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Platons dydspolitikk 

 

 

Antikkens dydspolitikk tar utgangspunkt i to grunnleggende ideer: (1) Staten har en 

plikt til å gagne sine borgere ved å fremme deres lykke, eller eudaimonia og (2) den 

viktigste komponenten i eudaimonia er dyd, eller aretê – dette er et grunnleggende 

prinsipp i dydsetikken. Derfor er statens oppgave å fremme borgernes dyd.1 Dyder 

forstås her som sjelens gode evner og karaktertrekk, for eksempel moderasjon, 

rettferdighet, mot og visdom.2 De grunnleggende prinsippene for dydspolitikk er 

selvsagt meget paternalistiske og virker fjernt fra moderne, liberale politiske idealer 

om frihet fra statens inngripen i enkeltmenneskets liv. Moderne mennesker er mer 

vant til ideen om at staten gir alle frihet til å forfølge sin egen lykke og er skeptiske til 

ideen om at staten skal spille en aktiv rolle i å forme denne lykken. For de gamle 

greske tenkerne representerer deres oppfatning av statens rolle et ideal, men ikke en 

beskrivelse av faktiske stater. Den gode staten gagner sine borgere ved å gjøre dem til 

gode mennesker og å sørge for at de fører gode liv. I Platons Staten og Lovene og i 

Aristoteles’ Politikken er mye oppmerksomhet viet moralsk eller etisk dannelse av 

innbyggerne. Dette aspektet ved antikkens politikk blir ofte drøftet som et eget tema 

separat fra de «egentlige» politiske spørsmålene om maktfordeling og utforming av 

lov, men en slik tilnærming undervurderer hvor sentralt dyd står i statens struktur og 

rettferdiggjørelse. Jeg ville heller hevde at i lys av dydspolitiske premisser er staten et 

dannelsesprosjekt heller enn en maktutøvelse. 

Spørsmålet jeg vil undersøke i denne artikkelen, er om dette dydspolitiske 

prinsippet kan spores tilbake til, eller stammer fra, et mer generelt prinsipp, som 

påstår at den som er god, gagner andre. Jeg vil gripe an dette spørsmålet ved å 

undersøke i hvilken grad Platon mener at en persons besittelse av dyd nødvendigvis 

innebærer at vedkommende fremmer andres dyd. I mitt forsøk på å argumentere 

bekreftende på dette spørsmålet vil jeg undersøke passasjer fra tre av Platons dialoger 

                                                        
1 For en oversikt over antikkens politiske filosofi, se Christopher Rowe og Malcolm Schofield (red.), 

The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought. Cambridge: Cambridge University 

Press 2005; Ryan K. Balot, Greek Political Thought. Oxford: Blackwell 2006. 
2 For en oversikt over hva dyd er ifølge antikkens filosofer, se kap. 2 i Julia Annas, The Morality of 

Happiness. Oxford: Oxford University Press 1993. 
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som alle tar opp spørsmål om hva som er rollen til den gode eller dydige person i 

vedkommendes by eller polis: Forsvarstalen, Gorgias og Staten.3 Jeg vil bruke 

Forsvarstalen for å formulere disse hovedpåstandene og undersøke om jeg finner 

belegg for dem i Gorgias og Staten. Strategien min åpner for to viktige innvendinger: 

For det første er det vanlig i Platon-forskning å tilskrive Platon tre ulike perioder i 

hans politisk filosofi: en tidlig «sokratisk» periode (med Kriton og Gorgias), en mer 

utopisk mellomperiode (med Staten og Statsmannen) og en mer pessimistisk sein 

periode (med Lovene), slik at mitt forslag om å se Gorgias og Staten under ett 

umiddelbart kan virke feilslått.4 Innvendingen kan spisses ved å legge til at Gorgias 

og Staten er veldig ulike på mange filosofiske punkter, og det kan virke som om de 

har helt forskjellige forståelser av hva det vi si å drive politikk. Jeg innrømmer at det 

er mye som er forskjellig, men jeg mener likevel at strategien min kan være fruktbar 

nettopp fordi den kan hjelpe til å klargjøre hvordan og hvorfor dialogene er 

forskjellige, hvis jeg har rett i at de deler grunnleggende prinsipper.5 For det andre 

kan min fremgangsmåte virke problematisk i og med at den innebærer at jeg må klare 

å tolke tre komplekse, vanskelige og innholdsrike filosofiske tekster i løpet av en 

artikkel. Jeg er nødt til å løsrive passasjer fra deres kontekster og analysere dem uten 

å ta hensyn til dialogen som helhet eller det dramatiske spillet mellom Sokrates og 

hans samtalepartnere. Jeg innrømmer at dette er problematisk og at det ville vært 

bedre og grundigere å kunne ta alt i betraktning.6 Jeg tar en risiko, men jeg synes at 

                                                        
3 Kriton, Statsmannen og Lovene er også meget relevante platonske tekster for mitt tema, men jeg vil 

ikke forholde meg til dem i denne artikkelen. Et mer helhetlig bilde av Platons dydspolitikk ville 

selvfølgelig ta disse i betraktning. For et eksempel på et helhetlig bilde, se Malcolm Schofield, Plato. 

Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press 2006. 
4 Oppfatningen om at Platon gikk gjennom tre perioder i sin filosofiske karriere, er utbredt og et 

kjernepunkt i tilnærmingen til Platon som kalles «developmentalism». Dette gjenspeiles i forskning på 

Platons politiske filosofi ved at periodene blir diskutert hver for seg og at problemer i en tidligere 

periode forventes å skulle forklare utvikling i en senere periode. Se for eksempel hvordan Platon er 

drøftet i Rowe og Schofield, The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought. Den 

motsatte tilnærmingen, som heter «unitarianism», var ganske utbredt tidlig på 1900-tallet, men har nå 

få tilhengere: Se Paul Shorey, The Unity of Plato’s Thought. Chicago: University of Chicago Press 

1903; Christopher Rowe, Plato and the Art of Philosophical Writing. Cambridge: Cambridge 

University Press 2007. Jeg tar ikke stilling til disse større spørsmålene om Platon-fortolkning her, men 

min tilnærming i denne artikkelen kan beskrives som en slags moderat «unitarianism», som prøver å se 

Platons tanke under ett, samtidig som jeg er klar over forskjellene som eksisterer mellom dialogene 
5 Da jeg presenterte dette på en konferanse for kollegaer i antikkens filosofi, forsvarte jeg prosjektet 

som et slags tolkningseksperiment. 
6 Spørsmålet om metode i Platon-fortolkningen har nesten alltid vært et vanskelig tema. Gjennom mye 

av 1900-tallet dominerte to generelle metoder som var totalt adskilt fra hverandre: en som fokuserte 

eksklusivt på argumentene, deres tolkning og analyse, og en som fokuserte på dialogenes mer 

dramatiske elementer. Men i det siste 20 årene har disse tilnærmingene nærmet seg hverandre en god 

del, og nå finnes det ganske stor enighet om at man bør ta begge deler i betraktning i en fullstendig 

fortolkning. For en oversikt over debatten, se James C. Klagge og Nicholas D. Smith (red.), Methods of 
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risikoen er verdt det for et slikt prosjekt, som prøver å trekke hovedlinjene i Platons 

politiske filosofi. 

