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# Innledning 

Denne oppgaven skal ta for seg Platons avvisning av retorikken i dialogen Gorgias. Dette 

gjøres på bakgrunn av at ”retorikk har vært et skjellsord i 2500 år, men et fag like lenge.”1 Det 

er i Gorgias at retorikkens status som fag for første gang tas opp til diskusjon. Dette skjer for 

retorikkens del med negativt fortegn. Platon og Sokrates avviser retorikken fordi de mener 

den er innholdsløs. Den har ingen rett til å kalle seg et fag. Retorikkens fødsel som fag, 

inntreffer altså i denne forstand samtidig med dens død.  

 Oppgaven er oppdelt i tre deler og har en struktur i henhold til Aristoteles’ retoriske 

prinsipp om ”å se hvilke overtalelsesmuligheter som er aktuelle i hvert enkelt tilfelle.”2 Del en 

er en gjennomgang av Gorgias i tråd med det jeg tolker som Platons intensjoner. Jeg prøver 

på best mulig måte å fremsette og forstå Platons, og hans talerør Sokrates’, argumentasjon. 

Jeg går først igjennom de tre samtalene på en mest mulig deskriptiv måte. Deretter legger jeg 

frem Platons argumenter i mer tolkningsbasert form. I andre del gransker jeg muligheten av at 

Platon lar Sokrates selv ta i bruk retoriske grep for å avvise retorikken. Samtidig prøver jeg å 

se på hvor rettferdig deres definisjon av retorikken faktisk er. I del tre trekker jeg inn et 

alternativt syn på retorikken og setter fokus på Aristoteles’ forståelse av den. Jeg setter 

Aristoteles’ forståelse av retorikk opp mot det syn Platon og Sokrates representerer i Gorgias. 

Avslutningsvis vil jeg vise hvordan Aristoteles’ tolkning av retorikk på en god måte viser hva 

som er rettferdig i Platons kritikk av den, og hva som ikke er det. 

 

Et problem man kan møte når man leser dialogen Gorgias, er å forstå hva den egentlig 

handler om. Filosofihistorisk har Gorgias ofte blitt oppfattet som et oppgjør med en moral 

som går i retning av ”den sterkestes rett” og at ”all makt er god makt”. Dette er spesielt 

fremtredende i Sokrates’ samtale med Kallikles. Denne fordømmelsen kan betraktes som 

dialogens hovedtema, men er også sterkt knyttet til Platons fordømmelse av retorikken. 

Retorikken blir fordømt mye på grunn av sin tilknytning til denne form for moral. Dialogen 

inneholder begge tema, og jeg kommer i denne oppgaven til å behandle dem som to tema som 

hører sammen. Mye av grunnen til at retorikk kan bli oppfattet som et skjellsord er nettopp 

dens tilknytning til den forkastelige moralen, som Platon tillegger den i Gorgias. 
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1. Gjennomgang av dialogen Gorgias 

 

1.1 Samtalen med Gorgias 

Dialogen Gorgias åpner med at Sokrates møter Kallikles, som ber ham med hjem til seg for å 

møte Gorgias og høre den store retorikeren tale. Sokrates er til å begynne med bekymret for at 

Gorgias, og hans elev Polos, kommer til å tale – bedrive retorikk – i stedet for å samtale. Han 

får Gorgias til å gå med på å samtale og samtidig korte ned svarene sine til et minimum. 

Gorgias er igjennom hele dialogen svært medgjørlig og aksepterer alle begrensinger av 

samtalen som Sokrates foreslår. Sokrates begynner så utspørringen av Gorgias i kjent 

sokratisk stil. ”Eller forresten, Gorgias, si oss heller selv hva vi bør kalle deg, og hvilken 

kunst det er du forstår deg på.”3 Retorikk, svarer Gorgias, og det er en kunst som dreier seg 

om, ord fastslår han etter videre utspørring. Dette svaret godtar ikke Sokrates. Ord er vel noe 

enhver kunst benytter seg av og kan vel ikke være en kunst i seg selv. ”Men si meg så: Hva er 

den om? Hva i all verden er det de dreier seg om, disse ordene som retorikken bruker?”4 

Gorgias svarer tvetydig: ”Det største og beste i et menneskes liv, Sokrates”.5 Denne 

uklarheten utdyper Sokrates ved å hevde at det finnes mange kunster som nok vil hevde at det 

de taler om er ”det største og beste i et menneskes liv”. En lege vil si at helsa er viktigst, 

finansmann at rikdom er viktigst osv. Sokrates gjentar spørsmålet sitt: Hva handler retorikken 

om? Det kan godt hende at den er viktig, men for å vite hva det er, må vi vite hva retorikken 

selv faktisk handler om. Gorgias fastholder at retorikk ”…er virkelig det største gode”.6 

Gorgias begrunner nå denne påstanden med å vise til at han med talene sine er i stand til å 

”…øve avgjørende innflytelse både på domsmennene ved domstolene og medlemmene i rådet 

og borgerne i folkeforsamlingen – og i en hvilken som helst forsamling av politisk tilsnitt.”7 

Gorgias’ poeng er dermed at retorikeren er mektigere enn finansmannen og legen siden 

retorikeren i større grad vil få gjennomslag for sitt syn. Sokrates er nå fornøyd med Gorgias’ 

definisjon: ”Og hvis jeg ikke tar aldeles feil, mener du at retorikken er spesialist på å 

overbevise folk, og at det er det all retorisk virksomhet i hovedsak går ut på”.8 Sokrates får så 

Gorgias til å gå med på at også andre kunster skaper overbevisning og introduserer 

dikotomien viten og tro. Viten kan ikke være falsk, men det kan tro være, og Sokrates 
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�Gorgias, overs. Øivind Andersen, in Platon, Samlede verker, bd. III (Oslo, Vidarforlaget, 2006), 449a3-4. Alle 

sitater fra Gorgias er hentet fra denne utgaven.�
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plasserer – med Gorgias’ velsignelse – retorikken under det som tilhører troens diskurs. 

”Altså er tydeligvis retorikken spesialist på å skape en trosbasert og ikke kunnskapsbasert 

overbevisning om rett og galt.”9  

  Gorgias fortsetter med å hylle retorikkens makt. Han bruker en selvopplevd 

hendelse som eksempel: En mann nektet i sin tid å la seg operere av en lege selv om dette var 

livsnødvendig. Gorgias klarte ved hjelp av sine retoriske evner likevel å overtale mannen til å 

la seg operere. Altså er retorikken på mange måter mektigere enn andre vitenskaper og kan 

samtidig brukes til å fremme gode handlinger. Gorgias slår i samme utlegning fast at hvis 

enkelte bruker sin tillærte retoriske kunnskap til noe moralsk forkastelig, kan man ikke 

anklage læreren for dette. Sokrates blir her kanskje bekymret for at formen i samtalen skal gå 

tapt ettersom Gorgias nå har fremført noe som ligner en tale. Han går igjennom reglene for 

den sokratiske dialogen og forklarer hvorfor de bør fortsette å samtale, og ikke bare tale. 

”Hvorfor kommer jeg med dette? Jo, fordi jeg synes du nå sier ting som ikke stemmer særlig 

godt overens med det du tidligere sa om retorikken.”10 Sokrates bruker nå skillet mellom viten 

og tro til definitivt å skille retorikken fra fagkunnskapene. Retorikeren vet ikke mer enn legen. 

Han er bare god til å gi inntrykk av at han vet mer. Overfor en med fagkunnskap om emnet 

det er snakk om, vil retorikeren falle igjennom. ”Retorikken trenger ikke å kjenne saken selv, 

den må bare finne et eller annet overbevisningstriks som gir de uvitende inntrykk av at den 

vet mer enn de som vet.”11 Dette er Sokrates’ første triumf over retorikken. Det finnes ikke 

egentlig kunnskap i retorikken, bare en tilsynelatende kunnskap som i seg selv er falsk. For å 

understreke at dette er en alvorlig innvending mot retorikken, spør Sokrates Gorgias videre ut 

om innholdet i retorikken, altså rett og galt. Den som taler om rett og galt, må også selv ønske 

å være rettferdig. 

