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Abstract 

The highest task of Philosophy, according to Socrates, is to teach man to die, to face death in 

the right way - the death in which the particular and the general are united, the death that 

concerns every one of us and at the same time does not concern anyone other than oneself . I 

agree completely with Socrates in his understanding of death - given that I have understood him 

correctly - and I believe that we should talk more about death and also dare to reflect upon the 

difficult issues that are related to it. This is not at all dangerous. But I take a very critical position 

in regard to his argument for immortality, the immortality of the soul, that is, the continued 

existence of the soul after the bodily, physical, death. Certainly, there may be a theoretical 

possibility that the soul somehow continues to exist after the physical death, but I do not think 

so. The only thing that remains of us, or rather after us, is the memory and the result of our 

actions in this life, that is, the result of the good or evil we have done against our fellow beings 

in this life. 

     Death, in my opinion, understood as event or condition, is consequently one of the 

supernatural phenomena that makes us, we humans, human: a continuous inception and 

uncompleted wonder. 

 

Sunday 31th May 2015, 

at Södertörn University, 

by Michel Rizk 

 

Keywords: Socrates, Plato, Phaedo, Death, Immortality, Soul. 

  



 

Några ord av försiktighet 

Platons dialoger är i allmänhet, enligt min mening, mycket mer än bara replikskifte. Jag 

betraktar dialogerna ifråga som helt avgörande ingredienser i hur vår historia får en 

framåtrörelse. Dessa dialoger, särskilt Platons Faidon som jag avser att kommentera och ge ett 

övergripande omdöme i denna uppsats, öppnar upp vår världs möjlighetsrum för ständigt 

varierande tolkningar och avslöjar till följd av det något om huvudpersonerna som vi 

förmodligen inte är välbekanta med. Det är dock ytterst viktigt att vi själva, i egenskap av läsare, 

vid vissa tillfällen, försöker tränga in i personernas huvuden i syfte att kunna spåra och förstå 

deras känsloliv, tankemönster, och värdegrunder; i annat fall förblir dessa dialoger statiska över 

tiden och kanske inte nog intressanta att läsa om jämt. Här nedan presenterar jag 

huvudpersonerna i Platons Faidon – ordnade i bokstavsordning efter deras namn: 

(i) Echekrates: pythagoreisk filosof och samtalspartner i dialogen  

(ii) Faidon: berättare i dialogen och lärjunge till Sokrates 

(iii) Kebes: tebansk filosof och före detta lärjunge till Filolaos; vän med Simmias  

(iv) Kriton: förmögen atensk medborgare och lärjunge till Sokrates  

(v) Simmias: tebansk filosof och före detta lärjunge till Filolaos; vän med Kebes  

(vi) Sokrates: filosofen och Platons lärare 

Andra närvarande personer i Platons Faidon är Antisthenes, Apollodoros, Aischines, Epigenes, 

Eukleides från Megara, Faidondes, Hermogenes, Kritobulos och hans far, Ktesippos från 

Paiana, Menexenos, Terpsion från megara 

Märkligt nog är Platon själv frånvarande, förmodligen sjuk berättar Faidon. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Frågan om döden och odödligheten är utan tvekan en av våra allra viktigaste frågor som har 

fascinerat oss i alla tider samt varit föremål för stridiga uppfattningar, åsikter, och kontroversiell 

debatt. När vi dör, d.v.s. när våra liv tar slut, finns det något annat? Finns det ett liv efter döden? 

Upphör vi att existera helt, eller finns det olika existensformer i det kosmiska kretsloppet? Vart 

tar vi vägen efter döden? Finns det någon möjlighet för oss att på olika sätt träffas igen? Hur 

har tron på odödligheten påverkat oss under historiens långa lopp? Vad händer egentligen när 

vi dör? Finns det en gud? Finns det ett helvete? Får vi ett nytt liv? Dessa frågor utgör endast en 

rudimentär utgångspunkt för en myriad av följdfrågor som kan studeras, etableras, och 

diskuteras på basen av en mer sofistikerad logik. Personligen har jag länge försökt läsa och 

begrunda vad vetenskapen, religionen, och sist men inte minst filosofin säger om detta? 

     ”Vårt liv känns ofta meningslöst”, skriver läkaren Georg Klein1 i förordet till Peter Nolls 

klassiska bok Den utmätta tiden2. ”Vårt liv känns ofta meningslöst”; men den som ligger på sin 

dödsbädd, ”[d]en som skall dö snart delar aldrig denna känsla. Paradoxalt nog kan endast 

dödsmedvetenheten ge livet dess verkliga mening”, skriver Klein vidare och förklarar att 

”[d]etta är Nolls viktigaste budskap”3. Därför finner jag det anmärkningsvärt hur vi nästan alltid 

förhåller oss till döden på ett ganska likgiltigt sätt så länge den endast är ett abstrakt fenomen. 

Det är först när vi möter döden existentiellt, d.v.s. när vi ser den komma över oss eller över 

någon i vår omgivning, som den skakar om oss kraftfullt. Inte sällan finner jag även begreppet 

hopp ett abstrakt koncept, men i dödens ögonblick blir konceptet antingen ett sant hopp (om vi 

äger en sann tro och har levt ett rättfärdigt liv) eller en fruktansvärd hopplöshet (om vi saknar 

en sann tro och har levt ett orättfärdigt liv); och ”som det heter hos Pindaros: han säger så 

vackert […] att den som har levt ett rättfärdigt och gudfruktigt liv, 

 honom följer det ljuva hoppet, 

 det stärker hans hjärta, vårdar 

 hans ålderdom – hoppet som 

 säkrast styr mänskors vacklande sinne”4. 

                                                 
1 Georg Klein, född 1925, är en ungersk-svensk cancerforskare och författare. Klein var professor i tumörbiologi 

vid Karolinska institutet under perioden 1957-1992. 
2 Peter Noll var en schweizisk juristprofessor. Noll avböjde i 55-årsåldern sin canceroperation som läkarna hade 

bestämt sig för att utföra, ty operationen ifråga stred mot hans uppfattning om livet, döden, och livet efter döden. 

Noll ville följaktligen leva den utmätta tiden som återstod så friskt och hälsosamt som möjligt. 
3 Noll 1985, s. 12. 
4 Platon 2003, s. 29-30. 
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Om vi antar att detta stämmer, kan vi följaktligen säga att den annalkande döden har ett positivt 

värde eller en livsförhöjande energi – om än tidsbegränsad. 

     Döden är på en och samma gång både den mest allmängiltiga för alla lika och mest 

individuella av händelser eller tillstånd, och dessutom är den fruktansvärt skrämmande.  

Flertalet av oss som har bevittnat en nära anhörigs död måste på ett eller annat sätt och i olika 

grader ha lidit av sina egna psykiska besvär såsom ångest, smärta, sorg, tomhet, o.s.v. Men icke 

desto mindre återstår följande fråga: för vem är döden verkligen värst, är det för den som ska 

dö, den som har dött, eller för dem som ännu lever? Många filosofer har sedan det antika 

Greklands storhetstid ägnat tankemöda åt detta. Vi kan hitta argument som talar emot att döden 

skulle vara en negativ händelse eller ett negativt tillstånd. Filosofen Sokrates exempelvis 

menade att den odödliga och immateriella själen är i stånd att närma sig de goda gudarna efter 

döden, och förkunnade vidare enligt Platons Faidon – den text av Platon i vilken skildras 

Sokrates allra sista dag i livet – att ”alla som ägnar sig åt filosofin på det rätta sättet självmant 

förbereder sig för en enda sak: att dö och vara död” (s. 222), och de minst av alla människor 

fruktar för att vara döda. Både hoppfullt och tröstrikt förmedlat, och vem vet, kanske var det 

också något Sokrates uttalade sig om för att stärka sig själv på det yttersta. Filosofen Epikuros, 

den klassiska hedonisten, å sin sida, ansåg att religionen med dess många gudar är en av de 

mest avgörande orsakerna till fruktan och skräck, eftersom religionen inger föreställningen att 

de döda är olyckliga. För honom, Epikuros, är gudarna varken något hopp eller någon tröst, 

tvärtom, de är övernaturliga ingripanden i naturförloppen en orsak till fruktan. Det budskapet 

som filosofen följaktligen ville förmedla var att gudarna inte blandar sig i människliga 

angelägenheter och att människan inte har någon odödlig eller immateriell själ. Epikuros 

lyckades formulera sin livsbejakande syn på tillvaron i en berömd sentens som än idag frekvent 

citeras enligt följande: ”[d]är döden finns, finns inte vi och där vi finns, finns inte döden. Därför 

är döden ingenting för oss”5. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

För den moderna samhällsmänniskan som fortfarande, i en sekulär tid, hyser verkligt starka 

åsikter om att döden, förstådd såsom händelse eller tillstånd, inte är det ultimata slutet, kan 

Platons dialoger (särskilt Staten, Faidon, och Faidros) förse honom med argument för 

någonting beständigt som tycks överleva den fysiska döden, d.v.s. överleva kroppens död. Och 

                                                 
5 Humanisterna 2014. 
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om detta någonting talar vi om vad vi med modernt språkbruk kan kalla för den rationellt-

mänskliga själen. 

     Med anledning av det intresserar jag mig i denna uppsats för tematiken kring döden och 

själens odödlighet som framförs i Platons Faidon, och avser därmed framförallt att försöka 

förstå och förklara vår samtidskommentar till texten ifråga. Som en naturlig följd av detta 

kommer uppsatsen i huvudsak att bestå av två viktiga delar. I den första delen avser jag, mer 

precist, att granska Sokrates försvarstal i Platons Faidon, i vilket han framhäver sin personliga 

åsikt om att filosofin är en jakt efter döden och argumenterar starkt för att denna åsikt är den 

enda rätta. I den andra delen avser jag att dels kritiskt granska hans olika argument för själens 

odödlighet, men i viss mån även försöka konstruktivt bidra med något nytt till det aktuella 

studieområdet. Uppsatsens frågeställning kan därför formuleras enligt följande: 

Hur resonerar Platon kring döden och argumenterar för själens odödlighet i Platons 

Faidon? 

 

1.3. Disposition och avgränsningar 

Denna uppsats består av nio kapitel, och är strukturerad enligt följande. I kapitel ett börjar jag 

med att förse läsaren med en kort introduktion till uppsatsens ämne för att därefter presentera 

dess huvudsyfte och frågeställning; kapitlet avslutas med avgränsningar och en disposition som 

redogör för de nästföljande kapitlen. Kapitel två skildrar upptakten till Sokrates allra sista dag 

i livet, en position där han befinner sig tillsammans med sina vänner djupt försjunken i, eller 

rättare sagt helt uppslukad av ett filosofiskt samtal i vilket han mer än gärna lyfter fram sin 

bestämda åsikt om att filosofin är en jakt efter döden. 