Min hypotese er at det dydspolitiske prinsippet kan ses som en følge av en 

sokratisk forpliktelse til å forbedre sine medborgere, og prinsippet kan delvis 

forklares av påstander om hva det vil si å være god og om hva slags aktivitet som må 

tilskrives det guddommelige. Platon mener at det gode er vesensmessig knyttet til det 

gagnlige, slik at ideen om en ikke-gagnlig god person er ulogisk. (En vesensmessig 

sannhet er noe som nødvendigvis følger fra en tings vesen eller essens.) Videre er det 

viktig for Platon at gud, eller det guddommelige, bare er god og gagnlig. Gud kan 

ikke skade andre, gitt sin natur, slik at gud eller det guddommelige kan brukes som et 

forbilde for den dydig handlende. Dette grepet er også ganske omstridt, siden det 

finnes stor uenighet blant forskere om hvorvidt vi skal ta det Sokrates sier om gud og 

det guddommelige, alvorlig i det hele tatt. Mange mener, for eksempel, at historien 

om oraklet i Forsvarstalen er ironisk og at hans myter om døden er historier hvor 

hovedbudskapet er moralen om livet og hvor alt annet kan ignoreres.7 De tre 

påstandene som jeg vil forsvare på Platons vegne, er dermed de følgende. 

 

1. Det gode er vesensmessig knyttet til det gagnlige. 

2. Et godt, eller dydig, menneske sikter mot å gagne andre i den grad 

vedkommende kan. 

3. Det eneste som virkelig gagner andre, er å gjøre dem mer dydige. 

 

Selv om jeg mener å finne belegg for disse i de tre dialogene, er det ikke 

ukontroversielt å tilskrive dem Platon. Noen forskere vil særlig stusse over 

formuleringen av punkt 2, siden Platon oftest er tolket som en psykologisk egoist, 

som mener at alle ønsker og streber etter det gode for seg selv.8 Punkt 3 impliserer at 

Platon støtter tesen om at dyd er tilstrekkelig for lykke, noe som veldig mange 

                                                                                                                                                               
Interpreting Plato and His Dialogues. Oxford Studies in Ancient Philosophy, Supplementary Volume. 

Oxford: Clarendon Press 1992; Gerald A. Press (red.), Who Speaks for Plato? Studies in Platonic 

Anonymity. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000. Jeg mener at man trenger forskjellige 

fortolkningsverktøy til forskjellige typer tolkningsmål, og for mitt prosjekt, som prøver å gripe et stort 

tema i en nokså kort artikkel, er det naturlig å fokusere mer på argumentene og mindre på detaljene i 

den dramatiske konteksten. Hadde dette vært en bok, ville jeg kunne gi en mer helhetlig tolkning.   
7 For henvendelser til sekundærlitteratur, se not 15 og 17 nedenfor. 
8 Se, for eksempel, Rowe, Plato and the Art of Philosophical Writing, 26. 
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forskere ville si seg uenig i.9 Før jeg begynner, er det på sin plass med noen 

forbehold. For det første, når jeg sier at dyd innebærer å sikte mot å gagne andre, antar 

jeg at suksess avhenger av hvordan forsøket blir tatt imot av de andre. Det betyr at 

ingen dydig person kan garantere for at den andre blir gagnet. For det andre mener jeg 

ikke å påstå at det å sikte på å gagne andre utelukker å være til nytte for seg selv 

samtidig, siden dyd er et fellesgode. For det tredje er det trolig flere grader av dyd, 

slik at en dydig person ikke nødvendigvis er fullt ut dydig eller dydig på maksimalt 

vis.10 

 

Sokrates sin guddommelige oppgave i Forsvarstalen 

I Platons Forsvarstalen møter Sokrates to anklager: ugudelighet og fordervelse av 

ungdommen.11 Hans forsvarstale argumenterer kraftig for at sannheten om livet hans 

er den stikk motsatte. For det første har Sokrates viet hele sitt liv til en guddommelig 

oppgave – det han mener guden Apollon har befalt ham. For det andre er kjernen i 

hans oppgave å forbedre sine medborgere ved å gjøre dem i stand til å forstå at de 

mangler kunnskap om dyd og at slik kunnskap er det eneste som vil føre til et lykkelig 

liv. 

Sokrates hevder å ha det han kaller «menneske-visdom» (20d8).12 Ved å 

sammenligne seg selv med en politiker beskriver Sokrates denne visdommen på 

følgende måte: 

 

Jeg er riktignok visere enn denne mannen. Kanskje vet ingen av oss noe til 

gagns, men i sin uvidenhet innbilder han seg å vite noe, mens jeg hverken vet 

noe eller innbilder meg å vite noe. Det ser altså ut til at jeg er ganske lite grann 

visere enn han, nettopp ved dette at jeg ikke innbilder meg å vite det jeg ikke 

vet. (21d2-8) 

                                                        
9 Se, for eksempel, Naomi Reshotko, Socratic Virtue. Making the Best of the Neither Good nor Bad. 

Cambridge: Cambridge University Press 2006. 
10 Dette forbehold er viktig for å kunne skille mellom dyden Sokrates påstås å ha i Forsvarstalen og 

Gorgias og den mer fullstendige dyden filosof-herskerne har i Staten. Begge typer er trolig mindre 

fullstendig enn guds dyd.  
11 For en oversikt over Forsvarstalen og dens tolkninger, se Thomas S. Brickhouse og Nicholas D. 

Smith, Socrates on Trial. Princeton, NJ: Princeton University Press 1989; Thomas S. Brickhouse og 

Nicholas D. Smith, Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Trial of Socrates. New York: 

Routledge 2004. 
12 Oversettelsene av Platon er gjengitt fra Samlede verker. Oslo: Vidarforlaget 1999–2008. 

Forsvarstalen er her oversatt av Leiv Amundsen. Gorgias er oversatt av Øivind Andersen. Staten er 

oversatt av Henning Mørland. Jeg har gjort noen små forandringer til disse og notert dem i notene. 
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Vi kan tenke på Sokrates’ menneskelige visdom som en slags dyd, det vil si en type 

etisk kunnskap. Den er annerledes og mindre verdt enn den typen kunnskap han 

mener å ikke ha. Det er imidlertid klart at Sokrates synes at å ha menneskelig visdom 

er bedre enn å mangle den (21d, 22c, 22e), og at manglende selvinnsikt er et stort og 

utbredt problem. Videre hevder han at den slags uvitenhet som kjennetegner hans 

medborgere, er etisk kritikkverdig: «Det må vel være en uvidenhet å skamme seg 

over: å innbilde seg å vite noe man ikke vet» (29b). Selv om man kanskje nøler med å 

kalle Sokrates for fullt ut dydig, kan man trygt si at han er i en bedre stilling etisk sett 

enn sine medborgere, det vil si at han er dydigere enn dem. Noen kunne kanskje 

innvende at det ville vært bedre å si om Sokrates at han er i bedre stand til å utvikle 

dyd, men at siden dyd krever etisk visdom og Sokrates benekter at han har det, er det 

misvisende å si at han er dydigere enn andre. Jeg mener imidlertid at sokratisk visdom 

må regnes som etisk kunnskap, slik at selv-forståelse er en viktig del av dyd. 

