sanseinntrykk fører til at 

                                                 
25 Gosling [1959] s 50. 
26 I dialogen Protagoras presenterer Sokrates en hedonistisk kalkyle basert på nytelse og smerte. Når to nytelser 
måles opp mot hverandre, velges den største. Likeledes må nytelser som involverer smerte, måles opp mot 
smerten slik at nytelsen alltid overskrider smerten. Protagoras 357ab 
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noe blir skrevet og tegnet i sjelen. Vi må derfor være oppmerksomme på at inntrykk påvirker 

oss, og vi må se etter det som er rett. Heri ligger forskjellen i å høre musikk og Å HØRE 

universets harmonier.  

Det er ikke så lett å se, eller høre, forskjell på det som er rett og det som er feil.  Men 

Platon har gitt oss noen hint om hva som helt sikkert hører til det som ikke treffer mål. Alle 

nytelser som er forbundet med smerte er av en slik art. Rett og feil er ikke knyttet til hva som 

er nødvendig eller ikke, for noen falske nytelser er nødvendig for opprettholdelse av kroppens 

stabile likevekt. Det som er rett og sant treffer, mens det som er feil og falskt bommer. Som vi 

har sett i behandlingen av nytelsene peker enkelte av de falske nytelsene mot feil mål. Hvis vi 

ikke ser forskjell på sant og falskt, kan vi bli lurt til å tro at falsk nytelse er det rette målet for 

mennesker.  

 

 

4.2 Rett mening er bundet fast 

 

Sanne og falske nytelser er, som vi har sett, knyttet til det å ha rett og feil mening. 

Meninger er rett i den grad de treffer mål, mens de er feil hvis de bommer på målet. Ut over 

denne sammenlikningen finner vi ikke eksempler på ’rett mening’ i Filebos. Vi må derfor gå 

til andre dialoger for å få belyst begrepet ’rett mening’. Et bilde på rette meninger finner vi i 

dialogen Menon (Me 97d). Rett mening er like bra som viten når det gjelder å legge føringer 

for handlinger, blir det sagt her, men meninger er som Daidalos’ statuer: Så lenge man ikke 

knytter dem fast vil de ikke stå stille.27 Rette meninger sammenliknes altså med statuer som er 

knyttet fast: De vil befinne seg på samme sted hele tiden.   

I Filebos er ’sant’ et synonym på ’rett’, og rett mening er knyttet til det som er riktig, 

eksakt, sikkert og alltid på samme måte (59a-c). Det at noe er knyttet fast, som rette meninger 

i Menon, er et bilde på et sikkert og eksakt utsagn. En feil mening, derimot, vil vandre 

avgårde, og vil hele tiden være på forskjellig sted. I behandlingen av de sanne nytelsene så vi 

at forskjellen på sant og falskt kunne beskrives som å se de sanne strukturene i et blandet 

mangfold. En tolkning av det som her skjer, er at generelle trekk abstraheres fra det 

spesifikke.  I Filebos er det heller omvendt: De falske nytelsene etterlikner de sanne. Feil 

                                                 
27 Dette refererer til endring rundt år 500 fKr i måten man laget statuer av unge menn. Opprinnelig var statuene 
av egyptisk type, i stram givakt, mens etter hvert ble det laget statuer i en mer avslappet positur, slik at det, med 
en god porsjon fantasi, kunne se ut som om statuene ville løpe av gårde. Daidalos var ellers en kjent håndverker 
som ifølge gresk mytologi bygget Minos’ labyrint.  Se www.perseus.tufts.edu  
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mening bommer på målet. Det unøyaktige er en avart av det nøyaktige. Vi skal nå se på 

forskjellen mellom det som er riktig, nøyaktig og uforanderlig, og det som er feil, unøyaktig 

og foranderlig.  

 

 

4.3 Det som er rett, og det som bommer: Ousia og genesis 

 

I Filebos skiller Platon mellom ’det som er’ og ’det som blir til og går under’. Det 

første, det værende, er det som aldri forandres, og som vi kan kalle ousia. Det andre er det 

som alltid forandres, og som aldri er, og som vi kan kalle genesis.28 Vi møter skillet mellom 

ousia og genesis gjennom hele dialogen. Sokrates sier for eksempel at ”man ikke anser det 

ene blant de ting som blir til eller går under” (15a1), men at det som er ”en og alltid den 

samme [...] tillater verken tilblivelse eller undergang”. Dette evige står i motsetning til det 

som er ”blant det forgjengelige og ubegrensede” (15b). Det evige representerer den 

guddommelige sfære, mens det forgjengelige hører til den menneskelige sfære (62a-c). Med 

Faidon-vokabular ville ousia og genesis kanskje kalles ideverden og fenomenverden.  

Vi skal imidlertid rette oss mot Timaios igjen, og se på en annen tolkningsmåte av 

dette skillet. Vi kan lese det som en verden ordnet på to forskjellige måter. Dorothea Frede har 

i en lang artikkel argumentert for dette. Jeg vil her kun presentere korte trekk ved hennes 

argumentasjon, for å vise likhetstrekk mellom Timaios og Filebos. Hovedpoenget for oss i 

denne omgang er å vite at sjelen i Timaios er laget for å se og forstå to forskjellige kosmos, og 

dette må bety, sier Frede, at vi må anta at Platons univers, altså den skapte verden, også 

inneholder evige modeller og kopier: ”We have to assume that such a combination of the 

eternal and the temporal is contained in the entities that fill this world, too”.29 Dette betyr ikke 

annet enn at de uforanderlige prinsipper danner grunnlaget for en fysisk realitet. Fordi det 

finnes slike prinsipper i ting, kan vi danne begreper som lar oss forstå og forklare verden. 

Uten slike uforanderlige bestanddeler vil ikke tenkning være mulig, påpeker Frede.30  

For å forklare sjelens beskaffenhet slik den blir presentert i Timaios bruker Frede 

eksempelet med forskjellen på en skolegutts og en lingvists oppfatning av språket. Selv om de 

samme ordene og de samme bokstavene ligger til grunn for begges studium, vil eksperten 

                                                 
28 Liddell-Scott Jones Greek-English Dicitonary: Ousia betyr substans, essens og den sanne natur. Genesis betyr 
utvikling og tilblivelse. 
29 Frede [1999] s 40 
30 Samme artikkel s 56-57 
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behandle stoffet i en annen sfære enn skolegutten. Det er slik sjelen sirkler i to forskjellige 

kosmos, i en konkret og en konseptuell.31 En komponist, for eksempel, benytter seg av den 

strukturen som toner og rytmer danner, til å lage et musikkstykke. Det er ikke nødvendig for 

annenfiolinisten å forstå harmonilæren som ligger til grunn for dette stykket, så lenge han kan 

spille notene som står på notearket. Annenfiolinisten og komponisten benytter seg her av hver 

sin sjelelige sfære: Komponisten ser mot ousia, mens annenfiolinisten ser mot genesis. 

  Bruker vi dette vokabularet på femdelingens femteplass, de sanne nytelsene, ser vi at 

sanne nytelser tilhører ousia mens falske hører til genesis. Imidlertid kan det være vanskelig å 

se forskjell på ousia og genesis: Hvis vi ikke vet hva hvit farge er, er det vanskelig å skille ut 

det hvite i en grå blanding. Slik sett er fargeblandingen en kilde til feilinformasjon om hva det 

hvite er.  

Hvis vi nå går tilbake til de rette meningene, som med Menon-vokabular er knyttet fast 

slik at de ikke løper avgårde, ser vi at rett mening brukes om det som ikke forandrer seg, altså 

ousia. Ser vi mot den menneskelige sfære, derimot, vil meningene forandre seg hele tiden, 

fordi bedømmelsesgrunnlaget for meningene forandrer seg. Vår verden er genesis, altså en 

prosess av tilblivelse og undergang. Har man meninger som er basert på vår verden i 

forandring, vil også meningene være litt forskjellige hver gang. Meninger om ’det som er’, 

derimot, vil alltid være på samme måte. Derfor kalles de rette meninger. Rette meninger 

treffer mål.  

Jeg tror Platon ville si at den som vingler, altså en vi vil kalle lite prinsippfast, ikke har 

rett, men feil mening. Slik sett er det et aspekt ved etikken som helt mangler i Filebos, og 

dette gjelder viljesvakhet. Det er ikke slik i Filebos at vi vet at noe er riktig, men allikevel 

velger noe annet. De eksemplene vi har på viljesvakhet i denne dialogen dreier seg om 

uvitenhet: Vi bader i falske nytelser både fordi vi ikke vet at det finnes noen typer nytelser 

som er bedre, men også fordi vi ikke vet at nytelser ikke er et mål i seg selv. Filebos sier at 

hvis en person velger noe annet enn det som er godt, så har han ”ufrivillig truffet sitt valg i 

strid med naturen til det som virkelig er verdt å velge, på grunn av uvitenhet eller et tvingende 

uhell” (22b). Det er altså to grunner for at man ikke velger ”det som er verdt å velge”, og 

ingen av disse er knyttet til valg.  Det ene gjelder uvitenhet. Man vet ikke om at det finnes et 

annet valg å ta.  Det andre valget er heller ikke noe egentlig valg, for dette gjelder, tror jeg, 

ytre omstendigheter som tvinger en til en handling.  Vi kan lese kroppens tømming på denne 

måten.  Å bli sulten og tørst er naturlige forstyrrelser i kroppens natur (altså det som hører 

                                                 
31 Frede [1999] s 44 
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med når man har en kropp), men viten om disse manglene forhindrer ikke manglene i å 

oppstå.  

Meninger er, som nytelser, sanne eller feilaktige. Det kan være vanskelig å få klarhet i 

om en mening er rett eller feil. I Menon foreslås det at rette meninger vil stå stille, og at de 

dermed ikke vil forandre seg hele tiden. En rett mening er ”knyttet fast”, og argumentene vil 

dermed ikke vingle. Som i behandlingen av nytelser ser vi at Platon også skiller mellom to 

typer meninger, nemlig rett og feil. Det som er rett, eller sant, er knyttet til hvordan ting er ’i 

seg selv’. Vi skal se at denne tankegangen videreføres i behandlingen av vitenskapene.   

 

 

4.4 Ousia og genesis som grunnlag for vitenskapene 

 

Utgangspunktet for dialogen var en konkurranse mellom nytelse og fornuft. Nytelsene 

har vi behandlet på femteplass. I dialogen tar diskusjonen om nytelse 28 stephanussider.  

Fornuften blir avspist med fire. Fornuftsklassen dekker ”det å forstå, tenke, erindre” samt 

”riktig mening og sanne beregninger” (11b). Og når fornuften behandles er det fag og 

kunnskaper det dreier seg om, altså sjelsegenskapen fornuftens produkter i livet. Platon deler 

fagene i to, nemlig i de filosofiske vitenskapene og allmuens vitenskaper. Forskjellen mellom 

dem er at filosofene ser mot ”det som er (ta onta)”, mens allmuens vitenskapsmenn studerer 

”denne verden (kosmos)” og ”det som blir til (ta gignomena)” (59a). Siden vi ikke kan si noe 

definitivt om ting hvis de ikke er det samme hele tiden, altså ikke forandrer seg, finnes det 

ikke fornuft eller kunnskap ”som inneholder det sanneste” i allmuens vitenskaper, for de 

fokuserer på tilblivelse og ikke væren. Så når fornuft og forstand (nous og fronēsis) ”brukes 

nøyaktig og forstås riktig, er de altså blant de betegnelser som gjelder det som virkelig er” 

(59d). 

Det finnes altså to typer vitenskaper: Det er de som har med matematikk å gjøre, og de 

som ”skolerer sansene ved hjelp av erfaring og rutine” (55e). Det er varierende sannhetsgrad 

på vitenskapene. Til de sanneste hører de som bruker matematikk. Bygningskonstruksjon, for 

eksempel, er derfor sannere enn fløytespill, da spilling er et fag som utøves ”på slump” mens 

byggfag bruker måleinstrumenter (56ab). De matematiske fagene blir igjen delt i to: Den 

filosofiske på den ene siden og matematikken for allmuen på den andre. Samme type fag blir 

altså behandlet på en filosofisk og på en ordinær måte. Et eksempel på et slikt matematisk fag 

er geometri og byggfag: Geometrien er en filosofisk vitenskap, og ”måling anvendt innen 
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bygg og handel” er allmuens (56e). Filosofisk vitenskap ser mot ”det som alltid er”, mens 

allmuens vitenskaper gjelder denne verden og ”hvordan den blir påvirket (59a). 

Det er altså sjelen som ser strukturene som utgjør fagfeltet. Jeg har før hevdet at 

sanseinntrykkene gir sanne nytelser av denne typen, for sansene kan brukes til å se universets 

orden. Det er forskjell på å høre lyd og å høre språk. Det er altså sjelen som innehar den 

strukturelle forståelsen av et fagfelt. Men det betyr ikke at disse strukturene er relative og 

dermed eksisterer kun i sjelen. Det som gir sjelens eiendeler en andel godt, er nettopp at sjelen 

har evnen til å se strukturene som finnes.  

Kunnskaper er knyttet til det som er eksakt og sikkert. Fag kan imidlertid være rettet 

mot det eksakte og det ikke fullt så eksakte.  For det samme faget kan beskjeftige seg med den 

menneskelige sfære, slik som byggfag, eller den guddommelige, slik som geometri. Men de 

menneskelige vitenskapene blir av Sokrates betegnet som urene og fulle av slumpetreff, og de 

er en ”etterlikning” av de guddommelige vitenskapene (62bc). Det samme faget kan dermed 

utføres på rett og feil måte, der rett måte er å studere ousia.  

Vi har her sett at det som gjør sjelens eiendom god, er at den kan knyttes til ’det som 

er’. Det skilles mellom menneskelige og guddommelige fag, der de menneskelige etterlikner 

de guddommelige. De er etterlikninger fordi de ikke er helt eksakte og sikre. De vil nemlig gi 

litt forskjellige resultater hver gang de anvendes. Kunnskaper om det sanne og eksakte er altså 

av størst verdi. Likeledes er meninger rett i den grad de treffer rett, og feil når de bommer. Det 

er imidlertid heller ikke her større forskjell på ”det som er” og ”denne verden” enn at 

meninger som treffer rett, alltid vil være på samme måte, mens meninger som bommer, 

vingler i form av å være upresise. ’Det som er’ er ekspertens sfære. En ekspert innen geometri 

vil se de matematiske strukturer som ligger til grunn for en byggetegning, til forskjell fra en 

snekker, som bare utfører det som står på tegningen. Det som er godt, er altså knyttet til det i 

sjelen som fokuserer på ’det som er’. 

