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            Forord 

Denne bog er beregnet til hjælp for undervisning og selvstudium. Den behandler sit emne, nemlig 

etikken, i historisk perspektiv uden at sigte efter at være filosofihistorisk dækkende. Emnet kan 

siges at være den længstvarende intellektuelle debat i vores kulturkreds. Debatten begynder for 

alvor med Platon i det antikke Grækenland, udfoldes med stor styrke den dag i dag og har i 

mellemtiden bestandig været holdt i kog med bidrag fra såvel mindre ånder som fra filosofiens 

allerstørste. Vil man skildre den, må man således enten være meget kortfattet om de fremtrædende 

bidrag eller være selektiv og til gengæld udfolde de udvalgte bidrag mere udførligt. Her det sidste 

valgt, og det betyder, at vigtige synspunkter og teorier slet ikke er med. Det gælder f.eks. den etiske 

tænkning i middelalderen, det 19. århundredes såkaldte moralkritik anført af ikke mindst Fr. 

Nietzsche, G.W.F. Hegels etiske tænkning i opgør med Kants samt vigtige dele af det 20. 

århundredes analytiske filosofis såkaldte metaetiske teoribygning. I tekstens noteapparat henvises til 

dansksproget og anden litteratur, som skildrer det, der er blevet forbigået. 

Bogen forfølger en række temaer: spørgsmålet om moralens relativitet eller dens almengyldighed, 

om moralens indhold, dens begrundelse, forholdet mellem etisk egoisme og altruisme, problemet 

med den uforbeholdne næstekærligheds moral, med at begrunde tanken om den enkeltes værdighed 

og menneskers lighed i værdighed, spørgsmålet om livsværdiers objektivitet eller subjektivitet, om 

hvad der skal forstås ved et godt liv. Der er flere endnu, og de hænger sammen på kryds og tværs. 

De udvalgte positioner, og det vil sige de positioner, der har domineret den etiske tænkning, 

rummer hver deres særlige tilgang til dette kompleks af temaer.  

Bogen kan ses som et forsøg på at bringe disse positioner sammen til næsten en slags 

rundbordsdiskussion om temaer, der optager dem alle. Derved skulle gerne opnås to ting på én 

gang: et godt indblik i, hvad der optager den etiske tænkning, og et godt indblik i de respektive 

bidrag fra pladserne omkring det runde bord. 

Samtidig forsøger bogen noget mere. Den tilbyder sin læser hjælp til ikke blot at følge med i 

debatten, men desuden til at dømme i den eller danne sig en mening. Derfor tillader bogen sig at 

dømme, fremlægge sine grunde og i løbet af de sammenlignende fremstillinger arbejde sig hen 

imod en stillingtagen til de sammenhængende spørgsmål. 

I sine fremstillinger af de udvalgte positioner trækker bogen her og der på en række andre 

fremstillinger og tolkninger. Dertil henvises løbende i noteapparatet. I sin tilgang til visse af de 

behandlede temaer trækker den ligeledes på andres arbejder. Også derom fortæller noteapparatet, 

men særlig fremhævelse fortjener de nævnte værker af G. Thomas, E.J. Bond, R. Norman, Th. E. 
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Hill Jr., L.W. Sumner, K. Korsgaard og W. Frankena. I hele sin tilgang til emnet er bogen påvirket 

af bidrag af Søren Kierkegaard, K.E. Løgstrup, B. Williams, J. Griffin, Th. Nagel, W. Frankena og 

først og fremmest J. Raz. Hvad angår Raz skal det fremhæves, at bogens afsluttende kapitler om 

den såkaldte velværeteori er et forsøg på en samlet fremstilling af grundtanker og argumenter hentet 

fra Raz’ bindstærke og svært tilgængelige forfatterskab. 

Bogens noteapparat er indrettet på ikke at forstyrre tekstens forløb. På få undtagelser nær hviler 

teksten i sig selv uafhængigt af noterne, der ud over at tjene de ovennævnte formål først og 

fremmest er til for at vejlede læseren om supplerende litteratur. 

Tilbage står at rette en tak i to retninger. Først til min familie, som har døjet en del under bogens 

tilblivelse. Dernæst til Redaktionen for Forlaget Philosophia, der så beredvilligt tilbød at påtage sig 

udgivelsen. En særlig tak til redaktionsmedlem stud.mag. Lars Aagaard, hvis filosofiske 

sagkundskab, omhyggelighed og store arbejdsindsats har været til uvurderlig hjælp for mig i den 

endelige redigering. 

 

                                                                                           Risskov, juni 2005 

                                                                                                Jørgen Husted    
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                                                  Kapitel 1  

                                        

                                      Relativisme og egoisme 

 

 

1.1  Moral og etik 

Hvad er moral? De følgende kapitler vil vise, at der gives vidt forskellige svar herpå. Vi vil tage 

udgangspunkt i det mest velkendte. Kort og godt lyder det, at moralen handler om vores skyldighed 

over for andre. Den siger, at der gives visse ting, som vi skylder andre at gøre eller at undlade at 

gøre mod dem. Til den ende benyttes særlige ord såsom ”bør”, ”må”, ”skal”, ”pligt”, ”rigtig” og 

”forkert”. Her kan tænkes på De ti bud, hvor de moralske blandt dem lyder: ”(5) Du må ikke slå 

ihjel! (6) Du må ikke bedrive hor! (7) Du må ikke stjæle! (8) Du må ikke sige falsk vidnesbyrd 

imod din næste! (9) Du må ikke begære din næstes hus! (10) Du må ikke begære din næstes hustru, 

hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget, der hører din næste til!” (2. Mosebog, 

kapitel 20). Hvert af de seks bud udpeger en bestemt handlemåde, som udnævnes til at være 

moralsk forbudt. Der er hver gang tale om noget, vi skylder andre ikke at gøre imod dem – som vi 

har pligt til at undlade at udsætte dem for. Et andet eksempel, der ligeledes hører til vores moralske 

barnelærdom, er Lignelsen om den barmhjertige samaritaner: 

”En mand gik ned fra Jerusalem til Jeriko, og han faldt i hænderne på røvere. De tog hans klæder 

fra ham og slog ham fordærvet; så gik de bort og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis drog en præst 

ned ad den samme vej, og han så ham, men gik lige forbi. Ligeledes kom en levit til stedet; også 

han så ham, men gik lige forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen i nærheden af ham, 

og da han så ham, ynkedes han inderligt. Han gik hen til ham, forbandt hans sår og hældte olie og 

vin på dem, løftede ham op på sit eget ridedyr og førte ham til et herberg og sørgede for ham. Og 

den næste dag tog han to denarer frem og gav værten dem og sagde: ”Sørg for ham, og hvad du 

mere lægger ud, skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbage igen.” ” (Lukas-evangeliet, kap. 10, 30-

35) 
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Lignelsen fremmaner en konkret situation og lægger op til to moralske domme i forhold til den. 

Præsten og levitten gjorde ikke deres skyldighed mod røvernes offer. Det gjorde derimod 

samaritaneren. De førstes handlemåde var forkert, den sidstes rigtig. Lignelsen lægger op til en 

almen moralsk belæring eller påmindelse, da dens morale kan forstås sådan, at vi har pligt til et 

hjælpe en anden, der er i nød.  

Opfattet på den måde er moralen et system af principper eller regler, som fortæller, hvad vi i 

almindelighed skylder hinanden. Principperne kan så anvendes på konkrete situationer til at finde 

ud af, hvad vi dér bør gør gøre eller undlade. Dermed bruger vi dem også til at forsvare eller 

begrunde vore handlinger over for såvel os selv som andre. Endvidere bruger vi dem til at tage 

stilling til andres moralske domme om bestemte situationer, til at rådgive i moralske spørgsmål og 

diskutere den slags. Sidst, men ikke mindst, bruger vi dem til moralsk opdragelse. Ved på forskellig 

vis at indprente børn og unge disse principper og regler stræber vi efter at gøre det klart for dem, 

hvad de skylder andre – og hvad andre således med fuld ret forventer af dem.  

Hvad er så etik? Også det spørgsmål har forskellige svar. Her lyder det, at etik er den filosofiske 

refleksion over moralen. Det drejer sig om en form for kritisk refleksion, som ligger i forlængelse af 

moralske overvejelser, vi er fortrolige med fra dagligdagen. Tænk f.eks. på det femte bud: ”Du må 

ikke slå ihjel!” Skal det forstås sådan, at det altid er forkert at slå nogen ihjel? Hvad med en 

politimand, der dræber en gidseltager, som skal til at skyde nogle af sine gidsler? Her vil man møde 

det synspunkt, at forbudet skal forstås sådan: ”Du må ikke slå et uskyldigt menneske ihjel!” Hvad så 

med en læge, der efterkommer sin uhelbredeligt syge, svært lidende og dødsmærkede patients bøn 

om at udføre medlidenhedsdrab? Her vil nogle mene, at det er sygdommen, ikke lægen, der berøver 

patienten dennes liv, og at lægen blot gør en ende på patientens lidelser. Om at slå nogen ihjel er der 

slet ikke tale. Og hvad med en læge, der udfører en provokeret abort. Det er vel drab (fosterdrab) og 

dermed forbudt! Nej, svarer mange, for det er ikke et menneske, der dræbes.   