 

Sokrates: Men da må vel retorikeren være rettferdig – og som rettferdig ønske å handle rett? 

Gorgias: Helt klart. 

Sokrates: Altså vil retorikeren aldri ønske å gjøre urett? 

Gorgias: Åpenbart ikke.12  

 

Sokrates arresterer her Gorgias i en selvmotsigelse. Gorgias sa jo tidligere at læreren ikke 

måtte klandres dersom en av hans elever i retorikk skulle komme til å bruke sine retoriske 
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kunnskaper til umoralske handlinger. Altså kan retorikere i enkelte tilfeller ønske ikke å være 

rettferdige. 

 

1.2 Samtalen med Polos 

Sokrates har allerede hamret løs på retorikken, men i samtalen har dette vært med Gorgias’ 

samtykke. Når Gorgias nå blir tatt i en selvmotsigelse og Sokrates - Ved hunden! - skal 

undersøke saken videre - bryter Gorgias’ elev Polos inn.  Polos anklager Sokrates for å ha 

behandlet Gorgias urettferdig. Sokrates ledet Gorgias, som bare prøvde å være høflig, inn i 

denne selvmotsigelsen, hevder Polos. Sokrates ønsker Polos velkommen inn i samtalen og ber 

ham i sedvanlig stil å holde seg til samtalens regler. Han lar også Polos begynne med å stille 

spørsmål, men Polos gjennomfører dette på så svakt vis at Sokrates må legge spørsmål i 

munnen på ham: Bare Sokrates kan lede en sokratisk dialog. Det som kommer frem i den 

begynnende samtalen, er i alle fall at Sokrates ikke betrakter retorikk som en kunst. Det er ”en 

form for erfaringsbasert ferdighet” (…) ”i å frembringe en form for glede og behag”.13 

Sokrates sier nå endelig rett ut hva han synes om retorikken. Den er ”…en underavdeling av 

noe som på ingen måte er høyverdig og prisverdig,”14 nemlig av smiskingen. Han sier videre 

at retorikken er et slags skyggebilde av statsmannskunsten, men det hindrer ikke at han 

karakteriserer retorikken som noe heslig. ”Men smiskingen, den bryr seg jo ikke om hva som 

er best; den duperer de dumme med det som til enhver tid er mest behagelig, og narrer dem til 

å tro det er det som er mest verdt”.15  

  Etter en lengre utlegning fra Sokrates’ side der han forstetter å definere retorikk 

som en form for smisking, påstår Sokrates at retorikk verken er vel ansett eller kan tilby 

retorikeren virkelig makt. Polos på sin side skjønner ikke dette og viser til at en retoriker kan 

ha makt på linje med en tyrann. Sokrates er enig i at en tyrann og retoriker har makt på 

samme måte, eller rettere sagt mangler makt på samme måte: ”For de gjør praktisk talt ikke 

noe de virkelig ønsker, de bare gjør det de synes er mest fordelaktig for dem.”16 Dette mener 

Sokrates også Polos må mene, ettersom Polos selv har sagt at ”…å ha stor makt er et gode for 

den som besitter makten.”17 Sokrates skiller her mellom egennytten og moralen, og det gode 

som en høyere ide. Det er å gjøre seg selv vondt å handle på tvers av moralen. Man følger, 

som et godtehungrig barn, kroppens simple innskytelser og følger ikke det som i virkelig 
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forstand er godt. Samtalen fortsetter i samme retning og hovedpoenget for Sokrates er at 

”…når en gjør en ting med rette, så er dette det beste en kan gjøre; når en gjør noe med urette, 

er det det verste.”18 Dette leder ut i den klassiske sokratiske loven: ”det er verre å gjøre urett, 

enn å lide urett”.19 Polos går etter hvert med på at det er skammeligere, altså verre, å gjøre 

urett, enn å lide urett. Polos’ påstand om at straff er det verste som kan skje et menneske, blir 

så gjendrevet.20 Sokrates forbinder deretter straffen med det rettferdige, og får Polos til å gå 

med på at det rettferdige er skjønt. Den som får sin straff, leger de sår uretten har gjort på hans 

sjel. Dette fører til at Polos må motsi sin opprinnelige påstand. 

 

Sokrates: Av dette følger at det å gjøre urett er det nest verste som er. Det første og største av 

alle onder er å gjøre urett og ikke få sin straff. 

Polos: Det virker sånn.21  

 

”Godt! Men hvis nå jeg har rett, Polos, hva blir det da av den store nytte vi har av 

retorikken?”22, spør Sokrates. Sokrates svarer selv, og sier at man ikke har noen nytte av 

retorikken. Man skal ikke forsvare urett. Urett skal anklages og gis den straff den fortjener.  

 

1.3 Samtalen med Kallikles 

Etter dette nederlaget i samtalen for Polos bryter Kallikles inn. Det er særlig hans inntreden i 

samtalen som har fått Charles Griswold til uttale at ”(t)he quarrel between philosophy and 

rhetoric shows itself as an ugly fight in the Gorgias.”23 Samtalen hardner til og Kallikles går 

nå i en lengre tale til angrep på filosofien som Sokrates representerer, og mener filosofi ikke 

er noe for voksne praktiske mennesker. Kallikles er en stigende stjerne på den politiske 

himmelen i Athen og skjønner at måten Sokrates har ledet samtalen på så langt, er et angrep 

på ham og den gruppen mennesker han tilhører. ”For hvis du mener alvor, og hvis det faktisk 

er sant det du sier, ville ikke da menneskelivet, slik vi nå lever det, bli snudd helt på hodet? 

Og vi handler tilsynelatende i ett og alt stikk i strid med det vi burde?”24 Sokrates, på sin side, 

virker glad for at Kallikles nå bringer samtalen videre. Det er som om Sokrates har større 

respekt for Kallikles enn for sine to foregående samtalepartnere. Mange kommentatorer av 
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denne dialogen har pekt på at dette kan komme av at Platon deler Kallikles’ elitetenking og 

forakt for demokratiet og folket. Kallikles kunne vært Platon hvis han ikke hadde møtt 

Sokrates.  

  Kallikles er en slags ”rett fra levra” realpolitiker. Han sier ting rett ut. Han drar 

det berømte skillet mellom loven eller konvensjonen (nomos) og naturen (fysis). Kallikles 

mener Sokrates presset Polos inn i en konvensjonell tankegang. Kallikles selv skiller mellom 

konvensjonell moral og naturlig moral. Den konvensjonelle moralen er satt i system for de 

svake og beskytter de svake mot de sterke, enerne. Naturen derimot, lærer oss at ”det 

oppfattes nettopp som rettferdig at den overlegne hersker over den underlegne og er den som 

har mest.”25 Det er verdt å merke seg at Kallikles, den elitistiske politikeren, er den første som 

virkelig tar i bruk litt av sine retoriske evner i samtalen med Sokrates i Gorgias. Kallikles 

analyserer samtalen som har forgått opp til han kommer på banen, og mener de andre har 

misforstått definisjonen av moral. Han er den første, utenom Sokrates selvsagt, som gir en 

utvungen definisjon av et begrep. På denne måten gjør han det vanskeligere for Sokrates. Han 

omdefinerer hva som menes med at noe er bedre enn noe annet, eller hva som er best. 

Kallikles sier videre at det beste er å ha makt, og at makt er å kunne tilfredsstille alle de lyster 

man har. Makt er frihet.26 I denne sammenheng er retorikk et middel for å oppnå dette. 