     Kapitel tre till sju utgör själva kärnan i uppsatsen. Det första kapitlet, d.v.s. kapitel tre, 

presenterar och diskuterar argumenten i Sokrates försvarstal i Platons Faidon genom vilka 

beskrivs den ideala filosofens livsföring och livshållning vars främsta angelägenhet är att 

försöka befria sig själv så mycket som möjligt från kroppen, d.v.s. från det fysiska, föränderliga, 

och ändliga i ett reningssyfte. De fyra sista kapitlen ägnar jag åt fyra olika argument, men på 

sätt och vis ändå avhängiga varandra, för själens odödlighet i Platons Faidon: kapitel fyra 

fokuserar delvis på vad argumentet försöker bevisa, men också på hur argumentet i själva verket 

går tillväga för att bevisa det, d.v.s. bevisa upplösningen och föreningen av kropp och själ; 

kapitel fem diskuterar ett argument som är oerhört nära knutet till, om inte bygger helt på det 

förstnämnda, m.a.o. om det första argumentet lyckas bevisa att själen överlever kroppens död, 

kan det andra argumentet bevisa att själen har existerat innan den bands till kroppen och den 
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kommer att fortsätta existera efter kroppens död; det tredje argumentet för odödligheten i 

kapitel sex resonerar kring själen på en begreppslig analogisk likhet, varför det påstår alltså att 

själen är av långt bättre natur än kroppen; kapitel sju framlägger det sista argumentet som tycks 

reda ut allt rimligt tvivel vad gäller själens fortsatta existens efter kroppens död. Jag avslutar 

kapitel åtta med en reflekterande sammanfattning. I det sista kapitlet, d.v.s. kapitel nio, återfinns 

uppsatsens samtliga referenser i bokstavsordning efter författarnas efternamn. 

     Jag kommer inte ta ställning till uppehållet mellan det tredje och fjärde argumentet, i vilket 

Sokrates vederlägger läran om själen harmoni för att det tycks mig falla utanför ramen för min 

uppsats. Även frågan om reinkarnation, d.v.s. återfödelse, utelämnar jag i stort. 

 

2. Vad handlar Platons Faidon egentligen om? 

Platons Faidon redogör för Sokrates allra sista dag i livet, där han sitter fängslad och dömd till 

döden av atenska demokratiska domstolen delvis för sitt ifrågasättande till politikerna, men 

också för han svikligen ansågs ha förlett ungdomen till gudlöshet6. I sin fängelsecell, omringad 

av sina bästa vänner, inleder Sokrates ett samtal om hur det som människorna kallar behagligt 

verkar stå i ett märkvärdigt motsatsförhållande till det som de kallar plågsamt. Därtill, 

egendomligt nog, verkar dessa två, d.v.s. det behagliga och det plågsamma, aldrig vilja 

förekomma samtidigt hos människan (s. 216). Detta gör Sokrates strax efter sin befrielse från 

bojorna, men också efter att sin gråtande och klagande hustru Xanthippe med deras lilla pojke 

har förts hem av Kriton. Med den behagliga befrielsen från/efter de plågsamma bojorna tycks 

det mig som att Sokrates åberopar en behaglig befrielse efter en plågsam död – en plågsam 

giftbägare7; och exkluderandet av just Xanthippe (m.a.o. exkluderandet av gråterskan och det 

traditionella sättet att möta döden) från gemenskapen tycks mig vara oerhört betydelsefullt för 

det efterföljande samtalet, i den bemärkelsen att det faktiskt är ett nytt sätt att möta döden genom 

vilket Sokrates öppnar upp en ny möjlighet för ett filosofiskt samtal. 

     Det nära inbördes sambandet mellan behagligt och plågsamt får Sokrates att erinras Aisopos8 

som ”skulle ha dikat en fabel om hur guden ville få ett slut på kriget mellan dem men inte 

lyckades och fäste ihop huvudena på dem, så att när man får det ena så följer det andra med” 

(s. 216-217). Och på tal om Aisopos kom Kebes på sig själv med att tänka på Sokrates eget 

                                                 
6 Molander 1998, s. 52. 
7 Sokrates avrättades år 399 f.Kr. genom att han fick dricka en giftbägare. 
8 Aisopos, född ca 600 f.Kr., död ca 550 f. Kr., var en grekisk fabeldiktare. Hans fabler omfattar allt från 

naturkrafter till människor. Hos Aisopos framförs människor som högt moraliserande livsvisdomar i såväl ord som 

handling.   
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diktande, ett sent diktande som är religiöst betingat, ett diktande som dessutom har blivit kritiskt 

ifrågasatta och till viss del negativt mottaget av bland andra Euenos. Sokrates aversion mot 

poesi, d.v.s. konsten att skriva poem, är ingen större hemlighet, varför Kebes är angelägen att 

få svar på frågan om hans plötsliga intresse för diktningen. Sokrates, helt lugn, besvarar tvivlen 

och invändningarna med att referera till sin återkommande dröm; en dröm som genom hela livet 

har sagt till honom: ”utför ett konstverk, arbeta” (s. 217). Budskapet i drömmen har han tolkat 

som att utföra konstverk just i den mening som han hitintills alltid har gjort, ”eftersom filosofin 

är den främsta musiska konstformen och filosofin är [… hans] syssla (ibid). Men nu när 

rättegången är avklarad och under tiden han väntar i fängelsecellen på sin avrättning, förefaller 

det Sokrates som att denna dröm möjligen uppmanar honom att ”göra konstverk i den mer 

gängse meningen” (ibid), d.v.s. att skriva dikter och hymner till ära för guden. På det viset, 

genom sin fullkomliga lydnad, har Sokrates fullgjort sin religiösa plikt gentemot guden - 

Apollo. Detta är svaret som Kebes får och därmed ombeds att framföra vidare till den det berör. 

”This uncertainty concerning the correct interpretation of his recurrent dream did not mean that 

he became uncertain about philosophy as his true vocation”9, skriver Tomin, tvärtom, det har 

snarare bekräftat och befäst hans kallelse samt livsuppdrag. Detta framgår med tydlighet när 

Sokrates, via Kebes, hälsar Euenos – liksom varje människa som befattar sig med filosofi på 

rätt sätt – att han (Euenos) ska jaga efter honom ända in i döden och så snart som möjligt om 

han (Euenos) vill vara klok; icke desto mindre kommer Euenos säkerligen inte att begå 

självmord, tillägger Sokrates, för det ska nämligen vara förbjudet (s. 218). Simmias, helt 

bestört, griper in efter att ha hört Sokrates och menar att Euenos aldrig frivilligt kommer att 

följa det konstiga rådet på något som helst sätt (ibid). Här är det värt att notera att vi inte får 

uppfatta Sokrates på något sätt eller annat vis som en förespråkare av självmord. Såväl han själv 

som Kebes och Simmias, två representanter för den pythagoreiska skolan, är fullt medvetna om 

att människan inte äger någon som helst rätt att avsluta sitt eget liv efter eget behag på det sättet, 

d.v.s. genom självmord. 

     Sokrates häpnar över Simmias kommentar och ställer följande fråga: är inte Euenos en 

filosof? Denna fråga är ytterst relevant och viktig i sammanhanget, uppmärksammar Tomin, 

för att den fastställer temat för Sokrates allra sista dag i livet; frågan fastställer temat för det 

fördjupade filosofiska samtalet i vilket Sokrates påstår att ”a true philosopher’s thought and 

work is throughout his life directed towards death, for only through death can he enter life in 

which all his philosophical yearnings can be fulfilled”10. Härom anser Kebes att Sokrates intar 

                                                 
9 Tomin 2001, s. 147-148. 
10 Ibid, s. 148. 
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ett icke-rationellt förhållningssätt till frågan om döden (s. 220), och Simmias, ja, t.o.m. förebrår 

honom för han tycks vara på väg att lämna båda sina bästa vänner och de utmärkta ledare som 

gudarna utgör (ibid) helt sorglöst och lättsinnigt. 

     Platons Faidons redogörelse är följaktligen en minnesvärd redogörelse för en filosofs 

ödesdigra slut, vars liv var i anmärkningsvärd samklang med hans oupphörliga längtan efter att 

ge filosofisk belysning åt de aspekter av livet som berör normer och handlingar. Redan i 

Sokrates försvarstal som utger sig för att återge Sokrates tal inför sina domare, säger han att nu 

när guden har placerat ut mig och (som jag trodde och antog) gett mig i uppdrag att ägna mitt 

liv åt filosofera och rannsaka mig själv och andra människor – nu skulle jag ha gjort en förfärlig 

sak, atenare, om jag av rädsla för döden eller för något annat hade deserterat från min post (s. 

28-29). Och faktum är att han går modigt sitt öde till mötes i fängelset (ansikte mot ansikte med 

döden), tillsammans med sina vänner i verkliga filosofiska samtal snarare än vanliga sådana 

som de tidigare hade ägnat sig åt (s. 215). På så sätt, ”it was philosophy”, skriver Tomin, ”that 

enabled him to transform the day of his death into the culmination of his whole life”11. Jag är 

personligen böjd att hålla med Sokrates, i den mån jag förstår honom, om att filosofins högsta 

uppgift är att lära oss möta döden på det rätta sättet. Det är inte svårt – eller som en del av oss 

väljer att uttrycka det i termer av respektlöshet – att tänka kring och filosofera om den. Döden 

är faktiskt det enda vissa här i livet; att dö, det måste vi alla vare sig vill det eller inte. Varenda 

en av oss, varenda människa på jorden drabbas av den med samma förfärande precision. Därför 

håller jag det för troligt att detta är den verkliga anledningen till varför vi inte borde undvika 

att tala om döden, och inte heller borde vara rädda för att se över de svåra frågorna som berör 

den. Om vi överhuvudtaget ska kunna förstå vad liv är, låt oss börja med att försöka förstå vad 

död är, ty liv förutsätter död. 

 

3. Sokrates försvarstal i Platons Faidon 

3.1. En medborgerlig kontext 

I detta avsnitt avser jag att belysa grundläggande och viktiga aspekter vad gäller dels Sokrates 

första försvarstal i Platons Sokrates försvarstal, men även mer i detalj hans andra försvarstal i 

Platons Faidon. Det första försvarstalet, å ena sidan, som ägde rum inför folkdomstolen på 

agoran är nära anknutet till det traditionella politiska centrumet som representerade det atenska 

stadslivet där Sokrates verkade vilja försvara sin fysiska och materiella tillhörighet, d.v.s. 

