SORG, LIDENSKAPENS PRIS?
OM DET STOISKE FØLELSESLIV

Da jeg skulle skrive bacheloroppgave om stoisisme, tipset filosofiprofessor Eyjólfur Kjalar Emilsson (UiO)
om et problem med det stoiske livssynet. Problemet gjaldt forholdet mellom stoisk sinnsro og følelser.
Stoisk sinnsro virker urealistisk, fordi den synes å kreve en emosjonell uforstyrrethet, ja, til og med følelsesløshet. Dette essayet utforsker det stoiske følelseslivet, særlig med henblikk på sorg. Essayets spørsmål
blir da: Er det stoisk å føle sorg når de nære dør?

Av Emil Faugli

Stoisk lykke
rdtaket «det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det», uttrykker stoikernes lykkeoppskrift:
Lykken avhenger utelukkende av det som er helt under vår
kontroll, nemlig vår indre holdning. Vi kan ikke kontrollere ytre ting og hendelser, derfor er de irrelevante når det
kommer til oppnåelse av lykke. Å leve slik gir en indre ro
– en stoisk ro – uansett hva skjebnen gir og tar oss. Stoisk
sinnsro ser lykkebringende ut på papiret, men i det levde
liv virker den uoppnåelig. I de øyeblikkene livet faller fra
hverandre, virker det urealistisk å fastholde at ytre ting er
likegyldige for lykken.
Dødsfall demonstrerer hvor uholdbar den stoiske livsfilosofi synes å være. Skjebnens gang er utenfor vår kontroll, og dermed må andres dødsfall være likegyldig hva
vår egen lykke angår. Skulle man få beskjed om sin sønns
dødsfall, for eksempel, anbefaler Cicero en fattet bemerkning: «I was already aware that I have begotten a mortal»
(Sitert i Nussbaum 1994, 363).1 I samme uforstyrrede stil
råder Epiktet oss til å erstatte kone og barn slik vi erstatter
en knust favorittkopp (Enchiridion, 3).
Et slikt livsideal anklages for å være både uoppnåelig
og uønskelig. De færreste makter, om de så ønsker, å forbli
uanfektet når de vi er glade i dør. Om så noen lykkes i å

O

4

opptre apatisk og sorgfritt når døden tar våre nærmeste,
blir man neppe hyllet som verken vis eller lykkelig. Den
stoiske ro virker uforenelig med å være emosjonelt investert i ytre ting, som våre nære relasjoner. Det er her det
stoiske idealmennesket avfeies som urealistisk på det beste,
umenneskelig på det verste. Eiliv Skard gir en treffende
skildring av den stereotypiske stoiker: «[F]or å bli usårbar
gjorde stoikeren sitt hjerte til en stein […] Stoikeren var
så opptatt med å bevare sin moralske fullkommenhet og
sin apati at han ble et fornemt avstandsmenneske» (Skard
1958, 127).
I dette essayet forsøker jeg å forsvare den stoiske lykkeoppskriften. Tesen er at stoisk sinnsro ikke innebærer følelsesløshet. En stoiker er intet avstandsmenneske med hjerte
av stein, slik Skard tenkte seg. Et vellykket forsvar for den
stoiske sinnsro må besvare mange spørsmål: Innebærer
stoikernes lykkeoppskrift en emosjonell avholdenhet? Kan
vi beholde både emosjonell avstand og nærhet til våre elskede? Hvilke emosjoner, hvis noen, er forenelig med å
bevare en varig stoisk ro? Innebærer lykke at vi ikke føler
sorg? Og hva blir idealresponsen når de vi er glade i dør?
Jeg ønsker å undersøke hvilke emosjoner en stoiker
opplever i møte med sine næres død. Det innebærer at
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jeg først undersøker det stoiske følelseslivs mer generelle
trekk. Det blir en forståelsesbakgrunn for å diskutere sorgen. Men aller først må «-ismen» i stoisismen forklares.
Stoisismen
I Hellenismen var filosofi en livsførsel som skulle resultere i et lykkelig – underforstått: vellykket – liv (gresk:
eudaimonia). Til det mål fantes flere filosofiskoler. Blant
skolene fantes Epikur og hans elever, Antisthenes og hans
kynisme, og Pyrrho med sin skeptisisme. Alle siktet mot
det lykkelige liv, men anbefalte forskjellige livsførsler for
å oppnå det. Omkring det fjerde århundre f.Kr. forliser
skuta til kjøpmannen Zenon fra Kition (334 – 262 f.Kr.),
og han tvinges til å oppholde seg i Athen. Der gjorde han
seg kjent med kynikerne sitt filosofiske liv. Med tiden fikk
Zenon egne tilhørere, og de samlet seg ved en stoa (gresk
for «søylegang») i Athen. Dermed var Zenon den første
stoikeren. Livsførselen gikk ut på å «leve i samsvar med
naturen», som Zenon skrev (Diogenes Laertius, 7.87).
Hva Zenon mente med natur (gresk: physis) er relevant for
deres følelsesliv, ettersom naturbegrepet oppdeler emosjonene; noen emosjoner samsvarer med vår natur, andre er
naturstridige.
Naturbegrepet
Zenon kunne sikte til 3 typer natur. Å leve i samsvar med
naturen knyttes til:
1) Vår biologiske natur, den som er felles med planter
og dyr.
2) Menneskets egenartede natur som fornuftsvesen.
3) Allnaturen, den natur som alt har til felles.
For Aristoteles bestod sjelen av tre deler: En vegetativ del,
en animalsk del, og en rasjonell del. Zenon og de tidlige
stoikerne brøt med denne tredelingen. For Zenon og de
tidlige stoikerne var derimot menneskets sjel tvers gjennom retningsdreven. Dette var ikke et blindt fremlagt premiss, men en konklusjon som fulgte av en grundig undersøkelse av emosjonene. Det er nærliggende å tro at Zenon
med «natur» mente nummer 2), menneskets artsnatur
som rasjonelle vesener. Stoikerne forstod naturen som
retningsdrevet, altså teleologisk. Akkurat som ei eikenøtt
kontinuerlig utvikler seg med henblikk på å bli et eiketre,
drives mennesket i retning av å realisere seg som rasjonelt
vesen. Det er først som eiketre at eikenøtta fungerer på
sitt beste, i samsvar med sin artsnatur. Det samme gjelder
for mennesket: Når mennesker realiserer sin artsnatur som
rasjonelt vesen, kan det leve i samsvar med sin artsnatur.