Dette klare skillet mellom genesis og ousia holder bare delvis. I presentasjonen av 

kunnskaper og fag er skillet klart. For allmuens vitenskapsmann ”benytter seg av meninger 

(doxa) og foretar inngående undersøkelser av meninger”. ”Noen forestiller seg at han 

undersøker det som har med natur (fysis) å gjøre”, men det han egentlig gjør er ”at han livet 

gjennom undersøker det som gjelder denne verden” og driver med ”det som er, var og vil bli 

til, men ikke det som alltid er”. Det som hele tiden er i en prosess, inneholder ikke noe som 

består, og vi kan derfor ikke ha viten om dette fordi det ”ikke er innehaver av noen sikkerhet. 

[…] Det finnes altså ikke fornuft (nous) når det gjelder dette, og heller ingen kunnskap 

(epistēmē) som inneholder det sanneste”. Fornuft og forstand (fronēsis) er betegnelser på ”det 

 31



som virkelig er” (58a-59d). I andre dialoger av Platon, for eksempel i Timaios, gjelder det 

samme skillet mellom meninger (doxa) og viten (epistēmē).   

I Filebos rangeres imidlertid de rette meningene likt med viten, på fjerde plass i den 

femdelte lista. Antakeligvis skyldes dette at også rette meninger, som viten, beskriver verden 

slik den er ’i seg selv’, og at de derfor peker mot ousia. Likeledes ser vi at alle typer 

vitenskaper, både de nøyaktige og de mindre nøyaktige, er med på fjerde plass. Vitenskapene 

omtales heller ikke som sanne og falske, men med ulik sannhetsgrad. De unøyaktige 

vitenskapene, som fokuserer på den menneskelige sfære, er ikke usanne eller falske. De er 

bare litt mindre sanne enn de ”sanneste” og ”guddommelige” vitenskapene.  

De ulike vitenskapene kan sammenliknes med en ekspert eller en novises forhold til 

faget. Vi har sett at den samme vitenskapen behandles på en nøyaktig og en unøyaktig måte. 

En matematiker vil bedre forstå grunnlaget for vitenskapen enn en snekker. Vi kan tolke 

genesis og ousia på samme måte. Den samme vitenskapen behandles i to forskjellige sfærer, 

der ousias sfære er ekspertens mens genesis’ er novisens. Imidlertid er det ikke genesis og 

ousia som er skillet mellom det som er med og det som ikke er med i den femdelte 

rangeringen, da alle typer vitenskap er inkludert. Vitenskapene kan være unøyaktige og 

upresise, men de er aldri feil, slik meninger og følelser kan være. Grunnen til dette er kanskje 

at vitenskapene er fornuftens produkter, og slik sett en del av det guddommelige i oss, selv om 

vi kan misforstå dets betydning. 

I den femdelte lista er sjelens eiendeler, som vitenskaper og rette meninger, atskilt fra 

fornuften. Jeg tror dette skyldes at Platon her vil poengtere at vår menneskelige fornuft er nært 

knyttet til verdensfornuften, og at denne koblingen er viktigere å betone enn fornuft-

vitenskaper. Vi skal nå se på beskrivelsen av fornuften i Filebos. 
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5 Tredje plass: Fornuft 
 

 

Og jeg gjetter at du ikke vil være langt unna sannheten hvis du antar at 
fornuft (nous) og forstand (fronēsis) utgjør det tredje. (66b5-6) 

 

 

5.1 Menneskelig og guddommelig fornuft 
 

Siden fornuft og forstand ikke utdypes nærmere i denne femdelingen, er det vanskelig 

å vite om det her dreier seg om den menneskelige eller den guddommelige fornuft. Ofte 

snakker Sokrates om ’fornuften’, og mener kanskje begge typer. I opptakten til Firedelingen 

blir disse imidlertid skilt klart fra hverandre. 

 
Sokrates: Tilstrekkelig er sagt, tror jeg, til at man ikke skal mene at 

Filebos’ gudinne32 og det gode er det samme. 
Filebos:  Men din fornuft, Sokrates, er heller ikke det gode. Den skal 

jo anklages for det samme. 
Sokrates: Kanskje min fornuft, Filebos, men ikke den sanne og 

guddommelige, tror jeg. Den er nok annerledes. (Fil 22c) 
 
Sokrates forklarer forskjellen på vår menneskelige fornuft og verdensfornuften, den 

guddommelige, slik (Fil 28d-30d):”[D]et store altet og dette som kalles det hele” styres av 

”fornuft og en vidunderlig kommanderende forstand”. Denne forstanden finnes i 

verdenssjelen. Og verdenssjelen styrer over verden.  Verden som helhet består av de fire 

elementene jord, ild, luft og vann. Og ”her hos oss finnes en liten porsjon av hver av disse i 

oss, en ubetydelig porsjon som ikke på noe område er ubesudlet, og som har en makt som 

ikke er naturen verdig”. Forholdet mellom mennesket og verden er altså todelt. For det første 

består vårt legeme av de samme elementene som verdenslegemet (jord, ild, luft og vann), men 

i en mindre og ikke så ren form. For det andre holdes vårt legeme altså i live av 

verdenslegemet. Det er for eksempel verdensilden som gir ilden i oss styrke.  Det samme 

forholdet gjelder den menneskelige og den guddommelige sjel. ”Skal vi ikke hevde at det 

legeme som finnes her hos oss har sjel?” spør Sokrates retorisk. ”Hvorfra, min kjære Protark, 

har det mottatt den hvis da ikke hele verdens legeme – som inneholder de samme elementene 

                                                 
32 Her mener Sokrates Afrodite, nytelsens gudinne. 
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og på alle områder er enda vakrere – faktisk var besjelet?” Verdenssjelen er altså det som 

”skaffer sjel til de legemer som finnes her hos oss”. 

Platon beskriver her fornuften ved hjelp av analogien univers (verdenslegeme) – kropp 

(menneskelegeme). Platon bruker begrepene ’fornuft’ og ’sjel’ om hverandre i denne 

beskrivelsen. Universets sjel og menneskesjelen er av samme art, men menneskesjelen er ikke 

så perfekt som universets. Akkurat som vårt legeme holdes i live av verdenslegemet, vil vår 

sjel eksistere som følge av verdenssjelen. Forskjellen mellom sjelene ligger altså i 

perfeksjonsgraden, akkurat som ilden i universet finnes i vår kropp i en ikke like perfekt 

utgave. Den menneskelige fornuft og sjel er mangelfull i forhold til den guddommelige 

verdensfornuften, den som ”finnes i Zevs’ natur” (Fil 30d).  

Dialogen Timaios gir det samme bildet: Verdenssjelen, som fornuften tilhører, og den 

menneskelige sjel er av samme art, men har ikke den samme perfeksjonsgraden (Ti 41d). 

Dette skyldes at demiurgen33 brukte opp de beste ingrediensene da han lagde verdenssjelen 

(Ti 36b). Når den menneskelige sjelen skulle lages var det bare rester igjen, og dette var av 

”andre eller tredje renhetsgrad” (Ti 41d). Det samme skjedde da verdenskroppen, universet, 

skulle lages. Universet er laget av alt som er, og er dermed et selvoppholdende system. Det 

har ikke øyne og ører, og det trenger ikke noe utenfor seg selv i form av føde. Det ble laget 

slik fordi demiurgen antok at et selvtilstrekkelig system var bedre enn et som trengte andre 

ting (33d). Universet er slik både fullkomment (30d) og tilstrekkelig (33d).  

Oppgaven med å lage menneskekroppen satte demiurgen i Timaios bort til sine barn. 

De forsøkte etter beste evne å etterlikne demiurgens arbeid, og lånte deler av jord, ild, luft og 

vann av universet. Imidlertid ble både sammensetningen av delene og delenes bevegelser, som 

ideelt sett følger universets sirkler, mindre nøyaktig enn universet som helhet. Dette gjør at 

menneskekroppen, både i sine bestanddeler, sammensetning og funksjon, ikke er like 

harmonisk som universet selv. Menneskets sjel blir utsatt for store forstyrrelser gjennom blant 

annet kroppens sanseapparat. Men hvis mennesket kan beherske de indre og ytre 

forstyrrelsene, vil dets liv bli rettferdig, sier Timaios. I motsatt fall, hvis et menneskes sjel blir 

kontrollert og styrt av disse forstyrrelsene, vil vedkommende ikke være rettferdig. 

Rettferdigheten oppstår altså i en harmonisk sjel. Men de ytre og indre forstyrrelsene kan ta 

overhånd. En god utdannelse kan imidlertid rette på denne feiltakelsen ved å skape en orden 

som stemmer overens med universets i det som i utgangspunktet er kaotisk. (Ti 42a-43b). 

Mennesket har potensial til å bli harmonisk, slik universet som helhet er. Utfordringen blir 
                                                 
33 Demiurgen (håndverkeren) er en ordnende, ikke skapende, gud, som ordner verden fra kaos til kosmos.  

 34 



således å dyrke frem de riktige trekkene ved den menneskelige tilværelsen. Det gjelder, i 

Timaios-vokabular, å gjøre kropp og sjel så enhetlig og ren som mulig, og å få 

sirkelbevegelsene i seg til å stemme overens med universets. Dette er også, ifølge Timaios, 

livets mål: 

…endelig blir omløpene igjen rettet ut i forhold til den tilstand i hver 
enkelt som er i overenstemmelse med deres naturlige bevegelse - da 
bekjentgjør de på rett vis det samme og det forskjellige, og de gjør den 
som innehar dem klok. Om så den rette oppdragelse og utdannelse blir 
forenet med denne tilstand, blir man fullstendig sunn og frisk, og man 
unnflyr den alle største av sykdommer. Men om man forsømmer alt dette, 
og går gjennom livet i sløvhet, kommer man igjen til Hades, ufullkommen 
og ute av stand til fornuftig skuen. (Ti 44bc)34

 

Timaios forteller oss altså at verdenssjelen og menneskesjelen er av samme type, men 

har ulik perfeksjonsgrad. Det samme gjelder kroppene: Menneskekroppen består av de samme 

elementene som universet, men siden det er demiurgens barn som har laget menneskekroppen, 

og ikke demiurgen selv, er ikke blandingen like vellykket. Der universet er et fullkomment og 

selvoppholdende system, er menneskekroppen mangelfull og trenger næring fra verden 

utenfor. Timaios gir oss en kosmologisk forklaring på forskjellen mellom universet og 

mennesket i Filebos. Begge steder ser vi at det fullkomne – universet – holdes opp mot det 

som ikke er fullkomment – mennesket. Grunnen til at mennesket ikke er like fullkomment 

som universet, skyldes dets bestanddeler. Timaios sier i tillegg hva som er menneskets mål: Å 

bli som universet ved å skape kosmos i kaos og å perfeksjonere sjelen. 

Jeg mener at Filebos repeterer og følger Timaios i stor grad i Firedelingen: Mennesket 

likner på universet, men er ikke like fullkomment. Menneskets bestanddeler er ikke like 

perfekte som universet. Mennesket har i tillegg mangler, og det har ikke universet. På grunn 

av disse manglene vil mennesket strekke seg mot noe som er fullkomment og tilstrekkelig, og 

dette noe er nettopp det som er kjennetegnene på det gode i Filebos. Det å perfeksjonere 

kropp og sjel er et viktig tema i Filebos. Et delmål til det gode liv er fokusert nettopp på 

reparasjon av kroppslige og sjelelige mangler. Timaios sier i tillegg at orden (kosmos) er livets 

mål.  

                                                 
34 Her vil jeg gjerne ta med en biting. Hvis en mann har oppført seg ordentlig uskikkelig i dette livet vil han 
gjenfødes som kvinne: ”Den som så har levd sin tilmålte tid vel, skal igjen reise tilbake til sitt hjem i sin 
opprinnelige stjerne - der får han et lykkelig og tilvant liv. Lykkes han ikke i dette, forandres han i sin andre 
fødsel og får en kvinnes natur. Og slutter han heller ikke under disse omstendigheter med sin ondskap, forandrer 
han seg igjen og igjen til en dyrisk natur, til en slik type gjenfødsel, som er slik at den likner på den måten han 
måtte begå dårlige handlinger.” (Ti 42bc). 
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Fornuften inngår som ingrediens både i mennesket og i universet, men som del i et 

hele tar fornuften forskjellig form: I mennesket er det menneskelig fornuft, og i universet er 

det guddommelig fornuft. Fornuften er et styrende element både i universet og i mennesket, 

og forskjellen består i ulik renhetsgrad. Slik sett er det ikke noe forskjell på den 

guddommelige og den menneskelige fornuftens roller, og de blir derfor plassert sammen på 

tredje plass over goder i menneskelivet.  

Fornuften som styrende eller forklarende prinsipp er et større gode for mennesker enn 

både sanne nytelser og de sjelelige egenskaper. I Femdelingen blir fornuften altså skilt fra 

sjelen. Kunnskaper, fag og sanne meninger er det som utgjør sjelens eiendeler, og kommer på 

fjerde plass i rangeringen. Fornuften kommer på tredje plass. Ellers i dialogen plasseres 

fornuften enten i samme klasse som sjelen (11b), eller fornuften sies å bo i en sjel (30d). 

Fornuften i oss er altså noe mer enn bare en sjelelig egenskap. Atskillelsen av sjelens 

egenskaper og fornuften kan også være en presisering av fornuftens rolle: Fornuften fungerer 

som et styrende prinsipp i oss, og er dermed noe mer enn en produsent av kunnskaper og fag. 

Det vi imidlertid skal merke oss, og som er et tydelig skille fra andre dialoger (som for 

eksempel Faidon), er at fornuften kommer først på tredje plass i den rangerte listen over hva 

som gir mennesker et godt liv. Fornuften er altså ikke det som best sikrer et godt liv. 

Fornuften, og sjelen, har ikke lenger den guddommelige plasseringen vi finner i Faidon. 

 

 

5.2 Fornuft er natur 
 

Det som etter hvert, med Sokrates, ble et studium av den menneskelige natur (fysis), 

har sin basis i en forståelse av universet som styrt av bestemte lover, og dermed ikke 

kaotisk.35 I det sjette århundret før Kristus bedrev filosofer, i hovedsak fra Miletos, studier av 

det som styrer alt, altså universets natur.  Hva kunne dette være? Thales, for eksempel, mente 

at basisprinsippet for alt er vann. Med Sokrates, altså, ble tanken om at universet har en natur 

overført på mennesker, og dette førte til en undersøkelse av den menneskelige natur. Men 

tankegangen gikk også den andre veien. Anaximander, for eksempel, hevdet at basisprinsippet 

i universet var kompensasjon, og at det fantes et evig tilbakebetalingsprinsipp, ikke bare hos 

mennesker (øye for øye), men i hele verden. Det er denne kompensasjonsloven som styrer det 

som blir til og det som går under, sa Anaximander. Slik ble den menneskelige lovs 

                                                 
35 Jaeger I s 158-9. 
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rettferdighetsprinsipp utvidet til å gjelde universet som helhet. For mennesket er en del av 

universets natur, og de lover som råder i universet, må også styre oss, og omvendt. Hvis vi ser 

rollen som universets og menneskets natur spiller, kan vi bedre forstå enkelte utsagn i Filebos. 