 

Eller tænk på en situation, hvor en mand har en nabo, der i et anfald af sindssyge har truet ham på 

livet med sin økse. Manden bliver klar over, at naboen er ved at få et nyt anfald. Han frygter, at 

denne atter kommer efter ham med øksen, og at han måske bliver nødt til at dræbe ham i 

selvforsvar. Derfor overvejer han at stjæle øksen, mens der endnu er tid. Med andre ord tænker han 

på at krænke det 7ende bud for at overholde det 5te. Nu fremtræder budene som ligestillede, så han 

må spørge sig selv, om nogle vejer tungere end andre. Da går det op for ham, at budene har en 

fællesnævner, nemlig: ”Du må ikke volde andre skade!” Fælles for dem er det jo, at de hvert især 
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udpeger en bestemt form for skadevolden og forbyder den. Vel, tænker han så, at tage livet af 

naboen er tydeligvis en langt større skade end at stjæle hans økse. Således konkluderer han, at det i 

den givne situation er moralsk forsvarligt at stjæle.  

Vi kan også digte lidt videre på lignelsen. Præsten, der går den halvdøde forbi, er en dogmatisk 

person, der uden videre godtager de moralske bud, han har fået indprentet og nu selv prædiker over. 

Moralloven forbyder visse handlemåder over for andre, men siger intet om, at vi skal hjælpe dem. 

Derfor kan han gå manden i grøften forbi, uanfægtet og med god samvittighed. Levitten er mere 

tænksom og kritisk anlagt. Også mere følsom, for bagefter har han det lidt skidt med sig selv: skulle 

jeg have hjulpet ham? Han kender budene og er på det rene med, at ifølge dem skylder han ikke 

manden andet end at lade være med at gøre visse ting imod ham. Nu reflekterer han over budene og 

når frem til, at de er enige om at forbyde skadevolden. Men det var jo stratenrøverne, ikke ham, der 

slog manden halvfordærvet. Han har ikke gjort ham noget. Da slår det ham, at han selv på sin vis 

også voldte manden skade, nemlig ved at lade ham ligge hjælpeløs. Fordi han ikke hjalp ham, er 

mandens tilstand nu værre, end den ville have været, hvis han havde hjulpet ham. Nok har han ikke 

skadet han direkte, men indirekte har han faktisk gjort det. Han spørger nu sig selv, om moralens 

budskab skal forstås sådan: ”Du må ikke skade andre, hvad enten direkte eller indirekte!” 

 

Som sagt er etikken, også kaldet moralfilosofien, en forlængelse af den slags dagligdags 

refleksioner over vores skyldighed mod andre. Moralen fremtræder for os med sine principper og 

regler og lægger op til, at den skal tages til efterretning og efterfølges slavisk, ligesom 

færdselsloven. Ofte har vi imidlertid anledning til at tænke mere kritisk og spørge, hvad den dybest 

set går ud på. Ligger der måske under moralens overflade et eller flere grundprincipper, som 

virkelig udtrykker, hvad vi skylder hinanden, f.eks. ”Du må ikke skaden nogen direkte eller 

indirekte!” eller ”Du skal elske din næste som dig selv!”? Etikken er filosofiens forsøg på at besvare 

dette spørgsmål. De forskellige etiske teorier, f.eks. dydsetik, pligtetik og nytteetik, er forskellige 

bud på et sådant svar.  

Nu nøjes etikken ikke med at ville afklare moralens budskab eller indhold. Den behandler et 

hovedspørgsmål til, som også kendes fra dagligdags overvejelser. Vi kan her forestille os, at levitten 

når frem til, at han skylder manden i grøften hjælp. Idet han overvejer at vende om for at gøre sin 

skyldighed, slår dette ham: ”Hvorfor skulle jeg gøre, hvad moralen siger, jeg skal gøre?”. Han er nu 

på det rene med, hvad moralen kræver af ham, men rejser spørgsmålet, med hvad ret moralen 

kræver dette. Én ting er, at han kan anlægge det moralske synspunkt og derved få svar på, hvad han 
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moralsk set skal gøre i den givne situation. En anden er, at han jo møder op med sit personlige 

synspunkt. Ud fra dét får han ligeledes et svar: ”Her er farligt! Det gælder om at hytte mit eget skind 

og komme væk i en fart. Vel er det synd for manden i grøften, men jeg har jo mig selv, min kone, 

mine børn og ansatte at tænke på!” Moralen har det med at komme i konflikt med den enkeltes 

egeninteresse, og et gammelt ord siger, at enhver er sig selv nærmest. I sådanne konflikter kan man 

ikke efterkommer begge slags krav. Der må vælges, og nogle gange vinder moralen, andre gange 

egeninteressen. Ofte opfører vi os her som kastebolde i et spil mellem modsatrettede kræfter, hvor 

den stærkeste ender med at vinde. Men atter her kan vi træde et skridt tilbage og reflektere over 

situationen. Da melder sig det spørgsmål til eftertanke, der slog levitten: med hvad ret fordrer 

moralen, hvad den fordrer? Har jeg en gyldig, måske ligefrem tvingende, grund til at sætte moralens 

krav over hensynet til min egeninteresse? Her har vi så etikkens andet hovedspørgsmål, som de 

etiske teorier giver hvert deres svar på. 

Etikken havde sin første opblomstring i Antikkens Grækenland med de store tænkere Sokrates, 

Platon og Aristoteles. Det var de såkaldte sofister, der satte diskussionen i gang ved at give meget 

provokerende svar på spørgsmålene om moralens indhold og dens berettigelse. Dem skal vi nu se 

nærmere på.    

 

1.2 Moralsk relativisme 

Sofisterne førte sig stærkest frem i det 5te århundrede før vores tidsregning. Deres metier var 

undervisning og kursusvirksomhed, klientellet velhavere, som ville skaffe deres sønner den slags 

kundskaber og færdigheder, der øger ens chance for at blive til noget. De drog fra bystat til bystat 

med stor kommerciel succes. Ud over matematik, geometri og sprog omfattede det en stor portion 

retorik. Det var især det sidste fag, også kaldes overtalelseskunst, der tiltrak kunderne. Såvel i 

erhvervslivet som i det politiske liv, bystaternes lilleputdemokratier, var det særdeles nyttigt at være 

skrap til at prakke andre sit eget synspunkt på. Her gav en solid træning i retorik ikke kun 

veltalenhed, men også en lang række redskaber og kneb til håndtering af argumenter. De kunne 

bruges til at pille andres argumenter fra hinanden, latterliggøre deres synspunkt – samt få ens eget 

til at fremstå som aldeles uimodsigeligt. Målet med de retoriske midler var at overtale, altså at få 

folk til at anse ens påstande for sande. Om at give folk gode argumenter, der kunne overbevise dem 

om sandheden, handlede det slet ikke. Det hele drejede sig om slående eller effektive, ikke gode 

eller holdbare, argumenter. Om den sandhed, det passede i ens eget kram at få vedtaget som sådan, 

ikke om sandheden slet og ret.  



 14 

Som sagt appellerede retorikken stærkt til sofisternes kunder. Her var der virkelig tale om noget, der 

kunne stille deres afkom stærkere i kampen for at komme frem i verden. Det kunne give dem 

indflydelse, magt og alle de goder, som dertil hører. Ja, det kunne i høj grad være med til at give 

dem gode liv, for kernen i et sådant liv er vel intet andet end at pleje sin egeninteresse bedst muligt? 

Samtidig fremkaldte netop den side af sofisternes program en del modstand. De kritiske røster kom 

fra mere traditionsbundet hold og satte ind på især to punkter. Det ene gik på retorikkens 

lemfældige omgang med sandheden. Man forargedes over en kunst, der gik ud på at gøre hvidt til 

sort og omvendt, som var ligeglad med sandheden og kun interesserede sig for at få folk til anse det 

ene eller andet for sandt. Det andet gik på det menneskesyn, sofisterne og deres kundekreds 

dyrkede. Selvfølgelig er det vigtigt at kunne klare sig i erhvervs- og samfundslivet, men et godt liv 

handler da om andet og mere end blot at fremme sige egne interesser? Der gives da andre og højere 

værdier i livet, som opdragelsen og uddannelsen af de unge først og fremmest skal rette dem ind på? 

Er det ikke falske værdier, sofisterne indpoder de unge? 

Sofisterne kunne for så vidt tage kritikken med sindsro. De drev en virksomhed og leverede bare 

kunderne, hvad disse ville have. På markedspladsen skal man ikke retfærdiggøre sin vare. Om den 

er god eller dårlig, om den ret beset gavner kunden eller ej, er ikke spørgsmålet der. Spørgsmålet er 

alene, hvad kunden mener eller kan bringes til at mene om varen, og som bekendt har kunden altid 

ret. Alligevel søgte de at opbygge et forsvar for deres pædagogiske idéer og begyndte dermed at 

filosofere. Til at imødegå det første kritikpunkt angående den lemfældige omgang med sandheden 

udtænkte deres førende talsmand, Protagoras (ca.490-ca.420 f.Kr.), en teori om, hvad sandhed i det 

hele taget er. Han forkastede kort og godt vore almindelige begreber om sandhed og falskhed, 

hvorefter en mening eller anskuelse er sand eller falsk helt uafhængigt af, om vi anser den for sand 

eller falsk. Ifølge hans teori er sandhed og falskhed intet andet og mere, end hvad mennesker anser 

for sandt eller falsk. Hvis en person, en gruppe eller en kultur anser noget for sandt, så er det sandt, 

nemlig sandt for denne person, gruppe eller kultur. Sandhed er i den egentlige betydning altid 

relativ: sand for eller relativt til nogen. Vores dagligdags omtale af noget, f.eks. en anskuelse eller 

påstand, som værende sand slet og ret eller objektivt sand, er helt igennem illusorisk. Således er det 

en illusion at tro, at diskussioner er en sag om, at meninger og argumenter brydes i en fælles 

bestræbelse for at finde frem til Sandheden om et givet emne. Ret beset er der altid tale om 

personers eller gruppers magtkamp om at få deres sandhed vedtaget som Sandheden. Protagoras 

sammenfattede sin teori i det berømte slogan: ”Mennesket er altings mål”. Den eneste målestok for, 
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om noget er sandt eller falsk – og dermed for, om noget er varmt eller koldt, smukt eller grimt, godt 

eller skidt osv. – er, hvad mennesker mener og siger derom. 