Samtalen mellom Sokrates og Kallikles handler videre om å definere hva som er godt og 

behagelig, og hva som er til sjelens beste eller sjelens behag. Sokrates vil skille det gode og 

behagelige, mens Kallikles mener de er ett og det samme. Sokrates er i denne sammenheng 

også enig i at den ene sterke er flertallet overlegen, men han er absolutt ikke tilhenger av noen 

naturrett, og repliserer til denne oppdelingen fra Kallilles at flertallet ofte kan være den ene 

overlegen.  

  I siste del av samtalen er det den retorikken som utføres i folkeforsamlingen, 

som Sokrates vil til livs. Han mener de politiske talerne innynder seg hos tilhørerne for å 

oppnå noe for seg selv. Dette stemmer godt overens med Kallikles’ egen definisjon av makt 

og nytten av den. Han åpner imidlertid for at det finnes to typer politisk veltalenhet: ”For hvis 

det er to sider ved den politiske retorikken, så må jo den ene bestå i smisking og taler til folket 

som en burde skamme seg for å holde. Mens den andre altså er edel og høyverdig og går inn 

for å gjøre borgernes sjeler så gode som mulig; derfor bestreber den seg på å si det som er best 

uansett om det er ubehagelig eller behagelig for tilhøreren å høre.”27 Den siste type retorikk 
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mener Sokrates ikke har eksistert før nå. Det betyr at Sokrates selv er den enste som kan tilby 

rett type retorikk, men det vil også i realiteten si at rett type retorikk egentlig er filosofi. 

 

1.4 Konklusjon og sammendrag 

Gorgias avsluttes med at Kallikles trekker seg fra samtalen – uten på noen måte å ha kommet 

til enighet med Sokrates - og Sokrates selv presenterer en myte. Myten handler om at ingen 

vil unngå sin rettmessige dom etter at de er døde.  Heller ikke retorikerne, får man gå ut fra. 

 

1.4.1 For sent til festen: Doxa kontra episteme 

Dialogen Gorgias begynner med at Kallikles sier til den sent ankomne Sokrates at ”…en bør 

delta i krig og kamp, Sokrates!”28 Kallikles antyder muligens at Sokrates er feig siden han 

kommer for sent til å høre sin motstander briljere med sine talegaver. Sokrates svarer: ”Hva? 

Er vi for sent ute, ankommet post festum, som det heter?”29 Allerede her har Sokrates antydet 

sitt hovedpoeng i de kommende samtalene med Gorgias, Polos og Kallikles. Festen er over. 

Hans tre samtalepartnere er allerede retorikere eller politikere. Sokrates kan ikke ”delta i krig 

og kamp” for å omvende dem til å bli bedre mennesker. I løpet av dialogen vil Sokrates sette 

de tre til veggs, men han vil ikke klare å få deres støtte. Omvendt er det også alltid slik for 

retorikken. Den kommer alltid for sent til festen. Den kan bare spille på de følelser og 

holdninger tilskuerne allerede har, altså deres fordommer, og har ikke evnen til å skape ny 

innsikt. Retorikken taler bare til doxa30. Retorikken er ikke noe fag og har derfor ikke noen 

tilgang til virkelig kunnskap eller viten (episteme). Retorikken og retorikerne lærer ikke 

tilskuerne noe – slik et fag skal, den spiller bare på deres tro, for å bruke denne til et eller 

annet formål.. Retorikken er ikke med på å definere det gode eller hva som er rett eller galt, 

siden den ikke er basert på viten. Dette er definert på forhånd. Platons Sokrates søker episteme 

og har, motsatt retorikerne, noe å tilby dem som vil gå i dialog med ham. 

I Gorgias har Platon med suksess nedvurdert verdien av retorikken. I Sokrates’ 

samtale med Gorgias blir det slått fast at retorikken ikke taler en sak med viten, men er en 

kunst som dreier seg om de triks som gjør at man lettere overbeviser andre. Retorikken er 

altså i seg selv tom. Videre viser Sokrates at retorikken – hvis emne er rett og galt – ikke 

nødvendigvis taler rettferdighetens sak. Retorikken kan like godt være på den motsatte side – 

altså den urettferdige sakens side. Dette tolker Sokrates dit hen at retorikken ikke taler om hva 
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som er rett og galt – og hvis den gjør det, så skyldes det ren tilfeldighet. Rettferdighet, sannhet 

og det gode henger nøye sammen hos Sokrates. Det betyr at hvis retorikken kan tale det 

slettes sak, da er den også fullt og helt utelukket fra det gode og det rette. Det finnes ingen 

mellomting. 

   

1.4.2 Smiskende irrasjonell makt = ingen makt 

I samtalen med Polos nedvurderer Sokrates retorikken ytterligere. Siden den er tom og ikke 

taler det rettes sak, vil det ifølge Sokrates si at den taler til det slette i mennesket: Det betyr at 

retorikken smisker. Sokrates tar så et oppgjør med det som var hovedbudskapet i Gorgias’ og 

Polos’ hyllest til retorikken, nemlig at kjennskap til retorikk gir retorikeren stor makt og 

frihet. Den makt som retorikeren mener han har, er ikke virkelig makt, men bare 

tilsynelatende makt som taler til det slette i sjelen. Retorikkens makt sammenlignes med en 

galnings makt. Noe som skulle tilsi at Platon her fratar retorikken ethvert slektskap med 

fornuften. Den makt som retorikken utøver, taper også moralsk fordi ”det er verre å gjøre 

urett, enn å lide urett.”31 

   

1.4.3 Moral, politikk og retorikk 

Samtalen med Kallikles er av mange sett på som den mest sentrale i Gorgias. Den forklarer 

langt på vei ”…what keeps together the themes of rhetoric and morality.”32 I samtalen med 

Kallikles lar Platon Sokrates prøve seg på en litt mer utspekulert og hardfør motstander. 

Platon får frem retorikkens tilknytning til det korrumperte politiske liv i datidens Athen. 

Retorikk gir en mann som Kallikles – som tror på den sterkestes rett og at lykken er størst 

mulig tilfredsstillelse av personlige lyster – muligheten til å slå seg opp og frem i samfunnet. 

Sokrates omdefinerer lykkebegrepet til Kallikles og drar samtidig et klart skille mellom 

retorikk og filosofi. Retorikken gir mennesker som Kallikles, og alle andre som er ute etter å 

mele sin egen kake, muligheten til makt. Denne makten er, som vi har sett i samtalen med 

Polos, ikke virkelig makt, ifølge Sokrates og Platon. Den er den slettes makt og derfor slettes 

ikke makt i det hele tatt. Den virkelige makten er definert av filosofien. Det er selvkontroll og 

innsikt i det gode. Veien til det gode liv – lykken – kan ikke nås via retorikken, bare via 

filosofien. Med eksempelet Kallikles får også Platon frem sammenhengen mellom den 

”ufarlige” og medgjørlige retorikklæreren Gorgias og det vanstyrte politiske liv i polis. 
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Retorikklærerne Gorgias og Polos er kanskje ufarlige på et personlig nivå med sin ”tomme” 

veltalenhet, men dette genererer igjen farlige holdninger. Dette er en kritikk som vi den dag i 

dag kan kjenne oss igjen i: Såkalte postmodernister kan ofte bli anklaget for å stå for farlige 

relativistiske og destruktive holdninger. På vegne av det gode legges dermed det meste av 

retorikken død av Platon. Den lille rest som er igjen, forsvinner sporløst inn i filosofien. 

 

1.5 Gorgias: en overbevisende dialog 

Har Platon dermed klart å bryte ned retorikken så mye at den rettmessig forsvinner som 

dannelsesideal? Mye i Gorgias taler egentlig for det. Teksten er overbevisende i den forstand 

at den virker realistisk. Samtalene bryter ikke med Aristoteles’ poetiske troverdighetsprinsipp. 