For hvis det vi leter etter i det gode liv, er den menneskelige natur, altså et styrende prinsipp i 

oss, så er det ikke så merkelig at Sokrates karakteriserer blandingslivet, det beste liv, som styrt 

av en ”ulegemlig orden” (64b7). Og likeledes, å se sammenhengen mellom den menneskelige 

og universets natur forklarer det som for oss virker som en merkelig sammenblanding av 

menneskelig og guddommelig fornuft, slik vi finner det beskrevet her på tredje plass (28e-

30d). 

 

 

5.3 Kunsten å måle riktig 
 

Så langt på tredje plass har vi tatt for oss forholdet mellom den ufullkomne 

menneskefornuften og den fullkomne guddommelige fornuft. Vi skal nå gå over til et annet 

bilde på det fullkomne og det ufullkomne. For å få Protark til å forstå avhengighetsforholdet 

mellom det fullkomne og det ufullkomne benytter Sokrates seg av et eksempel fra sin samtid, 

nemlig ”vakre og gode guttebarn sammen med sine mandige elskere”: Det beskrives et 

parforhold der den ene parten er avhengig av den andre: ”En som er alts tilblivelse, og en 

annen som er væren” (54a). I dette paret er den ene delen som representerer væren ”alene for 

seg selv”, mens den andre ”streber etter noe annet” (53d3). Den første delen er fullkommen, 

mens den andre ikke er det, og det ufullkomne vil derfor trekkes mot det fullkomne:  

 

Og det for hvis skyld det som blir til for noes skyld, blir til, det befinner 
seg i det godes geledd, men det som blir til for et eller annets skyld, må 
settes inn i et annet geledd. (54c) 
 
Hva betyr det at noe er til for noe annets skyld? Dette, tror jeg, har en todelt 

signifikans. For det første er dette et avhengighetsforhold liknende det som ble beskrevet i 

eksempelet med guddommelig og menneskelig fornuft: Menneskelivet er ufullkomment, men 

likner noe som er fullkomment. Å forstå hva vi likner på betyr å forstå hva som er verdt å 

strekke seg etter, og følgelig hva som er det rette livsmål å ha.  Vi blir bedre mennesker av å 

sammenlikne oss med det som er fullkomment. For det andre viser elskernes forhold til 

guttebarna at vi kan ta feil av hva som er fullkomment, og at vi slik sett måler oss selv mot 

relativ, og ikke rett, verdi. Det er forskjellen på rett og relativ verdi vi nå skal ta for oss.  
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Eksempelet kan leses slik: De eldre mennene tiltrekkes av skjønnheten hos de unge 

guttene, som de selv ikke lenger har. I beskrivelsen av nytelsene (3.1) så vi at et slikt begjær 

etter skjønnhet skyldes en mangel på skjønnhet i de eldre mennene. De har altså mangler i seg 

selv, og det som de tror de ser i de unge guttene, er oppfyllelsen av disse manglene. Imidlertid 

forveksler de her sanne og falske nytelser og dermed sann og falsk oppfyllelse av mangelen. 

Det disse mennene egentlig er ute etter, er skjønnheten som uttrykkes i en velproporsjonert 

blanding,36 altså et menneske i harmonisk likevekt. Sanne nytelser er knyttet til det Å SE slike 

blandinger. Imidlertid forveksler de denne typen skjønnhet med de unge guttenes vakre 

utseende og lovende karaktertrekk. De tror at de kan fylle opp sine egne mangler ved å 

etterlikne det de anser fullkomment i andre mennesker. De tar altså utgangspunkt i det de selv 

ikke er, og lager et idealbilde basert på manglene, istedenfor å se mot det som ’i seg selv’ er 

fullkomment og dermed verdt å strekke seg etter. Med Staten-vokabular kan vi si at de 

forveksler ideen og etterlikningen. Å gjøre denne typen feil, så vi, er ikke et utslag av 

viljesvakhet, men av manglende innsikt. De eldre mennene misforstår hva de egentlig bør 

strekke seg etter fordi de ikke forstår sin egen natur. Det samme bildet finner vi beskrevet i 

dialogen Statsmannen.  

Kunsten å måle blir delt inn i to typer, får vi vite i Statsmannen 284e: Den første type 

måling, relativt mål, dreier seg om måling av stort og lite sammenliknet med hverandre (som 

for eksempel tall, hastighet og lengde). Den andre typen måling er noe verre å forholde seg til, 

sies det; den dreier seg nemlig om kunsten å finne ”det rette mål”.  Dette innebærer ”det 

høvelige, det passende og det nødvendige”, samt ”det som er i balanse og har fjernet seg fra 

ytterlighetene”. I Statsmannen ser vi at forskjellen på rett og relativt mål gjelder hva vi måler 

mot.  For eksempel kan vi si: Hvor bra er A? Svaret ’bedre enn B’ bruker relativt mål, mens 

’så bra A kan bli i seg selv’ bruker rett mål.  

Går vi tilbake til eksemplet med de eldre mennene og de unge guttene, ser vi at de 

eldre mennene måler seg selv i forhold til de unge guttene. Denne typen måling gjelder relativ 

verdi. Hvis de derimot måler egne mangler opp mot en fullkommen blanding, som er 

menneskets ontologiske struktur, så gjelder sammenlikningen rett verdi.  

 

 

5.4 Tre spørsmål om en og mange 
 

                                                 
36 Vi skal ta for oss denne ontologiske blandingen i neste kapittel, i 6.4. 
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I Filebos beskrives rett og relativ verdi som et spørsmål om sammenhengen mellom 

enhet og mangfold. Sokrates hevder at både nytelse og fornuft er ett som begreper, men har 

mangfoldig og ofte motstridende innhold. ”For det er jo merkelig å hevde at de mange er ett, 

og at det ene er mange” sier Sokrates (14c8-10).  Hva er det som gjør at vi sier at alle de 

forskjellige typer nytelser er det samme, altså nytelser? De definerer tre slike En og Mange-

Spørsmål i 14c-15b, og vi skal gå raskt igjennom de to første. Det første spørsmålet er knyttet 

til relative egenskaper. Protark spør:  

 

Du mener altså når noen påstår at jeg, Protark, som egentlig er en, også er 
mange jeg, til og med motsatt av hverandre, idet han gjør det samme både 
stor og liten, tung og lett, og en hel masse annet? (14c11-d2) 

 

Det kan være vanskelig å definere en ting ut fra dets egenskaper, da mangfoldet i egenskaper 

vanskelig kan sammenfattes til noe ett, som er beskrivende for hva denne tingen er: Er Protark 

både stor og liten, samtidig?  

Det andre En og Mange-Spørsmålet er knyttet til problemstillingene rundt helhet og 

del. Sokrates sier:  

 

Noen – etter at han i diskusjonen har delt hver ting opp i lemmer og ledd, 
og denne ene tingen har blitt innrømmet å være alle disse delene – med en 
hånlatter påviser at man har blitt tvunget til å komme med en uhyggelig 
påstand: at det ene er uendelig mange og de mange kun ett. (14d6-e4) 

 

Når det gjelder helhetens forhold til sine deler, får vi et telleproblem, uansett om vi sier at 

helheten er det samme som summen av alle delene, eller om vi sier at helheten er noe mer enn 

summen av alle delene. For hvordan kan noe som beskrives i flertall, plutselig omtales i 

entall, og omvendt? Hva er det som gir identitet til en enhet, for eksempel et menneske; en 

identitet som sammensetningen tre-stolbein-sagflis ikke har?  

I Filebos avfeier Sokrates de to første spørsmålene som ”barnslige, enkle og 

fullstendig i veien for diskusjonene” (14d), så det skal vi gjøre også.  For Sokrates er ikke 

interessert i slike foranderlige enheter, altså å se på det ene ”blant de ting som blir til eller går 

under”, men derimot enheter ”som hver er en og alltid den samme, og som tillater verken 

tilblivelse eller undergang”. Eksempler på slike uforanderlige enheter er ”mennesket og okse, 

samt det fine og det gode” (15ab).  
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Det tredje En og Mange-Spørsmålet dreier seg om forholdet mellom ousia og genesis, 

ikke, som de to første, mellom genesis og genesis. Dette trenger en forklaring. I de to første 

En og Mange-Spørsmålene sammenliknes først to foranderlige enheter: Protark er kanskje 

høyere enn Sokrates, men lavere enn Filebos. Betyr dette at han er både høy og lav samtidig? 

Det andre spørsmålet gjelder en foranderlig enhets forhold til sine deler. Hvordan kan et 

menneske, som består av to bein og to armer, altså fire ting, samtidig omtales i entall, altså 

som ett menneske? Hva er det som gjør mennesket til en enhet som ikke piken-og-stolen-hun-

sitter-på har? I det tredje En og Mange-Spørsmålet holdes det foranderlige mangfoldet opp 

mot noe som ikke forandrer seg, og dette er det som i Statsmannen kalles rett verdi. Hvordan 

behandler vi forholdet mellom en og mange på en ikke-barnslig måte? 

 

Sokrates:  Når, kjære vene, man ikke anser det ene blant de ting som 
blir til eller går under, slik som de vi akkurat nevnte.  Man 
er nemlig enige om, som vi nylig sa, at den retningen og en 
slik enhet ikke behøver å undersøkes.  Men når man 
forsøker å anse menneske og okse, samt det fine og det 
gode, som enheter, da oppstår det straks en rekke 
stridsspørsmål i forbindelse med oppdeling av disse og den 
slags enheter (henas). 

Protark:  Hva slags spørsmål? 
Sokrates:  For det første: Om man bør anta at det virkelig eksisterer 

noen slike enheter (monas).  Og dessuten: Hvordan så disse, 
som hver er en og alltid den samme, og som tillater verken 
tilblivelse eller undergang, urokkelig vedvarer å være denne 
enhet, selv om de deretter – blant det forgjengelige og 
ubegrensede – antas enten å ha blitt stykket opp og blitt til 
mange, eller å bli, som helhet, adskilt fra seg selv – hvilket 
synes det mest umulige av alt – ett og det samme samtidig i 
ett og mange.   

 
(Paristolkning,37 15a1 – 15b8) 

 
 

Det kan kanskje være vanskelig å se hva som er sammenhengen mellom den 

menneskelige og den guddommelige fornuft på den ene siden, og enhet og mangfold på den 

andre siden. Det som kjennetegner disse, er hva vi som mennesker måler oss mot. I det første 

eksempelet i dette delkapittelet, blir mennesket beskrevet som et mini-univers. Universet er et 

bilde på det fullkomne vi som mennesker bør strekke oss etter. Et annet bilde gjelder ousia og 

genesis. Det riktige målet for de eldre mennene er væren i form av skjønnhet ’i seg selv’, ikke 
                                                 
37 Sokrates’ utsagn (”For det første...”) kan tolkes som to eller tre spørsmål. Den norske oversettelsen følger 
Diès’ tekst med to spørsmål, og kalles derfor Paristolkningen. Burnet leser teksten som tre spørsmål, og denne 
forståelsen kalles Oxford-tolkningen. Ulikhetene skyldes altså tegnsetting. Se Frede [1997] s 120-124.  
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de unge guttenes foranderlige skjønnhet. Et tredje bilde er knyttet til En og Mange-

Spørsmålene. Rett verdi er her den uforanderlige enheten.  

Hvis vi skal bli gode på å leve menneskeliv, må vi altså lære å måle oss i forhold til 

rett verdi. Ifølge det tredje En og Mange-Spørsmålet finner vi den rette verdien i oss selv. Når 

vi skal finne ut hva som kjennetegner ’nytelse’ i et mangfold der nytelsene kan være ulike og 

motstridende, må vi se den uforanderlige enheten, enten som helhet eller som del, i de mange 

og foranderlige enkeltnytelsene. Enheten ’menneske’ vil likeledes finnes, enten som helhet 

eller som del, i de mange menneskene. Svaret på hvordan jeg skal leve mitt liv, er derfor å 

finne i meg selv, ikke i andre mennesker. Denne uforanderlige enheten i oss representerer 

kanskje det som definerer oss som mennesker. I neste kapittel, i 6.2, skal vi se at et godt 

menneskeliv er en ontologisk blanding som inneholder grense, og monaden kan være et 

uttrykk for en slik blanding. Et nytelsesliv er for eksempel et forfeilet menneskeliv fordi det 

ikke har en slik blanding, det er ubegrenset. Dette bildet finner vi også i andre dialoger, for 

eksempel i Staten, der det uforgjengelige er å finne i tingens funksjon. Vi skal se nærmere på 

hvordan forholdet mellom ousia og genesis beskrives i Staten. 

Utgangspunktet for tanken om ’ide som funksjon’ i Staten, bok I (352d-354c) er 

spørsmålet om rettferdige mennesker lever bedre og lykkeligere enn de som ikke er 

rettferdige. Det gode i en ting, sies det, er knyttet til denne tingens funksjon (ergon). Et øyes 

funksjon, for eksempel, er å se best mulig. Øyet er godt når det ser bra, og det er dårlig når det 

ikke ser (når man er blind).  Slik blir det å utføre sin funksjon det samme som å gjøre noe bra, 

for sjelens funksjon er å være rettferdig. Følgelig vil et rettferdig menneske leve bra, og 

enhver som lever bra, er lykkelig.   

Et annet eksempel på modell brukt som funksjon finner vi i bok X 595a, der vi får vite 

hvordan det som er forholder seg til det som blir til: Gud lager ideen Seng.  En snekker ser på 

ideen for å se dens hensikt, og lager en seng, altså en kopi av modellen.  En maler ser på 

sengen snekkeren har laget (kopien) og maler denne. Det ferdige bildet som maleren har malt, 

viser hvordan kopien (senga) ser ut for oss, men den gjengir ikke sengas funksjon. Det som 

gjør senga til en seng, lar seg ikke gjengi på et maleri.  Hvis du vil kopiere noe, så må du 

kjenne tingens funksjon: Hvordan ville det være å lage noe som man skal sove i?  Det måtte 

være kanskje 2 m langt, komfortabelt etc. Mange typer senger kan fylle denne funksjonen, og 

mange typer stoler og sofaer også.  Hva med plenen, på en varm sommerdag? Tingens ide 

viser seg altså ikke så mye i dens utforming som i dens funksjon.  