Nu er det en underlig teori, Protagoras her søsætter. Han hævder jo, at have fundet frem til 

sandheden om sandhed, men hvis hans teori er sand, gives der ingen sandhed, hvorfor den ikke er 

sand! Og hvorfor skulle man overveje den, for det vil jo sige, at overveje dens sandhed, hvilket 

ifølge teorien selv slet ikke giver mening? Her skal vi imidlertid overveje den som anvendt på 

begrebet moralsk sandhed, ikke på sandhed af enhver slags. Og så står den straks langt stærkere, ja 

har den overlevet i bedste velgående under betegnelsen moralsk relativisme. Nu siger den, at 

moralsk sandhed altid er relativ til bestemte mennesker, grupper, samfund eller kulturer. Moralsk 

sandhed er hvad mennesker her eller der, til denne eller hin tid, anser for moralske sandheder. 

Derfor kan der ikke gives nogen almengyldig moral forstået som en samling moralske sandheder, 

der gælder for alle mennesker, til alle tider og på alle steder. Det eneste, der kan forstås ved en sand 

eller gyldig moral, er en samling moralske sandheder, der gælder på et bestemt sted til en bestemt 

tid, dvs. som dér gøres gældende: efterleves, håndhæves, indprentes børn og unge mv.  

Idet vi nu ser bort fra påstanden om, at sandhed altid er relativ, må vi spørge Protagoras om to ting. 

Hvorfor skal vi godtage, at moralsk sandhed er relativ? Hvis moralsk sandhed er relativ, hvad følger 

så deraf for moralen? Hans samtidige, den store oldgræske historiker Herodot, skal nu have lov til at 

give begge svar. Herodot skriver sine værker i en tid, hvor grækerne for alvor er begyndt at komme 

i nærkontakt med andre kulturer. Det har åbnet deres øjne for kulturernes mangfoldighed og først og 

fremmest den kulturelle forskelligartethed eller pluralisme. Han bliver aldrig træt af at opregne 

eksempler på, hvor meget og hvor dybtgående sædvanen varierer fra kultur til kultur, og han 

fremhæver sædvanens helt afgørende betydning for en kultur eller et samfunds beståen. Et sted 

kritiserer han perserkongen Kambyses for ikke at tage de persiske sædvanelove alvorligt nok: 

”Alting overbeviser mig om, at Kambyses var en tåbe af rang. Ellers ville han aldrig have gjort nar 

af religionen og traditionen. Hvis man fandt på at befale hele menneskeheden at udvælge det bedste 

sæt leveregler overhovedet, ville hver gruppe efter passende overvejelser ende med at vælge sin 

egen sædvane; hver enkelt gruppe anser sin egen sæd og skik for langt den bedste. Derfor er det 

usandsynligt, at andre end tåber ville gør nar af den slags. 

Der gives mangt og meget til støtte for antagelsen af, at mennesker overalt og til alle tider anser 

netop deres egne skikke for de bedste, men her kommer et eksempel. Engang sendte Kong Darius 

bud efter nogle grækere, der var samlet til møde på hans borg. Han spurgte dem, hvor mange penge 

der skulle til for at få dem til at spise deres afdøde fædres kadavere. De svarede, at ingen sum penge 
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nogensinde kunne få dem til det. Så sendte han bud efter nogle medlemmer af et indisk stammefolk 

kaldet Kallatiæerne, som spiser deres forældres lig, og lod nu dem udspørge under overværelse af 

grækerne, der havde en tolk til hjælp. Spørgsmålet til de sidste lød, hvor mange penge der skulle til 

for at få dem til at brændes deres fædres lig på bålet. De skreg af rædsel og bad ham om ikke at 

lufte sådanne forfærdelige tanker. Heraf fremgår, at disse måder at behandle de døde på har vokset 

sig fast til sædvane i just disse to skikkelser, og jeg mener, at Pindar har helt ret, når han i sit 

digteværk udtaler, at sædvanen er kongen over alt.” 

Herodot fører her to tanker i marken, som Protagoras helt er med på. Den ene siger, at sædvanen er 

kongen over alt, den anden, at kun en tåbe frygter ikke sædvanen. Den første fortæller os 

begrundelsen for moralsk relativisme, den anden, hvad der ifølge de to tænkere følger af 

relativismen.  

De to sæt mødedeltagere har hver deres idéer om, hvad de skylder deres afdøde fædre. Det lille 

eksperiment går langt under de to folkeslags overfladiske etikette og rammer ind i de dybeste lag af 

deres moral, selve det moralsk utænkelige. Og hvad finder man så på dette allerdybeste moralske 

plan for, hvad de pågældende mennesker for ingen pris i verden vil gøre? Ja, sædvane og intet 

andet. Man støder på visse handlemåder og regler, som er blevet vedtaget i den givne kultur. Man 

støder på moralske anskuelser, som disse mennesker i tidens løb er blevet enige om at anse for 

moralske sandheder. Moral er således i bund og grund en sag om overenskomst eller konvention. 

Sagt med andre ord er moralsk sandhed altid relativ.  

Og hvad følger så af moralens relativitet? Hvis moralen, der til at begynde med jo præsenterer sig 

som noget på et helt andet plan end åbenbart konventionsbestemte indretninger såsom etikette, 

færdselsregler og spilleregler, i virkeligheden kun gælder i kraft af menneskelige vedtagelser, kan 

man vel tage lidt mere afslappet på det moralske? Svaret er ja og nej. Det er ja, fordi man nu indser, 

at ens egen moral blot er én moral blandt mange andre. Ved mødet med andre kulturer og deres 

sædvane skal man altså ikke forarges og stræbe efter at lave dem om i sit eget billede. I stedet skal 

man vel være tolerant og huske på, at disse mennesker har deres måder at indrette sig på – ligesom 

vi har vore. At de har deres moralske sandheder, ligesom vi har vore, og at vore – skønt vi næsten 

ikke lade være med at opfatte dem som de allerbedste i verden – blot er netop dette: vore moralske 

sandheder, hverken mere eller mindre og slet ikke Den Moralske Sandhed.  

Svaret er nej, for mens relativismen lægger op til, at man skal forholde sig afslappet til andres 

moral, indebærer den ifølge Protagoras og Herodot, at man skal tage sin egen helt alvorligt. Ville 

nogen, der færdes på vejene i et land med højrekørsel, tage let på at køre i højre eller venstre side? 
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For nok er højrekørsel fastsat pr. konvention, og nok kunne vi med lige så gode resultater have 

vedtaget venstrekørsel i stedet, men vi er pisket til at have en eller anden konvention på dette 

område, og nu har vi altså højrekørsel. På samme måde er vi nødt til at have konventioner til at 

styre de mere grundlæggende sider af menneskeligt samliv: behandlingen af de døde, hvem der ejer 

hvad, forholdet mellem medlemmer af de to køn, behandlingen af fattige, syge, sindslidende, børn, 

nødlidende, forældreløse, alderssvækkede, fremmede, voldsmænd, psykisk udviklingshæmmede 

mv. Det indses let, at ethvert samfund for overhovedet at bestå må have konventioner for den slags 

områder, dvs. vedtagne moralske sandheder. Man kan så pege på den ene eller anden konvention og 

mene, at det hele ville gå lettere, hvis indretningen var anderledes, f.eks. som nabosamfundet her 

griber tingene an. Også her gælder det dog om at huske, at konventionen eller sædvanen er kongen 

over alt: det altafgørende er ikke, hvad sædvanen konkret går ud på, nej at den nu engang findes og 

har fået hævd som sådan. Det er dens status, ikke dens indhold, det hele kommer an på. Så nok er 

vores moral blot vores moral, en moral blandt andre, en løsningsmodel blandt andre stort set lige så 

gode løsninger på visse fællesmenneskelige problemstillinger. Men den er nu engang vores moral – 

det eneste, vi har at gå frem efter – og som sådan bindende for os.  

Hermed er vi så nået frem til den første etiske teori. Den moralske relativisme kan nøjes med at 

være en teori om moralen og som sådan begrænse sig til påstanden om, at moral altid er relativ, eller 

at der ikke gives nogen almengyldig moral. Som fremstillet her tager den et skridt til og påtager sig 

at sige, hvad vores skyldighed består i. Hvad kræver moralen af os? Gives der neden under 

moralens principper og regler en moralsk grundlov, f.eks. ”Du skal elske din næste som dig selv!”? 

Nej, lyder svaret fra moralsk relativisme, for der er slet ikke noget, der hedder Moralen. Hvad skal 

man så gøre for at gøre sin skyldighed mod andre? Svaret kommer som en variant af de gamle ord: 

”Man skal gø med de hunde, man er iblandt!” og ”Skik følge eller land fly!”, nemlig: ”Du skal gøre, 

hvad den gældende moral kræver!” Det givne moralsystem er gyldigt (her), alene fordi det gælder 

(her). Det lyder jo ret så konservativt, og den etiske teori kaldes da også etisk konservatisme.                    