                                                 
11 Ibid, s. 140. 
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kroppen; det andra försvarstalet, å andra sidan, som äger rum i fängelsecellen inför några få 

visa atenska medborgare är knutet till någon slags gudom på en avlägsen plats långt bort från 

Atens stadsgränser där Sokrates framförallt försöker försvara sin metafysiska och immateriella 

tillhörighet, d.v.s. själen. Därför sträcker sig det innehållsmässiga budskapet som ligger i 

Sokrates andra försvarstal långt bortom de världsliga gränserna, bortom tid och rum, medan det 

som ligger i hans första försvarstal är intimt och direkt anknutet till de politiska auktoriteterna 

i de värdsliga rikena. Det tycks mig följaktligen som att försvarstalet i Platons Faidon är ett 

sådant tal som på sätt och vis har ryckts ut ur en traditionell demonstrativ, juridisk eller politisk 

kontext med dess relativt klara avgränsningar för att sedan placeras i en medborgerlig kontext 

och bli i sinom tid offentligt språkbruk. 

     På agoran misslyckades Sokrates uppenbarligen med att övertyga sina atenska demokratiska 

domare, m.a.o. den agonistiska eliten i Aten12, om sin oskuld; i fängelsecellen gör han en ny 

ansats och försöker på ett mer övertygande sätt försvara sig inför sina vänner, m.a.o. inför några 

få visa personer, som tycks vara mycket bekymrade över och skeptiska till hans åsikt om att 

filosofin ska vara en jakt efter döden (s. 218). Kebes anser, som jag redan har påpekat mot slutet 

av det föregående kapitlet, att detta förhållningssätt till frågan om döden är icke-rationellt (s. 

220), och Simmias dessutom undrar över hur verkligt visa människor – med vilka han hänsyftar 

på Sokrates själv – skulle vilja ”fly från [sina] herrar som är överlägsna dem själva, varför skulle 

de söka befria sig från dem så lättvindigt?” (ibid). Sokrates begriper det anklagande och 

pockande motivet bakom Kebes och Simmias resonemang, varför han refererar till det när han 

säger till dem ”att ni menar att jag bör försvara mig mot det som inför en domstol” (s. 221). 

Han utnämner dem därför till sina domare (s. 222) i förhoppningen att lyckas övertyga dem 

bättre genom sitt försvar än vad han gjorde med de atenska domarna (s. 231). Därav Sokrates 

andra försvarstal, hans försvarstal i Platons Faidon. 

 

3.2. Två olika argument 

I Platons Faidon, fr.o.m. sida 220, förpliktar sig Sokrates att försvara sitt ställningstagande – 

samt vidhålla sin åsikt – mot Kebes och Simmias offentliggjorda anklagelser, d.v.s. att han är 

alltför redo att lämna sina vänner i detta liv och även gudarna som han faktiskt själv bekänner 

vara allgoda; och i mitten av sidan 231 förklarar han sin förpliktelse vara fullgjort. De 

mellanliggande passagerna, skriver White, innefattar två argument som är ”different in 

                                                 
12 Den agonistiska eliten i Aten består av de jämlika i det främsta ledet som tar till orda i de politiska 

angelägenheterna, m.a.o. som griper sig an logos och polis.  
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character and mutually isolated”13. Det första argumentet är i hög grad ett filosofiskt sådant; det 

andra är religiöst. Det sista nämnda argumentet är tillsynes väldigt kort, mindre klarsynt, och 

hänför sig till den andra platsen; det filosofiska argumentet är långt, tydligt, och beviljas en 

framträdande plats14. I de nästkommande styckena i detta kapitel är min ambition att granska 

dessa två argument. 

 

3.2.1. Det filosofiska argumentet 

Sokrates håller fast i att den som ägnar sig åt filosofin på det rätta sättet förbereder sig för att 

möta döden frivilligt (s. 222). Mot bakgrund av det öppnar han sitt fall inför Kebes och Simmias 

dels genom att enas om att ”döden är någonting”, men även genom att definiera detta någonting, 

d.v.s. döendet, som ”själens lösgörande från kroppen” (s. 223). Därefter framlägger Sokrates, 

skriver White, ”three reasons for saying that the philosopher will seek this separation and free 

himself as far as possible from the body”15. Det första skälet är att filosofen inte intresserar sig 

för något av kroppslig njutning eller materiell utsmyckning; han föraktar det och försöker 

undvika det – utom när det är absolut ofrånkomligt. Detta innebär alltså att filosofen är mer 

benägen att vända sig mot själen och förnuftet (ibid). Det andra skälet är att kroppen utgör ett 

hinder vid förvärv av kunskap och klokskap (s. 224). Kroppens sinnesförnimmelser, menar 

Sokrates, är inte behjälpliga i det omfattande sökandet efter sanningen (ibid). Här vill jag ställa 

en fråga: är inte detta lite väl reducerat av Sokrates/Platon? Jag förnekar förvisso inte att 

åldrandet som hör till livet kan begränsa sinnenas olika möjligheter att utveckla kunskap, icke 

desto mindre behöver vi dessa sinnen redan i tidig ålder om vi i största allmänhet ska vara 

kapabla att förvärva klokskap. Men Sokrates hävdar att det är p.g.a. sinnena som själen kan 

komma att bedras och luras, varför den resonerar nog som bäst när den så mycket som möjligt 

är själv för sig själv (ibid). Och med anledning av det ringaktar ”filosofens själ i högsta grad 

kroppen, flyr undan den och söker bli själv för sig själv” (s. 225). Det tredje och sista skälet är 

att det förekommer något som är det rätta självt, det sköna självt, det goda självt, kort sagt varat 

hos alla dessa varanden, d.v.s. det som varje ting verkligen är (ibid). Det sannaste hos alla dessa 

ting kan inte vi betrakta med hjälp av kroppen, utan snarare med hjälp av ”tänkandet självt för 

sig självt, rent och oblandat” (ibid). På så vis är det följaktligen kroppen som stör samt förvirrar 

själen på ett negativt sätt och inte tillåter den att vinna sanning och klokhet – så länge kroppen 

                                                 
13 White 2006, s. 445. 
14 Ibid, s. 445-446. 
15 Ibid, s. 448. 
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är med. Därför ska filosofen söka lösgöra sig ”så mycket som möjligt från ögonen och öronen 

och snart hela kroppen” (ibid). 

     Den nödvändiga följden av de framlagda skälen bli att varje filosof, varje äkta filosof likväl 

måste vid sina överväganden särskilt beakta ett slags genväg beträffande målet i sitt sökande. 

För så länge vi har kroppen med oss, säger Sokrates, och ”vår själ är hopknådad med ett sådant 

ont kommer vi aldrig att i någon tillfredställande grad kunna vinna det som vi begär” (s. 226), 

nämligen sanningen; jakten efter verkligheten och våra chanser till ett rent tänkande ständigt 

hotas att lockas vilse genom förbindelsen med kroppens världsliga lustar, böjelser, och 

passioner. Och om vi överhuvudtaget ”ska få något rent vetande om något måste vi lösgöra oss 

från kroppen och låta själen själv betrakta tingen själva” (ibid). Detta kan enbart och endast 

möjliggöras genom avskiljandet, d.v.s. först när vi har dött och inte medan vi lever. Det är alltså 

när vi är döda som vår själ kommer att bli själv för sig själv och åtskild från kroppen; det är den 

inte före döden. Dock under livets gång tycks det som att vi är i stånd att förvärva kunskap om 

och endast om vi har så lite som möjligt att göra med kroppen, inte låter oss infekteras av dess 

natur, och håller oss till följd av det rena från den tills guden själv befriar oss (s. 227). Att bli 

rena och lösgjorda från kroppens oförnuft kan öppna upp en möjlighet för oss att delvis vistas 

med andra rena och lösgjorda, men också lära känna allt det oblandade, d.v.s. det som är sant. 

För den som är oren, säger Sokrates, ”kan det omöjligt vara tillåtet att gripa det rena” (ibid). 

Just denna citerade passage åberopar förstås filosofen som i slutändan är utformad för att 

introducera en religiös nyans, skriver White och fortsätter, ”[t]his religious nuance, slight in 

itself, foreshadows a significant change of direction later on”16. 

     Nu återvänder Sokrates till sitt fall, vilket han tillsammans med Kebes och Simmias har 

resonerat kring, i syfte att utkristallisera dess betydande bärande delar samt hävda det han anser 

vara dess slutsats. Om det som Sokrates hitintills har sagt är sant, bör den som har kommit till 

den plats som han själv är på väg till ha gott hopp om att i rikt mått vinna det som har varit 

målet för hans stora strävan i det förflutna livet, och till följd av det anträda sin resa med gott 

hopp för att hans tänkande är liksom renat och därmed förberett (s. 227-228). Denna rening 

visar sig väl vara vad Sokrates redan tidigare har utvecklat i sitt resonemang, d.v.s. (i) lösgöra 

själen från kroppen, (ii) vänja själen vid att samla ihop sig själv för sig själv, och (iii) vänja 

själen att dväljas i sig själv – i största möjliga mån. Just detta är ”det som kallas döden” (s. 228), 

och det vore dels löjligt om filosofen blev upprörd när den kommer över honom, men även 

orimligt om filosofen inte blev glad över att få bege sig till den plats där han har hoppats att få 

                                                 
16 Ibid, s. 451. 
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möta det som han hela livet har längtat efter, nämligen klokhet. Den som betraktar döden som 

sin yttersta fiende och fruktar för dess annalkande, kan inte vara ”någon filosof och älskare av 

vishet, utan en älskare av kroppen” (s. 229). Med det sagt avslutar Sokrates detta argument; ett 

filosofiskt argument, enligt White, som hävdar att den äkta filosofen kommer att möta döden 

frivilligt. 