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Sannsynligvis mente Zenon også å leve i samsvar med
punkt nummer 3), allnaturen (gresk: logos) – den naturen som er felles for alt som eksisterer. Ifølge stoikerne er
denne allnaturen rasjonell. For Zenon betød det at universet er rasjonelt organisert gjennom rasjonelle prinsipper.
Verdens gang danner dermed en rasjonell orden som mennesket inngår i. Enten vi vil eller ei, blir sommer til vinter,
natt til dag, og liv til død; naturens forandringer er uunngåelige. Det danner forutsigbare mønstre, mønstre vi må
leve i samsvar med. At alt er omskiftelig og i konstant bevegelse, er ingen grunn til sorg for stoikerne. Tvert imot. Det
er grunn til å lovprise universets rasjonelle organisering.
Det kan tenkes at andre og tredje naturbegrep sier det
samme. For stoikerne impliserte et rasjonelt menneske
et rasjonelt univers. Og et rasjonelt univers impliserte et
rasjonelt menneske. Denne påstanden krever imidlertid
videre undersøkelse av temaer knyttet til stoisk teologi og
metafysikk, noe som faller utenfor essayets siktemål.
Uansett om grunnsetningen betyr at menneskenaturen
og allnaturen er identiske, innebærer den å leve i samsvar
med fornuften. Med Diogenes Laertius: «For our natures
are parts of the nature of the universe. Therefore, the goal
becomes ‘to live consistently with nature’, i.e., according
to one’s own nature and that of the universe, doing nothing which is forbidden by the common law, which is right
reason […]» (Diogenes Laertius, 7.88).
Lykken lå derfor i en rasjonell livsførsel som samsvarte
med verdens rasjonelle gang. Rasjonell livsførsel betød
ikke, som det gjerne betyr i dag, å stadig velge det mest
effektive middelet for å oppnå sine mål. I stedet betød rasjonell livsførsel å leve dydig. I antikkens Hellas hadde alle
ting et forhåndsbestemt formål. Alt hadde en natur, og
dyd var egenskaper som fikk noe til å fungere i henhold
til sin natur. For eksempel er et epletre dydig dersom det
gror sterke røtter og produserer smakfulle epler, mens en
kniv er dydig dersom den er skarp. Det ligger i epletreets
«plantenatur» å være reproduktiv. Slik er det også knivens
natur å skjære skarpe kutt. Og siden mennesket er rasjonelt av natur, er mennesker dydige når de utøver klokskap.
Det kan fortone seg intellektuelt i form av eksempelvis
logisk resonnering, eller i handling i form av modig, måteholden og rettferdig atferd. Jeg skal ikke gå videre inn på
dydene. For essayets del holder det å nevne at å være rasjonell betyr å være dydig, forstått som å kultivere/foredle
sine karakteregenskaper.
Med stoikernes natursyn i bakhodet kan vi nå fundere
over hva dette innebærer for følelseslivet. For både mennesket og kosmos er, dypest sett, rasjonelt. Det gir fornuften en ontologisk forrang: Fornuften er det styrende
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prinsippet i kosmos. Fornuften er også den ledende delen
(gresk: hēgemonikon) i mennesket. Det innebærer at emosjonene må formes av fornuften, men fornuften må ikke
bøye seg for emosjonene. Fornuften er altså overordnet
følelsene. Så kan vi spørre: Er emosjonene i konflikt med
å være lykkelig? Denne tråden skal vi forfølge etter å ha
introdusert en senere stoiker.
Epiktet
Tråden fortsetter fire århundrer etter Zenon og den tidlige
stoisismen; ut av Hellas og inn i Romerriket, der de senere
stoikerne Epiktet, Marcus Aurelius og Seneca levde. Som
med mang en person fra den gresk-romerske antikken, vet
vi lite om Epiktet. Vi vet at han ble født rundt 50-60 år
e.Kr., i det som nå er Pamukkale i Tyrkia. Han var sønn av
en slavemor, og vokste opp som slave. Senere i livet ble han
frigjort av sin herre. Selv skrev han ingen verker. Det vi
kjenner som Epiktet, er notater fra Arrianos, en av Epiktet
sine elever. Arrianos skal ha skrevet åtte bøker, altså papyrusruller, men kun fire er bevart. Disse fire kalles «forelesningene» (engelsk: Discourses). I tillegg skrev Arrianos
en Enkheiridion (engelsk: Enchiridion), som er gresk for
«håndbok». Disse verkene omhandler, så vel som utbroderer, moralfilosofien til Zenon og de tidlige stoikerne.
Å innrette livet slik at det harmonerer med verdens
rasjonelle gang, er et gjentakende tema hos Epiktet også:
«Don’t demand that things happen as you wish, but wish
that they happen as they do happen, and you will go on
well» (Enchiridion, 8). Det som gjør oss lykkelige er det
samme for Epiktet og Zenon – å leve i samsvar med naturen. For Epiktet innebærer dette en ufeilbarlig erkjennelse
av at 1) de ytre ting er verken gode eller onde i seg selv, og
derfor likegyldige (gresk: adiafora) for lykken. Og 2) hva
som er opp til oss (gresk: ef ’hēmin), og hva som ikke er det.
Disse punktene er toneangivende for det stoiske følelsesliv.
Dersom noe er godt i seg selv – som gode venner, eller en
sunn kropp – er sorgen rasjonell, og dermed en naturlig
respons dersom vi mister noe godt. Men dersom stoikerne
har rett – at intet annet enn dyd er godt i seg selv – har
vi neppe et rasjonelt grunnlag for å sørge når nære venner dør. Derfor vil jeg undersøke stoikernes grunnlag for å
hevde alt annet enn dyd er likegyldig.
Adiafora
[I]n the simple sense, those things which do not contribute to happiness or unhappiness [are indifferent],
as is the case with wealth, reputation, health, strength
and similar things. For it is possible to be happy even
6
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without these things, since it is a certain kind of
use of them which brings happiness or unhappiness
(Diogenes Laertius, 104).