Sokrates mener at hans typiske aktivitet, det å gå rundt og utfordre de som 

synes å være kloke, gagner hans medborgere, selv om hans tilbakevisninger – den 

berømte sokratiske elenchos – oppleves som smertefull, forvirrende og 

desorienterende: 

 

Men hvem vet, kanskje blir dere rasende, som søvnige når de blir vekket av en 

brems, og slår efter meg, dreper meg i tankeløshet, efter Anytos’ påstand. Så 

vil dere fortsette å sove hele resten av livet om da ikke Gud forbarmer seg 

over dere og sender dere en annen vekker. [...] [J]eg har henvendt meg som en 

far eller eldre bror til hver enkelt av dere, med ord til hver enkelt om at han må 

sørge for og bry seg om dyd. (31a3–b5)13  

 

Sokrates er en gave til byen fordi han setter sine medborgere i en bedre posisjon med 

hensyn til dyd. Han gjør dette på tre relaterte måter. Han tilbakeviser deres usanne 

oppfatninger om dyd, han befrir dem for deres pretensjoner om å være dydige og vise, 

og han overtaler dem til å bry seg om dyd: 

 

                                                        
13 Jeg har redigert Amundsens oversettelse på slutten for å få frem at Sokrates snakker om dyd, aretê. 
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Og jeg tror at aldri er en større lykke blitt dere i denne by til del enn dette mitt 

virke i Guds tjeneste. All min gjerning består jo i å gå omkring og prøve å få 

dere, unge og eldre, til å innse at det ikke først og fremst gjelder å tenke på 

kroppens behov og penger og eiendom og gjøre slikt vesen av dette, men først 

og fremst å sørge for sjelen, at den kan bli så god som mulig. (30a6–b2) 

 

Som Sokrates selv sier, gode mennesker «gagner andre» (25c9),14 og i og med at 

Sokrates forsøker å gagne sine medborgere, oppfører han seg på en måte som er 

typisk for gode mennesker. Påstanden om at gode mennesker gagner andre, er 

formulert som en kategorisk påstand som følger av det godes natur, og det virker som 

Sokrates antar at alle vil være enige i den. Å gagne andre mennesker betyr for 

Sokrates «å gjøre [dem] til bedre mennesker» (24d3), «å forbedre dem» (24e5, 25a7), 

og å gjøre dem til «bra og dyktige mennesker» (25a9). Man kan si at det både er et 

refleksivt og et rekursivt element ved gagnet. Det er refleksivt fordi ved å forbedre 

andre, utøver man dyd og forsterker dermed sin egen dyd. Det er rekursivt siden det å 

gjøre andre gode setter dem i stand til å gjøre atter andre gode, og så videre. Blir det 

da en runddans for og henimot dyd? Ja, men det er ikke nødvendigvis et problem. 

Hvis dyd virkelig er den eneste komponenten i lykke, betyr å besitte dyd å leve et 

lykkelig liv. Det er jo det alle vil ha. Det finnes også en lignende runddans i Platons 

Faidros, hvor det å skrive filosofi er beskrevet som å plante frø i andres sjeler slik at 

de kan følge i ens filosofiske fotspor. 

Sokrates forklarer sin opprinnelige motivasjon for å påta seg denne oppgaven 

som et svar på beskjeden fra oraklet i Delphi og som en måte å ære Apollon, oraklets 

gud. Han forteller at en av hans venner spurte oraklet om det fantes noen klokere enn 

Sokrates og oraklet svarte at «ingen var visere» (21a7).15 Siden han visste at han 

manglet visdom, var Sokrates så forbauset over svaret at han begynte å oppsøke vise 

menn for å finne et moteksempel til oraklets proklamasjon. Da han ikke fant noen vise 

mennesker, skjønte han endelig at gudens budskap handlet mer generelt om 

                                                        
14 Eller «andre vil ha gagn av» gode mennesker, som det er formulert i Amundsens oversettelse. 
15 Det er omstridt hvorvidt historien bør tas alvorlig og hvor viktig dette er i Sokrates’ liv. Noen mener 

at dette er et eksempel på humor og ironi, se A. E. Taylor, Plato. The Man and his Work. Cleveland: 

Meridian Books 1956, 160. Andre ser på dette som Platons ikke helt vellykkede forsøk på å forklare 

Sokrates’ oppførsel: Se R. M. Hackforth, The Composition of Plato’s Apology. Cambridge: Cambridge 

University Press 1933, 101–104. Jeg slutter meg til dem som tar oraklets budskap som viktig for 

Sokrates: Brickhouse og Smith, Socrates on Trial, 88–100; C. D. C. Reeve, Socrates in the Apology. 

Indianapolis, IN: Hackett 1989, 21–28.   
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menneskelig visdom og uvitenhet og ikke så mye om Sokrates personlig. Sokrates 

lærte om menneskets natur, og dermed mer om sin egen natur, fra oraklet. Sokrates 

karakteriserer sitt gagn til sine medborgere slik: 

 

Derfor er det jeg fremdeles går omkring og forsker og undersøker efter 

Gudens anvisning hver gang jeg mener at det er en av borgerne eller blant de 

fremmede her i byen som er vis. Og når jeg finner at dette ikke er tilfelle, 

kommer jeg Guden til hjelp og beviser at vedkommende ikke er vis. (23b4–7) 

 

Denne oppførselen er både gudelig, siden han tjener Apollon, og gagnlig, siden han 

befrir medborgerne for deres usanne pretensjoner om visdom og samtidig gir dem 

muligheten til å erstatte menneskelig uvitenhet med menneskelig visdom. Flere 

kommentatorer har bemerket Apollons viktige rolle i Sokrates’ oppdrag, men jeg vil 

gjerne trekke frem parallellen mellom Apollons guddommelige budskap og hvordan 

oraklet gagner Sokrates på den ene side og Sokrates’ budskap og hvordan han gagner 

medborgerne på den andre. Det kan sies at han i en viss forstand imiterer guden, 

samtidig som han fremmer gudens budskap. 

En siste bemerkning før jeg forlater Forsvarstalen: Sokrates holder seg 

eksplisitt borte fra det vi kan kalle ordinært politisk engasjement av to grunner. For 

det første hevder han at han har ikke «leilighet til å sysle noe nevneverdig med 

offentlige saker» (23b8–9) på grunn av sin forpliktelse til sitt guddommelig oppdrag. 

For det andre påstår han at et slikt forsøk ville ha vært totalt mislykket uansett: 

«Dersom jeg tidlig hadde begynt å befatte meg med politikk, hadde det forlengst vært 

ute med meg, og jeg hadde hverken vært til nytte for dere eller for meg selv» (31d6–

e1). For Sokrates er vanlig politisk handling ikke det rette verktøyet for å forbedre 

medborgere, i hvert fall under de politiske betingelsene som finnes i det demokratiske 

Athen. Den politiske situasjonen setter tydelige begrensninger for både hvordan og i 

hvilken grad en dydig handlende kan gagne eller være til nytte for andre. Dialogen 

slutter med at Sokrates blir funnet skyldig og dømt til døden, noe som gjør hans 

beskrivelse av hvordan det ville vært for ham å engasjere seg i politikken, enda mer 

troverdig. Slutten viser også at selv om Sokrates sikter mot å forbedre sine 

medborgere, er det ingen garanti at han får det til. 