 

3.2.2. Det religiösa argumentet 

Sokrates slutsats i det föregående argumentet, d.v.s. att filosofen och endast filosofen inte är 

rädd för döden utan möter den frivilligt, grundar sig i första hand, menar Sokrates, på det som 

i allmänhet kallas mod och måttfullhet (ibid). Dessa personliga egenskaper är i själva verket två 

dygder bland de fyra kardinaldygderna17 som har en lång historia och var tradition redan under 

antiken18. Den förstnämnda dygden, d.v.s. mod, tillkommer särskilt filosofen, påstår Sokrates, 

medan måttfullhet är något som enbart tillkommer filosofen tack vare sitt förakt för och sin 

förnekelse av den svaga kroppens värdsliga behov. Alla andra människor – givetvis med 

undantag för filosofen – är rädda för döden därför att de betraktar den som en av de största 

olyckorna i deras liv, och det är ”av fruktan för större olyckor som de modiga bland dessa 

människor uthärdar döden när så är fallet” (ibid). I detta hänseende tycks det mig som att 

Sokrates påståenden är ytterst ofullständiga, eller rättare sagt inte är identifierade på ett korrekt 

sätt. Han väljer att reducera och avgränsa mod till att inte vara rädd för döden, varför jag anser 

att Sokrates har misslyckats i att identifiera vad som i allmänhet kallas mod. I det alldagliga 

vardagslivet, menar jag, förekommer lite oftare än vanligt situationer där vi på olika sätt och 

vis utsätts för såväl fysiska som psykiska och sociala påfrestningar genom vilka mod kan 

komma att framträda oavsett om vi är filosofer eller inte. Detta verkar vara en trolig anledning 

till varför White anser att det föreliggande argumentet, d.v.s. religiösa argumentet, är mindre 

klarsynt och relativt svagt i sig själv. Ändå är det absurt, menar Sokrates, ”att någon är modig 

av rädsla och feghet” (s. 230). Härom finner han alltså att de som möter döden modigt måste 

göra det av fruktan och rädsla för större olyckor; de är modiga, fastän det är icke-rationellt, 

p.g.a. rädsla och feghet. Och vad gäller måttfullhet finner han också att de bland alla andra som 

är måttliga avstår gärna från en sorts njutning enbart för att de fruktar att bli berövade av en 

annan; de är måttliga p.g.a. tygellöshet (ibid). 

                                                 
17 Här i detta sammanhang nöjer vi oss med emellertid med de ursprungliga fyra dygderna. Dessa är: (i) dikaiosyne 

(rättrådighet, rättvisa), lat. iustitia; (ii) andreia (tapperhet, mod), lat. fortitudo; (iii) sofia (vishet, klokhet), lat. 

sapienta; (iv) sofrosyne (besinning, måttlighet), lat. temperantia (Ohlin 2009).  
18 Ohlin 2009. 
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     Detta märkliga sätt att byta njutning mot njutning, rädsla mot rädsla, en större mängd mot 

en mindre, som om det handlade om mynt, är väl knappast det rätta sättet att byta när det handlar 

om dygd (ibid). Dessutom får inte detta utförande av utbyte associeras med en kalkylerande 

hedonism som endast handlar om kvantiteter. God affärssed, framhåller Bossi, består inte i att 

byta mindre njutning mot en större sådan, och större rädsla mot en mindre sådan, ty ”[t]his 

entails no real profit”19. Av den orsaken måste hela rasket, menar Sokrates, bytas bort mot 

klokheten; och när alla de här sakerna köps och säljs till klokhetens pris eller snarare med 

klokhetens hjälp, då kan de alla kanske bli sann dygd, nämligen dygd förenad med klokhet 

(ibid). Detta förstår jag följaktligen som att sann dygd innebär klokhet, och på basen av denna 

implikation ställer jag en följdfråga: vilket är det rätta sättet att byta när det handlar om dygd? 

Jo, det som ges efter för verkar vara njutning och rädsla, skriver Bossi, och det som vinns är 

sann dygd. Klokhet tycks varken kunna köpas eller säljas20, m.a.o. det vi köper är sann dygd 

och det vi betalar med till följd av transaktionen är njutning och rädsla. Men klokhet, säger 

Sokrates, är och förblir nog det enda riktiga och dyrbara myntet (ibid). Hur ska vi i så fall kunna 

inhandla (sann dygd) om vi saknar riktiga och dyrbara mynt (klokhet) och endast har värdelösa 

sådana? Hur kommer vi åt det allra första dyrbara och värdefulla myntet? Någonstans måste vi 

väl börja! Bossi svar, så vitt jag förstår, lyder: om vi redan har klokhet kan vi köpa det som är 

dyrbart och värdefullt till dess pris eller snarare med dess hjälp, i den meningen att ”virtue 

implies knowledge”21. Ett problem som dock återstår är nämligen det följande. Hur ska vi 

förvärva klokhet? Sokrates påstår att vi är i stånd att förvärva klokhet genom en slags rening 

som lösgör oss från njutning och rädsla – och själva klokheten är en sorts instrument för en 

sådan rening (s. 230-231). Därtill förser klokheten oss med den rätta kunskapen för att fungera, 

reagera, och agera i specifika situationer, oavsett om njutning, rädsla, och alla andra sådana 

saker implicit läggs till eller dras från transaktionen. Om så är fallet förefaller det som att 

transaktionen genomförs inte med hjälp av all dessa saker, men i och med den, förklarar Bossi, 

njutning, rädsla, o.s.v. kan komma att tillta eller avta22, och som en biprodukt kan vi ha mer 

eller mindre än vad vi hade innan transaktionen. 

     Vad detta visar, skriver White, är att filosofen och endast filosofen är ren, eftersom endast 

han besitter sann dygd; vilken, långt ifrån att vara ett utbyte av njutning, rädsla, o.s.v., är en 

rening från alla sådana saker23. Och endast filosofen besitter sann dygd, endast han är verkligen 

                                                 
19 Bossi 2001, s. 200. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid, s. 201. 
23 White 2006, s. 454. 
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modig, måttfull, och rättvis, eftersom endast han söker klokhet vilken är nyckeln till sann dygd 

och det enda rätta sättet att förvärva den. Mot bakgrund av vad Sokrates redan tidigare har 

utvecklat i resonemanget står alla andra människor i motsatsförhållande till filosofen, eftersom 

de bara byter njutning mot njutning, rädsla mot rädsla, alla andra sådana saker mot andra 

likadana, och till följd av det besitter en illusoriskt och meningslöst pretentiös fasad av dygd. 

     Givet grunderna för och skälen till varför filosofen och endast filosofen är ren, avslutar 

Sokrates detta argument med följande textrader, traditionellt och religiöst betingade sådana: 

Och det är möjligt att de där männen som införde initiationsriterna hos oss var inte så dumma, utan att 

innebörden i deras gåtfulla yttranden sedan länge faktiskt har varit att den som kommer till Hades utan att 

ha tagit del av mysterierna och utan att vara invigd ska ligga i dy, men att den som kommer dit renad och 

invigd ska bo med gudarna. För som det heter bland dem som sysslar med invigningsriterna: »Många bär 

thyrsosstav, med få är sanna backanter.« Och backanterna är enligt min åsikt helt enkelt de som har bedrivit 

filosofi på det rätta sättet. Under mitt liv har jag efter förmåga gjort allt för att bli en av dem … Simmias 

och Kebes! Där har ni försvaret för min åsikt att det är rimligt att jag lämnar er och mina herrar här utan 

betänkligheter och utan upprörda protester, eftersom jag tror att jag därborta likaväl som här kommer att 

finna goda herrar och kamrater (s. 230-231). 

Dessa textrader sammanfattar i all korthet och med all tydlighet varför Sokrates i egenskap av 

en renad, invigd, och förberedd filosof inte känner sig bestört över sin resa till andra sidan, 

tvärtom, han känner sig alltför redo att lämna sina vänner och de allgoda gudarna i detta liv. 

Icke desto mindre finner jag Sokrates bejakande av männen som sysslar med invigningsriterna 

och särskilt deras citerade sentens inte lika tydlig och kräver av den orsaken inte bara en 

förståelse av dess uttalade betydelse, utan också en förståelse av dess underförstådda mening. 

Sokrates tycks mig inte bara citera en välbekant sentens som han ytterst bejakar inför sina 

samtalspartner och åhörare, utan snarare avser att i högsta grad bestrider den inför dem. Det 

grekerna förstod under antiken var nästan helt betingat av den kulturella och religiösa ram de 

befann sig i, varför jag är säker på att sentensen ifråga kan ha uppfattats av Sokrates samtid som 

att endast de som befattar sig med religiösa ceremonier, reningsriter, och övergångsritualer 

kommer att bebo gudarnas boning. Denna allmänt gängse uppfattning bestrider Sokrates med 

ett nytt och eget tolkningssätt vad gäller sentensens andra halva, nämligen att få är sanna 

backanter tolkar Sokrates som att endast några få är renade – med vilka han hänsyftar på de 

äkta filosoferna. Sokrates var angelägen om att framhäva de rationella dragen i den sanna 

reningsprocessen som endast tillskrivs den äkta filosofen vars slutdestination i andra sidan är 

värt hela resan, värt alla stopp och alla motgångar, en slutdestination som dessutom är delad 

med andra äkta filosofer. Med det sagt avslutar Sokrates detta argument; ett religiöst argument, 

enligt White, som hävdar att det är rimligt att Sokrates lämnar sina bästa vänner och herrar – de 
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allgoda gudarna – i detta liv utan betänkligheter och utan upprörda protester, eftersom han tror 

att han därborta likaväl som här kommer att finna goda herrar och vänner24. 

 

4. Det cykliska argumentet 

Det cykliska argumentet syftar till att påvisa livets kontinuitet, d.v.s. att död – återfödelsecykeln 

är en ständigt pågående process; i annat fall skulle ”allt till slut vara dött och ingenting levde” 

(s. 236). Det är uppenbart att Platon tänker sig själen i ett evigt pendlande mellan två olika 

tillstånd: (i) tillståndet att vara levande där själen är förenad med kroppen; (ii) tillståndet att 

vara död där själen är avskild från kroppen. Men detta, i sig självt, tycker jag, säger oss inte 

särskilt mycket om vad en själ ska vara för ett slags ting, varför argumentet i fråga har sina 

begränsningar och förblir bristfälligt. 

     Det cykliska argumentet och det första skälet i det filosofiska argumentet i Sokrates andra 

försvarstal förefaller mig vara i den moraliska och fysiska bemärkelsen analoga, eftersom båda 

uppvisar att själen är skiljbar från kroppen och oavhängig den; i den moraliska bemärkelsen 

genom att förakta och undvika något av kroppslig njutning; i den fysiska bemärkelsen genom 

att vara den beständiga komponenten när kroppen förgås. 

 

4.1. Läran om motsatserna 

Detta argument har sin utgångspunkt i det religiösa argumentets slutats i Sokrates andra 

försvarstal. Det stora och sköna hoppet om ett saligt liv på andra sidan, d.v.s. i Hades, driver 

Kebes fram för att kräva några ”trovärdigt övertygande ord om att själen existerar efter det att 

människan har dött och att den har en viss kraft och tankeförmåga” (s. 232). Kebes frågar alltså 

efter starka belägg för själens existens efter att den har avskilts från kroppen. Sokrates finner 

nöjet i att omformulera Kebes krav enligt följande fråga: ”finns de döda människornas själar i 

Hades eller inte?” (ibid,). ”He [Sokrates] then outlines the ‘ancient doctrineʼ of reincarnation”, 

skriver Bostock och fortsätter, ”that souls prepetually alternate between an embodied state on 

earth and a disembodied state in Hades, an embodied soul being a living person and a 

disembodied soul a dead one”25. Denna doktrin innebär att de levande kommer till från de döda 

och vise versa, och Sokrates verkar tycka att detta blir ett ”tillräckligt belägg för att det är sant, 

om det nu verkligen kan påvisas att de levande inte föds någon annanstans ifrån än från de 

döda” (ibid). 