De svarene Sokrates får fra sine samtalepartnere, er kanskje naive, som med Gorgias og 

Polos, eller tverre og overbærende som med Kallikles, og det sverter kanskje deres 

personlighet, men de er ikke usannsynlige på noen måte. ”Plato’s fairness must be recognized 

since the defenition of rhetoric the two Sophists give is not at all partial, but clear and 

correct.”33  

Det forsvar for retorikken de tre presenterer, er svært problematisk. Gorgias og Polos 

hyller retorikken for den makt og frihet den kan gi retorikeren. I den hyllesten står det 

retoriske individet frem på bekostning av samfunnet rundt. Det fremstår som et middel bare 

for makteliten, siden de er de eneste som kan ha råd til å gå i retorisk læring. Sokrates hopper 

imidlertid glatt over det argument at overbevisning ved hjelp av ordet har brakt verden 

fremover, ved å erstatte overbevisning gjennom vold. Likevel er ikke dette et poeng Gorgias 

virker spesielt interessert i å forfølge i samtalen med Sokrates. Sokrates får også stå nærmest 

uimotsagt når det gjelder påstanden om at retorikk i bunn og grunn bare er smiger. Det er bare 

når Sokrates sier at retorikken ikke har noen egentlig makt at Polos tar til motmæle. 

Retorikken fremstår altså som tom makt, og hva skal dette maktomrommet fylles av? Platon 

og Sokrates stiller sitt eget maktideal opp mot maktidealene til dels Polos, men først og fremst 

Kallikles, står for. Makt defineres av Polos og Kallikles som noe godt i seg selv, uansett hva 

den brukes til. Dette rettferdiggjør Polos ved hjelp av doxa. Det sier seg selv at det er bedre å 

ha makt og bestemme enn å være maktesløs og et offer. Kallikles rettferdiggjør makten ved 

naturretten. Det er naturen som forteller oss at de beste blant oss bør ha mer makt. Her skiller 

han seg lite fra Sokrates og Platon. Denne makten til enerne kommer dog ikke menneskeheten 

til gode. Denne makten skal bare bidra til å tilfredsstille alle lystene eneren måtte ha. Polos 
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forklaring virker rett og slett veik. Å peke på at noe sier seg selv når Sokrates påpeker at det 

faktisk er mulig at det ikke gjør det, er veldig lite overbevisende. Skal man godta Kallikles’ 

argumentasjon, må man også overta hans verdisyn. Verdisynet til Kallikles fremstår imidlertid 

som brutalt, egosentrisk og barbarisk. Makt til enerne vil jo si at makt og frihet bare tildeles et 

ekstremt mindretall. Kallikles forklarer også dårlig hva det er som rettferdiggjør at noen kan 

bli en ener. Her får Kallikles gjennomgå av Sokrates. Hvis en mann skal kunne være en ener, 

må han ha en rekke egenskaper som skiller ham fra folket. Nettopp disse egenskapene står i 

skarp kontrast til Kallikles’ egen definisjon av hva som er godt, nemlig selvtilfredsstillelse. 

Sokrates’ eget maktideal er uløselig knyttet til det gode (agathon). Skal det utøves makt, skal 

dette være god makt, og ifølge Sokrates finnes det ikke noe annet enn god makt.  

  Argumentasjonen i Gorgias er overbevisende og troverdig. Det er en tour de 

force fra Platon og Sokrates’ side. Filosofien, som med Sokrates filosofihistorisk finner seg 

selv, vinner på ”knock out” etter tre runder mot retorikken. 

 

2. Sokrates’ retorikk 

 

”…han var tilstede ved en av disse enten samtalene eller enetalene, alt etter hva man velger å kalle 

dem.” (Giacomo Leopardi) 

 

Spørsmålet er – for å fortsette boksemetaforikken – om Gorgias er en ”fixed fight”. Er det 

bildet Platon maler av retorikken rettferdig?  Det første spørsmålet man da må stille seg, er 

hvorfor dialogen Gorgias er så overbevisende. Hvis den har overbevist oss, har den kanskje 

også overtalt oss. Spørsmålet blir da: Bedriver Platon retorikk for å slå retorikken? Dette er en 

vanlig innvending mot Platons avfeining av retorikken. Den er beslektet med påpekningen av 

den paradoksale muligheten for at Platon også poetisk avfeier kunsten. 

 

2.1 En skjult konflikt 

Et spørsmål som melder seg på overordnet nivå, er hvorvidt Platon retorisk har unnlatt å 

presentere de virkelige motsetningene mellom Gorgias og hans tilhengere, og Sokrates. 

Gorgias må i Platons dialog underlegge seg dialogens form. Dette er en form som tilhører 

Platon og Sokrates’ filosofiske prosjekt. Gorgias deltar ikke på egne premisser. Dette er et 

problem fordi et møte mellom to så forskjellige verdenssyn som Gorgias og Sokrates 

representerer, nærmest er umulig. Gorgias er selv kjent for å ha avvist filosofien i ung alder. 

Hans mest kjent filosofiske tese er som følger: Ingenting eksisterer. Hvis det eksisterer noe, 
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kan det ikke erkjennes. Selv om det finnes erkjennelse, kan ikke denne erkjennelsen deles 

med andre.34 Dette står i skarp kontrast til Sokrates’ verdensoppfatning der erkjennelse ikke 

bare er mulig, men høyst nødvendig. Viten er for Sokrates innsikt i urokkelige og 

fundamentale ideer. Ideer som danner selve grunnlaget for den verden vi lever i. Sokrates 

forteller som kjent hulelignelsen der man enten er i mørke blant skyggene, eller er i solen og 

den virkelige verden. For Gorgias derimot, finnes det ikke noen fundamental viten. Alt er 

basert på sedvane og det som i praksis fungerer. Hans verdensoppfatning er fragmentarisk, og 

han kan derfor egentlig ikke arresteres i noen form selvmotsigelser. En selvmotsigelse er, i en 

fragmentarisk verdensoppfatning, bare filosofisk fiksfakseri. Den retorikk Gorgias 

representerer kontra Sokrates’ filosofiske prosjekt, er et møte mellom to dypest sett helt 

forskjellige verdensoppfatninger. I Platons Gorgias må den fragmentariske 

verdensoppfatningen overleve på den fundamentale vitens område. Her er den nødt til å bukke 

under. Denne konflikten trer aldri frem i Gorgias. Gorgias og hans tilhengere står på 

tiltalebenken i en domstol de selv umulig kan anerkjenne. Selv om det er, paradoksalt nok, 

akkurat dette Platon lar Gorgias gjøre når han sier: ”(J)eg synes du gjør dette på den helt 

riktige måte, Sokrates.”35 

 

 

2.2 Advokaten Sokrates 

  Om Sokrates gjør det helt på rette måten er det vi nå skal granske. Sokrates 

fordømmer retorikken for at den utøver makt ved å overtale ved blant annet domstolene. Ser 

man imidlertid nærmere på Sokrates egen dialogiske opptreden i Gorgias, kan den minne 

sterkt om en manipulerende advokats utspørring av vitner i en rettssak. Sokrates setter 

rammen for samtalene. Han begrenser samtalepartneres taletid ved å binde dem til samtalen 

og den sokratiske dialogen. Dette oppnår han ved for det første å indirekte spille på Gorgias’ 

– og til dels Polos’ – vennligsinnede høflighet. Gorgias og Polos ser aldri ut til å forstå at de 

selv og det de står for, er på tiltalebenken i Gorgias. De svarer Sokrates som vennligsinnede 

og naive vitner, som ikke vet at de blir manipulert av en aktor som vil ha en dømmende dom i 

en sak som handler om dem selv. Når det gjelder Kallikles, behandles han av Sokrates som 

det man i en engelskspråklig rettssal vil kalle et ”hostile witness”. Tonen mellom de to blir 

desto mer aggressiv, men Kallikles’ mentor, Gorgias, som fortsatt ikke forstår eller bryr seg 
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om at det han står for, er under angrep, får Kallikles til å akseptere samtaleformen. For det 

andre kan det virke som om Sokrates benytter seg av smiger – det som for Sokrates selv er 

den laveste form for overtalelse – for å få Gorgias til å godta hans rammer for samtalen. Etter 

at Sokrates har bedt Gorgias om å komme med kortfattede svar til spørsmålene han stiller, sier 

Gorgias: ”Det er jo også en av de tingene jeg hevder om meg selv: At ingen klarer å formulere 

seg mer kortfattet.”36  Dette spiller Sokrates straks på: ”Gi meg en oppvisning i 

kortfattethet…”.37 Gorgias presterer deretter nærmest demonstrativt å komme med bare ja- og 

nei-svar. Sokrates smigrer han tilbørlig for det: ”Ved Hera, Gorgias, jeg beundrer dine svar! 