På samme måte er rettferdighet en dyd som viser seg i velfungerende mennesker. La 

oss gå tilbake til bok I (352d-354c). Rettferdigheten sier noe om hvordan det er å være 
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menneske. Slik sett er ikke rettferdighet en leveregel vi skal forsøke å følge, som et etisk 

prinsipp, men heller en uttrykksmåte. Et menneske som fungerer godt på alle måter, vil vise 

seg å være rettskaffent: Et menneske, som får utvikle seg i henhold til sin natur, og som får 

anledning til å være menneske på best mulig måte, vil uttrykke sin menneskelighet i 

rettferdighet. Det gode ved et menneske har enkelte målbare, eller synlige, kriterier, og disse 

vises i menneskets rettferdighetssans, sies det i Staten.   
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6 Andre plass: Proporsjon 
 

 

Det annet gjelder det sammenlignbare (symmetron) og vakre (kalon), det 
fullkomne (teleon) og tilstrekkelige (hikanon), og alt som hører til denne 
slekten. (66b1-3) 

 

 

Andre plass i den femdelte lista gjentar to beskrivelser av det gode fra tidligere i 

dialogen. Vi skal se nærmere på disse to karakteristikkene av det gode. Den første 

beskrivelsen gjelder noen ”småting” 38 som Sokrates mener han og Protark må bli enige om 

før de kan gå videre i samtalen. Disse småtingene gjelder tre kriterier som må innfris for at 

noe skal kunne være godt, nemlig at det gode må være fullkomment, tilstrekkelig og verdt å 

velge: 

 

Sokrates:  La oss på forhånd bli enige om noen småting. 
Protark:  Hva slags småting? 
Sokrates:  Må det godes geledd nødvendigvis være fullkomment eller 

ikke? 
Protark:  Trolig det mest fullkomne av alt, Sokrates. 
Sokrates:  Men er det gode tilstrekkelig? 
Protark: Naturligvis. Også i dette henseende overgår det alt i hele 

verden. 
Sokrates:  Men likevel er det aller viktigst å si, tror jeg, at alt som har 

kjennskap til det, trakter etter det gode med ønske om å 
gripe det og ha det i sin forvaring, uten å bry seg om noe 
annet enn det som fører goder med seg. 

Protark:  Jeg har ingen innvendinger mot dette.  
(20cd) 

 

I den andre beskrivelsen får vi vite at ’det gode’ har gjemt seg i enheten av det skjønne, det 

velproporsjonerte og det sanne: 

 

 

                                                 
38 Det er verdt å være oppmerksom på slike ’småting’, for de indikerer ofte en ny, og for samtaleparneren fatal, 
endring i diskusjonen. Se Frede [1997] s 172. Det godes tre kriterier kalles småting, og disse blir brukt som 
målestokk for nytelseslivet, fornuftslivet og blandingslivet gjennom hele dialogen. For andre småting, legg 
merke til hvordan Filebos slutter: ”Det gjenstår ennå en liten ting, Sokrates; for du gir deg vel ikke før vi gjør. 
Jeg skal minne deg om det som gjenstår” (Fil 67b).  
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Sokrates:  Nå har altså det godes makt unnsluppet oss og søkt tilflukt i 
det vakres natur. For det proporsjonerte (metriotēs) og det 
sammenlignbare (symmetria) kommer vel overalt til uttrykk 
i det vakre og det dydige? 

Protark:  Det gjør det absolutt. 
Sokrates:  Og vi hevdet faktisk at sannhet er blandet sammen med 

disse i sammensetningen. 
Protark: Ja visst. 
Sokrates: Hvis vi ikke er i stand til å fange det gode i én skikkelse, så 

la oss favne over tre – det vakre (kallos), det 
sammenlignbare (symmetria) og det sanne (alētheia) – og 
hevde at dette, som en enhet, med full rett vil gjelde som 
årsak for det som befinner seg i blandingen, og at 
blandingen har blitt god fordi dette er godt. 

(64e-65a) 
 

Det proporsjonerte, ser vi av sitatet og senere, blir brukt som synonym på det sammenlignbare 

(65b9). I denne beskrivelsen er det blandingen med grense som er tema for diskusjonen, hvor 

det skjønne, sanne og proporsjonerte er kjennetegn på en slik god blanding.  

 Andre plass i den femdelte lista er altså en gjentakelse av tidligere beskrivelser på det 

gode. Det sammenlignbare og det vakre er, sammen med sannhet, kjennetegn på en god 

blanding. Det fullkomne og det tilstrekkelige er, sammen med det som er verdt å velge, 

kriterier på det som er godt.39 Jeg mener at begge karakteristikkene på det gode forteller oss 

noe om den menneskelige form. Det sammenliknbare og vakre beskriver selve formen, mens 

det fullkomne og det tilstrekkelige sier noe om hva vi som mennesker nødvendigvis må 

strekke oss etter. Vi skal ta for oss begge sitatene, og begynner med det som er verdt å strekke 

seg etter, nemlig det fullkomne og tilstrekkelige, fra 20cd. 

 

 

6.1 Det fullkomne og tilstrekkelige 

 

Når vi jakter på det gode, er det tre kriterier vi kan følge. Det vi søker etter må 

nødvendigvis være fullkomment (teleos), det må være tilstrekkelig (hikanos), og verdt å velge 

for alle (hairetos, se 22b). Hva betyr dette? Dorothea Frede foreslår at ’det fullkomne’ sier 

noe om perfeksjonsgraden i innholdet: Det vi kaller godt, er av en slik art at det ikke kan bli 

                                                 
39 At det sanne og det som er verdt å velge mangler på andre plass i den femdelte lista, har voldt mye hodebry 
blant kommentatorer. Se for eksempel Hackforth s 138-9 og Frede [1997] s 364. Jeg skal ikke gå inn på denne 
debatten, men det er mulig at disse er utelatt av skriveøkonomiske grunner, og dermed kan inkluderes i ”og alt 
som tilhører denne slekta” i 66b. 
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bedre. ’Tilstrekkelig’ impliserer at det ikke har noen mangler. Det gode har altså perfekte 

deler, og det trenger heller ikke noe mer i tillegg.40

 I vår dialog finner vi eksempler på disse kriteriene gjennom det vi som mennesker 

ikke er. Vi husker fra behandlingen av tredjeplassen at verdenssjelen, som den guddommelige 

fornuft oppholder seg i, er fullkommen.  Den menneskelige fornuft likner på 

verdensfornuften, men er ikke like perfekt.  Den kosmologiske forklaringen på dette finner vi 

i Timaios. Vår sjel er laget av de samme bestanddeler som verdenssjelen, men ingrediensene 

våre er ikke like rene. Det samme gjelder kroppene. Universet er fullkomment, mens 

menneskets kropp ikke er det. Samtidig er det universet som er årsaken til at vi lever, for det 

er verdenssjelen som gir sjel til oss, på samme måte som universets ild holder liv i ilden i oss. 

Menneskets kropp og sjel er som et lite univers i seg selv, og dette drives, kan vi si, av 

universet som helhet. Mini-universet menneske er imidlertid ikke et selvoppholdende system, 

slik det store universet er. Vi er helt avhengige av universet for å bli til, og for å fortsette å 

være til. Den guddommelige fornuften styrer over universet slik at helheten blir fullkommen.  

Idealet for vår blanding av kropp og sjel er altså gitt i universet. Stikkord her er 

harmoni, regelmessighet og likevekt. Men er blandingslivet, det gode liv, fullkomment? Nei, 

det menneskelige livet kan aldri bli fullkomment. Men det likner på noe som er fullkomment, 

og bør strekke seg mot dette. Mitt liv blir godt i den grad jeg klarer å skape kosmos i kaos, 

kan vi si ved hjelp av Timaios. Når jeg får til en orden i mitt liv, en orden som likner 

universets fullkommenhet, vil livet mitt bli godt. Vi må altså forsøke å motvirke urenhetene i 

kropp og sjel, og dyrke de rene sidene. På denne måten har vi et utviklingspotensial mot det 

rene og ordnede, og vi må av nødvendighet strekke oss etter dette. 

Det samme utviklingspotensial finner vi i det tilstrekkelige. Vi har sett på forskjellen 

mellom sanne og falske nytelser i Filebos. Nytelsene oppstår på bakgrunn av en mangel. 

Tilstrekkelighet, husker vi, ble definert som ikke å ha mangler. Men som organisme blir vi 

ofte skjøvet ut av balanse, vi er altså mangelfulle og ikke tilstrekkelige. Vi ønsker imidlertid å 

være tilstrekkelige, og gjør derfor alt for å fylle opp manglene våre, på forskjellig måte og 

med ulikt hell. Kroppens og sjelens utilstrekkelighet, eller mangler, oppstår som følge av å bli 

dyttet ut av sin harmoniske tilværelse. Kroppens natur settes ut av likevekt ved å oppleve en 

smerte som for eksempel sult. Også vår sjelelige likevekt kan komme ut av balanse på 

bakgrunn av ytre omstendigheter. Mangler uttrykker at den menneskelige natur er ute av 

balanse. Et menneske som er sunt i kropp og sjel, har ingen store mangler. Slik blir det 

                                                 
40 Frede [1997], s 173 
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perfekte liv, altså det som vi bør strekke oss etter, både perfekt og helt i det å være 

fullkomment og tilstrekkelig.  

Vi har sett at det ufullkomne vil strekke seg mot det fullkomne, og det utilstrekkelige 

vil strekke seg mot det tilstrekkelige.  Som vi husker fra det godes tre kriterier, beskriver det 

siste kriteriet at ” alt som erkjenner er på jakt og stiler etter det gode” (Fil 20d), og det er dette 

vi har fått beskrevet her. Det som er ufullkomment og har mangler, vil alltid strekke seg mot 

det som er fullkomment og helt. Det godes tredje kriterium, altså det som er ”verdt å velge” 

(22c), finner vi dermed gjemt i det fullkomne og det tilstrekkelige. Her kan det i tillegg være 

nyttig å merke seg følgende: Selv om denne dialogen handler om det gode menneskeliv, som 

slik sett skulle være et oppnåelig ideal for oss, så er det likefremt et ideal. De fleste av oss er 

ikke slik, men idealet fremsetter et mål for oss, altså et liv som er verdt å velge. 

Det som er verdt å velge har denne verdien, ikke fordi det fungerer som en slags 

belønning, men fordi det forteller oss hva vi er. Uten verdensilden er det ingen ild i oss 

mennesker. Vi kan tenke oss universet som en plante, og mennesket som en avlegger til denne 

planten, uten egne røtter. Hvis vi kutter av stengelen mellom planten og avleggeren, vil ikke 

avleggeren kunne leve. Og likeledes, avleggerens mål i livet er å bli som planten. Og i 

fortsettelsen blir eksempelet litt søkt, men forhåpentligvis illustrativt nok: Hvis avleggeren 

handler slik at den utvikler seg til å bli mer lik planten, så handler den riktig. Hvis ikke, for 

eksempel fordi den strever for å bli en kanin, bommer den på målet, og har ikke en rett 

forståelse av hva den er, nemlig en avlegger som skal bli til en plante. Avleggeren handler slik 

feil. Kunnskaper om hva den er og hva den kan bli, gjør at avleggeren handler i tråd med sitt 

opphav og mål, og ikke mot det. Handling dreier seg derfor ikke om vilje eller det motsatte, 

viljesvakhet, men om kunnskap om hva man må og ikke må gjøre. Den ordnede blandingen 

som universet representerer, er derfor verdt å velge. Går vi andre veier, tar vi feil av hva det 

beste livet er: Velger vi nytelseslivet, likner vi muslingene i havet. Velger vi fornuftslivet, 

lever vi som gudene.  

Vi har før sett at valg er knyttet til riktige og feilaktige avgjørelser: Den som velger 

feil, gjør det av ”uvitenhet eller et tvingende uhell”, og dette vil være ”i strid med naturen til 

det som virkelig er verdt å velge”, altså det gode (22b). Vi ser her hvorfor det er slik. Hvis vi 

tar avgjørelser som strider imot den menneskelige form, så betyr det at vi ikke har forstått 

hvem vi er. Det er kunnskap om hva det vil si å være menneske, som gjør at vi handler rett. 

Dette inkluderer både en forståelse av opphavet til og botemiddelet for kroppslige og sjelelige 

mangler, og en innsikt i hva vi som mennesker likner på og dermed bør strekke oss mot. Det 
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fullkomne og det tilstrekkelige representerer den menneskelige formen, altså den type liv som 

er verdt å velge. 

 

 

6.2 Det sammenlignbare og vakre 

 

Vi går nå over til å se på det sammenlignbare og det vakre. Fra sitatet ser vi at det er det 

gode - altså det vakre, sammenlignbare og sanne - som gjør at noe er en blanding. En blanding 

er, som vi skal se i 6.4, en struktur der noe ubegrenset har blitt påført en grense (25de). 

Nytelseslivet er et eksempel på noe ubegrenset, mens det beste livet for mennesker tilhører 

den gruppa som er blandet, altså som inneholder grense (27de).  

 Hva vil det si for noe å ha grense? Kanskje kan det sammenliknes med det å ha 

karakter. En person som har karakter, sier vi, kjennetegnes ved tydelige meninger, og at hun 

opptrer på samme måte i forskjellige situasjoner og ikke vingler. Som regel bruker vi begrepet 

i positive vendinger, selv om det også finnes dårlige karaktertrekk. En person med karakter er 

fast og uforanderlig, mens en karakterløs person, en person uten ryggrad, er en som snur seg 

etter vinden. Det er lettere å bruke bilder for å beskrive dette med karakter, men det er helt i 

Platons ånd. Et nytelsesliv er uten grense. Det er karakterløst. Et liv med grense, kan vi si, har 

karakter. Det sammenliknbare og skjønne er betegnelser på en vellykket blanding. Det er 

proporsjon som gjør blandingen vakker og dydig. Når det er et bestemt forhold mellom 

ingrediensene i livet, vil det fremstå som ordnet og alltid på samme måte, og vi kan kalle dette 

å ha karakter. 

 Videre sies det om blandingen at ”det vakre (kallos) og det dydige (aretē)” alltid 

kommer i følge med det som er ”proporsjonert og sammenlignbart” (64e5-7). Kallos har på 

gresk både en etisk og en estetisk side, og brukes derfor ofte sammen med det som er dydig.  

Når en blanding har de rette proporsjoner, vil det altså fremstå som vakkert. Et menneske som 

har karakter, vil likeledes opptre dydig. I Staten (352d ff) sies det at menneskers høyeste dyd, 

rettferdighet, er knyttet til et velfungerende menneske. Det samme prinsippet finner vi her i 

Filebos: Det som er vakkert og dydig, gjenspeiler en struktur med balanse og harmoni mellom 

delene. En blanding som er ute av proporsjon, vil bli ødelagt, den mister karakter: 
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…en sammensetning som ikke på en eller annen måte viser seg å bestå av 
proporsjon (metros) og det sammenlignbares natur (symmetros), må 
ødelegge ingrediensene og først og fremst seg selv. For en slik ting blir 
ingen sammensetning, men en slags usammenhengende sammenrask, som 
i virkeligheten alltid bringer innehaverne til sammenstøt. (64de) 

 

Det sammenlignbare og sanne er altså betegnelser på en blanding. Store deler av vår 

dialog er viet en ontologisk undersøkelse av denne blandingen, og dens mål eller form.  