Diogenes Laertius definerer adiafora – likegyldighet – som
det som verken bidrar til lykke eller ulykke. Når det går an
å være lykkelig uten en ting, betyr det at godt/ondt ikke
er iboende kvaliteter ved tingen, slik masse er en iboende
kvalitet ved en stein. Dermed er alt vi gjerne anser som
goder – velstand, et godt rykte, helse, venner, penger – likegyldigheter. Slike ytre goder er likegyldigheter fordi de
ikke står i en kausal relasjon til vår lykke. Bokstavelig talt
er de like gyldige for et liv i samsvar med naturen, som er
det lykkelige liv.
Stoikerne reserverte altså godt/ondt for det som er
godt/ondt i alle situasjoner. Det er blant annet på grunn
av de ytre tings foranderlighet. Det som gjør meg godt i
dag, kan bli en last i morgen. Venner kan bli rivaler, et
godt rykte kan bli dårlig. Selv god helse kan bli en plage,
skulle landet kalle inn de friske til å kjempe i en uriaspost.
Det er fristende å motsi stoikerne her. Vi kan innvende
at goder, som en sunn kropp, blir en last kun i de mest
sjeldne tilfeller. Stort sett er god helse og nære venner goder. Men det endrer ikke stoikernes premiss: Uansett hvor
sjeldent god helse er en last, står ikke god helse i en kausal
relasjon til vår lykke. Men, som vi skal se, er vanligvis god
helse foretrukkent fremfor dårlig helse.
Man kan selvsagt definere godt og ondt annerledes,
men faktum er at denne definisjonen er robust. Stoikeren
har alltid tilgang på det som gjør livet godt, uansett hvordan livet faller seg. Og hva er godt til alle tider og stunder?
Det som er opp til oss, nemlig dyd – vår indre holdning.
Allikevel må vi påstå at lykken er kumulativ, det vil
si at dyd, pluss god helse, pluss penger og gode venner
gir større lykke enn dyd uten slike ytre forhold. Her er
innvendingen den samme: Hvis det som ikke er helt opp
til oss ikke står i en kausal relasjon til lykken, så kan ytre
ting verken legge til eller trekke fra lykke. Nok en gang er
poenget at de ytre ting verken gjør livet mer eller mindre
godt.
At de ytre ting har null verdi for oss, skurrer allikevel. Hvem vil nekte for at det lykkelige liv er lettere for
den friske enn for den syke? Til det må man presisere at
stoikerne ikke definerte lykke som en følelse. Dagens (mer
psykologiske) lykkebegrep forbindes gjerne med den euforiske følelsen man opplever når man i et øyeblikk sier at
«jeg føler meg så lykkelig nå». Stoikerne tolket imidlertid
lykke som en levemåte; lykken blir det samme som å leve
et vellykket liv. Dermed er stoisk lykke mer tilstede for den
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som erklærer at «jeg har levd et lykkelig liv». Så når jeg diskuterer hva lykke innebærer, diskuterer jeg hva et lykkelig
liv i sin helhet innebærer.
I det minste må man slå fast at en smertefri kropp er å
foretrekke fremfor en kropp full av smerter og kreft. Dette
er stoikerne enig i. Selv om god helse ikke er opp til oss
aleine, og dermed er uvesentlige for lykken, har det allikevel en foretrukken verdi. Stoikerne gjorde sitt beste for
å realisere et godt liv i en ytre forstand, med mindre det
gikk utover av deres indre moralske karakter. Den romerske stoikeren Seneca var for eksempel en velstående statsmann. Den vise vil leve godt med dårlig helse, men velge
god helse, såfremt det ikke er i konflikt med dyd. Dermed
er det rom til å velge det ene istedenfor det andre, samtidig
som stoikerne står på sitt: De ytre ting er likegyldige for
lykken.
Årsaken til misnøye er derfor ikke ytre ting per se, men
begjæret etter ytre ting. Det er begjæret som skaper den
overdrevne bekymringen for de ytre ting. Med Epiktet:
Must I, then, not desire health? By no means, nor
anything else that belongs to another: for what is not
in your power to acquire or to keep when you please,
this belongs to another. Keep, then, far from it not
only your hands but, more than that, even your desires. If you do not, you have surrendered yourself as a
slave (Discourses, 4.1.11).
Kimen til ulykke altså er begjæret etter å styre det som ikke
er i våre hender. Filosofen Brad Inwood utdyper Epiktets
ovenstående utsagn:
Epictetus tells us that the future-oriented emotions of
desire and fear bring in their wake certain expectations
of success: the promise of desire, he says, is that one
will actually obtain what one desires, and the promise
of aversion is that one will actually avoid that to which
one is averse. These entrenched expectations redouble
the damage done by having the emotion in the first
place (Inwood 2003, 272).
Epiktet antyder her at lykken vår hemmes av en type emosjonell overinvolvering. Her havner vi i vansker igjen. Må
vi slutte å investere oss emosjonelt i det som ikke er opp til
oss – også våre nære relasjoner? Det kan virke som et umulig krav. Helt fra fødselen av er vi emosjonelt bundet til våre
nære, og gjennom livet knytter vi sterke bånd til de som
står oss nær. For å navigere oss gjennom disse vanskene, må
vi avklare hva det innebærer å være «emosjonelt investert».
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Stoiske emosjoner
Hvis mennesket er tvers gjennom rasjonelt, så er ikke emosjoner annet enn fornuften som gir seg til kjenne. Men er
emosjoner da mer enn følelsen av å være et fornuftsvesen?
Det lyder paradoksalt. For emosjoner som frykt, sorg og
sinne er langt mer voldsomme enn det fornuftens fattede
bedømmelser er. Det kan virke som stoikerne reduserer
emosjoner til fornuftens bedømmelser (gresk: krisis).2 Vår
intuisjon tilsier at emosjoner angår noe mer: De har selvfølgelig en kjemisk og biologisk basis, men formes også av
faktorer som for eksempel oppvekstvillkår, personlighetstrekk, tilknytningsstrategier, kulturelle forutsetninger, og
så videre. En emosjonsteori må reflektere mennesket som
et sosialt og biologisk vesen, ikke bare et isolert sinn. Hvis
følelser er fornuften i forkledning, reiser det spørsmålet om
hvorvidt de «ufornuftige» blant oss – barn, funksjonshemmede, demente, dyr – kan sies å ha emosjoner i det hele
tatt. Og dessuten: Er da kroppslige appetitter som sult og
tørste noe annet enn emosjoner? Hvor går grensen? Det
holder å notere at stoikernes emosjonsteori innehar flere
problemstillinger enn dette essayet besvarer.