 For å oppsummere så har jeg gitt tekstlig belegg for at Sokrates både fremmer 

i sin tale og eksemplifiserer gjennom sitt liv de tre påstandene jeg nevnte 
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innledningsvis: Det gode er vesensmessig knyttet til det gagnlige; et godt, eller dydig, 

menneske sikter mot å gagne andre; og det eneste virkelige gagn for andre er å gjøre 

dem mer dydige. Videre har vi sett tre måter man etisk kan forbedre andre på: ved å 

avvise usanne oppfatninger om dyd, ved å fjerne innbilt visdom og dyd og ved å 

overtale andre til å bry seg om dyd som det viktigste målet i livet. For å ta disse 

strategiene i bruk er Sokrates’ menneskelige visdom tilstrekkelig, fordi han veileder 

sine medmennesker slik at de også kan oppnå menneskelig visdom. Det vil si at han 

ikke er i stand til å gjøre dem mer dydige enn han selv er. For de fleste av Sokrates’ 

samtalepartnere vil denne visdommen likevel innebære en omorientering av hele 

livets retning. Sokrates’ menneskelige visdom består av innsikt i menneskets natur og 

sann oppfatning om at dyden er veien til lykke, i tillegg til hans evne til å argumentere 

og se logiske sammenhenger mellom etiske påstander. 

 

Sokrates sin politiske kunst i Gorgias  

I Gorgias har Sokrates tre samtaler som tiltar både i lengde og bitterhet. Den første 

samtalen, med retorikeren Gorgias (449a–461b), handler hovedsakelig om retorikkens 

natur og dens politiske nytte. Men de andre to samtalene, med Gorgias’ studenter 

Polos (461b–481b) og Kallikles (481b–522e), handler om dypere spørsmål om det 

som kjennetegner det gode menneskelivet. Kort sagt roser Sokrates’ motstandere det 

politiske livet og fremmer tyrannen som et forbilde for lykke, fordi han har 

ubegrenset makt og ubegrenset begjær, og tilfredsstilt begjær er det som er verdt å 

strebe etter. Sokrates, derimot, fremmer det filosofiske livet som et ideal, et liv som 

søker kunnskap og minimerer begjærets rolle. Videre hevder han at dette livet er det 

som virkelig er politisk, ved at det virkelig gagner andre. 

I Gorgias ser vi at Sokrates tar opp liknende synspunkter som dem vi fant i 

Forsvarstalen, bortsett fra at Sokrates her omdefinerer det politiske og selv hevder å 

besitte den politiske kunsten (techne). Som i Forsvarstalen benekter Sokrates at han 

har etisk kunnskap, samtidig som han også synes å være i en bedre posisjon enn alle 

andre med hensyn til dyd og å være i stand til å hjelpe andre til å bli mer dydige. 

Sokrates støtter påstander om sin etiske overlegenhet ved å vise til to trekk ved seg 

selv. Han sier det han anser for å være best for sine medborgere (selv om det kanskje 

gjør vondt å høre) og mest sannsynlig sant, og han er dyktig i etisk argumentasjon, det 

vil si i argumenter om dyd: 
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At det opplagt er slik, vil jeg påstå at vi allerede tidligere i samtalen vår har 

fastslått og stadfestet med argumenter av jern og stål, om jeg får lov å bruke 

litt sterke ord. Jeg synes i hvert fall det. Og hvis ikke du – eller noen med enda 

friskere pågangsmot! – klarer å tilbakevise argumentene mine, så er det rett og 

slett ikke mulig å ha noen annen velbegrunnet mening om dette enn den jeg 

her gir uttrykk for. Jeg sier som jeg alltid gjør: At jeg ikke vet hvordan det 

forholder seg med dette, men at jeg aldri noensinne har truffet noen som er i 

stand til å hevde noe annet uten å bli til latter. (508e6–509a7) 

 

Selv om vi ikke vil tilskrive fullkommen dyd til Sokrates, synes det fremdeles klart at 

han er dydigere enn noen andre han har møtt. Det etiske kravet som står på spill i 

ovennevnte sitat, er at det er bedre å lide enn begå urettferdighet, og Sokrates’ poeng 

er ikke at han vet at det er sant, men at alle argumentene han har hørt og diskusjonene 

han har deltatt i, indikerer at det er sant. Videre har alle tilbakevisninger av den 

omvendte påstanden – at det er bedre å begå enn å lide urettferdighet – lyktes. 

Sokrates ser seg selv som til stort gagn for innbyggerne gjennom sin utøvelse 

av det han kaller den politiske kunsten: 

 

Jeg tror jeg er blant de få athenere, for ikke å si den eneste, i alle fall den 

eneste nålevende athener, som utøver den sanne statsmannskunst og virkelig 

handler politisk. For det jeg sier, sier jeg ikke for å glede dem jeg snakker 

med, men med tanke på hva som er best for dem; ikke mest behagelig. 

(521d6–e1) 

 

Sokrates kontrasterer konsekvent det å strebe etter det som er godt eller best med det å 

strebe etter nytelse eller begjær; det første målet forbedrer både en selv og andre 

moralsk, mens det andre skader moralsk.16 Tenk på hva han sier om god retorikk:  

 

                                                        
16 For en tydelig forklaring av begrensninger ved Sokrates’ praksis, som skyldes hans mangel på 

virkelig visdom, se J. Clerk Shaw, «Socrates and the True Political Craft», i Classical Philology 106, 

2011. Det er mange som finner en viss pessimisme i Gorgias når det gjelder samtalepartnernes evne til 

å forandre mening og verdier selv etter at Sokrates har tilbakevist dem: Se George Klosko, «The 

Insufficiency of Reason in Plato’s Gorgias», i Western Political Quarterly 36, 1983; Dominic Scott, 

«Platonic Pessimism and Moral Education», i Oxford Studies in Ancient Philosophy 17, 1999; Franco 

V. Trivigno, «Paratragedy in Plato’s Gorgias», i Oxford Studies in Ancient Philosophy 36, 2009.     
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[Den gode slags politisk retorikk er altså] 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 behagelig eller ubehagelig for tilhørerne å høre.  

(503a7–9) 

 

Sokrates ser en nær sammenheng mellom å forsvare og angripe visse typer etiske 

påstander, på den ene side, og å gjøre andre godt på den annen side. Selv om det å 

tilbakevise enkelte påstander om dyd, som for eksempel at det er bedre å begå enn å 

lide urett, vil være smertefullt for samtalepartnerne, siden ingen liker å innrømme at 

de tar feil, vil det gjøre dem bedre, siden de vil være litt nærmere dyd enn de var før. 