 

 

6.3 Det beste livet er en harmonisk blanding 

 

I 5.2 så vi at natur og orden på Platons tid spilte en stor rolle i matematikk, medisin og 

filosofi. De lover som styrte universet, var også styrende i mennesket, og i alt mennesket 

foretok seg, som vi har sett i forholdet mellom menneskets og universets fysis. Derfor kunne 

Solon si at ”political crises are dislocations of the health of the social organism”.41 Det var 

altså ikke bare mennesker som hadde helse, men også stater. Å være i en sunn tilstand innebar 

å ha en likevekt i alle organismens basiselementer. Ideen var at det for alle organismer og 

menneskelige aldre fantes noe som var passende, og det som var passende, ga seg utslag i 

forskjellige dietter. Dette omfattet ikke bare mat, men også levesett, og dietten dreide seg om 

å finne det som var riktig for individet, men også, i det store bildet, hva som var passende i 

naturen: ”natural phenomena were a sort of legal compensation paid by things to one another. 

This often appears in medical writers, who explain physiological and pathological events as 

compensations or retributions”.42 Det som er passende, ble forklart i numeriske forhold, slik 

det ble gjort av Anaximander og (senere) av Pythagoras. For eksempel sa Alcmaeon fra 

Kroton at hvis en av organismens krefter ble for dominant, så ble organismen syk, og at helse 

var forbundet med likhet mellom kreftene. En leges oppgave var å tjene og supplementere 

naturen. For i naturen var det en immanent guddommelig fornuft som hadde laget en orden i 

hele universet. Ideen om hva som var passende, gjaldt også etikk og kunst, og i denne 

forbindelse brukes også ord som ”proporsjon” (symmetron, metrion). 

Det som er passende for oss mennesker er at vi forstår at vi er mennesker, ikke dyr 

eller guder. Videre kjennetegnes den rent menneskelige livsformen av en bestemt natur, og det 

er riktig for oss å etterstrebe den likevekt naturen tilkjennegir. Når vi gjør dette spiller vi på 
                                                 
41 Jaeger III s 5. 
42 Samme verk, s 6. 
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lag med, og motarbeider ikke, universets orden. Denne typen argumentasjon kan vi kjenne 

igjen i Filebos, i beskrivelsen av blandingslivet. 

Mot slutten av dialogen, når nytelse og fornuft har fått sin hensiktsmessige behandling, 

beskriver Sokrates og Protark hva det beste livet, det som tidligere har fått status som bedre 

enn både nytelse og fornuft (22a), må bestå av. Sokrates beskriver dette som en kombinasjon 

av nytelse og fornuft, og nå skal dette livet blandes riktig, med de rette ingrediensene og med 

rett forhold mellom ingrediensene.43 Utfordringen er å unngå risikable elementer (61c5, 

61d5). Først tar de for seg fornuftens produkter, vitenskapene. Vi har sett at vitenskapene har 

blitt delt i to, og at geometri og byggfag er et eksempel på denne todelingen. Begge disse to 

vitenskapene blir sluppet inn i blandingen, for vi trenger både å kunne ”gi forklaringen på 

selve den guddommelige sirkel og sfære” og å kunne bruke ”disse andre målestokkene og 

sirklene” som er knyttet til byggefaget og den menneskelige sfære (61ab). Den som har bare 

guddommelig kunnskap, er ”i en latterlig forfatning”, sier Protark, og hevder at vi også 

trenger det som Sokrates betegner som usikkert, urent, falskt, full av slumpetreff og 

etterlikning, og mangelfullt (61bc), altså det som gjelder den menneskelige sfære. Vi trenger 

dette ”om vi alltid skal finne veien hjem” (61b7) og ”om våre liv skal være noe som helst liv” 

(61c2). Altså får både de guddommelige og de menneskelige vitenskaper plass i det gode liv.  

Når de så skal blande inn nytelsene, er de litt mer forsiktige. Alle de sanne nytelsene 

får være med, samt de nødvendige nytelsene, og de som ”er i lag med sunnhet og sindighet, 

og dessuten alle de som overalt er i følge med generell dyktighet” (62e6, e7, 63e5). Poenget 

med dette er å lage en blanding som er så ren og stabil som mulig. De av nytelsene som 

ødelegger blandingen, som er til hinder for den eller som ”gjør at sjelene […] forstyrres av 

galskap”, får ikke være med i blandingen (63d-64a). Til slutt blander de inn sannhet, som om 

det skulle være en ingrediens på linje med nytelse og fornuft: ”...i det vi ikke blander sannhet, 

vil aldri dette med sannhet bli til og det som er blitt til heller ikke være” (64b2-3). Over denne 

blandingen vil det nå herske en ”ulegemlig orden”, mener Sokrates (64b7). 

Menneskelivet presenteres her som en blanding mellom ulike typer nytelse og fornuft. 

Det viktigste med denne blandingen er det stabile forholdet mellom ingrediensene.  De 

ingrediensene som kan ødelegge blandingens likevekt utgjør en trussel, og får ikke være med i 

blandingen. I oss er det altså krefter som trekker i ulike retninger, og når det oppstår ubalanse 

mellom disse kreftene, kommer blandingen, altså vi selv, ut av likevekt. I livet må vi altså 

                                                 
43 At dette livet også er et bilde på den ontologiske blandingen, den som har grense, skal vi se i neste kapittel. 
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sørge for å rette oss etter de lover som utgjør den menneskelige natur. Når dette skjer, vil det 

være en ”ulegemlig orden” over livet.  

Etter beskrivelsen vi har fått av nytelse og smerte er det kanskje overraskende å se at 

også falske nytelser har fått innpass i det gode livet. Men forskjellen på dette livet og Filebos’ 

nytelsesliv er at blandingslivet har gleder som ikke skader de andre ingrediensene. Filebos’ 

nytelsesliv hadde ikke et slikt krav, og han står da i fare for å ende opp som de ”avsindige 

kjeltringer”(45c). Kjeltringenes nytelse kan ikke lenger kalles et gode. Blandingen av det 

beste livet viser oss at alle gleder som ikke skader helheten, får være med i blandingen.  

 

 

6.4 ... en blanding av peras og apeiron 

 

Vi skal nå ta for oss den ontologiske blandingen i Filebos. Denne blandingen har jeg 

tidligere referert til som ’blandingen med grense’. Det beste liv, som består av nytelse og 

fornuft, er av denne typen. Det er derfor viktig for oss å få en klarhet i hva som kjennetegner 

en blanding med grense. Denne blandingen introduseres i forbindelse med det jeg i 1.1 kalte 

Firedelingen, og blandingen er den tredje av de fire klassene: 

”La oss ta alt det som for tiden finnes i hele verden og dele det i to, eller snarere, om du 

vil, i tre”, sier Sokrates. For gudene har sagt at ”virkeligheten dels er ubegrenset og dels 

grense”, og at den tredje klassen er ”noe ett som blandes sammen av dem begge” (Fil 23c). 

Verden består altså av en klasse som rommer det ubegrensede, og en annen som inneholder 

det som har grense. Når disse to – grense og ubegrensethet -  blandes sammen, oppstår en 

tredje klasse som kalles blandingsklassen. I tillegg til disse tre klassene, som utgjør alt som 

finnes, eksisterer det en fjerde. Denne fjerde klassen er ”årsaken til disses sammenblanding 

med hverandre” (Fil 23d).   

De fire klassene er altså det ubegrensede (apeiron), grense (peras), blandingen mellom 

disse (meikton), og årsaken (aitia). Det ubegrensede er det som er endeløst, ”det mer og 

mindre”, det som ”tillater det sterke og milde og det overdrevne og alt denslags”.(24b, 24e-

25a). Nytelse hører til ubegrenset-klassen (31a).  Det motsatte av det ubegrensede er grense, 

og til denne klassen hører ”det like og likhet” og ”alt som kan være tall i forhold til tall eller 

proporsjon i forhold til proporsjon” (25ab). Når det ubegrensede blandes med grense, oppstår 

det som er ”velproporsjonert og sammenlignbart” (26a).  Eksempler på denne 

blandingsklassen er sunnhet, årstider og ”alt som er vakkert” (26b).  Blandingslivet, som gikk 
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av med seieren tidlig i dialogen (i 22a), hører også til i denne klassen (27d). Årsaken, den 

fjerde klassen, er det som ”kommanderer og ordner år, årstider og måneder”, og det som ”har 

fått istand de vakreste og mest ærbare tings natur” (30bc).  Fornuften er et eksempel på 

årsaks-klassen (31a). 

Det første vi skal merke oss i Firedelingen er beskrivelsen av ulike typer liv. Filebos’ 

nytelsesliv er ubegrenset og hører til apeiron-klassen. Fornuftslivet hører til årsaksklassen. 

Det beste livet hører til den tredje klassen, som er en blanding av peras og apeiron. Denne 

tredje klassen er altså de ting som har grense. Den tredje klassens eksempler viser oss at den 

inneholder spesielt vellykkede utgaver: Grense som er påført det ubegrensede, ”gjør slutt på at 

motsetninger er i strid med hverandre”, slik at sykdom blir til sunnhet og lyd til den mest 

perfekte musikk (25d-26a). Nytelseslivet er ikke en vellykket utgave av et menneskeliv, men 

en blanding mellom grense og det ubegrensede gir det beste livet. En blanding med grense 

representerer det gode: ”To be a good thing just is to be such a combination”.44 Likeledes er 

det bare en god blanding som er en blanding av grense og ubegrenset. Dårlige blandinger 

forblir peras og apeiron hver for seg.45 For å fremstå som en ordnet blanding, så må det være 

likevekt mellom ingrediensene i blandingen. Når det oppstår misforhold mellom 

ingrediensene, slik ubegrensede nytelser kan forårsake, kommer blandingen ut av balanse. 

Blandingen er da ikke lenger sunn, men er i en sykdomstilstand (se 46d-47a).  

Hvorfor er dette blandingslivet bedre enn det rene fornuftslivet i årsaksklassen? Platon 

gir ikke noe klart svar på dette, så vi må forsøke å finne svaret selv. I forbindelse med 

årsaksklassen presenteres sammenhengen mellom den guddommelige og den menneskelige 

fornuft, som jeg har tatt for meg i kapittel 5. Dette viser fornuften som det ordnende element i 

universet og i menneskelivet. Orden utgjør altså en nødvendig del av mennesket, men ikke 

hele mennesket. Et riktig blandet menneskeliv, husker vi, vil ha en ”ulegemlig orden” (kosmos 

asomatos) over seg. Orden er slik sett ikke selv en ingrediens i blandingen det gode liv, men 

et bilde på forholdet mellom ingrediensene i blandingen: En god blanding vil være av rett 

kosmos, og den vil være i harmoni med noe som er ulegemlig, altså selve universets orden. 

Den menneskelige fornuften er i Filebos et ordnende element i menneskelivet, og tilhører ikke 

”sjelens eiendommer” slik som rette meninger og vitenskaper gjør det. Dette vises ved at 

fornuft og forstand (innsikt) på tredje plass i femdelingen skilles fra de øvrige 

sjelsegenskapene, som kommer på fjerde plass. Fornuft er derfor en bedre ingrediens å ha i 

                                                 
44 Cooper [1999] s 150. 
45 Striker argumenterer for dette synet, mot Hackforth. Hackforth på sin side mener at teksten kan tolkes slik at 
det finnes gode og dårlige blandinger. Se Striker s 66-67. 
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livet enn sjelsegenskapene. Imidlertid kan ikke et menneske være bare orden. Jeg antar at 

Platon nok en gang hinter til at det rene fornuftslivet er forbeholdt gudene, og ikke er et godt 

menneskeliv. 

Det andre vi bør merke oss er likhetstrekkene mellom Den Gudegitte Metode og 

Firedelingen. I Den Gudegitte Metode var det antallet som utgjorde faget: I mangfoldet lyd 

fant vi musikk og språk ved å søke det bestemte antallet. I Firedelingen er det grenseklassen 

som gjør motsetninger ”sammenlignbare og samstemte ved å innføre tall (arithmos)” (25e1-

2). I Den Gudegitte Metode kunne enheten ha motstridende elementer. Det så vi hos ’nytelse’ 

(både den sindige og den gale nyter, 12cd) og i eksemplene om ’lyd’ (både musikk og språk er 

deler av enheten lyd). I Firedelingen er det grensen som påfører likhet, proporsjon og tall på 

de motstridende elementene som den ubegrensede klassen inneholder (25ab). Vi skal se på 

eksempler på dette om et øyeblikk. Først skal vi ta for oss ordet arithmos, som vi oversetter 

med tall.  

Arithmos var for grekerne en samling av enheter, slik at tallet tre ville være en samling 

av tre ting, altså en trio. Tallet en er ingen samling av enheter, og er dermed ikke et arithmos. 

Tall var altså en betegnelse på positive heltall fra to og oppover, sett som en samling av flere 

ting, slik som kvartett, kvintett, sekstett etc.46 Dette forklarer hvorfor Sokrates ser seg nødt til 

å beskrive så grundig for Protark forskjellen mellom abstrakt og konkret når det gjelder tall. 

Det finnes matematikere som regner med ”ulike enheter” sier Sokrates, og som dermed 

behandler ”to armeer og to kyr” likt, og så finnes det de som ikke vil sammenlikne disse 

enhetene uten at de er like, altså at to kyr bare kan sammenliknes med to andre kyr (56de). 

Idet grenseklassen påfører arithmos på det ubegrensede, gis altså det ubegrensede et bestemt 

antall, det ordnes. Den samme ordningen finner vi når nytelsene påføres grense: 

 

For det var da selve gudinnen [Afrodite], min kjære Filebos, la merke til 
overmot og all verdens last at hun opprettet lov og orden som inneholder 
grense, for verken nytelser eller oppfyllelse av behov har noen grense i 
seg.  Og du vil hevde at hun reduserte den [nytelsen], men jeg vil tvert 
imot mene at hun reddet den. (26b) 

 

Vi ser at det bestemte antallet fra Den Gudegitte Metode fortsetter som grense i Firedelingen. 

I Den Gudegitte Metodes eksempler husker vi at lyd både var enheten og det ubegrensede 

mangfoldet, og at det var det bestemte antallet og forholdet innad i disse gruppene som gav 

fagene språk og musikk.  Kyndig ble man først når man hadde oversikten over dette bestemte 

                                                 
46 Harte s 27 og 44. 
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antallet, og så at lyd-faget for eksempel var musikk. Musikkeksemplet blir videreført i den 

neste metoden. For i Firedelingen gis det ubegrensede, mangfoldet, en grense ved at det gjøres 

om til et avgrenset og tallfestet mangfold. Vi så at blandingen mellom peras og apeiron ble 

beskrevet slik: Blandingen er påført tall, og den har proporsjon og likhet. Firedelingens 

blandingsklasse er slik sett en struktur med et bestemt antall enheter (innføring av arithmos), 

der forholdet mellom ingrediensene (proporsjon) og deres sammenliknbarhet (likhet) gir faget. 