                                                 
24 Ibid, s. 456. 
25 Bostock 2002, s. 43. 
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     Läran om motsatsernas övergång i varandra är ytterst viktigt i detta argument, vilken 

egentligen härrör från den heraklitiska filosofin, och i allmänhet påstår att allt som kommer till 

gör det på det sättet att motsatt föds ur motsatt och aldrig ur något annat. Ifall läran i fråga 

fungerar, skriver Bostock, ”then, it will apply to all animals, and indeed to vegetables, and to 

anything else that can be said to come to be living. So it would not apply to souls, since in 

Plato´s view they are living things but have never come to be living”26, men däremot är den 

applicerbar på kropp. Det är inte omöjligt, enligt min mening, att Platon förstod själen delvis 

såsom en underliggande drivkraft i livets kontinuitet, men också såsom någonting lika 

ursprungligt som livets uppkomst/födelse varur kroppen kom att utgöra någonting som 

oupphörligen bekräftar livets kontinuitet. Och till följd av detta kvarstår följande problematiska 

fråga: kan övergången från att vara död till att vara levande falla under läran om motsatserna? 

 

4.2. Huvudargumentet 

Sokrates börjar med att ange den första premissen i argumentet genom att exemplifiera dels 

med det sköna och det fula, dels med det rättvisa och det orättvisa (ibid). Märk väl att dessa 

egenskaper är alltid varandras motsatser – där motsats är något som är oförenligt med något 

annat, som till exempel höger är skild från vänster på det sättet att de är varandras motsatser. 

Dessa egenskaper är utan tvekan, i ett initialt skede, nödvändiga för huvudargumentets första 

premiss vilken, mot bakgrund av huvudregeln om allt som kommer till, kan skrivas ner enligt 

följande: 

”[i]f anything x comes to be P [which stand in for having any property], and if being P has an opposite, 

then x comes to be P from being the opposite to being P”27. 

En annan klass av egenskaper som Sokrates exemplifierar med är förhållanden eller relationer 

såsom mindre och större, svagare och starkare, orättvisare och rättvisare, o.s.v. (s. 232-233). 

Dessa relationer är inga egentliga motsatser; ty det råder exempelvis ingen kontradiktion mellan 

att jag, å ena sidan, är äldre än min son men att jag, å andra sidan, är yngre än min far. Icke 

desto mindre sammanbinder eller förväxlar Sokrates dessa båda egenskaper, d.v.s. motsatser 

och relationer, för att implicit introducera en idé – ytterligare en premiss – till den första 

premissen, nämligen att ”[m]ellan en större och en mindre sak förekommer ökning och 

minskning, och det ena kallar vi således öka”, säger han, och ”det andra minska” (s. 233). Idén 

fokuserar alltså på själva övergångsprocessen, d.v.s. att någonting x blir större eller mindre, 

                                                 
26 Ibid, s. 43. 
27 Ibid, s. 51. 
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som för med sig ett motsatt tillstånd, d.v.s. att någonting x är stor eller liten; idén eller den 

implicita premissen kan skrivas ner enligt följande:  

”[i]f being P has an opposite, then there is a process of coming to be P, and there is a process of coming to 

be the opposite to P”28, 

m.a.o. vad som är större än tidigare måste ha varit mindre än vad som är nu. Denna implicita 

premiss kan komma att uppfyllas endast om ”att vara större” och ”att vara mindre” står i en 

omvänd relation till ett visst objekt underkastad en övergångsprocess, varför den tycks mig inte 

vara helt förenlig med Sokrates allmänna påstående om att motsatt föds ur motsatt och aldrig 

ur något annat. Men ändå förefaller det som att Sokrates behöver den till argumentets andra 

premiss vilken kan skrivas ner enligt följande: 

”[b]ieng alive has an opposite, namely being dead”29. 

Och utifrån dessa premisser, eller rättare sagt utifrån den andra premissen drar Sokrates en 

första slutsats att ”[u]r det döda föds alltså levande ting och levande varelser” (s. 234), samt 

genast tillkännager att ”våra själar finns till i Hades” (ibid). Med det sagt verkar han anspela på 

att slutsatsen är applicerbar på fallet med liv och död, menar Bostock och skriver att Sokrates 

”goes on to spell it out […] 

[t]here is a process of coming to be alive (again), just as there is a process of coming to be dead”30. 

På basen av detta vinner Sokrates bifall för sitt yrkande och tycks till följd av det ha enats med 

sina samtalspartner ”om att de levenade föds ur de döda” (s. 235). Därav huvudargumentets 

andra slutats. 

 

4.3. Problem med huvudargumentet 

Huvudargumentet har vissa allvarliga begränsningar, och ”[t]he most obvious fault with [… 

it]”, skriver Bostock, ”is that its second premiss is false”31. Egenskaperna för att vara levande 

och att vara död är inte varandras motsatser. Dessutom, att vara levande och att vara död 

används inte vanligtvis såsom relations egenskaper på en gradvis skala; antigen är jag levande 

eller död, och i en strikt mening kan inte jag vara mindre levande/död eller vara mer 

levande/död. Icke desto mindre verkar Sokrates förutsätta detta och falla på misstaget när han 

exemplifierar med tillståndet att vara vaken och vara sovande; han frågar Kebes om det finns 

”något som är motsatt till leva, på samma sätt som sova är motsatt till vara vaken” (s. 233). Om 

den andra premissen i själva verket ska vara sann, ”then”, skriver Bostock, ”we must not take 

                                                 
28 Ibid, s. 52. 
29 Ibid, s. 51. 
30 Ibid, s. 52. 
31 Ibid. 
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the world ‘dead’ in this, its usual, sense, but must understand it simply as the contradictory to 

‘aliveʼ – as meaning just ‘not alive’, and no more than that”32. Detta innebär, med hänsyn tagen 

till Bostocks anmärkning, att Sokrates yrkande eller andra slutsats i huvudargumentet kan 

komma att lyda enligt följande: de levande föds ur de icke-levande, alternativt, de besjälade 

föds ur de själlösa. Men hur mycket kan vi härleda från denna slutsats när det kommer till frågan 

om våra själar finns till i Hades? Absolut ingenting tycker jag! 

     Den implicita premissen, idén som fokuserar på övergångsprocessen är inte heller behjälplig 

för den delen. Sokrates tycks vilja utgå från de två allmängiltiga processerna som ständigt 

försiggår i vardagslivet, nämligen att falla i sömn och sedan vakna upp, för att binda dessa 

samman med tillståndet att vara sovande och sedan vara vaken. Och på ett analogt sätt väljer 

han att betrakta de två allmängiltiga processerna som ständigt försiggår mellan att vara död 

(d.v.s. att vara icke-levande) och att vara levande, nämligen övergången från att vara levande 

till att vara död (d.v.s. dödsprocessen) och sedan övergången från att vara död till att vara 

levande (d.v.s. födelseprocessen). ”In fact every person undergoes both these processes at some 

time or other”, skriver Bostock och fortsätter, ”[b]ut this has no tendency to show that any 

person ever comes to life again”33. Men om Sokrates själv är övertygad om detta, måste det 

vara p.g.a. (i) sitt felaktiga uttryckssätt vad gäller de två motsatta egenskaperna ”att vara 

levande” och ”att vara icke-levande”, (ii) sin felaktiga användning av ordet ”död” istället för 

”icke-levande”, och (iii) slutligen sin förståelse av tillståndet ”att vara död” i termer av ”att ha 

redan levt”. Om vi tar ytterligare ett steg mot en fördjupad och utvidgad förståelse av tillståndet 

”att vara död”, kan den komma att inkludera ”att ha icke varit levande alls”; dock det är inte 

nödvändigt. Sokrates huvudargument, följaktligen, verkar inte ha gett något belägg för att de 

levande kommer till från de döda, d.v.s. inga belägg än för den antika doktrinen som han 

åberopade alldeles tidigt i början. 

 

4.4. Tilläggsargumentet 

Redan innan den andra slutsatsen i huvudargumentet har hunnit dras, framför Sokrates ett 

påstående utan några som helst grundade belägg i syfte att försöka ”balansera döendet med den 

födelse som går åt andra hållet”; utan denna balansering, menar han, ”kommer naturen att 

halta!” (s. 235). Det aktuella argumentet, d.v.s. tilläggsargumentet är tydligen avsett att stödja 

och stärka påståendets innebörd, nämligen att all slags övergång måste gå runt i en cirkel. För 

om det ”i stället bara fanns en rak födelseriktning från det ena till det motsatta som aldrig gick 

                                                 
32 Ibid, s. 52-53. 
33 Ibid, s. 53. 
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tillbaka till det ena och aldrig svängde runt, då [… menar Sokrates] att alla ting till slut skulle 

se likadana ut, befinna sig i samma tillstånd och upphöra att födas och bli till” (ibid). Betraktat 

inifrån, från Sokrates horisont, framträder den implicita premissen i huvudargumentet som en 

explicit sådan, skriver Bostock, och i enligt med följande: 

”[i]f things changed from bieng not-P to being P, but never changed back from being P to being not-P, then 

in the end everything would be P”34. 

Ännu en gång illustrerar Sokrates detta påstående eller denna premiss dels med tillståndet att 

vara sovande och vara vaken, dels med att vara död och vara levande. Den sistnämnda 

exemplifieringen avser jag, avslutningsvis, att begrunda närmare. Eftersom ting som är levande 

visserligen övergår till vara döda, menar Sokrates, måste det finnas ett sådant ting som att 

komma till liv igen för att förhindra att allt till slut blir dött. Och den nödvändiga följden av 

detta blir att Sokrates drar den slutgiltiga slutsatsen enligt följande: ”återvändandet till livet, de 

levandes födelse ur de döda och att de dödas själar finns till” (s. 236) är helt enkelt fakta. Men 

är denna slutsats verkligen tillförlitlig? För min egen del tror jag inte att den är det! I det 

avseendet tycks Platon förbise alla möjliga övergångsprocesser i naturen som uppstår under 

speciella förhållanden och definitivt inte är av en cyklisk karaktär, just som våra 

sinneshandikapp exempelvis när vi förlorar synen, hörseln, känseln, o.s.v., eller vid omfattande 

skogsbränder när all torr markvegetation går upp i rök. Varför kan inte fallet med liv och död 

falla under en sådan övergångsprocess? Jag kan därför tycka att det aktuella argumentet, i sig 

självt, inte heller säger något om en viss (själslig) överlevnad efter den (fysiska) döden – där 

döden är förstådd såsom en händelse i normalt språkbruk. 