Stoikerne var innbyrdes uenige om det nøyaktige forholdet mellom fornuft og følelser. Stoikerne visste heller
ikke det dagens kognitive nevrovitenskap vet om emosjoner. Allikevel visste de et minimum, som det var innbyrdes
enighet om: Emosjoner har et kognitivt innhold. Det må
være en forestilling på plass før en emosjon kan oppstå.
Dessuten innehar det kognitive innholdet alltid en verdivurdering. Objektet emosjonen rettes mot, vurderes som
enten bra eller dårlig. Å oppfatte sine søsken som noe dårlig, er grobunnen for både positive og negative emosjoner;
sinne når de gjør deg urett, glede når de er fraværende, og
så videre. Både positive og negative emosjoner er irrasjonelle, hvis de oppstår fra den irrasjonelle verdivurderingen
at ens søsken er noe dårlig i seg selv.
Pathos
Kaster vi et blikk på det større bildet igjen, ser vi klarere
hva det stoiske følelsesliv innebærer. Emosjoner må ha rot
i korrekte forestillinger. Først da samsvarer emosjonene
med menneske- og allnaturens rasjonelle innordning. De
emosjoner som har rot i irrasjonelle forestillinger er dermed naturstridige – de er i strid med vår rasjonelle natur.
Stoikerne kalte de irrasjonelle emosjonene for pathē (entall: pathos). Daniel Robertson forklarer begrepet godt:
The English word “passion” derives from the Latin
pati, “to suffer”, the same root shared by the word
“patient”, that is, a therapist’s patient, who can be
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diagnosed in terms of psychopathology, a cognate
term, alluding to mental disease, disturbance, or suffering. … The word “passive” derives from the same
root and from the fact that pathos, or passion, originally denoted the kind of emotion that we suffer
or are victims of, feeling passive in relation to it because it seems “out of control” (Robertson 2010, 79).
Den engelske oversettelsen er «passion», med det tilsvarende ordet «lidenskap» på norsk. Nå som pathos er forklart,
skulle det vært tydelig at pathos ikke er synonymt med
lidenskap. Oversettelsen er uheldig, ettersom den antyder
at stoikeren har et lidenskapsløst forhold til alt. Men er
ikke stoikeren lidenskapelig opptatt av dyd? Klart det. Til
tross for denne misvisende assosiasjonen, er oversettelsen
forsvarlig. For det man er lidenskapelig opptatt av, ilegges
stor egenverdi. Det vi er lidenskapelig opptatt av, oppleves umistelig. Vi vil ikke, makter ikke, forestille oss livet
uten våre lidenskaper. Skulle vår elsker være utro, kan vi
brenne av vrede. Skulle våre barn dø før sin tid, velter sorgen inn. Lidenskapen får oss til å miste både forstanden
og kontrollen.
Dette utfordrer det moderne synet på emosjoner, der
emosjoner ikke forstås i lys av menneskets natur. Derfor
har vi heller intet begrep om verken naturlige eller naturstridige følelser. For stoikerne er det naturstridig å føle
glede over at ytre ting tilfeldigvis går vår vei. Selv de gledene man husker livet ut kan være naturstridige følelser.
Den brusende gleden brudeparet føler av å gi hverandre
sitt «ja» kan være unaturlig i stoisk forstand, dersom gleden oppstår som følger av feilaktige oppfatninger. Dette
er svært fremmed for vår tidsalder. Varig sinnsro er også er
fremmed i vår tid. Kanskje er dette etterlengtede tanker?
Dette får stå som et tankekors for andre å tenke gjennom.
Eupatheiai
Naturligvis hadde stoikerne også en kategori for emosjoner som kom av korrekte forestillinger. Disse het eupatheiai. Ettersom idéen om naturstridige følelser ikke er nedfelt
i vårt språk, har vi ingen dekkende ord for en legitim klasse
av emosjoner. Ordet «godfølelser» skulle fungere, ettersom
de ikke forstyrrer sinnsroen. Fordi primærkildene er i fåtall, er det vanskelig å si noe sikkert om det stoikerne anså
som et legitimt følelsesliv. Essayet skal ikke gjennomgå
hele registeret av disse såkalte godfølelsene. Min hensikt er
å fastslå at den vise stoiker like fullt har et følelsesliv, og at
dette er fundert på korrekte verdibedømmelser.
Av godfølelser nevnes glede (gresk: khara) fremfor
nytelse, årvåkenhet (gresk: eulabeia) fremfor frykt, og øn8
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sker (gresk: boulēsis) fremfor lengsel. Nytelse blir til glede,
lengsler til ønsker, frykt til årvåkenhet. Ønsker og årvåkenhet er enkle å forstå: Den vise føler et oppriktig ønske for at ens nære skal leve, og kjenner en årvåkenhet av
tanken på at de kan dø. Skulle de allikevel dø, vil stoikeren
anse det som naturens gang.
Riktignok mangler det en affektiv respons for nåværende lidelse og misnøye. Grunnen er at den vise, per definisjon, aldri opplever nåværende misnøye, bare mer eller
mindre foretrukne omstendigheter. Tilsier det at stoikeren
ikke føler noe når ens nære dør? Dette kommer jeg tilbake
til.
Allikevel, med de legitime emosjonene klart for oss,
kan vi spekulere i hva stoikerne mente med glede. Filosofen
Margaret Graver argumenterer for at gledens rettmessige
objekt er vår kontrollsfære, altså dyd:
A generous action, for instance, would be an occasion
for joy, and the proper object of the feeling would be
the generosity itself. Hence the person of perfect understanding, whose every action is an exercise of virtue, has reason to be joyful at every moment of the day
(Graver 2007, 52).