For når tall (grense) påføres det ubegrensede i Firedelingen, oppstår ”den mest perfekte 

musikk” (26a3). Harte beskriver det slik: 

 

The class of limit captures the structure of things, abstractly conceived. 
The unlimited, by contrast, captures the domain of content on which such 
structure is imposed. Together, these are the twin ingredients of a whole – 
a member of the third mixed kind; ‘ingredients’, not in the sense that each 
is a part of a whole, but in the sense that each is required for the analysis 
of a whole conceived as a contentful structure. (Harte s 208) 

  

 Det tredje vi bør merke oss er matematikkens rolle i Firedelingen. Blandingsklassen 

oppstår ved at tall påføres noe ubegrenset, sier Platon. Hvordan kan tall ha ansvaret for at ”alt 

som er vakkert”, oppstår? Ifølge Werner Jaeger skyldes dette at tallene hadde en kvalitativ 

betydning i tillegg til en kvantitativ.47 Grunnlaget for dette var en søken etter universets natur. 

Pythagoreerne var også opptatt av universets natur. De undersøkte de matematiske 

proporsjonene i musikalske harmonier, og mente at universets prinsipper bygget på en slik 

matematisk harmoni, og ikke på rettferdighet, som Anaximander hevdet. Men deres doktrine 

om at tall er prinsippet for alle ting, er knyttet til Anaximanders symmetriske kosmos. For tall, 

det styrende element i universet og mennesket, gav ikke bare målbare kvantiteter, men også 

de kvalitative essenser i forskjellige enheter. Tallet fire, for eksempel, representerte 

rettferdighet. De mente videre at synlige ting hadde større likhet med tall enn med vann, som 

var Thales’ forslag. Universets harmoni ble uttrykt i proporsjon, og var et omfattende begrep: 

Det dekket musikalsk harmoni så vel som matematisk, geometrisk harmoni. Pythagoreernes 

innflytelse på den greske kultur var vidtrekkende, og inkluderte skulptur, arkitektur, poesi, 

retorikk, religion og moral. Universets harmoni påvirket i neste omgang den menneskelige 

orden og metode. Dette ser vi i Filebos ved at tallene er et gjennomgående tema. Den første 

metoden som introduseres, oppfordrer oss til å lete etter et bestemt antall mellom det ene og 

de mange (16d6). Grenseklassen i Firedelingen er beskrevet som ”tall i forhold til tall eller 

                                                 
47 Jaeger I s 162 
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proporsjon i forhold til proporsjon” (25a7-b1), og blandingsklassen i den samme Firedelingen 

blir sammenlignbar og samstemt ved innføring av tall (25e1). Sanne nytelser er knyttet til ”de 

overflater og legemer som […] blir dannet ved hjelp av passere, linjaler og vinkelhaker” 

(51c4-5), og de beste vitenskaper er de som driver med matematikk (57d1-2). Det gode 

gjemmer seg i det proporsjonerte og sammenlignbare (65a2, b7), og det høyeste gode er ”mål, 

det målte og det riktige” (66a6). For Platon får tall en ontologisk betydning fordi harmoniske 

blandinger består av proporsjon og tall. Platon mente ikke, som pythagoreerne, at alt er tall, 

men at tallene eksisterer atskilt fra tingene, sier Aristoteles (Metafysikken, 987b).  

Det er uvant for oss å se at det gode liv blir fremstilt matematisk, men dette kan 

skyldes at vi i dag ikke lenger vektlegger tallenes kvalitative betydning. Filosofene fra Miletos 

var de første til å hevde at verden er bygget opp av et system som er ordnet, ikke kaotisk, og 

de forsøkte å uttrykke dette ved hjelp av matematiske proporsjoner i et symmetrisk kosmos. 

Pythagoreerne videreførte denne tankegangen i sin harmonilære, og deres studier, mathemata, 

favnet tall i vid forstand: Akustikk, musikkteori, geometri, astronomi og filosofi. Tallenes 

nyoppdagede fortreffelighet gjorde imidlertid at de fikk en overdreven status, som alle 

nyoppdagelser gjør, og i lys av dette må vi forstå pythagoreernes, og til dels også Platons, iver 

etter å redusere alt i universet til manifestasjoner av et aritmetisk prinsipp. Tallenes kvalitative 

egenskaper forsvant etter hvert fra matematikken, men overgangen til dagens rene kvantiteter 

var gradvis og langsom.48  

 Proporsjon og tall er altså et uttrykk for den orden som råder i universet og i et 

menneske av riktig blanding. Det er knytningen til universets orden som gjør at proporsjon 

har en plass i den femdelte rangeringen over goder i livet. Det samme gjelder de andre 

plassene i lista. Sanne nytelser er noen særegne følelser som knyttes til ting slik de er ”i seg 

selv”. Rette meninger, samt kunnskaper og eksakte fag, dreier seg også om å gjengi orden på 

riktig måte. Menneskelig og guddommelig fornuft er begge uttrykk for en slik orden. Når vi 

nå går over til det Platon mener er den viktigste ingrediensen i et godt liv, altså det som best 

definerer hva et menneske er, så ser vi at det nettopp er den menneskelige form som her 

beskrives. 

                                                 
48 Jaeger I s 163-5 
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7 Første plass: Mål 
 

 

... det første er det som på en eller annen måte gjelder mål (metron), det 
som har mål (to metrion) og det som er til rett tid (kairios). (66a6-7) 

 

 

Hva betyr mål, og hvorfor er dette det høyeste gode for mennesker? Dorothea Frede 

hevder at mål er ”das Leitmotiv des Dialogs” og at mål dermed er det bærende elementet i 

Filebos. 49  

 

 

7.1 Mål er dialogens røde tråd 
 

Das richtige Maβ als höchstes Gut wird auf der vorletzten Stufe durch die 
Merkmale von Schönheit und Wahrhaftigkeit gekennzeichnet.  Damit 
erklärt sich die Redeweise von der ‘unkörperlichen Ordnung’, welche die 
harmonisch geordnete Seele auszeichnet.  Der Bezug auf das Maβ als 
höchstes Gut erklärt ferner, warum Sokrates sich auf die Genauigkeit als 
das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Wissenschaften verlegt 
und warum die Lust als Wiederherstellung des natürlichen 
Gleichgewichtes ihre Berechtigung im Leben hat.  Dieses Rückwärtsgehen 
läβt auch erkennen, daβ die ‘vierfache Einteilung’ dem Zweck dient, eine 
entsprechende Ontologie zu entwerfen.  Die Rechtfertigung dieser 
Einteilung setzt wiederum die entsprechende Methodik voraus; sie macht 
zugleich deutlich, warum die ursprüngliche Alternative ‘Lust oder Wissen’ 
viel zu grob für eine Entscheidung über das Gute im menschlichen Leben 
ist.  (Frede [1997] s 379)   

 

Dorothea Frede foreslår her at en lesing av dialogen fra slutt til start tydeliggjør målets 

rolle i dialogen. Vi skal følge hennes eksempel, og starter derfor med avslutningen. Blar vi en 

side framover mot dialogens start, finner vi Femdelingen. Siden Femdelingen er rangert, vil 

det vi finner her på første plass være det som gir mest godt til livet. Dette er, som kjent, mål.  

Mål er altså det høyeste gode i livet. Blar vi en side til, kommer vi til enheten av det 

sammenliknbare, skjønne og sanne. Disse tre begrepene er kjennetegn på en god blanding, og 

vi har sett nærmere på dette i kapittel 6.2. Det greske ordet for mål (metron) er gjemt i det 

                                                 
49 Frede [1997] s 373. 
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sammenliknbare (symmetron). Det sammenliknbare er videre et synonym på det 

velproporsjonerte (metriotēs). Men det er ikke bare i ordene at målet viser seg. En god 

blanding trenger mål for å være en blanding: Uten ”proporsjon og det sammenlignbares natur” 

vil blandingens ingredienser forårsake at blandingen blir ødelagt. Det blir da ikke lenger en 

blanding, men ”usammenhengende sammenrask” (64d). Vi har tidligere sett at en blanding er 

den ontologiske basis for det gode liv (6.4), og at denne blandingen også gjenspeiler ousia og 

det som er riktig, nøyaktig og sant (4.3). Et annet bilde på dette er at blandingen likner 

universets oppbygging og harmoniske bevegelser. Mennesket likner universet og må derfor 

etterstrebe det vi med Timaios-vokabular kan kalle universets harmoniske bevegelser. Setter 

vi disse to bildene sammen, kan vi forstå hvorfor livet Sokrates og Protark blander, og som de 

kaller det beste livet for mennesker, kan sies å ha en ”ulegemlig orden” over seg (64b). Vi 

setter her sammen bildet av den ontologiske blandingen med bildet av universets fysis. Dette 

gjør at det gode liv, som er en riktig blanding ontologisk sett, er godt fordi det er i harmoni 

med universet. Det å være i harmoni med universet, så vi i kapittel fem, handler om at vi 

forstår menneskets rolle i tilværelsen, og at vi forsøker å være best mulig menneske, ikke dyr 

eller gud. Denne harmonien gjenspeiler seg i menneskets fysis: Når vi blir sultne, for 

eksempel, vil det oppstå en smertefull mangel i oss, og vi kommer ut av balanse. Dette er 

synonymt med at menneskets natur ”går i oppløsning” (31d). Nytelsenes rolle er å 

gjenopprette balansen, slik at menneskets natur, eller orden, gjenskapes. Når likevekten er 

oppnådd, vil mennesket igjen være en god blanding, med et bestemt mål eller 

proporsjonsforhold mellom ingrediensene. Mål er derfor tegnet på en ideell tilstand, mens vi 

nok må innse at det er vanskelig for oss å oppnå et liv uten kroppslige eller sjelelige mangler. 

Mål spiller også en viktig rolle i vitenskapene: Geometri er en sannere vitenskap enn 

byggfag, og de fag som benytter seg av måleinstrumenter, er igjen sannere enn for eksempel 

fløytespill, ”der harmonien ikke treffes ved hjelp av oppmåling, men ved hjelp av innøvde 

slumpetreff” (56a). Vi ser her at matematikk og tall brukes som bevis på at noe er eksakt og 

riktig. At et hus blir mer nøyaktig når det bygges etter matematiske prinsipper, er ikke en fjern 

tanke for oss. Vanskeligere blir det å forestille seg at ”vinkelhaker” skulle gjøre nytelser 

sannere. Vi må her anta at tallene også spiller en kvalitativ rolle, og at sanne nytelser er sanne 

fordi de knyttes til det som er riktig, eksakt og nøyaktig, altså til ousia.   

Mål er også et viktig trekk ved metodene som beskrives i Filebos. Disse to metodene 

er, hvis vi fortsatt leser dialogen fra slutt til start, først Firedelingen (6.4) og deretter Den 

Gudegitte Metode (3.5). Firedelingen legger det ontologiske grunnlaget for det gode liv. Det 

gode liv hører til den tredje klassen i Firedelingen som består av blandingen mellom grense og 
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det ubegrensede. Igjen kommer det matematiske aspektet fram, ved at grense, som er tall og 

proporsjon, påføres det ubegrensede. Tall spiller også en rolle i Den Gudegitte Metode: Hvis 

vi ser etter det bestemte antallet, så vil vi kunne se strukturer i et kaotisk mangfold. Det er slik 

vi hører musikk og språk istedenfor lyd.  

Vi er nå tilbake til starten av dialogen. Dialogens utgangspunkt er en søken etter 

sjelstilstanden som sikrer et godt liv, der fornuft og nytelse blir foreslått som kandidater. Som 

vi har sett er ’nytelse’ og ’fornuft’ altfor grove inndelinger til å avgjøre denne konkurransen: 

Noen nytelser er til gavn for oss, mens andre er ødeleggende. Noen nytelser har slik sett mål, 

mens andre ikke har det. Fornuftens produkter, vitenskapene, er heller ikke entydige. De har 

ulik sannhetsgrad: Noen vitenskaper er sannere enn andre, ved å være mer eksakte, sikre og 

nøyaktige. De sanneste vitenskapene fokuserte på matematikk og filosofi. Noen vitenskaper 

har på denne måten mer mål enn andre.  

Hvis mål er et gjennomgående tema i dialogen, hvorfor blir ikke begrepet introdusert 

før på den nest siste siden av dialogen? Jeg tror dialogens samtaleform her er like viktig som 

dialogens tema. Temaet er målets rolle i det gode liv. Samtaleformen viser hvordan Sokrates 

sakte men sikkert bearbeider Protark til å se dette. At mål er den viktigste ingrediensen i det 

gode liv kan vises ved hjelp av ulike bilder, men det er neppe et godt startalternativ for å få 

igang en samtale som interesserer de unge guttene i kretsen rundt Filebos og Protark. Nytelse 

og fornuft er kjente begreper og klare konkurrenter, mens nytelse og mål ikke ville ha den 

samme effekten. 

 

 

7.2 Det gode liv har mål 

 

Vi har sett at mål kan leses som dialogens røde tråd. Oppgavens røde tråd har vært å 

vise hvorfor elementene i den femdelte lista kan sies å være goder i et menneskeliv. Jeg vil nå 

forsøke å vise at det gode liv betyr å ha en bestemt, menneskelig form. Det motsatte av å ha 

form, er å være formløst. Det gode liv må for det første ha, eller rettere sagt være, en form. 

For det andre må det være den rette typen form for mennesker. I kapittel 2 viste jeg at 

konkurrentene i starten av dialogen, nytelse og fornuft, var beskrivelser av to typer liv hvor 

begge var uegnet som menneskeliv: Nytelseslivet er mer passende for dyr, mens fornuftslivet 

er mer likt et gudeliv og derfor uoppnåelig for oss. Hva er så det passende livet for 

mennesker? Dette er dialogens underliggende spørsmål, og Femdelingen er et svar på dette 
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spørsmålet. Femdelingen bruker billedspråk for å belyse menneskelivet fra forskjellige sider, 

og viser i dette at det som gjør livet godt, nettopp er det som gir livet den bestemte, 

menneskelige form.  