Kortere går det ikke an å formulere seg!”38 Det er store muligheter for at Gorgias i 

begynnelsen er smigret til å tro at det ikke er retorikken som skal granskes i samtalen med 

Sokrates, men hans egne talegaver: Hans evne til å uttrykke seg kortfattet.  

 

Som en slu aktor har nå Sokrates gitt seg selv retten til å bestemme lengden på de svar han 

får, samtidig som han selv kan si så mye han vil. Dette er noe Brian Vickers påpeker i In 

defence of rhetoric: ”The method uses to establish positions is sometimes the elenchos, the 

method of ’cross-examination’ or ’refutation’ which is applied to the interlocutors’ argument, 

exposing its inadequacies until the other speaker concedes the point. But when it suits Plato, 

Socrates is allowed long speeches, although his interlocutors are criticized for the same.”39  

 

Videre viser Sokrates’ advokatpsykologi seg ved at han stadig legger ord i munnen på sine 

samtalepartnere. Dette er et poeng Vickers følger opp ved å vise at Sokrates snevrer inn 

spørsmålene han stiller i selvkonstruerte dikotomier.40 Alt kan reduseres til et enten-eller der 

samtalepartneren enten faller under kategorien god eller slett. For retorikken er det snakk om 

enten å belære tilskuerne til å bli dydige eller rettferdige, eller korrumpere tilskuerne ved å 

tilfredsstille deres basale lyster. De to dikotomiene som setter sitt preg på dialogen Gorgias, 

er tro kontra viten og kropp kontra sjel. Retorikken er slett fordi den bygger på folks 

tro(doxa/pistis) og taler til folks kroppslige lyster. Men dette er åpenbart ikke ekte dikotomier. 

Tro og viten utelukker hverandre ikke. Moderne vitenskaper er for eksempel helt utenkelige 

uten en sterk forbindelse mellom tro som empiri og viten som sann kunnskap.41 De er også to 
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måter å orientere seg på i verden, som ofte går over i hverandre. Et sokratisk episteme har 

også sine premisser man må tro på, en idéverden for eksempel. Disse premissene er Sokrates 

selv ikke villig til å diskutere. Han har rollen som aktor og trenger ikke å forsvare sine angrep. 

Et skarpt skille mellom kropp og sjel, er en enda verre dikotomi. Et slikt skille gjør mennesket 

som levende vesen umulig. Det er bare i et sokratisk tenkesett at de kan utelukke hverandre. 

For Sokrates er man enten helt uvitende eller kunnskapsrik. Enten blant skyggene eller oppe i 

solen. Et legemiddel som for eksempel åpenbart fungerer, men der man ikke har funnet noen 

forklaring på hvorfor, har altså ingen plass i Sokrates’ verden. Sokrates legger, så å si, 

sokratiske skinndikotomier i munnen på sine samtalepartnere. Han reduserer de deretter til 

ekte dikotomier, som sann og falsk lære. Platon lar samtalepartnerne heller ikke protestere 

mot denne urettferdigheten. Vickers kommenterer  Sokrates’ reduksjonisme som følger: ”The 

crime that Plato commits even more frequently is to allow Socrates to make unjustified 

assumptions: Irwin notes this on some eighty occasions.”42  

 

Terence Irwin, i sin oversettelse av Gorgias, mener at når Sokrates så taler til juryen – altså 

oss som lesere av Gorgias - om de amoralske konsekvenser retorikken har, er 

argumentasjonen hans vag og uklar. ”(L)ike many others who talk vaguely of the effects of 

moral degeneracy, Socrates does not make his diagnosis very clear, or support it with the 

evidence it needs.”43  Hvis Platon lar Sokrates advare mot retorikken på usikkert 

bevisgrunnlag, er det lett å krysse grensen mellom velbegrunnet advarsel og 

skremselspropaganda. En grense som nok ikke er ukjent for en aktor som ser det som sin rolle 

å kunne ta i bruk alle midler for å få en tiltalt dømt. I tillegg tar Sokrates i bruk retoriske triks 

som ikke engang er tillatt i rettssalen. Han svarer på spørsmål han selv stiller (den retoriske 

figuren anthypophora). Når han virkelig skal avfeie Polos og Gorgias, sier han: ”…hva blir 

det da til med den store nytten vi har av retorikken?”44 Han svarer selv etter å ha fått svar på 

helt andre spørsmål av Polos: ”Så når det gjelder å forsvare urett, enten det er en selv som 

begår den, eller foreldre eller venner eller barn eller fedreland – ja, da er retorikken til ingen 

nytte for oss, Polos.”45 
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2.3 Ikke retorikk, men dialektikk 

Viser disse retoriske sidene av Sokrates at han også egentlig er retoriker? Slik også Sokrates 

selv antyder at han selv er den eneste rettmessige retor i Athen? Nei, ville nok Platon svart. 

Sokrates bedriver ikke retorikk, men dialektikk. Dialektikk er knyttet til den form Platon gir 

nesten alle sine filosofiske verk, nemlig dialogen. Det er å undersøke et emne – finne ut hva 

noe er - ved hjelp av spørsmål og svar. Dette gjør det mulig å bryte ned sammensatte 

fenomener til deres enkelte bestanddeler og henføre enkelting til overordnede begreper. 

Dialektikken i dialogene til Platon settes i verk av Sokrates. Han styrer dialogen i form av et 

kryssforhør (elenchos) for å sjekke sannhetsverdien av forskjellige påstander.  I dialogen 

Faidros lar Platon Sokrates utdype den dialektiske metode. Dialektikk (samtalen) er aktivt å 

undersøke hva noe er. Hvis man benytter en dialektisk metode blir ikke bare en sak fremført, 

men den blir undersøkt ved at man kan stoppe opp og granske begreper og påstander 

nærmere. ”Personlig er jeg en elsker av disse oppdelinger og sammenføyninger”46, sier 

Sokrates i Faidros. Dialektikk er også overførbart til retorikk, ifølge Sokrates, men bare hvis 

det dialektiske er i forgrunnen. Sokrates understreker i Faidros at retorikk, når den utføres på 

riktig måte, er en ”dialektikkens kunst”.47 Dialektisk tale er ledsaget av kunnskap og kan 

derfor forsvare seg når den blir utspurt, samtidig som den danner et grunnlag for kunnskap 

hos publikum.48Videre lar Platon Sokrates forklare sammenhengen mellom dialog og 

dialektikk, samtidig som han viser hvordan denne erkjennelsesmetoden også skiller seg fra 

retorikken: ”Men dialogen Faidros viser også det som selve ordet ’dialektikk’ antyder, nemlig 

at en dialektisk undersøkelse prinsipielt foregår som samtale (dialogos), gjennom spørsmål og 

svar. Ikke taleren, men samtaleren er den egentlige dialektiker.”49 I Gorgias eksemplifiserer 

Platon dette ved å la de tre samtalepartnerne til Sokrates bli overkjørt. Som bare retorikere og 

overtalelsesagenter, og ikke dialektikere, har de vanskelig for å forsvare seg. 