 

5. Återerinring, minne, och glömska 

Detta argument, det så kallade återerinringsargumentet, syftar till att påvisa att särskild 

förståelse av och kunskap om hur det verkligen står till ute i världen kan förklaras genom 

antagandet att vi är födda med den och inte har lyckats förvärva den under detta liv. Den 

relevanta kunskapen under diskussion i detta argument är kunskapen om formerna; argumentet 

i fråga antar att vi kan vara födda med den endast om våra själar i ett tidigare liv hade en intim 

bekantskap med formerna, och nu i detta liv kommer ihåg dem – om än väldigt svagt. Detta 

säger oss faktiskt någonting mer om själen, jämfört med förra argumentet, nämligen att den 

härbärgerar rik samlad kunskap och därtill har ett minne. Men inte desto mindre tycks det mig 

                                                 
34 Ibid, s. 54. 
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som om argumentet i sig självt inte ger adekvata, tillförlitliga belägg för själens pre- och 

(framförallt) postexistens. 

     Korrespondensen mellan det aktuella argumentet och det andra skälet i det filosofiska 

argumentet i Sokrates andra försvarstal tycks mig vara alldeles klar och uppenbar; 

återerinringsargumentet bygger vidare på grundidén om att verklig kunskap inte kan härledas 

från våra sinnesförnimmelser. 

 

5.1. Argumentets struktur 

I det förra argumentet ansträngde sig Sokrates för att framförallt påvisa själens existens efter 

den fysiska döden, trots att han var fullt medveten om att ett fullständigt belägg för själens 

odödlighet kräver likaväl att han påvisar själens existens före dess förkroppsligande. Det 

aktuella argumentet som inledningsvis introduceras av Kebes, såsom ett självständigt sådant, 

avser att visa att just ”på det sättet framstår själen som något odödligt” (ibid). Icke desto mindre 

uttrycker Simmias mot slutet av argumentet sin oro ”för att själen [oavsett sin preexistens kan 

komma att] skingras åt alla håll samtidigt som människan dör och för att det betyder slutet för 

själens existens” (s. 244). Kebes ger sitt fulla stöd till Simmias resonemang och menar att ”[d]en 

nödvändiga bevisningen verkar halvgjord: vår själ finns till innan vi föds” (ibid). Sokrates, å 

sin sida, tycks vara helt på det klara med att denna sak är redan påvisad och för tydlighetens 

skull föreslår att detta argument bör fogas ihop med det förra argumentet som just hade påvisat 

själens existens efter den fysiska döden; 

”[f]ör om själen existerar på förhand och om det är nödvändigt att när själen kommer in i livet och föds så 

föds den just ur döden och dödstillståndet och inte ur något annat” menar han och fortsätter, ”då är det 

naturligtvis nödvändigt att själen finns till också efter att den har dött, eftersom den måste födas på nytt” 

(ibid), 

m.a.o. om själen har existerat innan dess inträde i den mänskliga kroppen och därmed träder in 

i livet från ett tillstånd av avskildhet från kroppen, i så fall måste själen överleva när den har 

blivit avskild igen för att kunna födas på nytt. 

     Den genomträngande förståelsen av och de grundläggande insikterna i 

återerinringsargumentet är redan utarbetade av Sokrates på grundval av exemplet med slav 

pojken i Platons Menon, ”which is presented as an argument to show that all learning is really 

recollection (Meno 80d-86c)”35. I Platons Faidons aktuella argument försöker Sokrates dels 

vidga sina epistemologiska grundtankar, d.v.s. att kunskap kan förvärvas genom återerinring, 

dels klargöra den ontologiska status vad gäller det slags kunskap som själen är återerinrad om. 

                                                 
35 Ibid, s. 63. 
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5.2. Karaktärsdragen för ett annat slags återerinring i Platons Faidon 

De viktigaste karaktärsdragen för det slags återerinring i Platons Faidon är presenterade av 

Sokrates själv trots att det är Kebes som introducerar det aktuella argumentet i stort. Sokrates 

börjar med att påpeka att om (i) ”någon ska återerinra sig något så måste han någon gång 

tidigare ha haft kunskap om det” (s. 237). Han, Sokrates, fortsätter genast att underrätta sina 

samtalspartner om ett visst sätt på vilket återerinring också förekommer, nämligen när (ii) någon 

med hjälp av sina sinnen uppfattar och känner igen en sak och därpå tänker på en annan sak 

”som inte är föremål för samma kunskap utan för en annan” (ibid). Låt oss stanna upp för att 

begrunda villkoren i punkt (i) och (ii), innan vi fortsätter med det som verkar vara ytterligare 

ett ställt villkor eller rättare sagt en bestämd premiss av Sokrates vad gäller det slags 

återerinring. ”The first point”, säger Bostock, ”states a necessary condition of being reminded”, 

medan ”[t]he second point” fortsätter han att berätta, ”is apparently meant to state a sufficient 

condition”36. Om vi lägger samman punkt (i) och (ii) förklarar Bostock ”we can evidently infer: 

if on perceiving one thing I think of another, then I knew that other before”37. Detta kan inte 

vara sant menar Bostock, och vilket jag starkt är böjd att hålla med honom. Om vi antar, rent 

hypotetiskt, att jag är Thomas Edison och att jag ser, uppfattar, och känner igen en oljelampa, 

alltså, jag kan komma att tänka på en glödlampa eller världsföretaget GE Lighting. Dock, det 

är väl inte nödvändigt att jag tidigare kände till en glödlampa eller företaget ifråga; dessa kan 

vara uppfinningen av en glödlampa eller etableringen av företaget GE Lighting. (Edison var en 

innovatör, och glödlampan blev resultatet av hans uppfinningsförmåga.) Mot bakgrund av detta 

exempel kan det visst tänkas att Sokrates, fastän han aldrig uttrycker det i konkreta termer, dels 

menar att uppfatta och känna igen en sak kan leda till att tänka på en annan sak, dels anspelar 

på tanken om den andra saken som ledmotiv i den kommande eller blivande kunskapen. Edison, 

i så fall, kan antas ha tänkt igenom varenda möjlighet till glödlampan (d.v.s. den andra saken), 

med en sådan noggrannhet och precision, att han slutligen kände till vad en glödlampa 

egentligen skulle vara som. Detta är inte heller helt sant anser jag; varför? Jo, det råder nog 

inget tvivel om att en viss person faktiskt kan förstå sig fullt ut på glödlampor utan att ha stött 

eller tänkt på oljelampor; och Edison följaktligen kan faktiskt ha kommit på och uppfunnit 

glödlampan utan att han tidigare kände till den. ”The truth is, then”, skriver Bostock och 

förklarar, ”that [… Socrates] allegedly sufficient condition for being reminded of something is 

not actually sufficient, because in fact it does not imply that I knew the thing beforehand”38. 

                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid, s. 64. 
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Icke desto mindre tycks det mig som att Sokrates behöver detta villkor för det aktuella 

argumentet på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt enligt följande. När någon 

betraktar olika ting – såsom träbitar, stenar, eller något annat i den stilen – som är lika, (i) han 

är ledd till att tänka på något annat, nämligen det lika självt, och (ii) hans kunskap om dessa 

ting som är lika och hans kunskap om det lika självt är inte samma kunskap; ”[h]ence, by the 

allegedly sufficient condition [… he is] being reminded of the equal itself”, skriver Bostock, 

”and then, by the necessary condition [… he must has] known the equal itself beforehand”39. 

Just detta verkar vara Sokrates slutsats när han säger till Simmias att ”[s]å länge åsynen av en 

sak får dig att tänka på en annan […] måste det vara en återerinring som har ägt rum” (s. 239), 

och därefter påstår att Simmias måste tidigare ha känt till det lika självt (s. 240). 

     Låt oss nu, efter denna utvikning, återvända till det som förefaller vara ännu en premiss till 

det vi redan ha diskuterat. Sokrates illustrerar den med ett par exempel: (i) hur en lyra kan 

återerinra någon om dess ägare, (ii) hur Simmias kan återerinra någon om Kebes, och slutligen 

(iii) hur en bild av Simmias kan återerinra någon om Simmias själv (s. 237-238). Vad han vill 

ha sagt med dessa exempel är att ”kunskap om en människa är något annat än kunskap om en 

lyra” (s. 237), m.a.o. att känna till en människa skiljer sig kunskapsmässigt från att känna till 

en lyra, varför människan och lyran förblir för Sokrates två distinkta kunskapsföremål. (Det är 

fullt möjligt att känna till Kebes eller Simmias utan att överhuvudtaget behöva känna igen deras 

lyror; och det är likafullt möjligt att känna till en viss lyra just som ett musikaliskt instrument 

utan att ha en aning om vem Kebes eller Simmias egentligen är.) Det tredje exemplet är tillsynes 

ett sådant som skiljer sig från de första två i den bemärkelsen att återerinring kan ske från ting 

som är lika. Och med detta exempel avser Sokrates att framlägga ett generellt påstående enligt 

följande: ”när någon återerinrar sig något från ting som är lika – då måste man väl dessutom 

reagera så att man begrundar om det fattas något eller inte fattas något hos ting i dess likhet 

med det som man återerinrar sig” (s. 238). Eller annorlunda formulerat kan vi tolka detta 

påstående enligt följande: när en bild av Simmias gör att någon erinras om Simmias själv, han 

är inte bara medveten om likheten som föreligger mellan bilden och Simmias, utan frågar sig 

själv också om bilden i fråga når verkligen upp till vad den representerar – om kopian når 

verkligen upp till originalet. En bild av Simmias kan förvisso vara av bättre eller sämre kvalitet, 

men det tycks mig inte spela någon större roll i just detta specifika sammanhang, eller rättare 

sagt i just denna dialog. Det som visserligen står på spel i återerinringsargumentet är inte 

medvetenheten om Simmias själv (det lika självt), utan snarare medvetenheten om en bild av 

                                                 
39 Ibid. 
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någon som kan komma att identifieras med Simmias (ting som är lika). ”It is clear that Plato 

does think that knowledge of the equal itself is ‘not the same knowledgeʼ as knowledge of equal 

[… things],” skriver Bostock, ”and his ground for this is quite clear: equal [… things] are 

grasped by perception, but the equal itself is not”40. Det är alltså klart och tydligt att Platon 

tänker sig att lika ting når verkligen inte upp till det lika självt vilket på sätt och vis är helt 

överlägset. Men på vilket sätt är det lika självt överlägset bättre än ting som är lika? Denna 

fråga avser jag att i viss mån försöka behandla i nästföljande avsnitt. (Jag understryker försöka 

för att frågan i sig berör ett mästerstycke i åskådlig analys och åberopar en föregående 

erfarenhetsoberoende bekantskap med de sanna väsendena, formerna, idéerna.) 