Dette vil også bidra til å omdirigere deres lyster mot det som virkelig er ønskelig: 

 

Men det å avlede begjærene og ikke slippe dem til, ved å overtale og tvinge 

borgerne til slikt som ville gjør dem bedre […] [D]et er jo bare den oppgaven 

som påhviler en god borger. (517b5–c2) 

 

I tillegg kan man også se for seg at Sokrates gagner sitt publikum når han viser at 

kjente og prominente figurerer som Gorgias og Protagoras ikke vet hva de snakker 

om, fordi publikum da ikke lenger tror at samtalepartneren er en vis mann som kan 

følges og stoles på for etisk innsikt. Vi kan nå legge dette poenget til vår liste over 

måter å etisk forbedre andre på. I tillegg til å tilbakevise usanne oppfatninger om dyd, 

befri folk for visdomspretensjoner og å overtale dem til å bry seg om dyd, omdirigerer 

Sokrates sine medborgeres lyster og svekker tiltrekningskraften til uberettigede 

autoriteter på dyd, både anerkjente lærere, som Gorgias, og anerkjente etiske 

eksempler, som tyrannen. 

Det er også klart at Sokrates mener at dyd er det eneste gode som er verdt å 

strebe etter. Dermed er det å gjøre folk dydigere den riktige måten å ta vare på og 

være til nytte for statens innbyggere: 

 

Og da bør vi vel forsøke å behandle byen og borgerne slik at vi gjør borgerne 

så gode som mulig? For uten at dette skjer, det fant vi jo ut for litt siden, så 

nytter det ikke å øve andre velgjerninger mot dem; nei, dette går bare hvis de 

har et edelt og godt sinnelag, de som skal motta større pengesummer eller få 

lederansvar eller tildeles en eller annen maktposisjon. (513e5–514a3) 
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Her synes Sokrates igjen å appellere til en vesensmessig sannhet: En som er god vil 

være til nytte for eller gagne andre. I så fall vil den gode borgeren forbedre sine 

medborgere (515c–d, 517c). 

Jeg foreslår at vi forstår Sokrates’ guddommelige oppdrag, beskrevet i 

Forsvarstalen, som identisk med hans politiske kunst som beskrevet i Gorgias. Han 

sikter mot det samme målet, moralsk forbedring, og bruker de samme midlene, 

tilbakevisning, omdirigering av mål, osv. Det guddommelige har imidlertid en annen 

rolle i Gorgias. Mot slutten av dialogen forteller Sokrates en myte, om hvordan de 

døde i det hinsidige står foran guddommelige dommere som dømmer livene de har 

levd (523a–527a).17 Fratatt alle distraherende markører på status og rikdom – de 

tingene som påvirker menneskelige dommere – blir folk dømt utelukkende på 

grunnlag av sine sjeler. De ondes sjeler er forvrengte og stygge og blir straffet hardt 

for det, mens de dydiges sjeler er rene og fine og dermed blir belønnet. Myten kan 

leses som et direkte svar til Kallikles, som tidligere anklaget Sokrates for å ha kastet 

bort livet sitt på filosofi. Ifølge Kallikles står Sokrates i fare for å bli anklaget av 

hvilken som helst ondsinnet borger og dømt til døden fordi Sokrates ikke har mestret 

retorikk og dermed er totalt maktesløs i retten foran dommere (486a–d). 

Distinksjonen mellom sokratisk og tradisjonell politikk kan sammenlignes med den 

mellom de guddommelige og tradisjonelle domstolene. Sokrates’ utøvelse forbereder 

hans medborgere på å møte dommerne etter døden, selv om dommen i dette livet 

kanskje blir hard. Dette legitimerer Sokrates’ egen måte å leve på i tillegg til hans mål 

i forhold til medborgerne. I Gorgias får det guddommelige en viktig, om noe 

annerledes, rolle i Sokrates’ liv. Det guddommelige støtter og bekrefter Sokrates’ liv, 

siden Sokrates dømmer sine medborgeres dyd og deres oppfatninger om dyd på en 

måte som stemmer overens med den guddommelige domstolens dommer. Videre 

leder domstolen i livet etter døden til den samme type etiske forbedring som Sokrates 

har som mål i dette livet: 

 

                                                        
17 Mytens funksjon i Gorgias er omstridt: Se Julia Annas, «Plato’s Myths of Judgment», i Phronesis 

27, 1982; Alessandra Fussi, «The Myth of the Last Judgment in the Gorgias», i Review of Metaphysics 

54, 2001; Daniel C. Russell, «Misunderstanding the Myth in the Gorgias», i Southern Journal of 

Philosophy 39, 2001. For min egen mer fullstendige fortolkning av mytens rolle, se Trivigno, 

«Paratragedy in Plato’s Gorgias», 85–87. 
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Hvis det straffes rett og riktig, skal enhver som lider enten forbedres selv og 

dermed ha personlig gavn av straffen, eller han skal tjene som et skrekkens 

eksempel for andre som forbedrer seg av frykt for å få samme behandling som 

de ser at han må gjennomgå. Bare mennesker som ikke har feilet verre enn at 

det lar seg bøte på, er i stand til å nyttiggjøre seg den straffen som rammer 

dem – den være seg fra guder eller fra mennesker. Og til og med de oppnår jo 

denne nytteeffekten bare gjennom smerte og lidelse, her så vel som i Hades; 

urettferdighet lar seg ikke fordrive på annet vis. (525b1–c1) 

 

Ved å forårsake smerte gjennom elenchos har Sokrates som mål å rense sine 

samtalepartnere for urettferdighet og gjøre dem bedre,18 akkurat som smerten ved 

guddommelig straff tar sikte på å gjøre de urettferdige bedre. Sokrates’ politiske kunst 

synes derfor å være en imitasjon av det guddommelige. 

I sum finner vi i Gorgias videre belegg for mine tre sentrale påstander om 

godhet, dyd og gagn, og dette passer fint sammen med det vi finner i Forsvarstalen. 

Videre har vi sett at Platon lar Sokrates artikulere to nye strategier for etisk 

forbedring: å omdirigere og moderere lyster og begjær og å svekke tiltrekningskraften 

til illegitime autoriteter på dyd – de som urettmessig påstår å være eksperter på dyd. 

Til slutt har vi sett nok et eksempel på hvordan Sokrates’ egen politisk utøvelse er 

inspirert, og en slags imitasjon, av en guddommelig modell. Sokrates’ politiske kunst 

er tilstrekkelig til å forbedre medborgerne, men igjen ser det ut som om Sokrates bare 

kan oppdra andre til sitt eget nivå og ikke videre. Utøvelsen av den politiske kunsten 

synes også å være begrenset til én medborger om gangen, men den er nødvendig i en 

stat som ikke er god og som ikke er i stand til å gagne sine borgere. I Staten derimot 

finner vi en god stat som er ledet av vise og dydige herskere. 