 

1.3 Etisk egoisme 

Vi kommer nu til sofisternes reaktion på det andet kritikpunkt: at de præker falske livsværdier. I 

samtidens kultur gik man stærkt op i personlighedens dannelse og stræbte efter at fremelske de 

traditionelle hellenske dyder eller værdier kendt fra Homers værker, bl.a. modighed, visdom, 

besindighed, retskaffenhed, fromhed, gavmildhed og storsindethed. Så kom sofisterne med deres 

kursusprogram i, hvorledes man bedst meler sin egen kage. Selvfølgelig gav det konflikter, og den 
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moralske relativisme er en brik deri. Vi har nu set, hvordan den som forvaltet af Protagoras bliver 

udpræget konservativ ved at insistere på den gældende morals gyldighed. Når sædvanen er kongen 

over alt, gives der intet ståsted, hvorfra den kan kritiseres. Man har bare at følge den, og hvis 

sædvanen foreskriver de traditionelle dyder som det eneste saliggørende, er der ikke mere at sige 

om den sag. 

I den sofistiske underskov ulmede det efterhånden til opgør med Protagoras. De yngre konsulenter 

godtog fuldt ud det første skridt ind i relativismen. Moral er helt igennem et sag om menneskelig 

konvention, og de mange forskelligartede kulturer eller konventionssystemer gør det soleklart, at 

der ikke gives nogen almengyldig moral. At lede efter Moralen er lige så omsonst som at lede efter 

regnbuens fodfæste. Ligesom det fodfæste flytter sig, hver gang man bevæger sig fra sted til næste, 

ændrer Moralen sig, hver gang man bevæger sig fra kultur til næste. Til gengæld afviste de at følge 

ham i hans næste skridt. De ville ikke præke, at den gældende moral har gyldigt krav på én, alene 

fordi den nu engang gælder. I deres øjne var indsigten i moralens beskaffenhed af konvention eller 

sædvane intet mindre end en demaskering af moralen. Moralen har det jo med at kræve en del af os, 

undertiden tunge ofre, hvorfor den enkelte næppe kan fortænkes i at spørge: ”Hvis hele den 

opstyltede herlighed i sidste ende blot er tilfældigt menneskeværk, hvor meget kommer det så mig 

og mit liv ved? Hvorfor skal jeg underkaste mig sådan noget som sædvanen som kongen over alt?” 

Ved at tænke over den slags nåede de frem til en helt ny etisk teori med relativismen som 

udgangspunkt, nemlig den etiske egoisme.   

Til at udfolde deres tankegang forfulgte den yngre generation det spor, Protagoras havde lagt ved at 

gøre begrebet sædvane eller konvention så centralt for moralforståelsen. Denne ræsonnerede, at hvis 

moral ikke, som traditionen hævder, kan føres tilbage til et guddommeligt ophav, gives der kun to 

andre muligheder: konventionen eller naturen. Ved det sidste skal her forstås den menneskelige 

natur, hvor begrebet sammenfatter dels de særlige fællesmenneskelige behov, drifter, evner, 

følelser, erfaringer mv., dels det grundvilkår, hvorunder menneskeliv altid spiller sig, f.eks. vores 

afhængighed af og nære bånd til visse andre mennesker (forældre, andre slægtninge, venner mv.), af 

samfundslivet og den omgivende natur. For de yngre sofister førte sondringen her til et 

grundlæggende Enten-eller for det enkelte menneske: at leve sit liv efter konventionen, herunder 

den overleverede moral, eller at leve det efter naturen. På den ene side står konventionen med sine 

mange forbud, påbud og begrænsninger, på den individets frie udfoldelse og selvrealisering. På den 

ene side et liv efter undertrykkende, hæmmende og forkrøblende regler, på den anden et liv i 

overensstemmelse med sine egne behov, ønsker, evner mv. På den ene side står et liv i 
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underkastelse under tilfældigt menneskeværk, på den andet et liv, hvor ens menneskenatur kommer 

til sin ret. Hånden på hjertet: hvilket valg er det eneste fornuftige?  

Givet valget af naturen som rettesnor for et godt liv meldte sig spørgsmålet, om dennes nærmere 

beskaffenhed. Her delte meningerne sig stærkt. Den navnkundige Diogenes (ca.44-325 f.Kr.) og 

med ham de såkaldte kynikere (oldgræsk: kyon, hund) tog tanken om naturen aldeles bogstaveligt 

og ophøjede gadehundenes uhæmmede liv til idealet. Under et motto i stil med ”Rend mig i 

traditionerne!” færdedes Diogenes ganske uden blusel mellem mennesker og efterkom i fuld 

offentlighed enhver form for tilskyndelse fra naturens side. Som en anden hippie drog han 

provokerende omkring og latterliggjorde moralen og godtfolks vedtagne livsværdier. Han 

anklagede hæderlige mennesker for at leve i hykleri og selvbedrag, udhængte honnet ambition, 

magtstræb og jagten efter materielle goder som intet andet end frivilligt slaveri. Mere moderate 

røster stod for andre bud på livet efter naturen. Nogle slog på, at et godt liv er et liv, der gør én rig 

og berømt. Andre – de såkaldte hedonister (oldgræsk: hedone, lyst, nydelse) – prækede, at det er 

nydelse, der gør et liv godt: menneskelivet er fra naturens hånd lagt an på en bestandig stræben efter 

nydelse og fravær af smerte. Atter andre fremhævede, at vi mennesker fra naturens hånd er vidt 

forskellige og således stræber efter noget forskelligt: magt, rigdom, kærlighed, tryghed, 

berømmelse, nydelse, visdom, selverkendelse samt en del andet. Deres synspunkt var derfor, at et 

godt liv kendetegnes ved, at man i det store og hele opnår, hvad man ønsker. 

De mange indbyrdes uenigheder til trods udviste denne generation af sofister fuldt fodslag derom, at 

forestillingen om et godt liv skal forklares udelukkende ud fra natur-siden. Konvention-siden, og 

dermed den traditionelle moral, kommer slet ikke ind i billedet. Men hvad så med moralen, når den 

gældende moral står afsløret som en rød sild? Her lancerede disse moralkritikere så deres nye 

moralske evangelium: ”Du skal elske dig selv!” Når man træder tilbage fra den gældende moral og 

begynder at reflektere over tingene for at finde ud af, hvad der i alt er mest fornuftigt at gøre her i 

livet, bliver dette konklusionen. Hvor underligt det end lyder, fører refleksion over vores skyldighed 

over for andre til den etiske teori, hvorefter enhver skal fremme sin egeninteresse.  

Som sagt kaldes teorien her etisk egoisme. For at forstå den ret, gælder det om at passe på 

begreberne. For det første drejer det sig ikke om en psykologisk teori, der hævder, at mennesker i 

sidste ende altid har egennyttige eller selvkærlige motiver til al deres handlen. I stedet for at udtale 

sig om, hvordan vi faktisk handler, udtaler den sig om, hvordan vi bør eller skal handle. Ved at 

være en etisk teori er den foreskrivende (eller normativ), ikke beskrivende (deskriptiv) som en 

psykologisk eller anden form for videnskabelig teori. Således kan man sagtens hævde, at mennesker 
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bør handle selvkærligt, samtidig med at indrømme, at mange – måske stærkt påvirket af den 

gældende moral – faktisk ofte handler uegennyttigt eller næstekærligt. For det andet er det fuldt ud 

muligt at være praktiserende etisk egoist uden at være egoist i den dagligdags betydning. Når vi i 

den sidste betydning kalder nogen for egoist, mener vi dermed, at den pågældende er selvisk ved 

kun at have sans for sit eget ve og vel og være helt uberørt af andres problemer, nød og liden. Til at 

illustrere forskellen mellem etisk egoisme og selviskhed kan den følgende lille beretning om den 

engelske filosof Thomas Hobbes (1588-1679) tjene. Hobbes var berømt for sit forsvar for etisk 

egoisme, hvorfor det stærkt forundrede en præst, da denne en dag så ham give en god skærv til en 

forhutlet tigger. Aha, tænkte præsten, man præker ét og praktiserer noget andet. Den eneste grund 

til at hjælpe en sølle stakkel er den kristne morals bud derom. Det er altså dét bud, Hobbes 

godtager, når det kommer til stykket. Han konfronterede Hobbes med sine tanker. Denne 

forklarede, at han gav sin almisse af to grunde. Dels for at lindre staklens nød, dels for at dulme sin 

egen medynk. Svarets første del viser, at Hobbes ingenlunde var selvisk, men tværtimod berørtes af 

andres nød. Dets anden del viser, at han var helt konsekvent i sin etiske egoisme: hvad han gjorde 

mod tiggeren, gjorde han for sin egen, ikke for dennes skyld, for hans afgørende grund til at gøre 

det var hans egen ubehagelige følelse af medynk, ikke tiggeres kval. Den etiske egoisme byder, at 

man skal elske sig selv og således gøre, hvad man ønsker at gøre. Så længe man gør, hvad man 

ønsker, er den derfor forenelig med alle mulige handlemåder. Hobbes ønskede at få det bedre med 

sig selv og blive sin medynk kvit, hvorfor hans handling, der i verdens øje fremstod som 

næstekærlig, faldt helt i tråd med forskriften. Vi kan også forestille os et såkaldt ejegodt menneske, 

der simpelt hen ikke kan lade være med at hjælpe og vier hele sit liv til at lindre nød og lidelse. Hvis 

dét nu engang er, hvad personen ønsker, ja så falder en sådan total selvopofrelse også fint i tråd med 

egoismen. Og hvad med den barmhjertige samaritaner, der udsatte sig selv for fare ved at lindre den 

fremmedes nød? Passer også hans tilfælde med etisk egoisme? Det er ikke til at sige, fordi lignelsen 

er så ordknap: ”… og da han så ham, ynkedes han inderligt. Han gik hen til ham, forbandt hans 

sår…” Hvis samaritanerens eneste grund til at hjælpe den anden var dennes nød, så handlede han 

ikke som foreskrevet.  