Jeg ønsker imidlertid å argumentere for at gledens objekt
også er tilværelsen som helhet – verdensfornuften – og starter med filosof Hans Herlof Grelland sin beskrivelse av
gleden. Selv om Grelland ikke bygger sin filosofi direkte
på stoisismen, deler hans beskrivelse av glede det stoiske
premisset: Gleden innehar ingen irrasjonell verdivurdering
av ytre ting som iboende gode, fordi gleden ikke er fokusert
mot en gjenstand. Den retter seg heller mot tilværelsen i
sin helhet:
Gleden derimot er ikke fokusert. [...] Men når gleden
ikke er fokusert, betyr det også at gleden er et forhold
til tilværelsen som helhet. Ikke til egen eksistens eller
måten man er på, ikke til eksistensen av verden rundt
en eller måten den er på, men alt dette, helheten. […]
En gave som gir glede, peker utover seg selv og kaster
et bestemt lys over tilværelsen som helhet. Slik er det
med alt som skaper glede. Det skaper glede, ikke som
ting i seg selv, men fordi det skaper en bevegelse hos
den som gledes i retning av en grunnleggende aksept
av tilværelsen i sin helhet. Gleden er et JA til tilværelsen. […] Den er ikke fokusert på tilværelsens gode sider, for den er overhodet ikke fokusert (Grelland 2005,
101).
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Den franske filosofen Pierre Hadot oppsummerer grunnholdningen som den vise stoiker har til verdens gang på
lignende vis: «This is particularly true of the Stoic sage,
whose fundamental attitude consisted in a joyful ‘Yes!’ accorded at each instant to the movement of the world, directed as it is by universal reason» Hadot 1995, 251). Det
ser ut som den grunnleggende aksepten gjør at resignasjon
viker for en hengiven glede. Ytre, enkeltstående hendelser vekker ikke glede. Men enkeltstående hendelser, sett
som verdensfornuftens totalitet, vekker en nærmest religiøs
glede. Dets objekt er tilværelsen som helhet. Dette reiser
spørsmål om hvorvidt det stoiske følelsesliv er av en religiøs art, og om stoikeren kjenner denne gleden i møte med
andres død. Jeg lar denne tråden ligge enda litt til. Nok er
sagt for å hevde at den vise stoiker føler en dyp glede av
den tilsynelatende minste grunn.
Dette er en alvorlig innvending mot Skard sin stereotypiske og følelsesløse stoiker med hjerte av stein. Det virker urimelig å tro at stoikeren ville utrydde evnen til å bli
emosjonelt beveget i det hele tatt. Historikeren Diogenes
Laërtius avviser også denne idéen, men hevder at folk flest
likevel forsøkte å gjøre seg følelsesløse: «They say the wise
man is also free of passions, because he is not disposed to
them. And the base man is ‘free of passions’ in a different
sense, which means the same as hard-hearted and cold»
(Diogenes Laërtius, 7.117). Margaret Graver argumenterer dessuten for at stoikeren, av ontologiske grunner, nødvendigvis har et emosjonelt register:
The stoics were teleological thinkers. For them, the
very fact that a significant structural or behavioral feature is regularly found in some species indicates that
that feature is provided by nature for some good reason. The capacity to undergo a wide range of feelings
is just such a regular feature, […] [t]hus to deny any
role for feeling in the life of the wise would be to claim
that human beings are endowed by nature with psychic equipment for which we have no legitimate use
(Graver 2009, 36).
Graver innvender videre mot den følelsesløse stereotypen:
[…] the capacity to respond affectively to what one
perceives as good or evil is not in itself problematic.
It is a capacity that can be exercised improperly, and
it is when we do so that we experience the ’irrational’
reachings, elevations, and retractions that we recognize
as desire, delight and fear (Ibid.).
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En mer rimelig tolkning er at stoikerne ønsket å finne ut
hvilken type affektive responser en person står igjen med
når man er uten feilaktige forestillinger. Graver er delvis
enig i stereotypien: Kapasiteten til å bli emosjonelt beveget
fjernes fra de ytre ting. Men den utryddes ikke. Den rettes
mot det som er opp til oss – vår moralske karakter. Graver
argumenterer for at de vise bevarer evnen til å bli sterkt
emosjonelt beveget: «[T]hey may experience very strong
feelings and yet never have the sense that their feelings
are running away with them. Any empathic response will
be a wholehearted one, with no second thoughts» (Graver
2009, 82).
Med et ordspill kan vi si at er stoikeren lidenskapelig
opptatt av å være lidenskapsløs. Idealmennesket kan sprudle
av glede av tanken på å utøve sin moralkarakter, for eksempel ved å være vennlig. Dette er en mer human tolkning av
det stoiske idealmennesket. Likevel kjennetegnes den vise
av sin varige apati, men apati forbinder vi gjerne med følelsesløshet. Hvilken betydning som ligger i «stoisk apati»
må derfor avklares.
Apatheia
Når vi sier «stoisk ro», kommer ordet «ro» av grekernes
ord for apati (apatheia) Ordet apatheia består nemlig av
nektelsen «a» og «pathos». Dermed blir oversettelsen «lidenskapsløshet». Ettersom stoikerne hadde en egen klasse
for rasjonelle godfølelser, blir det galt å sette likhetstegn
mellom stoisk apati og følelsesløshet. Etter hva som er blitt
skrevet hittil, bør vi forbinde apatheia med «lidelsesfravær», «uforstyrrethet» eller «sinnsro». Sinnsro er etter min
mening et dekkende ord.
Med dette i mente, kan vi trygt forkaste idéen om at
stoikerne ville utrydde evnen til å bli emosjonelt berørt.
Dermed kan vi revurdere spørsmålet vi startet med: Er idealresponsen å opptre apatisk når de nære dør? Både ja og
nei. Ja, hvis apati forstås som sinnsro. Idealmennesket vil
beholde sin stoiske ro under enhver situasjon, fordi den
vise aldri gjør slutningsfeil som skaper grobunn for pathos.
Men samtidig vil responsen også være: Nei, fordi den vise
allikevel blir emosjonelt beveget, men kun av eupatheiai.
Dermed vil ikke vedkommende opptre apatisk; ikke hvis
apatisk betyr å forbli følelsesløs. Hittil er konklusjonen
følgende: Idealet er å være tom for pathos, men full av eupatheiai – alltid uforstyrret, men aldri følelsesløs når de
nære dør. Hvis følelsesløshet verken er ønskelig eller psykologisk mulig når de nære dør, hva er da idealresponsen?