 

Filosof-herskere i Staten 

I Staten lar Platon sine rollefigurer beskrive en ideell stat – Kallipolis eller «vakker 

by» – der samfunnet deles opp i tre klasser: herskere, voktere og produsenter.19 Hver 

                                                        
18 For rollen skam kan spille i prosessen, se Richard McKim, «Shame and Truth in Plato’s Gorgias», i 

Charles L. Griswold (red.), Platonic Writings, Platonic Readings- New York: Routledge 1988; Jessica 

Moss, «The Doctor and the Pastry Chef: Pleasure and Persuasion in Plato’s Gorgias», i Ancient 

Philosophy 27, 2007. 
19 Sekundærlitteraturen om Staten er uoversiktlig, men disse kan gi en viss orientering: Julia Annas, An 

Introduction to Plato’s Republic. Oxford: Oxford University Press 1981; C. D. C. Reeve, Philosopher-

Kings. The Argument of Plato’s Republic. Princeton: Princeton University Press 1988; G. R. F. Ferrari, 



 

13 

gruppe har sin spesielle rolle å spille i byen, og de skal ikke blande seg i hverandres 

oppgaver. Staten er organisert rundt tre radikale politiske forslag: (1) Menn og 

kvinner blir likestilt, som innebærer å sidestille deres evner til å herske (451d–457c); 

(2) den tradisjonelle kjernefamilien avskaffes for herskerne og vokterne, og 

reproduksjon blir underlagt politisk kontroll for å sikre at de beste borgerne får barn 

med hverandre (457c–466d); (3) filosofene skal styre, siden de har både visdom og 

praktisk erfaring, for å sikre at borgerne blir så lykkelige som mulig og at byen som 

helhet vil være lykkelig (472a–475c). Sokrates forsvarer den nærmest selvmotsigende 

påstanden om at de som minst ønsker å herske, er best egnet til å herske. Han 

forklarer at de som ønsker å herske, vanligvis er på jakt etter makt, status og 

økonomiske fordeler, og dermed ikke streber etter å gagne andre borgere eller byen 

som helhet, mens filosofer, som foretrekker å bruke tiden sin til kontemplasjon, har 

kunnskap som vil gjøre dem i stand til å gagne byen som helhet. 

I både Forsvarstalen og Gorgias virker ett aspekt ved Platons politikk relativt 

moderne, da det er helt opp til Sokrates’ samtalepartnere om de vil velge dyd som mål 

i livet eller velge å strebe etter rikdom, berømmelse og makt. I Staten derimot er det 

lett å tenke seg at Platons politikk skaper en totalitær stat med lite frihet og hvor alt 

styres ovenfra. Jeg skal ikke her ta stilling til spørsmålet om Platons Kallipolis er 

ment som et mulig og ønsket politisk mål eller som et nyttig tankeeksperiment, som 

ikke bør prøves i virkeligheten.20 Dette er fordi jeg er mest opptatt av å avdekke 

prinsippene som former staten og ikke hvorvidt vi burde etablere en slik stat. I 

Kallipolis skjer etisk dannelse gjennom et pedagogisk opplegg hvor alt innhold er 

forhåndsbestemt ned til den minste detalj og hvor borgerne synes å være passive i sin 

egen utdanning. Dette er ikke fullstendig ulikt Gorgias’ avvisning av tradisjonell 

politikk, men snarere en enda mer radikal endring av den politiske arena. De 

grunnleggende prinsippene som styrer Platons prosjekt i Staten, er de samme som i 

Forsvarstalen og Gorgias. Det som er ulikt, er omfanget av og størrelsen på midlene 

som brukes for å gjøre borgerne dydigere. 

I Kallipolis er filosof-herskerne de eneste menneskene som er fullstendig 

dydige. De har kunnskap om former eller ideer (eidos eller idea; de to begrepene 

                                                                                                                                                               
The Cambridge Companion to Plato’s Republic. Cambridge: Cambridge University Press 2007; Mark 

L. McPherran, Plato’s Republic. A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University Press 2010. 
20 Dette er en viktig debatt innenfor Platon-forskningen. Se, for eksempel, Julia Annas, Platonic Ethics, 

Old and New. Ithaca: Cornell University Press 1999. Noen forskere mener at Platons egentlige budskap 

er en slags advarsel mot utopiske stater som Kallipolis: Se Leo Strauss, The City and Man. Chicago: 

University of Chicago Press 1964.  
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brukes om hverandre av Platon), de rene og ideelt forståelige enhetene som forårsaker 

og forklarer hvorfor deres motparter i den fysiske verden er som de er og som 

samtidig er de rette gjenstandene for kunnskap. Herskerne besitter kunnskap om den 

høyeste av alle former, nemlig det godes idé: 

 

For du har ofte hørt at det høyeste man kan ha kunnskap om, er det godes idé: 

Først ved den får det rettferdige og alt annet verd og nytte. Du vet nok at det er 

den jeg vil nå tale om, og at jeg dessuten vil si at vi ikke har noen klar 

kunnskap om den. Men du vet at uten denne kunnskap gavner all mulig annen 

kunnskap oss ikke det minste, likeså lite som å eie noe dersom vi ikke eier det 

gode. Eller tror du at vi har noe gavn av å eie alt mulig, men ikke noe som er 

godt? (505a7–b2) 

 

Merk at Sokrates tilskriver det gode både en kausal rolle – det gode i seg selv gagner 

andre – og en epistemisk rolle, siden gagn ikke kan oppnås uten kunnskap om det 

gode.21 Herskerne vil ha fullstendig visdom nettopp ved å besitte kunnskap om det 

gode, og det er denne visdommen som kvalifiserer dem til å være herskere i byen. 

Som herskere er deres hovedoppgave å gagne innbyggerne ved å gjøre dem dydigere 

og å gjøre hele byen så lykkelig som mulig (419a–421c, 519e). Det er hovedsakelig to 

måter herskerne gir borgerne en moralsk utdanning på. For det første, gjennom 

lovene, særlig (men ikke eksklusivt, se 425d–e, 427b–d) lovene som utformer og 

opprettholder dannelsesprogrammet som er rettet mot borgernes dyd: «Det senere liv 

vil nok […] følge de baner som oppdragelsen har slått inn på […] Og sluttresultatet 

skulle vi vel si alltid blir [et menneske] som er utpreget godt eller utpreget slett» 

(425b–c). Gjennom utdanningen vil borgerne utvikle de riktige preferanser og 

aversjoner og de rette etiske oppfatningene, og de vil være på vei til å bli gode og 

dydige borgere: 

 

I rettferdig harme over alt slikt skal han prise det edle, glede seg over det, 

oppta det i sin sjel og suge sin næring av det og selv bli edel og god. Det slette 

skal han med rette kritisere og hate helt fra barndommen av – allerede før han 

                                                        
21 For en samling av artikler om hva det gode er, se Douglas Cairns, Fritz-Gregor Herrmann og Terry 

Penner (red.), Pursuing the Good. Ethics and Metaphysics in Plato’s Republic. Edinburgh: University 

of Edinburgh Press 2007. 
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forstår hvorfor han gjør det. Når han så får den rette innsikt, skal han hilse 

denne innsikt velkommen fordi den ligner tilstanden i hans egen, riktig 

oppdratte sjel. (401e3–402a4)22 

 

For det andre skal herskerne også være juridiske dommere (433e), og de vil da 

håndheve lovene og foreskrive de nødvendige rettsmidlene og straffene. Når borgerne 

opptrer i strid med prinsippene i byen, må herskerne finne ut hvilken straff som vil 

bidra til å reformere dem. Når det er tvister mellom borgere om kontrakter eller andre 

avtaler, vil herskerne bestemme en rettferdig og rettmessig løsning. Rettssystemet er 

dermed også helt klart rettet mot å gjøre borgerne dydigere. 