Den etiske egoisme har endnu en krølle på halen. Den forkaster som sagt den traditionelle moral og 

sætter sit budskab om selvkærlighed i stedet. Alligevel behøver den ikke kaste den traditionelle 

moral i skrotkassen. Den kan nemlig bruges, så længe den tjener egeninteressen. Nu kan det sidste 

her forstås på to måder, som fører til henholdsvis den radikale og den moderate udgave af etisk 

egoisme.  
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Det radikale synspunkt står for, at de overleverede moralregler hele tiden skal stå til regnskab over 

for den enkeltes egennytte. Betaler det sig for mig at følge denne regel her og nu? I princippet er der 

ingen indvendinger mod at lyve, stjæle, bryde sine løfter, bagvaske, snyde i skat, undlade at hjælpe 

fattige stakler, begå utroskab og på anden vis lade hånt om andres ve og vel. Man skylder dem intet. 

Dog gives der situationer, hvor det er klogest at handle efter reglerne. Det kan skaffe visse fordele, 

f.eks. ry for at være et godt menneske eller bringe folk i taknemmelighedsgæld til én. Ligeledes kan 

det sikre, at man undgår dårligt ry eller får den slags ubehageligheder på halsen, der gerne hører 

med til at blive grebet i regelbrud. I andre situationer betaler det sig derimod at blæse på reglerne, 

nemlig hvis man får noget ud af det – og kan undgå at blive afsløret. Som sagt må det overvejes 

forfra fra gang til gang, hvad der bedst lønner sig. 

Det moderate synspunkt tillægger moralreglerne en vis autoritet. Ifølge det gælder de hver gang, 

også de gange, hvor det klart vil betale sig at bryde dem. Nu er perspektivet ikke, hvad der betaler 

sig her og nu, men hvad der betaler sig i det lange løb. Her kan tænkes på det gamle ord: ”Ærlighed 

varer længst”. Vi kan forestille os en købmand, der ofte har lejlighed til snyde på vægten eller give 

forkert tilbage, f.eks. når kunderne er børn, berusede eller senile. Han er fristet, men afviser det med 

tanke på det gamle ord. Hvis han giver sig af med snyd, vil han af og til blive grebet i det og ende 

med at få et skidt navn. Hvis han derimod altid er pinligt korrekt over for alle, vil folk bemærke det 

og give ham ry af en købmand, der er værd at give handel. Han indser med andre ord, at det er klogt 

af ham at gøre, hvad moralen byder: på længere sigt er hans egeninteresse bedst tjent dermed. 

Købmandens ræsonnement kan så føres videre på et højere plan. Her indser hver enkelt, at skønt 

moralsystemet så langt fra at være faldet ned fra himlen kun er sæt tilfældige konventioner om at 

tage visse hensyn til hinanden, så er det noget, enhver er tjent med under én bestemt forudsætning. 

Denne er, at enhver anden overholder det. Moralen skal altså anskues som noget i stil med en 

gensidig forsikringsordning. Det koster den enkelte noget at være med – af og til kan det jo isoleret 

betale sig at bryde moralen – men hvis stort alle overholder deres del af aftalen, vil hver eneste i det 

lange løb være stillet bedre, end hvis ordningen ikke fandtes.  

På den måde kan den etiske egoisme komme til at sige god for den gældende moral. Den siger 

bestemt ikke god for den som et regelsystem, der som sådant oplyser os om vores skyldighed over 

for andre. Den siger god for den som et middel til at følge egenkærlighedens evangelium og opnå, 

hvad vi ønsker at opnå. Som gældende moral er den for det meste et hensigtsmæssigt middel til den 

ende, fordi den nu engang har fået denne status og har alle de forskellige forventninger og 

sanktioner knyttet til sig. Så meget, men til gengæld heller ikke mere, kan der ifølge etisk egoisme 
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siges til fordel for at følge moralen i den skikkelse, vi til at begynde med kender den. Som moralen 

fremtræder for os, gør den krav på at have sin egen, selvstændige bindende magt over os. Det har 

den ikke, for det har kun egeninteressen. Set med den etiske egoismes øjne skal moralens 

ubetingede fordringer i stil med: ”Du skal …!” og ”Du må ikke…!” derfor altid forstås som 

betingede fordringer: ”Hvis du vil fremme din egeninteresse, så skal du…!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

                                                                   Kapitel 2                                                 

 

 

                                         Den antikke dydsetik 

 

 

2.1 Moralsk universalisme 

Sofisterne søsatte den etiske diskussion ved at lade en bombe sprænge under moralen, nemlig 

moralsk relativisme. Synspunktet har holdt sig levende lige siden og står særdeles stærkt den dag i 

dag. Det må siges at være uhyre sejlivet, eftersom samtlige fremtrædende etiske teorier fra antikken 

til vore dage har været beregnet på at modbevise det. Modpåstanden lyder, at der gives en 

almengyldig moral, altså et system af moralske sandheder, som er bindende for alle mennesker på 

alle steder og til alle tider. Om man vil: en alleomfattende eller universel moral. Deraf navnet 

moralsk universalisme. Det påhviler så dens tilhængere at levere varen. De skal vise, hvad den går 

ud på, og hvorfor den er bindende. De etiske teorier, som herefter skal betragtes, er forskellige bud 

på at levere den vare. Først kommer det ældste bud, nemlig dydsetikken som fremført af Platon og 

Aristoteles i direkte opgør med sofisterne. 

Til at begynde med er det værd at tænke lidt mere over relativismen. Måske skal man lade være 

med straks at lade sig vælte omkuld af den. En velkendt vej til den er at slå på, at moral varierer fra 

kultur fra kultur. Hvad der gælder for god moral det ene sted, gælder ikke det andet, og omvendt. 

Ergo findes der ingen almengyldig moral. Er det ikke en forhastet slutning? Fra dette, at forskellige 

moralsystemer gøres gældende forskellige steder, kan der vel kun sluttes til, at intet moralsystem 

gøres gældende overalt. Fra det samme kan det da ikke udelukkes, at der faktisk gives et 

almengyldigt moralsystem, som altså ikke gøres gældende overalt. Så kunne man lige så godt slutte 

fra, at forskellige kulturer hylder forskellige sandheder om Jordens form eller den menneskelige 

forplantning, til, at der ikke gives nogen sandhed om disse sager? 

Her kan relativismen dog give svar på tiltale. Sofisterne og Herodot slog jo på, at moralens stærke 

variation over kulturerne viser, at den udelukket har karakter af sædvane. Heri ligger så den 

relevante forskel til eksemplerne med Jordens form og vores forplantning. I disse tilfælde er der tale 

om en uafhængig virkelighed, som vores angivelige sandheder kan vise sig at indfange eller gå galt 

af. Sådan er det netop ikke med sædvanen og konvention i det hele taget. Tænk på konventioner 
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som højrekørsel, begravelsesritualer og fodboldreglerne. Tingene kan ordnes på én måde, men de 

kan lige så godt ordnes på mange andre måder. Her gives der ingen uafhængig virkelighed at stå til 

ansvar over for. Det lyder jo som et godt svar. Dog kun under én forudsætning, nemlig den, at moral 

udelukkende er en sag om konvention. Sofisterne gjorde selv et stort nummer ud af sondringen 

mellem konvention og natur. De placerede moralen helt og holdent på konventions-siden, vendte 

den ryggen for at søge deres leveregler på natur-siden. Måske har moralen et ben på begge sider, 

sådan den rummer en god del natur. I så fald ville der være en forskel til færdselsregler, 

fodboldregler mv., hvor konventionerne lader sig indrette vilkårligt. Da ville der for moralens 

vedkommende være noget, der i en vis udstrækning gør samme tjeneste som den uafhængige 

virkelighed i tilfældene med Jordens form og forplantningen. Faktisk udfoldede en del af sofisterne 

med deres etiske teorier jo relativismen i noget nær den retning. Med sin etiske konservatisme slog 

Protagoras på, at der gives visse områder i menneskelivet, hvor vi er pisket til at have konventioner. 

På samme måde slog den moderate udgave at etisk egoisme på, at vi hver især gør klogt i at 

underkaste os moralen, forudsat andre gør det samme. Måske vil det ved nærmere eftertanke stå 

klart, at moralregler i deres inderste kerne er, som de nu engang er, og at moralregler – til forskel fra 

så mange andre former for konvention – gøres gældende i alle menneskesamfund, fordi menneskets 

natur udviser visse grundlæggende træk; at givet vores natur ville menneskeligt liv og samliv slet 

ikke kunne blive til noget uden denne moralske kerne. Hvad nu, hvis vi ikke var skrøbelige væsner, 

sårbare på sjæl og legeme? Hvad nu, hvis vi ikke var dybt afhængige af hinanden i stort og småt, 

men aldeles selvtilstrækkelige og selvhjulpne væsner? Hvad nu, hvis vi ikke alle, når det kommer til 

stykket, var i samme båd? Ville vi mennesker så gå så meget op i, at man ikke skader hinanden? 

Ville vi fordre, at man skal være god ved andre? Ville vi sætte det så højt, at et menneske formår at 

tilsidesætte hensynet til sig selv til fordel for en eller alle andre i båden? Hvad nu, hvis vi ikke 

havde fornuft og indlevelsesevne? Ville vi så konfrontere hinanden med den moralske stikpille: 

”Hvad ville du sige, hvis andre behandlede dig sådan, som du behandler dét menneske?” 