 

5.3. Minne och glömska 

Sokrates svar på frågan, som i dialogen ges först till Simmias, är avgörande för hur väl vi förstår 

problembilden och ser den i sitt sammanhang; ”[t]änk i så fall på det så här [… säger Sokrates 

till Simmias]: ibland kan stenar och träbitar [… d.v.s. ting] som är lika än framstå som lika, än 

som icke lika, fast de förblir desamma” (s. 239). Detta svar eller denna passage anses nog vara 

en av de allra svåraste att tolka i Platons Faidon. Rent spontant, så vitt jag förstår, vill den hävda 

att lika ting är bristfälliga på ett sätt som likhetens form, idé inte är. Men just på vilket sätt eller 

i vilken bemärkelse finner vi lika ting bristfälliga i jämförelse med likhetens form, idé är en 

omtvistad fråga på grund av Platons grekiska språk som innehåller en del grammatiska 

komplikationer. Jag kommer inte i denna uppsats att redogöra för dessa komplikationer, som 

genast uppstår i samband med översättnings- samt tolkningsarbete, utan väljer att förlita mig på 

Bostocks förslag enligt vilken Sokrates hävdar att: ”[e]qual [… things] are somtimes observed 

to be equal to one [… thing] but not to another [… thing]”41, eller alternativt formulerat: lika 

ting visar sig vara ibland lika varandra, och ibland olika varandra, medan de – stenar och träbitar 

som Sokrates illustrerar med – förblir desamma. Med Bostocks förslag såväl som min 

alternativa formulering i bakhuvudet är det uppenbart att Sokrates, avsiktligen, söker 

manifestera att det lika självt aldrig verkar vara olik och dessutom finns bortom lika ting. 

(Beakta Platons idélära i den mening att bortom sinnevärlden, d.v.s. i idévärlden, existerar det 

lika självt42, som aldrig är bristfällig och olik.) När vi inser att begripliga och förnimbara ting 

är på inget sätt fullständigt och identiskt lika, menar Sokrates, framträder ögonblickligen dess 

                                                 
40 Ibid, s. 66. 
41 Ibid, s. 74-77. 
42 ”Det är ju självklart att det här inte bara handlar om det lika självt [hos Platons], utan också om det sköna självt, 

det goda självt, det rätta, det gudaktiga – kort sagt om allt som vi stämplar med den här beteckningen »det som är« 

när vi resonerar med frågor och svar” (s. 241).  
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bristfällighet mot bakgrund av det lika självt. Men eftersom återerinring om det lika självt sker 

på det sättet, menar han vidare, måste vi följaktligen ha haft tidigare kunskap om det (s. 240) – 

betänk punkt (i) i det femte kapitlets andra avsnitt. 

     Därpå tycks Sokrates och Simmias helt friktionsfritt ha enats om att alla våra 

sinnesförnimmelser träder i funktion vid födelseögonblicket (s. 241). Och med utgångspunkt i 

denna ömsesidiga enighet framlägger Sokrates följande påstående: för att vår kunskap om det 

lika självt överhuvudtaget ska kunna föregå vår förnimmelse av lika ting, måste den med 

nödvändighet föregå födseln. Detta påstående vill inte hävda annat än att vår kunskap om 

formerna, idéerna i detta liv endast är återerinring av kunskap som våra själar tidigare besatt, 

men som snabbt gick förlorad vid födseln (s. 241-242). En fråga som jag personligen har varit 

upptagen av under arbetets gång är huruvida Sokrates/Platon verkligen förbisåg möjligheten till 

att vi faktiskt kan förvärva kunskap genom att memorera och internalisera information som 

andra har kommunicerat, exempelvis genom forskning och utveckling; på det sättet kan vår 

kunskap om hur det står till ute i världen börja tillsammans med vår förnimmelse. Simmias intar 

en kritisk inställning till det jag har ifrågasatt och därmed överväger möjligheten till att förvärva 

kunskap om formerna, idéerna vid födseln. Men han, Simmias, tycks ge upp utan motstånd när 

Sokrates förklarar att vi inte kan redogöra för hur den förvärvade kunskapen vid födseln går 

förlorad. 

 

6. Affinitetsargumentet 

Detta argument syftar till att påvisa att själen är ett slags ting som förmår hålla ihop sig och inte 

skingras åt alla håll efter den kroppsliga döden för att den, själen, är mer lik formerna och 

gudarna än vad kroppen är det. Rent definitionsmässigt är formerna osynliga, oföränderliga, 

och eviga. Gudarna, å sin sida, enligt Sokrates, är odödliga och styr över människan. Det verkar 

följaktligen som att Sokrates bemödar sig i detta argument med att söka finna och belysa 

analogier mellan själen och formerna/gudarna för att sedan på dess grunder, analogiernas 

grunder, dra följande slutsats: ”kroppen måste väl snabbt upplösas men själen däremot vara 

fullständigt oupplöslig eller nästintill” (s. 249). Detta säger oss inget mer än att själen är av 

långt bättre natur än kroppen, och på inget sätt att den är odödlig. 

     Korrespondensen mellan detta argument och det tredje skälet i det filosofiska argumentet i 

Sokrates andra försvarstal tycks mig, även här, vara alldeles klar och uppenbar; 

affinitetsargumentet drar stor fördel av den intima bekantskapen mellan själen i sig själv och 

kunskapsföremålen. 
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6.1. Problemet 

Affinitetsargumentet är, med några få anmärkningsvärda undantag, troligtvis det svagaste 

argumentet i Platons Faidon. Därför uppmanar Rowe oss, i egenskap av läsare, att integrerar 

den dialektiska delen av det i en större diskussionskontext43. Detta argument påbörjas av Kebes 

redan i det första argumentet, d.v.s. cykliska argumentet, när har uttrycker en allmän oro för att 

”själen inte längre finns till någonstans när den har lösgjorts från kroppen” (s. 231). Denna oro 

tas upp på nytt av Sokrates efter det andra argumentet, d.v.s. återerinringsargumentet, när 

Simmias fäster uppmärksamheten på att ”själen [oavsett sin preexistens kan komma att] 

skingras åt alla håll samtidigt som människan dör och […] att det betyder slutet för själens 

existens” (s. 244). Som en första respons på den fortsatta oro, vilken jag tidigare har påpekat i 

det femte kapitlets första avsnitt, föreslår Sokrates att de, samtalsparterna, borde foga ihop 

återerinringsargumentet med det cykliska argumentet som just hade påvisat ”att allt levande 

föds ur det döda” (ibid). 

     Vad som faktiskt händer i fortsättningen är att Sokrates släpper taget, helt och hållet, om det 

cykliska argumentet samtidigt som han håller fast, väldigt hårt, vid återerinringsargumentet. 

”But the trouble with the argument from the recollection”, skriver Bostock, ”[…] is that though 

it may prove hat the soul existed before this life it does not prove that it will continue to exist 

after it”44. Men är inte detta vad det hela handlar om, egentligen? Här har vi alltså problemet, 

och för att kringgå det samt komma vidare i resonemanget hävdar Sokrates att ”the soul is not 

the kind of thing that would be expected to dissolve at death”45. Han, Sokrates, försöker nu 

påvisa detta genom att drar analogier mellan själen och oförgängliga, odödliga ting. 

 

6.2. Analogierna 

Från ett antal på varandra följande premisser i detta argument, som visserligen resonerar kring 

själen på en begreppslig analogisk likhet, drar Sokrates slutsatsen att ”själen på alla sätt och vis 

är mer lik det slag som alltid är likadant – mera lik det än det som inte är det” (s. 248), m.a.o. 

att själen är mer lik det evigt oföränderliga varat än dess motsats, d.v.s. kroppen. Med det sagt 

framlägger han genast två tilläggsargument enligt följande: (i) själen styr kroppen, varför 

kroppen är slav under själen; (ii) det gudomliga av naturen är till för att styra, medan det dödliga 

av naturen är till för att styras (s. 249). Slutsatserna i dessa tilläggsargument motiverar Sokrates 

med att påpeka (i) att vi är sammansatta dels av själen som är mest lik det som är gudomligt, 

                                                 
43 Rowe 1991, s. 476. 
44 Bostock 2002, s. 117. 
45 Ibid. 
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odödligt, oförstörbart, av en enda form, ständigt konstant och sann mot sig själv, dels av 

kroppen som är mest lik det som är mänskligt, dödligt, förstörbart, av många former, aldrig 

konstant och sann mot sig själv; (ii) att kroppen måste väl snabbt upplösas men själen däremot 

vara fullständigt oupplöslig eller nästintill (ibid). Men leder verkligen detta resonemang med 

följande analogi mängd, eller åtminstone de flesta av dem, mellan själen och gudarna/formerna 

till Sokrates dragna slutsats, d.v.s. att själen är oförstörbar och odödlig? Jag är böjd att svara 

nej! Ty enligt Sokrates själv är kroppen i stånd att härska över själen och därmed förvirra och 

vilseleda den, medan vi, givet de varelser vi är, kan absolut inte härska över våra gudar och inte 

heller förvirra och vilseleda dem för den delen – om vi ska förlita oss på Sokrates/Platon inre 

trosföreställningar. Jag är nog helt övertygad om att Sokrates är väl medveten om att dessa 

analogier, sedda ur ett logiskt perspektiv, inte kan betraktas som belägg för att själen är ett slags 

ting som är odödlig. En trolig anledning till varför han väljer att förbise dem. 

 

7. Det sista argumentet 

Argumentet i fråga syftar till att påvisa att endast själen är i stånd att skänka kroppen ett liv. 

Detta sker genom själens inträde i kroppen, varför själen förblir orsak till livet och därmed 

odödlig. Detta argument är, i sig självt, tvivelaktigt och strider mot, så vitt jag förstår, Sokrates 

allmänna uppfattning att växter såväl som djur och alla andra levande varelser (givetvis med 

undantag för oss, människor) inte har någon själ. Vilka är egentligen Sokrates skäl, frågar jag, 

för antagandet av själen som orsak till livet? Hur har i så fall, frågar jag vidare, växt- och 

djurriket överhuvudtaget kommit till liv, eller blivit såsom levande? 

      Innan vi följer Sokrates i fotspåren som leder oss rakt in i hjärtat av det fjärde och sista 

argumentet för odödligheten, d.v.s. själens odödlighet, finner jag det nödvändigt att klarlägga 

(om än i ytterst grova drag) hur han argumenterar för ett par hypoteser vilka i själva verket 

ligger till grund för det aktuella argumentet. 