I diskusjonen om de gode og riktige fortellingene om gudene i bok III 

insisterer Sokrates på at guder er gode og må fremstilles slik. I den sammenhengen 

hevder Sokrates at godhet er vesensmessig knyttet til gagn: «det gode er gavnlig» 

(379b11); det er «årsaken til lykke» (379b13); og faktisk er det årsaken «bare til 

lykke» (379b15–6). Han gjør det for å bevise at mange tradisjonelle fortellinger om 

guder må være feil, siden de fremstiller guder som forårsaker ulykke og skade. Dette 

kan ikke stemme – siden gudene er gode, følger det at de bare kan gagne andre. Siden 

gudene er forbilder for mennesker, er det viktig at historiene fremstiller dem som de 

virkelig er, det vil si dydige og gode. Etter at Sokrates introduserer formene, er det de 

som står for det guddommelige, og Zeus og de olympiske gudene er på en måte 

erstattet av formen til det gode og de andre formene. Det blir da det godes form som 

er gagnlig og som forårsaker ikke bare gagn, men også alle vilkårene som muliggjør 

gagn generelt: 

 

[Det godes idé] er årsaken til alt som er rett og edelt i noe. I den synlige 

verden frembringer den lyset og lysets herre, i tankeverdenen meddeler den 

selv som herre sannhet og fornuft. Den som vil handle med fornuft enten i sitt 

private liv eller som statsmann, må ha lært denne idé å kjenne. (517c2–5)23 

 

Det mest guddommelige i Platons univers er helt klart det godes idé, og i tillegg til 

sine epistemiske og metafysiske roller spiller det gode uten tvil en paradigmatisk rolle 

                                                        
22 Jeg har endret første setning i oversettelsen for å tydeliggjøre at Sokrates snakker om et kalos (edelt 

eller vakkert) og agathos (godt) menneske.   
23 Jeg har endret første setning i oversettelsen for å fremheve at Sokrates snakker om det gode som en 

aitia, eller årsak. 
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for filosof-herskerne. Ved å utøve sin gagnlige funksjon, å gjøre andre gode, imiterer 

herskerne det godes form, som også er årsaken til godhet i andre, mindre gode ting.24 

Siden herskerne også får tilbringe en del av sine liv atskilt fra andre, viet 

kontemplasjon, imiterer filosof-herskerne også formen av det gode qua form, siden 

alle former er adskilte fra det fysiske og eksisterer for seg selv. Ved å veksle mellom 

det teoretiske, kontemplative livet og det politiske livet, viet til å gagne andre, klarer 

herskerne i sin tur å imitere både det godes selvstendighet og dets gagnlige innsats i 

verden. Men i motsetning til det gode kan ikke filosof-herskerne gjøre begge deler 

samtidig. Det virker allerede klart at den dydige herskeren vil gagne borgerne ved å 

gjøre dem dydigere og at godhet er vesensmessig forbundet med gagn, så det ser ut 

som det i Staten finnes tydelig belegg for mine tre påstander. 

Imidlertid er muligens det som motiverer filosofene til å herske, problematisk 

for to av mine hovedpåstander: Sokrates påstår at filosof-herskerne må tvinges til å 

styre og at de helst vil være for seg selv slik at de kan fokusere på kontemplasjon av 

ideene (519d–521b).25 Dette kaster noe tvil over min første påstand, siden det virker 

som om vi har et moteksempel til ideen at det finnes en tett sammenheng mellom 

godhet og gagn. Dette kaster også noe tvil over min andre påstand, siden det ser ut 

som de som er mest dydige, ikke vil ha noe med de andre å gjøre i det hele tatt, langt 

mindre å gagne dem ved å gjøre dem dydigere. For å forklare: I hulelignelsen (514a–

521b) er herskernes utdannelse portrettert som en opplysningsprosess, hvor de først er 

frigjort fra sine lenker, som står for avhengighet av bilder og persepsjon, og så blir 

ledet opp og ut av hulen av en lærer, som står for dannelsesprosessen, og endelig 

kommer ut av hulen til en verden av ren kunnskap, hvor formene er. Etter mye 

egeninnsats der ute oppnår de til slutt kunnskap om det gode. Hvorfor sier Sokrates at 

filosof-herskerne nærmest må tvinges til å vende tilbake til hulen, «til å ta vare på de 

andre og til å våke over dem» (520a8–9)?26 

Jeg har ikke som mål å gi en fullstendig analyse her. Mitt mer beskjedne mål 

er heller å vise hvordan denne passasjen kan forstås slik at det overensstemmer med 

mine hovedpåstander. Når det gjelder punkt 1, synes jeg at det ikke er spesielt 

                                                        
24 Se Richard Kraut, «The Defense of Justice in Plato’s Republic», i Richard Kraut (red.), The 

Cambridge Companion to Plato. Cambridge: Cambridge University Press 1992. 
25 Dette problemet har blitt viet mye oppmerksomhet i sekundærlitteraturen. For en grundig analyse av 

problemstillingen og en god oversikt over debatten, se Eric Brown, «Justice and Compulsion for 

Plato’s Philosopher-Rulers», i Ancient Philosophy 20, 2000.   
26 Jeg har erstattet Mørlands «bekymre seg» med «ta vare på», siden jeg mener at sistnevnte bedre 

reflekterer betydningen av epimeleisthai. 
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vanskelig. Punkt 1 sier ingenting om vilje eller motivasjon. Det som er godt, 

forårsaker bare gagn i møte med andre og skader dem aldri. Det godes idé, for 

eksempel, forårsaker bare gagn og aldri skade, uten å ha noen ønsker eller intensjoner 

overfor andre. Punkt 2 er vanskeligere siden et godt menneske skal «sikte på å gagne 

de andre i den grad vedkommende kan». Hvordan kan det stemme overens med 

herskernes uvilje? For det første kan det påpekes at det å sikte på å gagne andre ikke 

nødvendigvis betyr at man må oppsøke et ubegrenset antall personer for å gagne dem. 

Man kan heller sikte på å gagne de andre man faktisk kommer i kontakt med. For det 

andre bør man ikke overdrive herskernes uvilje. Det er tross alt ved å appellere til 

herskernes dyder, særlig rettferdighet, at Sokrates viser hvorfor herskerne likevel er 

motivert til å styre.27 Sokrates forestiller seg en dialog med disse motvillige 

herskerne, og det første han gjør, er å appellere til deres rettskaffenhet og 

rettferdighetssans: 

 

Men dere har vi latt vokse opp til beste både for dere selv og staten som 

dronninger i bikubene: Derfor har dere fått en bedre og mer fullkommen 

oppdragelse enn de andre og er blitt bedre i stand til å utføre to oppgaver. 

Enhver av dere bør derfor, når hans tur kommer, stige ned til de andres bolig 

[…] (520b5–c2) 

 

Det er rettferdig at de vender tilbake til hulen for å ta sin tur som herskere, fordi dette 

er noe de skylder byen som oppdro dem og fordi å styre er oppgaven de er spesielt 

egnet til. Siden herskere er rettferdige og dydige, vil appellen til rettferdighet overtale 

dem, selv om de ville foretrekke å leve utenfor hulen blant formene: «Det vi krever, er 

rettferdig, og det er jo rettferdige mennesker vi krever det av» (520e1).28 Selv om 

herskerne ikke vil styre, blir de overtalt til å gjøre det fordi det er herskernes jobb å 

styre, og det er rettferdig at de gjør det.29 For det tredje er det uklart hva det vil si for 

filosofene å forbli utenfor hulen i forhold til metaforen. Det er sannsynlig at de 

veileder de andre som også er utenfor hulen, men ikke ennå har sett det godes idé. 