Kierkegaards pseudonym i Enten-Eller, Assessor Wilhelm, skal have lov at sætte et sidste 

spørgsmålstegn ved relativismen, af ham kaldet fritænkerne: 

”Fritænkerne har ofte nok søgt at forvirre begreberne ved at gøre opmærksom på, hvorledes 

stundom folk erklærede det for helligt og lovligt, hvad der i andre folks øjne var en afskyelighed og 

misgerning… For at nære tvivlen [har man] gjort opmærksom på, at mens alle dannede nationer 

gjorde det til børnenes pligt at sørge for deres forældre, så havde de vilde den skik at slå deres 
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forældre ihjel. Det er vel muligt, at det forholder sig således; men dermed er man dog ikke kommet 

videre, thi spørgsmålet bliver, om de vilde mener at gøre noget ondt dermed.” (s.244-s.245). 

Eksemplet her svarer til Herodots med grækerne, der begravede deres døde forældre, og det indiske 

folkeslag, der spiste dem. Begge gange er vi nede i moralens dybeste lag. Hvad folk i den ene kultur 

anser det for deres pligt at gøre, anser folk fra den anden for moralsk utænkeligt eller afskyeligt. 

Kan den moralske variation overhovedet være mere dybtgående? Sådan spørger relativismen og 

konkluderer, at moral ikke kun varierer på overfladen, nej hele vejen igennem. Også det kunne være 

en forhastet slutning. For er de på overfalden så forskellige moralske regler ikke kulturelt betingede 

variationer over de samme moralske grundværdier? Er disse mennesker ikke dybest set moralsk 

enige, nemlig om, at man har pligt til gøre godt mod sine forældre, sikre dem en værdig alderdom, 

død og afsked med denne tilværelse? Hvordan alt det så nærmere bestemt skal tolkes, bestemmes af 

den givne kultur og de levevilkår, der gælder på dette sted.    

 

Platon: det retskafne menneske  

2.2 Idéernes verden 

Den slags overvejelser overbeviste Platon (ca. 429-347 f. Kr.) om, at de moralske relativister lader 

sig forblinde af visse rent overfladiske træk ved moralen. Skinnet bedrager, når man her holder sig 

til det overfladiske, foranderlige og tilfældige. Hans egen etiske tænkning er et forsøg på at trænge 

ned i dybden for at afdække det almene og nødvendige ved fænomenet moral. For at følge ham deri 

må vi gør et par forberedelser. 

Kernen i Platons filosofi er den såkaldte idélære. Den betegner den diametrale modsætning til 

Protagoras’ sandhedsteori. Hvor Protagoras hævder, at sandhed og virkelighed ikke er andet, end 

hvad vi anser for sandt og virkeligt, hævder Platon, at sandheden og virkeligheden eksisterer 

fuldstændig uafhængigt af os og vore meninger om dem. Den verden, vi møder i sanseerfaringen, er 

slet ikke den virkelige verden. De sandheder, vi når frem til at hylde ved brug af vore sanser og 

dagligdags måder at tænke på, er kun halve og relative sandheder, der i bedste fald kun rummer et 

lille glimt af Sandheden. Vi mennesker har at gøre med to verdener. Der er den, vi altid forefinder 

os sat i, registrerer med vore sanser og umiddelbart opfatter som virkelighedens verden. Det er 

vores erfaringsverden, den naturlige eller den empiriske verden. Men bag den og helt utilgængelig 

for sanserne ligger den virkelige verden. Og denne overnaturlige (eller transcendente) verden er nu 

idéernes verden. 
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Det er jo en gevaldig mundfuld, så vi må have nogle smagsprøver på Platons argumenter. En mand 

har en nabo med tre hunde, den lille hvide, den store sorte og den gamle, der humper. Når han 

bruger udtrykket ”en af naboens hunde” og siger ting som f.eks. ”Jeg så en af naboens hunde i 

skoven” og ”En af naboens hunde bed postbudet i går”, står det uden forskel for den hund, den hund 

og den hund. Hvad står så udtrykket ”hund” for, når han f.eks. siger ”En gang sendte russerne en 

hund op i kredsløb om Jorden” eller ”Kynikerne mente, man skulle leve som gadens hunde”?  Står 

det for hver af de hunde, han har mødt i tidens løb? Nej, for ofte taler han om hunde, han aldrig har 

mødt, og meget at det, han siger ved brug af ”hund”, handler om alle mulige hunde – overalt og til 

alle tider. Kan han så pege på en hund og sige: ”Når jeg bruger ordet ”hund” står det for sådan én, 

som den der”? Nej, hvis dette skal forstås sådan, at man ved at se på denne konkrete hunds 

egenskaber kan finde ud af, hvilke egenskaber noget skal have for at kunne kaldes en hund. Antag, 

det er naboens den lille hvide, han peger på. Den samling konkrete egenskaber, som den hund 

præsenterer os for, er jo meget forskellig fra dem, naboens to andre hunde fremviser – og så videre 

fra en hvilken som helst anden hund til næste. Hvad er egentlig fælles for alle de hunde, man 

nogensinde får lejlighed til at pege på? De fleste har fire ben, nogle har tre, nogle er sorte, andre 

røde, nogle gør meget, andre næsten ikke, ja nogle kan slet ikke gø osv. Svaret er, at vi ved at se en 

del konkrete hunde efterhånden fatter, hvad en hund er, dvs. forstår betydningen af ”hund” eller 

fatter begrebet hund, idet vi opfatter den konkrete hund som et eksemplar af et alment mønster. Det 

begreb kan ikke ligestilles med nogen konkret hund, der findes i rum og tid og fremviser en given 

samling egenskaber. Så når manden og vi andre kan bruge ordet ”hund”, skyldes det, at vi har en 

underlig evne til med afsæt i konkrete hunde at fatte det begreb, der indfanger alle mulige hunde. 

 

Lad os dernæst forestille os, at en tømrer peger på to stykker træ og siger: ”De to er ikke lige store”. 

Hvor har vi det begreb fra? Har vi nogensinde set to stykker træ eller andet, der er nøjagtig lige 

store? I dagligdagen siger vi ofte, at f.eks. to stykker træ er lige store, men der har vi altid givne 

praktiske formål til at bestemme, hvad der går an for at være lige store. Vi véd godt, at hvis vi stiller 

fremskaffer finere måleinstrumenter, viser de ting, vi til at begynde med kalder lige store, sig ikke 

at være det. Tænk også på geometrien, der beviser sandheder om cirkler, trekanter, rette linjer mv. 

Gælder de sandheder for det, vi i vores erfaringsverden kalder cirkler, trekanter og lige linjer? Kun 

tilnærmelsesvist, for i den verden påtræffer vi aldrig en fuldkommen cirkel eller en perfekt ret linje. 

De figurer, vi møder der, stræber så at sige efter at komme tæt på et ideal, de aldrig kan leve helt op 

til. Tænk også på, hvordan vi af og til sammenligner samfund og kalder det ene mere retfærdigt end 
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det andet. Hvor har vi den målestok fra? Har vi måske kendskab til det retfærdige samfund, som 

eksisterer eller har eksisteret som et konkret samfund på et bestemt sted til en bestemt tid? Nej, for 

selv det konkrete samfund, som vi måske kunne blive enige om at kalde det allermest retfærdige af 

alle, ville der være noget at udsætte på i retfærdighedens navn. Hvad er det så for en målestok – det 

retfærdige samfund? Ja, det er et begreb, en genstand for tænkning og ikke sanseerfaring. Og det er 

vel at mærke et begreb, vi ikke kan have fået ved at beskrive og sammenligne en række konkrete 

samfund: for det er jo et begreb, vi bruger til at bedømme eller vurdere hvilke som helst konkrete 

samfund som værende mere eller mindre retfærdige.  

Således konkluderer Platon, at for at vi overhovedet kan tale om f.eks. hunde og bedømme f.eks. 

cirkler og samfund som mere eller mindre fuldkomme, retfærdige osv. må råde over visse begreber; 

endvidere, at disse begreber umuligt kan være uddraget af vores erfaring, da de udgør en nødvendig 

betingelse for, at vi i det hele taget kan gøre erfaringer af den relevante slags. Endelig, at der gælder 

visse sandheder om forholdene mellem forskellige begreber – f.eks. at en ret linje er den korteste 

afstand mellem to punkter, at en trekants areal er lig med den halve højde gange grundlinjen, at 

hunde er dyr, at mennesket er et fornuftsvæsen og at et retfærdigt samfund bl.a. er et samfund, der 

sætter dets borgere i stand til at leve gode liv og være gode mennesker. Og lige så lidt som 

begreberne kan være udledt af sanseerfaringen, kan den slags sandheder være det: i de tilfælde, vi 

formår at finde frem til og bevise dem, må det – ligesom i geometri og matematik – foregå 

udelukkende ved brug af den rene fornuft.    

Til den empiriske verden hører naboens lille hvide hund, de to stykker træ, det cirkelformede 

spisebord, Christian d.4es danske samfund osv. Til idéernes verden hører Hundens idé, idéen 

lighed, cirklens idé, idéen om det retfærdige samfund, idéen om den moralsk gode handling osv.. 

Idéernes verden og dens inventar eksisterer uafhængigt af og adskilt fra den empiriske verden. 

Hvor? Ja, intetsteds, for idéerne er kendetegnet ved ikke at forefindes i rum og tid. En anden 

væsentlig forskel til de empiriske ting består i, at mens disse er forgængelige og under bestandig 

forandring, er idéerne evige og uforanderlige. En tredje er, at i modsætning til de empiriske ting, der 

altid er ufuldkomne på den ene eller anden måde, er idéerne aldeles fuldkomne. Dertil kommer, at 

hvor de sandheder, vi fastslår om de empiriske ting er tidsbundne, relative, tilnærmelsesvise og 

usikre, så er sandhederne om idéerne og disses indbyrdes forhold tidløse, absolutte, fuldkomne og 

sikre.  