Er sorg en kandidat? Det vil være vårt neste tema.
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Sorgen
Epiktet bemerker at det som skaper sorg for én, ikke nødvendigvis skaper sorg for en annen. Derfra slutter han at
sorg har rot i våre forestillinger:
When you see someone weeping in sorrow, either because a child has gone on a journey, or because he has
lost his property, […] keep directly before you this
thought: It is not what has happened that distresses
this person (for it does not distress another), but his
judgement about it (Enchiridion, 16 ).
Selv om essayet tematiserer sorgen av de næres dødsfall, må
vi ikke tro at sorgen er en voldsom og usedvanlig emosjon.
Sorg er følelsen av å miste noe i vid forstand. Derfor kan
vi sørge over små, ørsmå, bittesmå ting. Vi følger en venn
til døren, og kjenner et stikk i hjertet. Eller simpelthen når
solen forsvinner, eller kaffekoppen blir tom. Vi kan også
sørge over det som hører fantasien til. Forventninger som
aldri innfridde, drømmer som gikk i knus, livsløgner som
ble avslørt. Man kan lengte etter noe så sterkt at det å leve
uten, blir et tap. Sorgen biter seg nesten umerkelig fast.
Vi kan snu på ordbruken, og beskrive sorgen som en
forestilt mangel ved verden slik den faktisk er. Et fravær av
noe vi forestiller oss kunne vært. Sorgen forutsetter at vi
kan forestille oss et fravær. Sorgens objekt er altså forestillingen om et fravær i meg. Igjen ser vi hvorfor stoikerne
mente at emosjoner oppstår av forestillinger. Men sorgen
er også et savn. Det fraværende savnes. Og dermed avdekker sorgen en flik av vårt uuttalte verdisystem: Det
fraværende viste seg å ha verdi. Sorgens grobunn er altså
forestillingen om et fravær av noe verdifullt. Epiktet har
en bemerkning om hvilken forestilling som danner sorg:
Never say of anything, ‘I have lost it’; but, ‘I have restored it’. Has your child died? It is restored. Has your
wife died? She is restored. Has your estate been taken
away? That likewise is restored (Enchiridion, 11).
Her er Epiktet klar. Å tro at vi «mister» de vi er glade i er en
falsk forestilling. Hvorfor? Fordi ingen kan miste det man
ikke har til å begynne med. I ontologisk forstand er ingen
min til odel og eie, selv om jeg til stadighet kan få inntrykk
av det. Dette beskriver Epiktet slik:
[I]f you kiss your own child, or your brother or friend,
never give full license to the appearance […] what you
love is nothing of your own: it has been given to you
for the present, not that it should not be taken from
12
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you, nor has it been given to you for all time, but as a
fig is given to you or a bunch of grapes at the appointed season of the year. But if you wish for these things
in winter, you are a fool. So if you wish for your son or
friend when it is not allowed to you, you must know
that you are wishing for a fig in winter (Discourses,
3.24.8).
Våre barn, venner og familie er gitt oss med tilmålt tid,
slik fiken og druer kommer og går med sommeren. Epiktet
ber sine tilhørere å ta innover seg denne oppfatningen. Og
man kan begynne i det enkle:
With regard to whatever objects either delight the
mind, or contribute to use, or are tenderly beloved,
remind yourself of what nature they are, beginning
with the merest trifles: if you have a favorite cup, that
it is but a cup of which you are fond, – for thus, if it
is broken, you can bear it; if you embrace your child,
or your wife, that you embrace a mortal, – and thus,
if either of them dies, you can bear it (Enchiridion, 3).
Hva foreslår Epiktet? Å gjøre oss så hjerteløse at vi erstatter
kone og barn slik vi erstatter vår favorittkopp? Tar Epiktet
til ordet for å utrydde enhver tanke om at våre elskede er
«erstattelige foretrukkenheter»? Heldigvis finnes det andre
måter å lese passasjen på. En mulig lesning er at Epiktet
råder oss til å akseptere de unngåelige ondene før de hender. På den måten kan våre forventninger samsvare med
naturens gang. Epiktet skriver:
For it is a great thing in all cases to say, I knew that I
begot a son who is mortal. For so you will also say, I
knew that I am mortal, I knew that I may leave my
home, I knew that I may be ejected from it, I knew
that I may be led to prison (Discourses, 3.24.10).
Slik kan vi fordøye livets sorger på forhånd, så ingenting
kommer som et sjokk. Men er ikke dette å døyve vår evne
til å bli emosjonelt berørt?
Min antakelse er, for å gjenta mitt standpunkt, at den
vise vil være tom for pathos, men full av eupatheiai – alltid
uforstyrret, men aldri følelsesløs. Ved å tale sine tilhørere
til forstand ønsker Epiktet å danne grobunn for godfølelser. Derfor ber ikke Epiktet oss om å fordøye livets sorger
på forskudd. Epiktet rådet heller sine elever om å tilskrive
ytre ting korrekt verdi, det vil si (u)foretrukken verdi. Jeg
vil argumentere for at denne tilsynelatende reduksjonen i
verdi, paradoksalt nok, forsterker verdien.
Et eksempel gjør det klart: Det som gjør en hamburger
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god, er at den ikke varer. Å minnes at hamburgeren ikke
varer lenge, døyver ikke gleden av å spise den. Tvert imot
forsterkes gleden. Å gjenta ordene «denne hamburgeren
vil snart forsvinne» før måltidet, utløser ikke sorg over at
måltidet snart er omme. Det disponerer oss for godfølelser, som takknemmelighet og glede. Nå er det vesentlige
forskjeller mellom en hamburger og en vi elsker. Ingen har,
etter mine kunnskaper, et like sterkt emosjonelt bånd til
hamburgere som til sine elskede. Allikevel er prinsippet
det samme: Visshet om kortvarighet danner grobunn for
godfølelser, ikke følelsesløshet. Og Epiktet er en talsmann
for nettopp dette.
Nå som argumentene er fremme, strider min intuisjon
mot å skrote sorgen som utelukket irrasjonell og uønsket.