Underveis i tolkningen av disse godene så vi at livets goder i Filebos ikke styres av 

hva som føles godt. Det er heller ikke knyttet til enkelthandlinger. Fra tidlig i dialogen blir det 

klart at en rett sjelsegenskap vil føre til et riktig liv. Når vi forstår dette, og forstår hva det 

gode livet er, så vil vi strebe etter å oppnå dette. Det gode liv blir slik sett et livsmål for oss: 

Hvilken sjelstilstand gjør at vi fører en type liv som er ønskelig for oss som mennesker? Hva 

bør vi strebe etter, og hva er verdt å velge? Hvilken karakter eller form er kjennetegnet på det 

beste livet for mennesker?  Sjelstilstand, livsmål og handlinger er forskjellige måter å beskrive 

den samme livsformen: Et nytelsesliv har det å oppnå nytelse som sjelstilstand, og den som 

fører et slikt liv, vil også strebe etter nytelse. Søken etter riktig livsform kjennetegner den 

femdelte lista. At godene som presenteres i Filebos, er knyttet til livet, ikke til 

enkelthandlinger, er mest tydelig på femdelingens første plass. Summum bonum, mål, er ikke 

et spørsmål om en enkelthandlings mål, men om livet som helhet, og om rett type liv: Det er 

et godt liv i form av å være den rette, ontologiske blandingen som, i kraft av å være en god 

blanding, har mål og proporsjon. Et liv kan ha et bestemt karaktertrekk, men enkelthandlinger 

gjenspeiler dette bare i begrenset grad. Denne innsikten er en del av antikkens etikkforståelse: 

Hvilken livstype er levbar og verdt å velge? Hva slags type menneske er det som velger å leve 

et slikt liv? Hvilke handlinger er resultater av å være denne typen menneske? 

Femdelingen gir oss ulike bilder av den menneskelige formen. På femte plass blir 

denne livsformen vist som forskjellen mellom det en ekspert ser, og det en novise ser. I et 

kaotisk lydbilde vil musikk tre frem for eksperten. Det samme bildet gjelder farge: En ekspert 

kan se den hvite andelen i en grå farge. Hvis vi tenker oss at det å leve er en aktivitet, så vil 

leve-eksperten se den menneskelige formen tre frem i det en novise opplever som et kaos av 

hendelser og handlinger. Jeg tror imidlertid ikke at Platon med dette mener at vi skaper våre 

liv selv. Som mennesker har vi allerede fått vår plass i universet. Når vi forstår dette, og søker 

etter å oppnå akkurat dette livet, så vil den rette livsformen også bli synlig for oss. Det er 

imidlertid mye som forstyrrer klarsynet hos oss mennesker. I Timaios blir dette forklart ved at 

den menneskelige kropp og sjel er laget av en lavere renhetsgrad enn universet, er dårligere 

satt sammen og har bevegelser som ikke er harmoniske. Det er vår oppgave, fremdeles ifølge 

Timaios, å forskjønne dette utgangspunktet, slik at vi fremstår som rene og initierte når vi 

kommer til Hades. Dette er et underliggende mål også i Filebos: En rendyrket menneskeform 

vil gi et godt liv. Men først må vi forstå at det gode liv er knyttet til rett sjelstilstand og rette 

 58 



handlinger. I tillegg må vi forstå hva som skal til for å minimere mangler og skape harmoni og 

likevekt. En ekspert på det å leve har denne innsikten fordi han kan skille mellom ousia og 

genesis.   

At en ekspert kan se forskjell på ousia og genesis blir tydelig i Femdelingens 

fjerdeplass. Her beskrives den riktige, menneskelige livsformen som noe som er rett, nøyaktig 

og alltid på samme måte. En person som har viten eller rett mening, vil framstå som urokkelig 

fordi vitensgrunnlaget er det uforanderlige ousia. En feil mening bommer på det som er rett. 

Her er det tydeligvis mulig å bomme mye eller lite, slik at byggfag er mer nøyaktig og dermed 

bommer mindre enn fløytespill, som bare vilkårlig treffer riktig. Grunnen til unøyaktigheten 

er at meningsgrunnlaget er det foranderlige genesis. Det er vanskelig å treffe mål når 

skyteskiva beveger på seg. Likeledes er det vanskeligere å få en rett oppfatning av genesis enn 

av ousia. En leve-ekspert ser dette. Fylles livet med det som er rett, nøyaktig og uforanderlig, 

vil livet også få riktig form. 

Tredjeplassens bilde viser forholdet mellom den menneskelige fornuft og den 

guddommelige fornuft. Mennesket er et mini-univers i universet, og må finne sin plass som en 

del av universets helhet. Vi må forstå vår plass og funksjon, slik at vi arbeider for å utvikle oss 

i tråd med dette, og ikke i motsatt retning. Det samme bildet videreføres i første del av 

andreplassen: Det tilstrekkelige og det fullkomne er kjennetegn på perfekte menneskeliv, og 

de viser målet vi må strebe etter. 

For resten av femdelingen går vi nå over til å se på menneskeformens ontologiske 

struktur. Strukturen er en blanding av grense og ubegrensethet. Denne blandingen er 

kjennetegnet ved å være velproporsjonert, altså at det er et bestemt forhold mellom 

ingrediensene i blandingen. Mangler dette bestemte forholdet er det ikke lenger en blanding, 

men noe ”usammenhengende sammenrask” (64e). Blandingen må altså ha proporsjon. En 

blanding med proporsjon vil fremstå som vakker. En god blanding har også mål og alt annet 

som er synonymer med det som er passende, for eksempel det som er til rett tid. Denne 

blandingen beskriver grunnlaget for det gode liv, men også alle andre typer vellykkede 

blandinger, slik som perfekt musikk og årstider. De strukturene leve-eksperten lærer seg å se, 

er derfor ikke bare den rette typen liv for mennesker, men også vitenskapelige strukturer, som 

språk, og universets orden, slik som årstider. Leve-eksperten ser ’det som er’. 

 

 

 

 59



7.3 Den gode blandingen har mål 
 

Filebos har mål som ledemotiv. Ikke overraskende, kanskje, vil dette målet også 

gjenspeiles i alle delene av den femdelte lista. Jeg har nå vist at mål er et bilde på den 

menneskelige livsform, og at det som gjør livet godt nettopp er denne formen. Jeg vil nå kort 

skissere hvordan det vi kan kalle ’ide-språket’ vises i Filebos. Det første møtet vi får med en 

uforanderlig enhet, er i det tredje En og Mange-Spørsmålet (se 5.4). Denne enheten, som 

Platon kaller monas og henas, ”tillater verken tilblivelse eller undergang” og ”urokkelig 

vedvarer å være denne enhet” (15b). Fra andre dialoger vet vi også at eidos og idea, samt 

fysis, ousia og genos er vanlige ord for å beskrive ideene. Ordene henas og monas er 

imidlertid et særtrekk ved Filebos, og blir ikke brukt i andre dialoger.50 Platon har fire 

eksempler på slike enheter i 15a, nemlig menneske og okse, det skjønne og det gode.  Det 

tredje En og Mange-Spørsmålet består, som vi har sett, av to deler: Hvis vi antar at enhetene 

ikke er blant det som ’blir til og går under’, oppstår det to stridsspørsmål: A: Finnes det slike 

enheter? Og B: Hvordan tar enhetene del i mangfoldet?  

Det første stridsspørsmålet (A) kan tolkes på to måter. For det første kan vi spørre om 

enhetene eksisterer. For det andre kan vi spørre om vi har funnet den riktige enheten.  Hva om 

det er en pseudo-enhet, og ikke en ordentlig enhet (monade)?51 Kan vi stole på språket i denne 

sammenhengen, når det nettopp er språket som gjør at ting blir en og mange?52 I Filebos 

forutsettes det at det finnes slike monader som gjenspeiles i språkets enheter, men det er ikke 

noe mer enn en hypotese: Hvis det finnes slike enheter, hva kan vi da si om dem?  Hvis 

’menneske’ kan sies å være en enhet, hva er da som gjør et menneske til et menneske?  

I Filebos stilles det altså spørsmålstegn ved om slike uforanderlige enheter eksisterer 

eller ikke. Likeledes er det en usikkerhet knyttet til hvordan forholdet er mellom enhetene og 

det foranderlige mangfoldet. Det andre stridsspørsmålet (B) foreslår to måter det ene kan ta 

del i de mange på.  For det første kan det ene bli stykket opp i mange, slik som en kake kan bli 

delt opp i mange kakestykker.  For det andre kan det ene som helhet være i mangfoldet, slik at 

det forblir en enhet i alle instansieringene. Utgangspunktet for de tre En og Mange-

Spørsmålene var å undersøke på hvilken måte nytelse som begrep kunne omfatte nytelser som 

var helt ulike hverandre. Hvis vi antar at svaret på stridsspørsmål B kommer i den påfølgende 

diskusjonen i dialogen – en antakelse som ikke er innlysende – så vil svaret være at det ene 
                                                 
50 Ross s 16 og 130  
51 Gosling [1975] s 145 
52 Sokrates: ”Vi sier jo at det samme blir ett og mange på grunn av språket, og at det farer rundt overalt i alt som 
noensinne blir sagt, både fra gammelt av og nå. Og ikke tar det noensinne slutt, og ikke begynte det nå, men 
denslags er, tror jeg, noe udødelig ved selve språket og et aktuelt fenomen i vår tid.” 15d4-6 
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forholder seg til de mange på en slik måte at det bestemte antallet trer frem. Den påfølgende 

diskusjonen er nemlig Den Gudegitte Metode og dets eksempler, musikk og språk, som vi 

behandlet i kapittel 3.5. Et annet svar kan vi kan finne hos Aristoteles, i hans beskrivelse av 

Platons ontologi: 

 
...besides sensible things and the Forms there exists an intermediate class, 
the objects of mathematics, which differ from sensible things in being 
eternal and immutable, and from the Forms in that there are many similar 
objects of mathematics, whereas each Form is itself unique (Aristoteles, 
Metafysikken, 987b). 
 

Det er altså for Platon, ifølge Aristoteles, et sjikt mellom de mange tingene og de 

uforanderlige ideene, og her finner vi det Aristoteles kaller matematikkens objekter. Disse kan 

det finnes mange av, men de er allikevel uforanderlige. Kanskje er det bestemte antallet i Den 

Gudegitte Metode et bilde på slike matematiske objekter.  

Vi husker fra det ekte En og Mange-Spørsmålet at Sokrates spurte hvordan forholdet 

skulle være: Er enheten delt opp, eller som helhet i en og mange samtidig? Hvis vi skal stole 

på Aristoteles, som jo var Platons elev og dermed 2400 år nærmere læremesteren enn vi er, så 

er det det siste forslaget som er riktig. Den matematiske strukturen er alltid på samme måte, 

men den er også i alle tingene, og er slik sett ”som helhet adskilt fra seg selv” (fra monaden) 

ved å være ”samtidig i ett og i mange” (15b5-6).53

Det er usikkert om Platon søker en matematisering av liv og moral i Filebos, eller, som 

Aristoteles beskriver, en matematisering av idelæren. Sikkert er det imidlertid at ’det riktige 

mål’ også er tema for andre sendialoger. Beskrivelsene i Statsmannen 284e av hva som er 

riktig mål, likner førsteplassen i Filebos’ femdeling. Det som i Filebos er de beste 

egenskapene et menneske kan ha, to metrion og to kairos, er også ord brukt for å beskrive rett 

mål i Statsmannen, og de to beskrivelsene likner hverandre i både terminologi og struktur.54 I 

Statsmannen blir rett mål også brukt om den guddommelige sammenvevingen av en stat. 

Lovene handler om det rette mål for alle livsvilkår, og sier at Gud er ”the measure of all 

things”. I Timaios brukes mål som nøkkelingrediens i universets orden, både i elementenes 

geometriske oppbygning, og i sjelens sirkler.55 Mål, proporsjon og tall er altså viktige 

ingredienser i Statsmannen, Timaios og Lovene ved siden av Filebos. Det er slik sett ikke helt 

                                                 
53 Selvfølgelig får vi her et relasjonsproblem idet Aristoteles ikke sier noe om hvordan Platon så for seg 
sameksistensen mellom de tre klassene. Har det at de er forskjellige (”differ from sensible things, and from the 
Forms”) noen innvirkning på om de kan være i ett og mange? 
54 Hackforth s 138. 
55 Se Lovene 716c, og Timaios 42b, 53b-d. En utdyping av dette finnes hos Frede [1997] s 373-4. 
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utenkelig at forholdet mellom det ene og de mange dreier seg om strukturer der tall og 

proporsjon spiller en fremtredende rolle, slik Aristoteles beskriver.  

I flere dialoger, for eksempel Faidon og Staten, blir idespråket brukt om perfekte 

forbilder, eller modeller, der vår verden består av en etterlikning av modellene.56 Som jeg 

beskrev i 3.4, stemmer ikke alltid dette bildet i Filebos. I forbindelse med stridsspørsmålene i 

15c ser vi at det klart skilles mellom væren og tilbliven. Dette er et kjent bilde fra dialogene i 

Platons midtre periode. Imidlertid gir ikke Filebos et entydig uttrykk: For det første finnes 

ikke ordene monade eller henade i andre dialoger av Platon, og øvrig idespråk mangler i 

denne delen av Filebos, slik at det er usikkert hvorvidt en slik ’uforanderlig enhet’ kan tolkes 

som ide i platonsk betydning.57 For det andre har vi den samme usikkerheten knyttet til 

Firedelingen. Grense og ubegrensethet kalles ”eidōn” (23c12), og ordet ”genos” er brukt om 

alle fire klassene, men ikke alle disse klassene passer som beskrivelser på ideer.58  

Kommentatorer har her kommet fram til høyst ulike resultat: Til nå er alle Firedelingens 

klasser, unntatt klassen med det ubegrensede, sidestilt med ideer. 59 For det tredje er både rett 

mening og viten regnet som goder, og dermed som ousia, i Filebos, mens de er klart atskilt i 

for eksempel Timaios (27d-28b).60 For det fjerde ser vi at skillet mellom genesis og ousia 

viskes ut spesielt ved to anledninger i Filebos, da den tredje klassen i Firedelingen omtales 

som genesis eis ousian (26d8, og sammenfallende uttrykk i 27b8). Hva denne plutselige 

sammensettingen av genesis og ousia skulle bety, er selvfølgelig også omstridt, men en 

tolkning er å vektlegge fornuftens rolle i dette: Den guddommelige fornuft er årsaken til at 

gode blandinger, som for eksempel årstider, oppstår av grense satt på det ubegrensede. Slik 

sett kan vi si at det ubegrensede, ved å bli satt grense på, blir til gode blandinger, og at dette 

kan beskrives som genesis eis ousian. Gode blandinger er gode fordi de har mål.61  

Forholdet mellom væren og tilbliven i Filebos vises derfor bedre i henholdsvis 

ekspertens og novisens sfære, og i hva som har og ikke har mål, enn som ide og etterlikning. 