 

2.4 Om å overtale en fagmann 

Sokratisk dialog – dialektikk – er i Gorgias inkompatibelt med retorikk. Retorikken, som selv 

ikke er noe fag, må underlegge seg den sokratiske dialogen og filosofien. At Sokrates selv til 

tider opptrer retorisk i Platons dialoger, kan Platon forsvare med at retorikken i disse tilfellene 

står til tjeneste for det eneste den rettmessig kan stå til tjeneste for, nemlig det gode og 
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filosofien. Her kunne man tatt Platon i å undergrave Sokrates’ argumentasjonsrekke fra 

samtalen med Gorgias. Gorgias hyller, som vi har sett, retorikkens gjennomslagskraft med å 

vise til en selvopplevd historie der det er retorikeren, og ikke legen, som overtaler en pasient 

til å la seg operere. For Sokrates er dette et bevis på at retorikken overtaler på grunnlag av tro 

og ikke kunnskap. En med skikkelige fagkunnskaper om et emne derimot, for eksempel en 

lege eller filosof, vil ikke la seg overtale av en retoriker på sitt fagområde. En fagmann 

trenger ikke benytte noen triks for å fremme sin sak overfor andre fagmenn. Kunnskapen kan 

blant fagmenn fremlegges uten bruk av triks. Platon og Sokrates gjør seg imidlertid skyldige i 

det samme som det de beskylder retorikken for hvis de benytter retorikkens evne til 

troverdighet, for å fremme sin egen filosofiske sak. Dette kan forsvares, som vi har sett 

ovenfor, ved at retorikken er et gode når den benyttes i det godes sak. Men dette kan bidra til 

å undergrave dialogen Gorgias ytterligere: Hvis Platon ser seg nødt til å bruke 

overtalelsestriks for å overbevise oss, da behandler han leserne av Gorgias som lesere uten 

fagkunnskap. Han undergraver dermed Gorgias som et filosofisk verk.  

 

2.5 Kampen om det gode liv 

Er Platon vel retorisk i sin avvisning av retorikken, og undergraver det Gorgias som filosofisk 

verk? Tolker man Gorgias dit hen at den er et fullstendig oppgjør med all retorisk virksomhet, 

er dette en plausibel konklusjon. Det finnes imidlertid en alternativ tolkning. Devin Stauffer 

hevder i The Unity of Plato’s Gorgias at verket først og fremst er en kamp om det gode liv. 

Platon konstruerer dialogen slik at Sokrates’ filosofiske levemåte stilles opp mot til dels 

Polos’, men spesielt Kallikles’ politiske og retoriske levemåte. Det er Sokrates’ sans for 

visdom, moderasjon og rettferdighet som settes opp mot Polos og Kallikles’ hedonisme og 

politiske korrupsjon. Dette gjøres, ifølge Stauffer, for å overbevise retorikklæreren Gorgias 

om at det finnes en bedre form for retorikk enn den han underviser i. Stauffer kaller denne 

retorikken for edel retorikk. ”Socrates ’ critique of rhetoric, I will suggest, should be 

understood as a critique only of a certain kind of rhetoric, not as a critique of rhetoric as 

such.”50 Dette er en tolkning av Gorgias som langt på vei støttes av de berømte romerske 

retorikerne Cicero og Quintillian.51 Det Platon gjør i Gorgias, er å skille mellom god og dårlig 

retorikk. Den gode retorikken er ikke filosofi, men den åpner et rom for filosofien. Platon 

bruker denne retorikken til å opphøye Sokrates til en av den vestlige sivilisasjons største 
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helter. Filosofi tar dermed del i doxa. Polos’ og Kallikles’ holdninger i Gorgias er direkte 

antifilosofiske og åpner ikke noe rom for filosofien.52  Den retorikk som alltid kommer for 

sent til festen, kan opphøyes til en retorikk som med filosofien i hånd kommer tidsnok, men 

en del av retorikkens sterke bånd til det politiske liv i bystaten, må da fjernes. Skal Athens 

borgere fortsette å oppdras som Kallikles – i tråd med eksisterende doxa – gjør retorikken i et 

slikt samfunn seg automatisk til talsmann for hedonisme. Doxa må endres for å gi plass til 

Sokrates’ levemåte, først da åpnes dørene for filosofien og en edel retorikk. 

 Stauffer innrømmer selv at en slik tolkning ikke er uproblematisk. Det er mulig at 

dialogen bare gir oss ”…a deeper appreciation of an unsolved problem.”53 Dette særlig fordi 

Sokrates gir lite direkte innsyn i sin egen levemåte i Gorgias.54 Sokrates kommer også bare 

ved én anledning med en slags redegjørelse for sammenhengen mellom visdom, moderasjon 

og rettferdighet.55 Stauffer, for å underbygge poenget sitt, ber leserne ta for seg hele Platons 

korpus for å komme frem til hans konklusjon. Den retorikken Platon går god for i Staten, er 

en svært begrenset form for retorikk. ”Den overtalelsen – og tvangen – som Platon innrømmer 

politikerne, er knyttet til en ’kongelig’ bedreviten.”56 Sokrates’ kritikk av retorikken består. 

Retorikken er ikke noen kunst eller noe fag. Stauffer er med sin løsning dermed ikke 

motbevist, men hans bidrag bidrar først og fremst til å gi ”…a deeper appreciation of an 

unsolved problem.” 

 

 

 

 

 

3. Hva er retorikk? 

 

 

Det Sokrates’ bruk av retoriske triks faktisk viser, er nok ikke at vi blir direkte lurt av Platon, 

men at vi sannsynligvis må ut av dialogen Gorgias for å danne oss et rettferdig bilde av 

retorikken. Det er gode grunner til å tro at Platon ikke har latt Gorgias, Polos og Kallikles 
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forsvare retorikken godt nok. Terence Irwin i introduksjonen og noteapparatet til sin 

oversettelse av Gorgias og – inspirert av Irwin - Brian Vickers i In defence of Rhetoric, 

påpeker flere steder der Gorgias, Polos og Kallikles kunne svart annerledes på de spørsmål de 

blir stilt av Sokrates. Svar som ville gjort dem til bedre forsvarere av retorikken og samtidig 

spart dem for ydmykende selvmotsigelser. Irwin sier for eksempel: ”Why should Gorgias 

obligingly give the answer that causes him problems?”57 Vickers sier også noe lignende: 

“Plato has deliberately withheld from them an argument that would have strengthened their 

case and weakened his own.”58 Både Irwin og Vickers gjennomfører svært gode analyser av 

Gorgias på bakgrunn av at “we need to ask whether (Plato) has done the best he could for 

each opponent.”59 At Platon lar Sokrates’ samtalepartnere godta falske dikotomier og generelt 

gir Sokrates for dårlig motstand, er for meg rett og slett slik Gorgias er konstruert. De tre 

samtalepartnerne reagerer aldri på at de blir behandlet slik av Sokrates. Jeg vil derimot gi 

Platon og Sokrates tøffere motstand enn det Gorgias, Polos og Kallikles har klart å by på. 

Hvordan står konklusjonene fra Gorgias seg mot andre definisjoner av retorikk enn Platons og 

Sokrates’ egne? 