Er det noe ved sorgen som gjør den psykologisk umulig å
luke den bort? Jeg vil vende blikket mot sorgen som emosjon igjen, og spørre: Hva slags forhold har jeg til mine
barn når jeg opplever å kunne miste dem? En eiendommelig relasjon. Mitt tapte barn inngikk i min identitet. Barnet
jeg sørger over, var med på å gjøre meg til den jeg er. Det
innebærer at å sørge er å miste en del av seg selv. Dersom
vårt barn dør, er det to mennesker jeg mister. For i sorgen
er det seg selv man mister, om enn bare for et øyeblikk. En
del av det som utgjorde min selvoppfatning forsvinner, og
jeget må reetableres som noe annet enn hva det var.
At det går an å miste seg selv ville nok Epiktet sagt
seg uenig i. Epiktet setter nemlig likhetstegn mellom jeget
og det greske begrepet prohairesis. Epiktet: «Me in chains?
You may fetter my leg, but my will not even Zeus can
overpower» (Discourses, 1.1.6). Prohairesis er her oversatt
med «will» og andre steder med «free will», men ordet
har en etisk ladning. Prohairesis er det velgende i oss, og
valg uttrykker alltid verdier, og verdier uttrykker karakter. Gjennom sin prohairesis uttrykker derfor mennesket
hva det står for. Med denne definisjonen blir det umulig å
miste seg selv. Hvis man mister seg selv, er jeget per definisjon noe utenfor meg selv. Men jeget er nettopp det som
utgjør min kontrollsfære. Å miste seg selv blir intet annet
enn intellektuelt ordspill.
Kan det være at Epiktet sin definisjon av jeget forenkler sorgen? Eller er sorgen, som Epiktet antyder, bare en
innviklet knute av irrasjonelle forestillinger? Dette er på
ingen måte entydig. Diskusjonen om sorg går nå videre
inn i den stoiske virkelighetsoppfatningen. Kanskje vil
sorgens grobunn utryddes for godt, idet mennesket oppfatter seg som uløselig forbundet med en større helhet?
For, dersom kosmos dypest sett er én og samme allnatur,
skjult i et mangfold av skikkelser, gir det mening å miste
noe? Det underliggende spørsmålet er om prohairesis er en
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egeneksisterende substans, eller et attributt av verdensfornuften Logos, slik hender og føtter er attributter av helheten «kropp». Her er vi igjen utenfor hva essayet søker å, så
vel som kan, besvare.
Sorgen oppstår uansett som et slags feilaktig livssyn hvor man neglisjerer den større helheten alt inngår i.
Favorittkopper så vel som fiken i sommersesongen betrakter vi rettmessig som en instans av noe universelt. Men vi
anvender neppe samme tenkemåte på våre medmennesker.
De som står oss nærmest er ikke instanser som kommer og
går med åra. Når vi mister en elsket er det et partikulært og
uerstattelig tap: Vi sørger over denne personen som hadde
dette utseendet og denne historien som vi aldri får se igjen.
Selv om man tar tiden til hjelp, forblir fraværet et tap livet
ut. Livet går ubønnhørlig videre, og bringer nye flammer
å brenne seg på, som igjen etterlater nye sår som aldri helt
gror.
For stoikerne er sorgen irrasjonell fordi den neglisjerer
det allmenne i det partikulære. Derfor vil stoisk sorgarbeid
omhandle å tilegne seg et blikk for den større sammenhengen alt inngår i, slik at man ser hvordan den elskede
på sett og vis aldri gikk tapt. Det vil innebefatte at man
setter spørsmålstegn ved forestillingen at den elskede var
noe utelukket partikulært. Et viktig spørsmål vil være om
stoisk sorgarbeid søker å inkludere begge perspektivene.
Er våre elskede både umistelige og erstattelige, eller bare
erstattelige som favorittkoppen? Det får stå som enda et
tankekors.
Vi kan uansett slå fast at ifølge Epiktet lar sorgen seg
utrydde fullstendig: «Men, if you will attend to me, wherever you are, whatever you are doing, you will not feel sorrow, nor anger, nor compulsion, nor hindrance, but you
will pass your time without pertubations and free from
every thing»(Discourses, 3.13.2). Men er det troverdig? Ja,
kan vi si, de næres død er en nødvendig del av naturens
gang. Og ja, naturens gang er aldri årsaken til vår ulykke.
Dersom vi er enige og lever deretter, blir vi helgardert mot
enhver affekt som antyder til sorg? Eller må vi ty til viljestyrke for å undertrykke, ja, selv fortrenge sorgen? I mine
øyne er det overhodet ikke noe stoisk over å fortrenge
en sorg. Å fortrenge en pathos er et selvbedrag fordi man
unnviker den egentlige årsaken, nemlig ens egen underliggende selv- og virkelighetsforståelse. De skinnhellige kan
opptre med stoisk ro på utsiden, men samtidig sørge på
innsiden. Jeg vil heller argumentere for at den vise kan
felle tårer, ja, muligens briste i gråt på utsiden, og allikevel
bevare sin stoiske ro. For den vise stoiker vil nødvendigvis
blekne, skjelve av frykt, og skvette dersom situasjonen tilsier det. Hvordan har det seg?
EMIL FAUGLI
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Stoiske tårer
Stoikerne skilte mellom mentale inntrykk (gresk: phantasia), impulser (gresk: hormai) og vårt samtykke til disse.
Inntrykk og impulser skjer ufrivillig, men samtykke til
inntrykkene er opp til oss – det vil si å vurdere en mental
impuls som sann eller falsk. Det er en intensjonell handling fordi samtykke til inntrykk og impulser er ikke noe
som passivt hender oss. Pusten fungerer på samme vis; den
går av seg selv, samtidig som den lar seg intensjonelt styre.
Betyr det at tårer er en ufrivillig impuls?
Når en nær venn dør, får man et inntrykk av at noe
forferdig har hendt, og selv den vise kan umiddelbart ta til
tårene. Men stoikeren avstår fra å samtykke til ethvert feilaktig inntrykk (det var ikke forferdelig, bare ikke foretrukkent). Affekten og inntrykket er der, men de internaliseres
ikke som oppfatninger. Her må vi ha i bakhodet at affekt
uten kognitivt innhold ikke er en fullverdig emosjon for
stoikerne. Den vise er dermed fri fra sorg i den forstand at
det kognitive innholdet som definerer sorgen, avfeies som
falskt. Allikevel gjenstår det den øyeblikkelige og overfladiske affekten, en for-følelse (gresk: propatheiai). Disse er
ikke problematiske, med mindre de står i et urimelig forhold til omstendighetene.