Hvis det er riktig, så klarer de å gagne andre begge steder, slik at det aldri er slik at de 

                                                        
27 Ifølge Brown, «Justice and Compulsion for Plato’s Philosopher-Rulers», 9–10, er det også viktig at 

rettferdighet krever at herskerne adlyder lovene i Kallipolis. 
28 Jeg har erstattet Mørlands «menn» med «mennesker» siden dette selvfølgelig også gjelder kvinnelige 

herskere. 
29 Dette er i tråd med prinsippet om spesialisering etablert i bok II og definisjonen av rettferdighet i bok 

IV, som innebærer at «enhver har og gjør det som tilkommer ham» (433e12–434a1; cp. 443b–444a). 
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ikke gagner andre. Da blir deres uvilje til å gå tilbake ikke til en uvilje mot å gagne, 

men en preferanse for å gagne på en mer intellektuell måte. 

Filosofene velger altså å regjere fordi de er rettferdige og fordi de imiterer det 

godes idé. Hvis dette er riktig, har jeg trolig nok støtte til å fastslå at Staten 

underbygger mine tre kjernepåstander og at dialogen i hvert fall stemmer overens med 

en god del av de religiøse og politiske prosjektene i Forsvarstalen og Gorgias. I 

Staten har vi et fullstendig statsapparat, men etter min mening representerer det 

likevel fortsatt ikke tradisjonell politikk, fordi det politikk tradisjonelt handler om, 

kampen om makt, er underordnet målene til den gode personen, hovedsakelig å gagne 

andre. Det som trolig skaper mest vanskeligheter for Platon i Staten, er påstanden om 

at de som minst ønsker å herske, er best egnet til å herske. Hvorfor sier Sokrates det? 

En mulig grunn til det er knyttet til det dramatiske spillet mellom Sokrates og 

hans samtalepartnere. Sokrates snakker med Glaukon, som har politiske ambisjoner, 

men også er veldig positivt innstilt til filosofi. Sokrates vil trolig få ham til å velge 

filosofi over politikk, men det er viktig at Glaukon gjør det av de riktige grunnene. 

Hvis han velger filosofi fordi han gjerne vil herske, som en tyrann, så har han 

misforstått fullstendig. Dette kan være en grunn til at Sokrates legger overdreven vekt 

på filosofherskernes motvilje: Han vil understreke for Glaukon at det ikke er makt 

som motiverer dem. En annen grunn er den radikale motsetningen mellom filosofi og 

politikk med hensyn til verdien av makt og det politiske livet. I bok VII spør Sokrates: 

«Kjenner du noe annet liv som forakter politisk makt, enn livet til den sanne filosof?» 

(521b1–2). Den virkelig gode vil kun herske hvis det er «et liv for dine statsledere 

som er dem mer dyrebart enn et liv i makt» (520e4–521a2), det vil si bare hvis de 

ikke foretrekker politisk makt. Hvorfor skulle det være slik? Bare i stater som er 

organisert rundt borgernes faktiske gagn, vil det politiske livet være akseptabelt for 

den fullstendig gode eller dydige. På en måte blir staten altså til en politisk versjon av 

den dydige personen, som sikter henimot andres gode og til og med klarer å gagne 

sine borgere. Men filosofen vil ikke direkte ønske seg politisk styre, siden hun ser ned 

på politisk heder og belønning. Hun foretrekker å forske og tenke heller enn å drive et 

statsapparat eller tjene som dommer. Ved at staten styres av en rekke herskere, som 

styrer på omgang, og som ivrer etter å vende seg bort fra makt og tilbake til 

intellektuelle aktiviteter, så vil staten kunne avverge borgerkrig og politiske 

maktkamper og samtidig opprettholde sin ideelle enhet (520d). Dette er det aller 

viktigste for statens stabilitet. I bok IX nøler Sokrates med å påstå at det ville vært 
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mulig å etablere Kallipolis, men han anbefaler sterkt at alle som bryr seg om sjelens 

tilstand, unngår politisk engasjement fordi jakten på makt er skadelig for sjelen 

(592a–b).   

 

Konklusjon 

I denne artikkelen har jeg forsøkt å bidra til en dypere forståelse av opprinnelsen til 

prinsippene som motiverer antikkens dydspolitikk. I tillegg til å vise hvordan Platon 

fremstiller forholdet mellom besittelse av dyd og etisk forbedring av andre, har jeg 

gitt et mer utfyllende bilde av de forskjellige måtene man kan være og bli gjort mer 

dydig på. Vi kan, som en oppsummering, liste opp ti strategier for etisk forbedring 

som jeg har funnet i de tre dialogene: 

 

1. Utvikle sanne oppfatninger om ens eget dydsnivå  

2. Korrigere usanne oppfatninger om ens eget dydsnivå  

3. Strebe mot mål som faktisk er gode, som f.eks. dyd  

4. Ikke strebe etter upassende mål, som ikke egentlig er gode  

5. Utvikle gode og dydige evner  

6. Korrigere upassende eller lastefulle evner  

7. Utvikle sanne oppfatninger om det gode generelt  

8. Korrigere usanne oppfatninger om det gode generelt  

9. Finne riktige dydige rollemodeller for det gode liv  

10. Avvise upassende eller lastefulle rollemodeller for det gode liv  

 

Alle disse strategiene fremmes i minst to av dialogene jeg har diskutert, men det er 

klart at Kallipolis har flere og større ressurser enn Sokrates’ Athen for å avverge 

utviklingen av lastefulle oppfatninger og evner og for å forme dydige oppfatninger og 

evner. Hvis vi for argumentets skyld forutsetter at alle i staten har sanne meninger om 

dyd og riktige strategier for å oppnå dyd, vil den generelle håndhevelsen av disse 

strategiene føre til et større gagn for borgerne enn noe Sokrates noensinne kunne gjøre 

alene. Det som virket moderne med den sokratiske modellen, er individets valgfrihet 

og den aktive rollen individet har i sin egen dannelse, men fra dydspolitikkens 

perspektiv er dette nettopp å fremheve frihet som et alternativt ideal på bekostning av 

vårt egentlige gode, som er dyd. 
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Jeg håper å ha vist at de tre påstandene jeg begynte med, er blitt bekreftet. Det 

understrekes imidlertid at det å være til nytte for andre ikke utelukker å samtidig være 

til nytte for seg selv.30 Man gagner også seg selv når man gagner andre både direkte, 

fordi å utøve ens egen dyd er å leve et godt og lykkelig liv, og indirekte, siden etisk 

forbedring av andre gjør staten bedre også for en selv. 

                                                        
30 Se Julia Annas, «Virtue Ethics and the Charge of Egoism», i Paul Bloom (red.), Morality and Self-

Interest. Oxford: Oxford University Press 2007. 