 

3.1 Aristoteles 

Gorgias og Polos er retorikklærere og praktiserende retorikere. Kallikles er retor i kraft av sin 

rolle i politikken i Athen, men ingen av de tre er retorikkteoretikere. En med motsatte 

kvalifikasjoner sammenlignet med disse, er Aristoteles. Aristoteles var filosof og ikke 

retoriker, men i kraft av sin filosofigjerning var han en retorikkteoretiker. I boken Tanke og 

tale: Den retoriske tradisjon i Vesteuropa, lar forfatter Jørgen Fafner Aristoteles spille 

hovedrollen fordi retorikkens egentlige emne er: ”ikke fremførelseshistorie eller stilhistorie 

eller noget helt tredje, men: udviklingen af de ideer, man gennem tiderne har gjort sig om 

forholdet mellem tanke og tale, mellom erkendelse og fremstilling”.60 Retorikk av Aristoteles 

er den mest innflytelsesrike boken i retorikkfagets historie. Aristoteles tegner et ganske annet 

bilde av retorikken enn det Platon gjør i Gorgias. Å trekke inn Aristoteles i diskusjonen rundt 

Platons definisjon av retorikken, kan være svært fruktbart. I Retorikk tar Aristoteles, som var 

elev av Platon, hensyn til Platons avvisning og definisjon av retorikken. Aristoteles prøver 

ikke å ta avstand fra sin lærer, men hans holdning til retorikken er likevel svært annerledes.  
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Retorikk av Aristoteles begynner tilsynelatende i tråd med Platons karakterstikk av 

retorikken: ”Retorikken er et motstykke til dialektikken; begge dreier seg jo om ting som alle 

mennesker til en viss grad kan forstå, det kreves ingen spesielle 

spesialkunnskaper.”61Aristoteles skiller her retorikk og dialektikk fra hverandre, samtidig som 

han understreker at det finnes et sterkt slektskapsforhold. Aristoteles opphever imidlertid 

Platon og Sokrates’ dikotomi mellom retorikk, som blottet for fagkunnskaper, og dialektikk, 

som metoden for dem som taler med fagkunnskaper. ”Derfor angår da også begge deler på et 

vis alle mennesker; alle forsøker jo til en viss grad å prøve holdbarheten i et argument, eller 

selv fremsette et, og å forsvare seg eller anklage en annen.”62 Aristoteles går også Sokrates 

påstand om at retorikkens eneste oppgave er å overtale, i møte. ”Åpenbart er det da slik at 

retorikken ikke hører til ett nærmere bestemt fagfelt, men det er med den som det er med 

dialektikken, at den er nyttig. Videre er det klart at dens oppgave ikke er det å overtale, men å 

se hvilke overtalelsesmuligheter som er aktuelle i hvert tilfelle.”63 I Aristoteles øyne er altså 

retorikken universell. Det vil si at den beskjeftiger seg med fellesmenneskelige forhold. 

Retorikken er universell, men det er likevel ordets overtalende kraft (peitho) som definerer 

den. Retorikken utforsker overtalelsesmuligheter og er derfor nyttig og 

erkjennelsesfremmende. Retorikken er åpenbart nyttig fordi den gjør det mulig for den som 

kjenner den, å overtale bedre, men den er også erkjennelsesfremmende fordi Aristoteles 

knytter den til et doxa i gresk kultur: ”Efter græsk forestilling er tanke og tale et ubrydelig 

hele. Betegnelsen for denne helhed er logos, talen som udtryk for menneskelig fornuft.”64  

Hos Aristoteles har retorikken tre fremtredelsesformer: logos, ethos og pathos. Den første er 

intellektuell og de to andre defineres som emosjonelle. Det viktigste for oss er ikke 

emosjonell overtalelse, men intellektuell. Det er retorikkens mangel på fornuft og kompetanse 

som gjør at den utsettes for flengende kritikk av Sokrates i Gorgias. Aristoteles tilkjennegir 

også talerens appell til logos avgjørende verdi.  

Når retorikeren argumenterer med fornuft benytter han seg av, ifølge Aristoteles, 

enthymemer.  Han sammenligner den med dialektikken. ”Når det gjelder overtalelse gjennom 

bevis, reelle eller tilsynelatende, er det på samme måte her som i dialektikken.”65 Enthymemet 

i retorikken tilsvarer syllogismen i dialektikken. ”Når et forhold påvises (…) enten som 

absolutt regel eller for det meste, så kalles en slik slutning i dialektikken en syllogisme, i 
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retorikken et enthymem.66 Enthymemet er en retorisk slutning parallelt med syllogismen, bare 

med muligheten for færre premisser. ”Dersom en av premissene er velkjent, er det 

unødvendig å fremsette den; tilhøreren kan selv legge den til.”67 Det som i alle fall er klart av 

Aristoteles’ forståelse av retorikken, er at den er knyttet til menneskets sjelelige egenskaper – 

altså fornuften. Den kan ikke, som Sokrates gjør, sammenlignes med en gal mann. Retorikken 

kan stå på egne ben som et fag som tar for seg menneskelig potensial når det gjelder ord og 

tale. 

 

3.2 Aristoteles vs. Gorgias 

Aristoteles slår i sin Retorikk i klartekst fast at retorikken er nyttig. På denne måten imøtegår 

han Sokrates’ påstand i Gorgias om at retorikken er ubrukelig. Sokrates hevder jo i Gorgias at 

retorikken bare kan benyttes i det slettes tjeneste. De gode og rettferdige trenger ikke 

retorikken, de trenger bare å se til filosofien og det gode for råd. Sokrates nekter i Gorgias 

retorikken og retorikerne noen innsikt i rett og galt, slik de selv hevder å ha. Aristoteles 

derimot, insisterer på at retorikken også er nyttig i bestemmelsen av spørsmål om rett og galt 

fordi ”…at sannhet og rettferdighet naturlig er sterkere enn sine motsetninger, så dersom det 

blir felt dommer som er i strid med det som er tilbørlig, må dette nødvendigvis skyldes at 

sannheten og rettferdighetens talsmenn ikke er dyktige nok.”68 Med dette snur Aristoteles opp 

ned på samtalen mellom Sokrates og Kallikles. Kallikles viste til naturretten for å 

rettferdiggjøre egoistisk bruk av makt i samtalen med Sokrates. Sokrates snudde så opp ned 

på Kallikles’ argumentasjon og slo fast at en ener også etter naturretten, er en som står i 

ledtog med det rettferdige og gode. Aristoteles gir dermed Sokrates rett, men undergraver 

samtidig hans angrep på retorikken. Sannheten og rettferdigheten er så sterke at de ved hjelp 

av naturretten, vil vinne frem hvis de fremføres riktig. Retorikk styrker dermed 

rettferdigheten. 

 Aristoteles betrakter heller ikke dialektikken som den eneste rette bruk av retorikken. I 

Gorgias fremstilles dialektikeren Sokrates som den eneste rettmessige retor i Athen. 

Aristoteles ser på dialektikken og retorikken som parallelle fag. Retorikken kan i kraft av seg 

selv – som dialektikken på sin måte – argumentere for to sider av samme sak. Dette gjør den – 

i likhet med dialektikken – for å klargjøre saken; ikke nødvendigvis som utslag av kynisme og 

lav moral. Vi gjør dette ”…ikke for å gå inn for begge syn (vi skal jo ikke overtale noen til det 
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som er forkastelig), men for å få full forståelse for sakens stilling, og for å kunne imøtegå en 

annen taler som argumenterer på urettmessig vis.”69Dialektikken er dog ikke det samme for 

Aristoteles som for Platon og Sokrates. Dialektikken er et fag som hjelper til å skille og 

klargjøre en påstand. Den er ikke som for Platon synonymt med filosofi, men et fag som står 

til tjeneste for filosofien.  