Seneca er den stoikeren som gir sorgen størst rolle i
følelseslivet.3 Graver bemerker at «Seneca’s position is not
only that ‘the wisest persons’ may experience unassented feelings but that they must» (Graver 2007, 99). Ben
Kimpel påpeker også at Seneca omtalte en type sorg som
berømmelsesverdig:
Seneca nevertheless speaks about such grief in a way
that can be constructed as a praiseworthy trait of a sorrowing person’s character, saying: “The measure of his
affliction is not what he feels, but what he wills to feel.”
By virtue of such willed grief, grief assumes moral status. It expresses one’s choice and, as such, it is not on
the level merely of feeling. It is rather elevated to the
level of character (Kimpel 1985, 232).
Her åpner Seneca for en slags dannet sorg. Dersom den
etterlatte anser det som rasjonelt, altså dydig, å sørge, er
det moralsk prisverdig å sørge. Hvordan man sørger på en
måte som gjør sorg til et prisverdig karaktertrekk, og hva
som eventuelt skiller disse to formene for sorg, gjenstår å
se. Seneca ville trolig nikket anerkjennende til Grelland,
når han konkluderer med at «sorgen skal være en avskjed
og en frigjøring, så livet kan gå videre» (Grelland 2007,
66). Det tomrommet en elsket forlater i oss, må ikke bli
en tynn tråd som binder oss til det tapte. Det stoiske idea14
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let vil være å romme (men ikke fortrenge) impulsene som
oppstår, men avstå fra å internalisere impulser og inntrykk
til historier om hvordan «jeg har tapt det som gjør meg
lykkelig». Den vise avstår fra å tenke på fraværet som et tap,
eller som ødeleggende for sin sinnsro og lykke. Slik utrydder den vise muligheten for en livslang og hemmende sorg.
Essayet nærmer seg slutten, og det er langt fra klart
hvordan man håndterer sorg på stoisk vis. En naturlig
fortsettelse vil være Seneca sitt syn på saken. Han skrev
tre kondolanser om sorg i brevformat, hvor han på ingen
måte understøtter de sørgende sitt inntrykk av å ha lidd
tragiske og sørgelige tap. Disse kondolansene vil utvilsomt
være verdifulle bidrag for vår tids forståelse av sorgarbeid.
Allikevel er nok sagt til å besvare problemstillingen.
Den stoiske lykkeoppskriften innebærer å luke bort sorg
som fullverdig emosjon. Det innebærer imidlertid ikke
å forbli følelsesløs. Stoikerne rådet å danne følelsene fra
pathos til eupatheiai. Fremdeles er det uklart hva den vise
stoiker føler da de nære dør. Ut fra hva som er sagt om
propatheia vil responsen være situasjonsbetinget, men flere
forhold vil allikevel være toneangivende. Den vise har funnet dyp glede i verdens gang, og falt til ro med at de nære
lever lånte liv med tilmålt tid, og at skjebnens hånd krever
sin rett, både når og hvordan det så måtte passe. Impulser
vil komme, men sorgen blir ikke værende.
Det er noe urealistisk over et sorgfritt menneske. Slik
var det òg for stoikerne. Den vise var ikke mer enn et
ideal. Ingen hadde noensinne sett et slikt menneske, selv
om Sokrates var en kandidat. En kan lure på om det ikke
er noe psykologisk umulig med dette idealmennesket.
Spørsmålets tverrfaglige natur gjør det vanskelig å gi et
entydig svar a priori. Allikevel virker ordet «sorgfri» uforenelig med et genuint menneskeliv. For hvem kan forbli
sorgfri og likevel kalle seg et menneske?
Sorgen spiller helt klart en viktig rolle for alle oss ikkevise, som både vi er og stoikerne var, i vår søken etter lykke
og visdom. Hvis det tapte blir noe vår identitet er bygget
rundt, det kan være tapet av vår eneste sønn, vil en sorgprosess innebære stoiske etter-refleksjoner: Hva er dette
hullet min avdøde sønn har etterlatt i min verden? Hvem
er jeg uten min eneste sønn? I hvilken grad var min sønn
det som gjorde mitt liv godt? Hva skal til nå for at jeg
lever et godt liv? Man blir visere av å bearbeide sorgen,
ikke av å unngå den med en stoisk fasade, emosjonell tilbakeholdenhet eller viljens fortrengning. Selv om sorgen er
lidenskapens pris, er den også, billedlig talt, visdommens
jordmor. For veien til visdom er gjennom sorgen, ikke
utenom. Dermed er sorgen nødvendigvis ønsket som en
slags engangshendelse, men ikke som en inngrodd respons
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i vårt følelsesregister.
Jeg vil forestille meg at en vellykket sorgprosess skal,
sett fra stoiske øyne, resultere i en radikal overgivelse. Å
motsette seg livets gang er som å stille seg i bekken for å
stoppe vannet: Motstanden bare øker.
En ting er sikkert: Vi blir ikke mindre menneskelige
av å minnes verdens rasjonelle gang. Stoikeren søker å
unngå de sorger og skuffelser som andre mennesker støter på i møtet med skjebnens uante veivalg. Det må være
et ønskelig ideal å forfølge. Margaret Graver sin konklusjon får sette punktum for essayet: «Becoming like the sage
would be becoming more human, not less; it would be
recognizable as human maturation» (Graver 2009, 51).
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NOTER
1 Nå var riktignok Cicero ingen fullblods stoiker. Han var en eklektiker.
Allikevel er dette en stoisk holdning til andres død. Se Epiktets Discourses,
3.24.10.
2 Den tidlige stoikeren Khrysippos fremholdt at lidenskapene – en klasse
emosjoner – er en form for feilaktig bedømmelse. Se Nussbaum 1994,
side 366, n. 23.
3 Men ikke en stor rolle. Graver kjenner kun til én tekst av Seneca hvor
en eupatheiai medfører tårer. Se Graver 2007, 101.
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