Hvordan kender vi til idéer, når vi ikke kender til dem ved at møde eksempler på dem i vores 

erfaring? Svaret lyder, at vi ved at betragte en række forskellige hunde kommer vi i tanke om idéen 
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hund: de konkrete hunde minder os om den idé. Når vi fatter en idé og forhold mellem idéer, er 

dette en form for erindring. Vi må tænke os, at vores sjæl forud for fødslen og dens forening med 

legemet (en empirisk ting) opholdt sig i idéernes verden og dér skuede idéerne. Hvad den der 

sugede til sig, er så det, der dukker op, når den konfronteret med en række empiriske ting 

efterhånden når frem til at fatte begreberne for dem. Et forbedret og uddybet kendskab til idéerne og 

deres indbyrdes forhold kan vi således kun få ved at målrettet at dyrke denne særlige 

erindringsevne. Det foregår ved at udfolde den rene fornuft og udtænke fornuftsbeviser i stil med, 

hvad der kendes fra geometri og matematik. Skal vi have udsigt til at få sikkerhed angående f.eks. 

hvad moralen altid kræver af os, hvad en god handling er for noget, et godt menneske, et retfærdigt 

samfund, ja så må vi anstrenge os for at lade fornuften råde så godt som overhovedet muligt. Det er 

så lige netop, hvad der foregår i Platons store dialoger, typisk med Sokrates som hans talerør: her 

mødes deltagerne i åben og fri debat, villige til at bøje sig for fornuften og uanset deres forudfattede 

meninger følge med derhen, hvortil den fører dem.     

 

 2.3 Sjælelig sundhed og retskaffenhed 

Sofisterne erklærede frejdigt, at sandhed er, hvad vi anser for sandt, værdier, hvad vi anser for 

værdifuldt. Ifølge dem er sandheder og værdier altid relative eller med andre ord subjektive, bundet 

til bestemte mennesker, grupper eller kulturer. Nu er det velkendt, at når vi i dagligdagen omtaler 

værdier, drejer det sig om dette eller hint menneskes værdier eller om værdier, der hyldes af en 

bestemt flok mennesker. Således taler vi om f.eks. Moder Teresas værdier, rockernes værdier og de 

vesterlandske værdier. Imidlertid taler vi tillige om værdier slet og ret. Denne gang drejer det sig 

ikke nogens eller nogles værdier, men om værdier forstået som noget værdifuldt – noget, der er 

værd at være, f.eks. være berømt, være ven med nogen, være ærlig, værd at gøre, f.eks. gå tur i 

forårsskoven, føre en samtale med en gammel ven, læse en god roman, trøste et lille barn eller værd 

at have, f.eks. magt, rigdom, nydelser, selverkendelse, frihed eller gengældt kærlighed. Når vi 

diskuterer værdier i denne sidste betydning, er det ikke mindst for at finde frem til, hvad der er 

sande værdier og hvad der er falske. Vi er med på, at vi kan tage fejl om sådanne spørgsmål og anse 

noget for værdifuldt, som ret beset slet ikke er det. Vi søger efter gode grunde til at vise, at det ene 

eller andet faktisk er værdifuldt, og dermed måske til at overbevise nogen, der til at begynde med 

mener det modsatte. Hermed synes vi at forudsætte, at f.eks. frihed eller gengældt kærlighed er eller 

ikke værdifuldt uafhængigt af vores meninger derom, og vi mere vore grunde og meninger skal 

forsøge at ramme det rigtige. Sagt på en anden måde synes vi at forudsætte, at sådanne værdier i en 
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eller anden forstand er objektive. Det er nu hele dette sidste værdibegreb, sofisterne kaster vrag på. 

Der gives kun værdier i betydningen folks værdier, og hvad folk har som deres værdier er i sidste 

ende udelukkende en sag om deres individuelle eller kollektive præferencer, altså noget rent 

subjektivt, hvorom der ikke noget, som hedder at ramme rigtigt eller tage fejl, og som det ikke har 

mening at diskutere frem og tilbage om. Modsat denne værdisubjektivisme står Platons idélære som 

vel nok den stærkest mulige udgave af troen på objektive værdier, såkaldt værdiobjektivisme.     

 

Platon påtager sig at bevise eksistensen af objektive værdier. Vi skal nu følge med, hvorledes han 

gør det for livsværdiers vedkommende. Her lader han Sokrates invitere nogle sofister til diskussion 

af spørgsmålet: ”Hvordan skal et menneske leve?” Disse lægger ud med, at man skal stræbe efter at 

opnå, hvad man nu engang ønsker her i livet. Folks livsværdier er jo udtryk for deres individuelle 

præferencer, hvorfor der umuligt findes værdier, som alle og enhver har gyldig grund til 

efterstræbe. Mennesker kan leve gode liv på vidt forskellige måder, med vidt forskellige 

livsværdier. Så længe det blot er, hvad den enkelte ønsker sig, er alt i orden. Nej, påstår Sokrates. 

Hvis vi tænker os grundigt om, vil vi indse, at der gives en helt bestemt måde at leve på, som 

enhver har grund til foretrække frem for alle andre måder – som for hvem som helst er den bedste 

måde at leve på. 

Først må vi have rede på menneskesynet. Ved at fundere over menneskets idé, når Platon frem til, at 

det særlige ved mennesket er sjælen, og at denne består af tre dele. Den højeste del er fornuften, den 

laveste begæret (de forskellige former for indre tilskyndelse, lyst eller trang, der udspringer af vore 

naturgivne behov, drifter mv.), og midt mellem dem viljen (hvortil hører viljestyrke, vrede, skam, 

skyld, anger og en række andre højere følelser). Et menneskes personlighed er bestemt af, hvordan 

disse tre dele hver især virker og samvirker. Her kan tænkes på legemet med dets forskellige 

organer: hjerte, lunger, lever, nyrer mv. Organerne er lige vigtige for legemets funktion, og for at 

legemet kan fungere som et hele, må de hvert især fungere godt. Når et menneskets legeme fungerer 

på den måde, kalder vi den pågældende for sund og rask. Så duer legemet, og legemet duer, fordi de 

enkelte organer duer og duer sammen. I stil med legemlig sundhed kan vi nu tale om sjælelig 

sundhed. For at personligheden som et hele duer, skal hvert enkelt af dens enkelte du til at varetage 

sin funktion. En tings duelighed til at varetage sin funktion kan kaldes dens dyd: en knivs dyd er 

dens skarphed, en nåls dens spidshed, en vagthunds dens vagtsomhed, et hjertes dets evne til at 

pumpe blod osv. Hvad er så dyderne for de forskellige dele af sjælen? Jo, fornuftens dyd er visdom, 
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viljens modighed, og begærets besindighed. Et menneske nyder altså godt af sjælelig sundhed, når 

dets personlighedskomponenter i rimelig grad udviser disse dyder.  

 

Så vidt, så godt. Men hvad har al den slags sjælelære (psykologi) med værdier at gøre? Ja, der 

mangler endnu to skridt, og her kommer det første. Hvad er det, vi forstår ved et retskaffent 

menneske? Hvad ligger der i begrebet retskaffenhed? Til at begynde med kan vi vel sige, at 

retskaffenhed er kernen i at være et godt menneske. Hvad kendetegner så den gode eller retskafne? 

Det er en, der behandler andre mennesker, sådan som man skylder at behandle dem: der hen ad 

vejen gør visse ting mod dem og undlader at gøre andre ting. Men det er vel kun de ydre eller 

synlige kendetegn ved den retskafne, så hvad ligger der bag dem? Hvad er det for egenskaber ved et 

menneske, som viser sig i disse kendetegn og ligger til grund for dem? Her viser nærmere 

eftertanke, at det netop er egenskaberne visdom, mod og besindighed. Retskaffenhed er med andre 

ord lig med sjælelig sundhed eller harmoni. Retskaffenhed er den dyd, der kendetegner 

personligheden som helhed, når dens tre komponenter hver især duer og sammen går fint i spænd. 

Den retskafne formår at gøre alt det, der hører med til at være retskaffen, fordi denne er et 

menneske, der har orden i sit indre hus.   

Berømt er her Platons sindbillede af vognkusken med et dobbeltspand. Vognstyreren er viljen, den 

ene hest fornuften, den anden begæret. Fornuften er en hvid hest, som lytter til vognstyrerens ord, 

ser sig for og foregriber bevægelserne, begæret en sort og fyrig, som maser på og ofte skal smage 

pisken. For at ekvipagen kan gennemføre løbet må alle dele være i fuldt sving, hver især fungere 

godt og ikke mindst fungere godt sammen. Hvis den ene eller anden svigter, går det galt: man 

kommer næsten ikke frem (fornuften for stærk eller selvoptaget, begæret for svagt), kører i grøften i 

første sving (begæret for stærkt eller aldeles ulydigt), kører snart for stærkt, snart for langsomt, snart 

hid, snart did og når ikke målet (viljen mangler styrke). Således også med et menneskes 

personlighed. For at den kan udfolde sig ret, må hver af delene gøre sin dont og samtidig sørge for 

at falde på plads inden for en harmonisk helhed, hvor hver enkelt del supplerer de andre fra sin post 

og uden at blande sig i deres opgaver. Hvis et menneske derimod ikke formår at lade sin vilje lytte 

ordentligt til fornuften, vil det mangle styrke til at gøre, hvad det mener, det skal gøre, være plaget 

af urimelig skyldfølelse, urimelig vrede mod andre, misforstået skam, misundelse og lignende; 

formår det ikke at lade viljen styre drifterne i lyset af fornuften, vil det opføre som en kastebold for 

disse, lade sig være drevet af øjeblikkets lyster og ofte handle på måder, det selv ikke forstår og 

tager afstand fra; hvis dets fornuft er for dominerende og savner visdom, vil den lamme det 



 31 

naturlige begær og afskære én fra dets glæder, ligesom det ofte vil holde en tilbage fra at handle 

mod andre ud fra spontane følelser som sympati, medfølelse, venlighed, medynk og mere af samme 

skuffe.  