  

 Sokrates sier i Gorgias at noen som har gjort urett, ikke trenger retorikken for å 

forsvare seg. De kan bare sone ved å ta sin fortjente straff.  Sokrates gjør også selv et poeng 

av ikke å forsvare seg under rettssaken mot ham selv. Aristoteles, på sin side, mener at det 

”dessuten ville være meningsløst om det var skam ikke å kunne forsvare seg med kroppen, 

men derimot ikke en skam dersom våpenet var ord. Ordets bruk er jo mer karakteristisk for 

mennesket enn kroppens.”70  

Aristoteles er også uenig i Sokrates’ påstand om at retorikken er en underavdeling av 

smisking. Aristoteles definerer derimot det å ta for mye hensyn til tilhørerne i en tale, som 

retorisk demagogi. En god taler forholder seg til saken, ikke tilhørerne. Aristoteles innrømmer 

imidlertid at retorikken kan utnyttes til slette formål. Dette er jo en av hovedinnvendingene 

mot retorikken fra Platon og Sokrates’ side. Aristoteles mener retorikken kan misbrukes, men 

det kan også andre goder og fag. 

 

Den som på urettmessig vis benytter den store makten som ligger i ordene, kan riktignok utrette 

stor skade, men dette er noe som er felles for alle goder unntatt dyden, og spesielt de nyttigste 

blant dem, som styrke, helse, rikdom og overkommando i krig. En rettmessig bruk av disse godene 

kan være til største gagn, og en urettmessig til den største skade.71 

 

I samtalen med Sokrates, ender Gorgias på standpunktet at en retoriker aldri vil ønske å gjøre 

urett.72 Aristoteles er enig med Sokrates’ konklusjon, at retorikken kan brukes til slette 

formål, men godtar ikke på dette grunnlag Sokrates’ strenge konklusjon, nemlig at retorikken 

er slett. 

Aristoteles imøtegår også Sokrates’ påstand om at retorikken er tom, bare ord og 

blottet for fagkunnskaper. Retorikken handler ikke om noe, ifølge Sokrates i Gorgias. 

Aristoteles sier:  
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La oss da si at retorikken er evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale. Dette 

er det nemlig ikke noe annet fag som har til oppgave; de andre informerer og overbeviser hvert 

innenfor sitt spesielle område, som for eksempel medisin når det gjelder sunnhet og sykdom, 

geometri når det gjelder størrelsers egenskaper, aritmetikk når det gjelder tall, og slik videre med 

de andre fag og vitenskaper.73  

 

3.3 To sider av samme sak 

Platon og Sokrates’ avfeining av retorikken i Gorgias, blir motsagt på alle viktige punkter av 

Aristoteles. Dette uten at Aristoteles direkte opponerer mot Sokrates’ filosofiske ståsted. Han 

ser Sokrates’ prosjekt som helt kompatibelt med faget retorikk. Dialektikk og retorikk er to 

sider av samme sak. Rettferdigheten, det gode og filosofien, blir også satt i høysete av 

Aristoteles. De som står beskjemmet tilbake etter at Aristoteles har fått forsvare retorikken, er 

Platons karakterer Gorgias, Polos og Kallikles. Gorgias hevder jo: ”Hva om du da den hele og 

fulle sannheten fikk vite, Sokrates: At retorikken, om jeg så må si, har tatt kommandoen over 

alle andre styrker! Lagt alle andre fag under seg!”74 Dette står i skarp kontrast til Aristoteles’ 

definisjon av retorikken som et nyttig verktøy. Sokrates’ kritikk av Gorgias er altså en 

rettmessig kritikk. Polos’ argument om at retorikken gir stor makt, vil nok ikke Aristoteles 

direkte si seg uenig i, men at retorikk gir makt, er ikke et forsvar for retorikken. Det bidrar til 

å gjøre retorikken til et maktverktøy på linje med vold og undertrykkelse. Aristoteles kan nok 

her stille seg bak Sokrates påstand om at slik makt ikke er virkelig makt. Selv om Aristoteles 

nok vil ta avstand fra Sokrates påstand om at det ikke finnes virkelige maktkonflikter. 

Kallikles mener naturretten gir den sterke rett til å bruke retorikken til å skaffe seg 

makt. Her er i alle fall retorikken et verktøy, men det er fortsatt ikke et ekte forsvar for den. 

Det rettferdige og gode forsvinner ut av retorikken, når den ene og alene er et maktverktøy, og 

dermed forsvinner også retorikkens mulighet til å ha status som fag. Man kan på bakgrunn av 

dette støtte Sokrates’ harde kritikk av sine tre samtalepartnere. Problemet er bare at når 

Sokrates rettmessig avfeier deres dårlige forsvar for retorikken, forsvinner den virkelige 

retorikken ut med badevannet.  

Det er vanskelig å si i hvilken grad Platon er klar over dette. Det er mye som taler for 

at Platon gir et svært karikert bilde av retorikken, for å fremme egen filosofi og Sokrates’ 

dialektikk. Om Platon egentlig kunne gått inn for Aristoteles’ forståelse av retorikken, er et 

mye diskutert og vanskelig spørsmål. Den moralfilosofi som Platon lar Sokrates stå for i sine 
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tidlige dialoger, er blant de strengeste i filosofihistorien. Det at Aristoteles i det hele tatt 

innrømmer at retorikken kan brukes i det slettes tjeneste, kan være nok til å diskvalifisere den 

som et verktøy for erkjennelsen. Aristoteles har, som vi har sett, gode grunner for denne 

innrømmelsen, men med tanke på Sokrates’ standhaftighet, er det lite trolig at Sokrates ville 

gått god for retorikken under enhver omstendighet. Et dialogisk møte mellom Sokrates og 

Aristoteles med retorikk som tema, hadde i lys av dette vært vel verdt å oppleve. Det som 

imidlertid står igjen etter denne analysen, er at Aristoteles’ forsvar for retorikken er mer 

overbevisende enn Platon og Sokrates’ avfeining av den i Gorgias. 

 

 

- Avslutning 

 

Platon og Sokrates avfeier med rette Gorgias, Polos og Kallikles i Gorgias. Denne 

avfeiningen skjer på Platon og Sokrates’ egne premisser, men det undergraver likevel ikke 

denne avfeiningen. Den er filosofisk holdbar selv om fremstillingen av Gorgias og hans 

tilhengere åpenbart er kunstig. Det Platon og Sokrates imidlertid avviser er en tidlig form for 

retorikk. En retorikk som enda ikke har funnet seg selv som fag, altså sin rette form. Platon og 

Sokrates’ kritikk står seg imidlertid dårlig mot Aristoteles’ filosofiske rehabilitering av faget 

retorikk. Retorikkhistorisk sett kan man si at retorikken finner seg selv i og med Aristoteles, 

og at tidlige retorikere som Gorgias må regnes som før-retorikere eller før-aristoteliske, slik 

også filosofer før Sokrates kalles førsokratiske. Platons bidrag til retorikkhistorien er at han 

med sin kritikk får retorikken til å besinne seg og forbedre seg. Gorgias’ skeptiske filosofiske 

tese kan dermed sies å være omgjort til dette: Noe eksisterer. Hvis noe eksisterer, kan det også 

erkjennes. Denne erkjennelsen kan meddeles andre. Også via retorikken. 

- Til slutt vil jeg gjenfortelle en historie forlagsredaktøren og forfatteren Jean Paulhan 

fortalte, da han skulle forklare hvorfor så mange var skeptiske til retorikken. En dame 

hadde en iguana. Hun var av den oppfatningen at denne iguanaen var både treg, lat 

og stygg. Dette mente hun så sterkt at hun at hun inkorporerte denne erkjennelsen inn 

i dagligtalen: Oh, du er litt av en iguana, kunne hun si for å understreke at noen var 

late. Jeg har imidlertid vært på Madagaskar og sett slike iguanaer. De er faktisk 

ekstremt kjappe og arbeidsomme. Ja, så kjappe at man ofte ikke ser hvor vakre de 

også er. Men damen hadde likevel et poeng. Den iguanaen hun hadde var utstoppet. 
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