Dette ser vi i målets rolle i den ontologiske blandingen. En god blanding har proporsjon, 

skjønnhet og sannhet. Dette er imidlertid kjennetegnet på alle gode blandinger, enten det er et 

menneskeliv eller perfekt musikk. Skillet mellom et nytelsesliv og et godt liv er altså at det 

                                                 
56 Striker s 33. En slik beskrivelse av ideene, og forholdet mellom ide og fenomen i de nevnte dialogene, er 
omstridt, men ikke uvanlig. Dette er ikke ment som et argument for en liknende forståelse av Filebos. Det er 
heller et forsøk på å framlegge en teori som kan brukes i kontrast til Filebos.  
57 Frede [1997] s 119 
58 Sayre s 134. Peras og apeiron har forøvrig av flere kommentatorer blitt behandlet som ”anticipations of 
Aristotle’s Form and Matter”. Se Sayre s 137. 
59 Gosling s 186-206 
60 Som beskrevet i kapittel 4.4 er dette også gjenstand for debatt. Se Frede [1999]. 
61 Frede [1997] s 197-8 
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gode livet har mål, ikke at det etterlikner en uforanderlig modell. Det samme trekk gjelder 

vitenskapene. Fag som studerer genesis er ikke annerledes eller dårligere enn de fag som 

studerer ousia, annet enn at de er mindre nøyaktige. Dette ser vi i forholdet mellom byggfag 

og matematikk: I utgangspunktet er det samme fag, men faggrunnlaget, genesis eller ousia, 

gjør at fagets resultater blir nøyaktige eller unøyaktige. Dette kan beskrives som forskjellen i 

matematikeren og snekkerens forhold til faget: Matematikeren ser noe annet enn snekkeren. 

Det samme bildet kan videreføres til Den Gudegitte Metode, der forskjell på musikk og lyd 

ble beskrevet som forskjellen mellom det en ekspert hører og det en novise hører: For 

eksperten vil ”det som alltid sies å være” tre frem i mangfoldet. Både genesis og ousia er her 

gjenstander for vårt sanseapparat, der skillet mellom genesis og ousia ikke er skarpt. 

Likeledes ser det ut til at vi kan trene opp sansene våre til å se ousia, slik at innsikten er en 

læreprosess. Dette står i kontrast til for eksempel Menon, der et av hovedpoengene nettopp er 

at dyd ikke kan læres. 

Hvis vi holder oss strengt til Filebos, kan vi si følgende om form og mål. Vi starter 

med det som er uforanderlig: For det første er det usikkert at uforanderlige enheter finnes. For 

det andre er det usikkert hvordan de, hvis de finnes, tar del i mangfoldet: Blir de stykket opp 

og delt, som en kake i kakestykker, eller finnes enhetene som helhet i mange? Diskusjonen 

dreier så over til hva som gjør oss til eksperter: En ekspert vil se etter det bestemte antallet i 

mangfoldet, slik at musikk og språk trer frem som et bestemt antall i mangfoldet lyd. Den 

videre diskusjonen er knyttet til den ontologiske blandingen. Først beskrives dette som en 

blanding mellom grense, peras, og det ubegrensede, apeiron. Deretter får vi vite at en god 

blanding består av proporsjon, og at uten proporsjon vil blandingens ingredienser ødelegge 

hverandre. En god blanding kjennetegnes videre ved skjønnhet og dyd, og ved at det vil være 

en ulegemlig orden over en slik blanding. Og til slutt i dialogen, på femdelingens førsteplass, 

ser vi at det er mål som i størst grad bidrar til det gode liv. 
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8 Det gode liv er et begrenset liv 
 

 

8.1 Mester Eckhart 

 

Da et utvalg av nyplatonikeren Mester Eckharts skrifter kom ut i norsk oversettelse, 

fikk disse tittelen ”Å bli den du er”.62 Jeg synes dette passer som beskrivelse på Platons 

prosjekt i Filebos.  Å bli den man er betyr ikke at man lærer noe nytt, sier Mester Ekchart, 

men man blir oppmerksom på den man alltid har vært. Å bli den man er er snarere en 

gjenkjennelsesprosess av den man er, og man har blitt klar over sin tidligere uvitenhet i 

forhold til det som er. I denne uvitenheten har man erkjennelsesmessige og følelsesmessige 

bindinger til den man tror man er. Når denne innsiktsløse troen om hvem man er blir avløst av 

innsikt og viten, åpner det seg det egentlige menneske, og for den kristne Eckhart betyr dette 

en gjenkjennelse av sjelens grunn som er ett med Gud.  

Jeg vil framheve to momenter ved Mester Eckhart som belyser trekk i Filebos. Det 

første momentet gjelder ’å bli den du er’. Tar vi bort den mystiske eller religiøse overtonen 

hos Eckhart ser vi at likheten mellom Eckhart og Platon dreier seg om å se de rent 

menneskelige trekk, og å utvikle seg til å bli mest mulig menneske. Den menneskelige 

struktur forteller oss hvem vi er, og det er riktig av oss å søke dette, ikke å bruke dyrene eller 

gudene som veiviser gjennom livet. Imidlertid kan vi ha feil oppfatninger av hva den 

menneskelige formen er.  

Det andre momentet gjelder likheten mellom universet og mennesket, og her må vi 

trekke inn den religiøse overtonen hos Eckhart igjen. Hos Mester Eckhart finner vi en sterk 

tanke om enhet mellom menneske og Gud. Når vi forstår hvem vi er, så ser vi det 

guddommelige i oss. En liknende forståelse finner vi i Filebos, selvfølgelig uten den kristne 

gudsoppfatningen. For, som vi har sett, universets natur og den menneskelige natur er nært 

knyttet til hverandre. Universet styres av en guddommelig fornuft akkurat som mennesket 

styres av en menneskelig fornuft. Fornuften, som er Sokrates’ kandidat på begynnelsen av 

dialogen, viser seg å inneholde kunnskap og viten om det som er, altså de evige ting. Denne 

fornuftsklassen passer bedre som karakteristikk på den guddommelige fornuft enn på den 

                                                 
62 Å bli den du er: Perspektiver på menneskets frihet / Mester Eckhart. Oversatt med innledning og noter av Jon 
Wetlesen (Oslo : Aschehoug, 2000) 
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menneskelige. Og likeledes, den menneskelige fornuften er ikke en del av sjelen: I 

femdelingen kommer fornuften på tredje plass over goder i menneskelivet, mens sjelens 

egenskaper er på fjerde plass. Platon skiller altså her mellom sjelen og fornuften. Vi ser også 

at mennesket er til for universets skyld, da ilden i oss holdes i live av universets ild. Det finnes 

altså noe større, som vi mennesker tar del i, og i forståelsen av hva det vil si å være menneske, 

inkluderes erkjennelsen at vi er en del av noe som er mer enn oss.  

Å bli den du er, sett i lys av Filebos, har derfor to aspekter: For det første gjelder det 

erkjennelsen av at det menneskelige i oss enten kan rendyrkes, som er riktig, eller forkludres, 

som er feil. Nytelser er et eksempel på dette. Nødvendige og sanne nytelser hjelper 

organismen til en harmonisk likevekt og innsikt i de ting som er. Falske nytelser, de som er 

store og intense, er urene fordi de er blandet med smerte, og de kan skape større ubalanse i 

organismen. En forståelse av hva det vil si å være menneske, gjør at man ikke tar feil av hva 

som er til gavn og hva som ikke er det. Den andre aspektet gjelder innsikten i at mennesket er 

en del av noe større eller utenfor en selv, som definerer menneskets rolle eller plass i helheten. 

Kroppen vår holdes i live av universet. Vår fornuft er en del av den guddommelige fornuft. Vi 

kan bruke sansene til ”irrasjonell nytelse”, som det heter i Timaios, eller til å skjønne hva vi er 

en del av. 

 

 

8.2 Svaret er 4, eller kanskje 5  
 

Overskriften på det første kapittelet i oppgaven er ’hva er det gode liv?’. Dette er et 

gjennomgangstema i Platons dialog Filebos, og derfor også i denne oppgaven. Hva er det vi 

spør om når vi sier ’hvordan oppnår jeg det gode liv’? Leter vi etter en mulighet til å ’ha det 

bra’ hele tiden? Er det lykkefølelsen vi søker? Inkluderer det gode liv å være rikere enn 

naboen? Lykke kan defineres som fravær av bekymringer, eller kanskje som å ha mindre enn 

30% av dem. Ville Platon synes at det er en god leveregel å unngå bekymringer?  

I Filebos er ikke følelser, slik vi bruker dette begrepet til daglig, styrende for hvorvidt et 

liv er godt eller ikke. Det gode liv i Filebos er ikke et behagelig liv, men et riktig liv. 

Spørsmålet ’hva er det gode liv?’ betyr egentlig ’hva er det passende livet for oss 

mennesker?’. En ikke ubetydelig del av svaret består altså i å finne ut hva vi spør om. I boka 

The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy63 ble en datamaskin programmert til å regne ut svaret 

                                                 
63 en humoristisk science fiction av Douglas Adams (New York: Ballantine Books, 2002) 
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på Det Store Spørsmålet om Livet, Universet og Alt Mulig. Datamaskinen ble ferdig etter syv 

og en halv millioner år, og svaret den regnet seg fram til var 42. Meningen med livet er altså 

42. Platon ville kanskje si at svaret ikke var så galt, men at det heller ville være riktigere å si 

at det er 4, eller kanskje 5.  

Tatt i betraktning Filebos’ gjennomgående fokus på matematikk og proporsjon, er det 

klart at svaret på hva det gode liv er, bør kunne vises i tallforhold. Filebos reflekterer trekk fra 

pythagoreerne i form av et fokus på harmoni, og i uttrykkene peras og apeiron. Dialogen 

reflekterer også trekk fra Staten, der menneskets rette sjelstilstand, rettferdighet, viser seg i 

menneskets funksjon. Tallet 4 uttrykte for pythagoreerne rettferdighet. 4 er derfor et godt svar 

på hva det gode livet er.  

Tallet 5 har også en kvalitativ betydning som var fremtredende gjennom hele 

middelalderen, nemlig kvintessensen. Ideen med kvintessens er at dette femte elementet 

strekker seg igjennom jord, ild, luft og vann, og forener disse. Det forenende element i 

mennesket og universet var av stor interesse også i antikken, og en søken etter menneskets 

natur er et gjennomgående tema i vår dialog også. Imidlertid kan tallene 4 og 5 forklares ut fra 

Filebos alene. Den riktige ontologiske blandingen, som det gode liv består av, er hentet fra 

Firedelingen. Firedelingen er en oppdeling av ’alt som for tiden sies å være’ i fire klasser, 

hvori det gode liv befinner seg i den tredje klassen, nemlig blandingsklassen. Det som gjør det 

gode livet godt, er presentert i en femdelt, rangert liste. Det er altså i Filebos’ Firedeling og 

Femdeling at det gode liv defineres. 

Går vi tilbake til den nevnte bok, får vi vite at universets innbyggere var så misfornøyd 

med svaret 42 at de bygde en enda større datamaskin (som var jorda, og som ble vedlikeholdt 

av små, hvite mus, men det er en helt annen historie) for å finne det riktige spørsmålet til 

svaret de hadde fått.  En forståelse av spørsmålet som stilles, er slik sett essensielt for å forstå 

svaret. I Filebos har vi fått svaret til spørsmålet ’hva er det gode liv’ i form av en femdelt liste 

over goder. Imidlertid er det ikke mye saft å skvise ut av denne lista hvis vi ikke forstår 

spørsmålet riktig.  

 

 

8.3 … men hva er spørsmålet? 
 
 

Hva er det gode liv? Det gode liv er et liv som har en spesielt menneskelig form. En 

forståelse av dette uttrykkes i at vi streber etter det som er rett for oss. For det første må vi 
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stile etter det rette menneskeliv, ikke forsøke å etterlikne dyr eller guder. Dette er betydningen 

av ”kjenn deg selv”. For det andre må dette livet ha en bestemt karakter. Et ubegrenset liv er 

ikke etterstrebelsesverdig, og det viser at man ikke har forstått hva det vil si å være menneske. 

Å leve er en aktivitet der vi selv gir form til livet. Å leve krever derfor kunnskap og innsikt. 

Denne kunnskapen gjør at vi ser forskjell på tilblivelse og væren. Et liv med form uttrykker 

noe varig, og det er formen som gjør livet godt. 

Jeg har i denne oppgaven vist at livets godhet er knyttet til hvorvidt det har form eller 

ikke. Vi tok for oss de fem punktene i lista i omvendt rekkefølge, slik at vi startet på femte 

plass, med de sanne nytelsene. Grunnen til at falske nytelser er falske, så vi, er todelt: For det 

første bidrar de ikke til en stabil likevekt, men heller til en ustabil. For det andre lurer de oss 

til å strebe etter feil livsmål. De sanne nytelsene er imidlertid av en annen art. Jeg presentere 

tre bilder på hva som knytter seg til sanne nytelser: Først å se det hvite i det grå, deretter som 

en riktig bruk av sansene, og til slutt hvordan det riktige antallet kan tre frem i et mangfold.  

På fjerde plass behandlet vi rett mening, viten og kunnskap. Rett og feil, så vi, beskrives 

i Filebos på samme måte som sant og falskt. Det som beskrives, er en forskjell mellom ’det 

som er’ og ’tilblivelse og undergang’, og dette skillet gjenspeiles i rett og feil mening, og i 

nøyaktig og unøyaktig vitenskap. Det unøyaktige er dårlige utgaver av det nøyaktige, som vi 

så eksempel på i kapittel 4.4, ved at byggfag unøyaktig representerer det som i matematikken 

er nøyaktig. Det samme forholdet mellom fullkomment og ufullkomment ble behandlet på 

tredje plass, med guddommelig og menneskelig fornuft. Det er nemlig ikke irrelevant hva vi 

streber etter: Relativ måling vil ikke føre til et godt liv. Kun rett måling kan gjøre det. 

De to øverste plassene, proporsjon på andre plass og mål på første plass, så vi var 

uttrykk for den riktige, ontologiske blandingen som et godt liv har. Andre plass presenterer 

kjennetegn ved, og karakteristikker på, dette blandingslivet vi bør strebe etter å oppnå.  Det 

viktigste godet i livet, altså summum bonum på første plass, er mål. I kapittel 7 så vi at mål er 

den røde tråden i dialogen. Vi så også at femdelingen kan leses som fem ulike bilder på mål. 

Mål kan også uttrykkes ved hjelp av idespråk, og Filebos presenterer flere forslag til hvordan 

forholdet mellom væren og tilbliven kan forstås. 

 I denne oppgaven har jeg besvart to spørsmål knyttet til det gode liv: For det første, 

hvorfor er den spesielle blandingen mellom nytelse og fornuft det beste livet for mennesker? 

For det andre, hva er det i dette livet som er godt? Spørsmålene har selvfølgelig vært 

utslagsgivende for tolkningen av svaret i den femdelte lista. I The Hitch Hiker’s Guide to the 

Galaxy ble datamaskinen som regnet ut det egentlige spørsmålet til 42, ødelagt rett før den var 
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ferdig med utregningen. Hadde datamaskinen fått regnet ferdig, kunne vi kanskje fått andre 

svar ut av Filebos’ femdelte liste over goder i livet. 

 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildet er hentet fra www.plato-dialogues.org/plato.htm 
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