 

2.4 Retskaffenhed og lykke      

Nuvel, lad os gå ind på, at sådan forholder det sig med sjælelig sundhed og med retskaffenhed. Nu 

er dyderne visdom, mod og besindighed jo bestemt ikke noget, der kommer af sig selv. De er heller 

ikke medfødt, så det kan kun erhverves gennem langvarigt og hårdt arbejde med sig selv (vel også 

byggende på en god opdragelse). Så hvorfor skulle man anstrenge sig så meget for deres skyld? Så 

bliver man rigtignok et godt menneske, javel, men hvorfor skulle man stræbe efter at blive et godt 

menneske? Alting tyder jo på, at rigtig mange mennesker, som langtfra er gode mennesker og slet 

ikke ønsker at være det, har det ganske fortræffeligt og såvel i egne som i omverdens øje lever 

fuldgode liv, ja føler sig lykkelige.  

Nu følger det sidste skridt. Tænk atter på legemet. Når det fungerer, som det skal, tager vi det for 

det meste for givet og kaster os over alskens gøremål. Når vi bliver syge, får vi på barsk måde åbnet 

øjnene for, hvad vi har mistet. En velfungerende krop sætter os ikke kun i stand til at gøre så mange 

ting, vi nyder at gøre: gå tur i skoven, spille bold, træde hårdt i pedalerne, sætte et gevaldigt måltid 

til livs, dyrke kødets glæder mv. Den giver os tillige en mere eller mindre stærk undertone af 

legemligt velvære, en grundlæggende glæde eller nydelse i vores liv, som vi værdsætter helt for 

dens egen skyld. Hvad er lykke eller på oldgræsk eudaimonia? Ofte taler vi i dagligdagen om lykke 

eller at være lykkelig som en følelse, der kommer og går. Vi siger ting som f.eks. ”Hvor blev jeg 

lykkelig, da jeg vandt den store gevinst i Quickskrab”, ”Min lykkeligste øjeblik var, da jeg fik min 

førstefødte i armene” eller ”De var så lykkelige som nygifte. Men det gik hurtigt over.” Tænk så 

ordet, som det bruges i eventyrene: ”Og de levede lykkeligt til dages ende”. Her er der ikke tale om 

en bestand lykkefølelse hos de to, snarere om, at deres liv sammen lykkedes: at de levede harmonisk 

sammen og havde det godt med hinanden. På samme måde skal lykke ikke forstås som en mere 

eller mindre kortvarig stærk følelse, nej som en varig indre tilstand i form af indre fred, glæde og 

harmoni, kort sagt som sjæleligt velvære.  

Langt de fleste mennesker, også sofisterne, er enige i, at lykken er det højeste gode i livet. 

Problemet er bare, at de ikke tænker tingene ordentligt igennem. De lader sig nøje med at tænke om 

lykke som en følelse, der hænger sammen med, at man opnår, hvad man ønsker. De værdsætter 

legemligt velvære og anerkender sammenhængen mellem den og legemlig sundhed. Imidlertid når 
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de ikke frem til at få øjnene op for værdien af sjæleligt velvære, altså for selve kernen i lykken, og 

de forstår slet ikke, hvorledes sjæleligt velvære kommer af sjælelig sundhed, som for sit 

vedkommende kommer ud på ét med retskaffenhed. Hvis de imidlertid hjælpes frem til disse 

indsigter, må de gå med til, at sjælelig sundhed, sjæleligt velvære og retskaffenhed alt sammen er 

noget, det i allerhøjeste grad er værd at stræbe efter. De har så fået gyldig grund til at leve deres liv 

på en bestemt måde frem for alle andre måde. De har da lært den måde at kende som den bedste 

levemåde for et menneske. De er blevet præsenteret for intet mindre end objektive værdier. Så når 

så mange mennesker faktisk lever deres liv på helt andre måder, skaber problemer for sig selv og 

andre, ender med at leve liv, som de selv opfatter som tomme og meningsløse, hvad skyldes det så? 

Ja, det skyldes det samme, som når mennesker vælger at gøre onde ting mod andre: manglende 

indsigt, nemlig i vores virkemåde, vilkår og de objektive livsværdier. Når et menneske først har fået 

eller selv er nået frem til ordentlig oplysning om livet, vil det nemlig altid stræbe efter at gøre det 

gode.  

Som det fremgår, er det det springende punkt i alt dette, at der giver mening at tale om sådan noget 

som sjælelig sundhed. I dagligdagen taler vi om sjælelig sygdom og opfatter vel blot sjælelig 

sundhed som fraværet af visse former for sindssyge, sindsforvirring og andre forstyrrelser, der 

afviger fra det normale og forhindrer de ramte i at foretage sig ret simple dagligdags ting. Platon 

tænker om sjælelig sundhed på en helt anden måde. Der er for det første tilstedeværelsen af en 

række krævende personlige egenskaber: visdom, mod og besindighed. For det andet er det 

vellykkede samspil mellem tre meget forskellige dele af personligheden: tænkningen, viljeslivet og 

driftslivet. For det tredje er der det umiddelbare resultat af alt dette: et menneske, der formår at leve 

og optræde som et helt menneske, plukke dagens glæder, dyrke venskaber og i det hele taget 

behandle andre mennesker ordentligt. For det fjerde kommer det endelige resultat af sjælelig 

sundhed: et menneske med indre fred og livsglæde, som lever i fred med sig selv og sine 

omgivelser, overbevist om, at ens liv ikke kunne leves bedre; et menneske, som intet kan skade – 

undtagen det selv.  

Denne forestilling om sjælelig sundhed er så Platons løftestang til besvarelsen af etikkens to 

hovedspørgsmål. ”Hvad kræver moralen”? Svaret lyder: ”Du skal være et retskaffent menneske!” 

Det kan så pindes ud i en række underpunkter: visdom, mod, besindighed, der så atter har 

underpunkter, f.eks. fromhed, gavmildhed, ærlighed, trofasthed. ”Med hvad ret kræver moralen af 

mig, hvad den kræver?”. Svaret lyder: ”Det hele hører med til at være et lykkeligt menneske!”  
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Aristoteles: det storsindede menneske 

 

2.5 Natur- og menneskesyn 

 

Vi kommer nu til Platons lærling og store efterfølger, Aristoteles (384-322 f.Kr.). Han fulgte Platon 

i mange af argumenterne frem til idélæren, stod dog af et godt stykke før den endelige konklusion. I 

stedet for den overnaturlige idéernes verden sætter han den empiriske verden som den eneste 

virkelige. Idéerne – Aristoteles kalder dem former – eksisterer således ikke selvstændigt og 

uafhængigt af de konkrete enkeltting i rum og tid, men i disse ting (immanent: iboende), nemlig 

som det organiserende princip, der gør en ting til en ting af en bestemt slags. Hver enkelt hund er et 

eksemplar af det almene Hunden i kraft af at have hundens form i sig til at ordne dens stof eller 

råmateriale på den særlige måde, der gør den til en hund og ikke et menneske (som jo alle er formet 

ud af samme stof: kød, blod mv.). For at få viden om formerne må vi derfor altid begynde med at 

studere enkeltting af forskellige slags, altså tage afsæt i den naturlige verden som givet i 

sanseerfaringen. En sådan viden om formerne og deres indbyrdes forhold er sikker og objektiv, idet 

formerne eksisterer i tingene helt uafhængigt af vore meninger om dem. 

I sin etiske tænkning tager Aristoteles del i Platons opgør med sofisterne og fremfører sin egen 

udgave af læren om objektive værdier. Hvor sofisterne mener at kunne afsløre den gældende moral 

som blot og bar konvention, er Aristoteles – atter som Platon – ude på at forsvare den samme moral. 

Ligesom hos Platon bliver menneskesynet her det afgørende, og ligesom hos Platon sættes moralen 

ind i en større ramme, hvor spørgsmålene om moralens indhold og begrundelse knyttes sammen 

med spørgsmålet om den bedste måde at leve på.    

Den større ramme udgøres af et natursyn med tilhørende menneskesyn. Kernen i det første er den 

såkaldt teleologiske biologi (af oldgræsk: telos, mål), hvorefter hver enkelt dyreart og planteart har 

sin artsspecifikke funktion, sit ganske særlige formål at udfylde i tingenes orden. For at forstå f.eks. 

gribbens opbygning og virkemåde skal man således undersøge dem i lyset af gribbens funktion, 

nemlig at nedbryde de større kadavere. Til denne naturens hensigt med gribben viser dens lange, 

nøgne og læderagtige hals sig hensigtsmæssig ved at tillade den at rode sit ræb rundt langt inde i 

kadavernes indvolde uden at blive overklistret med kadaverstof og risikere infektioner. Aristoteles 

regnes for biologiens grundlægger, og da den moderne biologi skabtes efter næsten to tusinde års 

aristotelisk dominans, var det ikke mindst den teleologiske opfattelse, man gjorde op med. Den 

moderne biologi forklarer organernes, f.eks. hjertets, opbygning og virkemåde i lyset af deres 