 

7.1. Bakomliggande orsaker 

Sökandet efter bakomliggande orsaker till allt alstrande och döende driver Sokrates fram till 

hypotesmetoden som introducerar förklaringar och förtydliganden till formläran (eller Platons 

idélära). ”[… Han, Sokrates,] utgår från att det finns något som är skönt självt för sig självt, 

som är gott självt för sig självt, som är stort självt för sig självt och så vidare” (s. 279), m.a.o. 

han berör frågan om tingens ontologi. Orsaken till att det stora, exempelvis, är eller blir stort 

står alltid att finnas i sitt deltaganden i storhetens form. ”One reason why this kind of cause is 
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especially satisfactory is that the form of F-ness [storhetens form] is itself a thing that is F 

[stort],” skriver Bostock, ”and one that cannot be or become not-F, and” förklara han, ”this is 

the point that is mainly relevant to the argument [det fjärde och sista argumentet]”46. Som en 

följd av den ontologiska förklaringen till formläran skjuter Sokrates ifrån sig ytterligare en 

tanke, en relevant sådan enligt Bostock, om ”att det inte bara är storheten själv som aldrig går 

med på att samtidigt vara stor och liten, utan att storheten i oss inte heller nånsin accepterar det 

lilla som tillägg eller går med på att överträffas” (s. 283). Vare sig storheten själv (formerna 

själva) eller det storas instansiering (formernas instansiering) i det enskilda, menar Sokrates, 

kan ge efter för och acceptera motsatsen till det som de är. 

     ”Sokrates grundar sin fortsatta bevisföring”, skriver Gadamer, ”på fastställandet att 

motsatser utesluter varandra”47, vilket framgår med tydlighet när han, Sokrates, och Kebes 

tycks ha enats om ”att det motsatta aldrig kommer att bli motsats till sig självt” (s. 284). Just i 

den punkten får inte vi missta oss på det sättet som en okänd person i dialogen gjorde när han 

ställde följande fråga: ”[e]nades ni [Sokrates och Kebes] inte förut om själva motsatsen till det 

som ni nu säger?” (ibid). Sokrates besvarar frågan genom att poängtera hur de tidigare talade 

om ting som hade motsatta egenskaper, men att nu talar de mer om dessa motsatser själva; ”och 

det är om dessa motsatser själva”, förklarar Sokrates, ”som vi säger att de aldrig accepterar att 

bli till varandra” (ibid). Detta ska vara ett strategiskt viktigt steg mot en subtilare 

förklaringsmetod till egenskaper i jämförelse med den förra. 

     Somliga ting som i och för sig själva lider brist på eller saknar motsatser, menar Sokrates, 

för med sig en egenskap som har en väsentlig motsats. Ett av de exempel som han använder sig 

av för att illustrera detta steg är elden som alltid kommer att förorsaka det varma och aldrig 

kommer att acceptera det kalla; ”när det kalla kommer till kommer elden antingen att vika undan 

eller gå under” (s. 285). Mot bakgrund av det hittillsvarande och i synnerhet den starkt betonade 

relationen mellan ting, såsom eld, och vissa egenskaper som dessa ting för med sig, såsom det 

varma, avser Sokrates att närma sig det sista argumentet för själens odödlighet. Detta närmade 

sker slutligen genom ett påstående, eller snarare utsägande som tycks honom, Sokrates, reda ut 

allt rimligt tvivel vad gäller själens fortsatta existens efter kroppens död, d.v.s. själens 

odödlighet. 

  

                                                 
46 Bostock 2001, s. 260. 
47 Gadamer 2007, s. 56. 
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7.2. Själen som orsak 

I analogi med elden som alltid kommer att förorsaka det varma, kommer själen alltid att 

förorsaka livet. Och på det sätt som elden aldrig kommer att accepterar det kalla (vars motsats 

är det varma), kommer själen aldrig att accepterar döden vilket enligt Sokrates hypotes är 

motsats till vad själen för med sig eller skänker, nämligen ett liv. Här frågar jag mig om det 

finns några empiriska belägg för att elden kan plötsligt upphöra att existera. Jag svarar jakande 

på frågan. En direkt orsak till det abrupta upphörandet kan vara potentiell syrebrist i den 

omgivande miljön. Varför kan inte själen, av diverse orsaker, plötsligt upphöra att existera? 

Återstår att se om Sokrates förmår tackla detta problem och i sådant fall på vilket sätt. 

     Själen som delvis besitter egenskapen att föra med sig eller skänka liv, men också har sitt 

deltagande i livets form, menar Sokrates, kommer aldrig att acceptera, erkänna, eller förenas 

med en för dess egen del motsägande egenskap. Döden kontradikterar själens egenskap, att 

skänka liv, och med anledning av denna kontradiktion kommer själen varken att acceptera, 

erkänna, eller förenas med döden; själen förblir följaktligen odödlig. 

     Sokrates påstår vidare ”att det odödliga är oförstörbart” (s. 290), och frågar Kebes om detta 

behöver ett annat argument. ”Men det behöver vi inte”, svarar Kebes, ”[…] inte på den här 

punkten i alla fall, för om det odödliga, som är evigt, accepterar förstörelse kan det knappast 

finnas något annat som inte accepterar det” (ibid). Denna rörelse från själens odödlighet till 

själens oförstörbarhet tycks mig vara ett slags försök till att motivera slutsatsen i detta argument, 

d.v.s. det slutgiltiga argumentet för själens odödlighet. Jag kan nog våga påstå att denna 

motivering anspelar direkt på problemet i min fråga i avsnittets förra stycke. Ett problem som 

Simmias verkar förhålla sig försiktigt kritisk till, än vad Kebes gör. Han, Simmias, tycks alltså 

fortfarande hysa tvivel om själens odödlighet. ”Och för detta får han Sokrates’ emfatiska 

bifall!”48, skriver Gadamer, och förklarar att frågan vad gäller såväl själens odödlighet som 

andra övernaturliga fenomen förblir en fråga som oupphörligen måste utredas ”så långt det 

någonsin är möjligt för en människa”49. Därför bör vi inte förvänta oss full visshet i dessa frågor, 

menar Gadamer, ty det ”enda som blir kvar från dessa överläggningar [är] den moraliska 

tillämpningen”50. 

  

                                                 
48 Ibid, s. 58. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 



27 

 

8. En reflekterande sammanfattning 

Filosofins allra högsta uppgift är, menade Sokrates, och förblir, menar jag, att lära människan 

dö, att möta döden på rätt sätt – den död där det enskilda och det allmänna förenas, den död 

som angår varenda en av oss och på samma gång inte angår någon annan än en själv. Sokrates 

hävdade följaktligen att filosofin är en övning i konsten att dö, d.v.s. att möta ändligheten och 

dessutom utan fruktan. Detta utövar människan bäst, så vitt jag förstår, genom att våga dels 

tänka kring döden som en händelse eller ett tillstånd, men även på ett djupare filosofiskt plan 

tänka kring det som föregår denna händelse eller detta tillstånd. 

     Döden som händelse, d.v.s. hur den döende upplever själva dödsögonblicket, har vi 

egentligen ofullständig kunskap om; döden som tillstånd, d.v.s. tron på någon slags fortsättning, 

har vi ingen kunskap om alls. I och med denna övergång till döden som tillstånd går vi genast 

över till frågor som berör det så kallade ”tros-kapitlet”. Dessa är frågor som vi – givet den sorts 

varelser vi är – har svårt att närma oss med vårt förnuftsmässiga argumenterande, och därtill 

har ingen som helst rationell kontroll över. Men när dessa frågor likväl lyfts fram till allmän 

diskussion, hamnar vi ofta eller snarare alltid på något vis ute i ett helt annat slags landskap där 

tro, tankar, och funderingar svävar fritt utan gränser, utan begränsningar överhuvudtaget. 

Därför ska vi, i sådana lägen, vända oss till filosofin för att trotsa somliga som gör anspråk på 

att besitta en auktoritet eller en överhöghet. Ty filosofin, visheten, är nämligen granne med 

klokheten; och just hos filosofin finner vi kunskap och omdöme. 

     Jag anser att filosofin är mer nödvändig idag än någonsin med tanke på den moderna 

samhällsmänniskans omättliga kontrollbehov – rationalitetens dilemma. Under de senaste 

decennierna, framförallt i västvärlden, har vi i själva verket vant oss vid att ha kontroll över vår 

planering, styrning, uppföljning, o.s.v., m.a.o. att ha kontroll över allting. Men när döden 

kommer över oss som någonting fullständigt oförutsägbart, och som vi dessutom inte har någon 

som helst kontroll över, grips vi av förundran över dess generellt hemlighetsfulla och mystiska 

makt. Denna förundran leder oss (eller leder åtminstone majoriteten av oss) vidare till att 

uppleva döden som något hotfullt och irrationellt. Och just i sådana situationer där vi brottas 

alltför starkt med vårt mer eller mindre irrationella kontrollbehov, uppträder filosofin som en 

nödvändig förutsättning för att kunna begrunda klart och tydligt frågan om döden. 

     Sokrates hade även ett resonemang om att själen kommer i sinom tid att frigöra sig från 

kroppen, en dualistisk syn på själ och kropp som två separata entiteter, med ett vagt hopp om 

en fortsättning efter detta liv. För min egen del kan jag inte ställa mig bakom detta resonemang 

och Sokrates argument för själens odödlighet efter att ha kritiskt granskat dem i denna uppsats. 
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Jag tror att människan slutar existera efter döden, även om bitar och komponenter av henne 

uppgår i den övriga materian i jorden, universum, kosmos, o.s.v. Det finns dessutom ingenting 

hotfullt i detta händelseförlopp för människan, och det gör inte hennes liv meningslöst heller. 

Jag betraktar följaktligen inte livets mening såsom någonting som skulle komma utifrån, en 

framtida existens som ger människans liv mening och skänker det dess fullkomliga värde. 

Människan finner sitt liv meningsfullt, anser jag, när hon engagerar sig och verkar moraliskt i 

relationer till sina medmänniskor. 

     Jag vill framhålla, nu strax innan uppsatsens allra sista rader stavas ut, att det är tröstrikt, i 

varje fall för mig, att vi ändå uppgår i någon slags samma kretslopp, att vi finns där ute 

någonstans i samma fascinerande stora skeenden som vi har oerhört lite kunskap om. Och det 

känns otroligt stärkande att vi inte vet mer än så. 

     Jag är böjd att tro, avslutningsvis, att livsfilosofin kan bli en riktigt god sådan om den är en 

dödsfilosofi, ty liv förutsätter död. Det är två saker vi vet med säkerhet i detta liv, nämligen att 

vi ska dö och vi ska leva ända tills vi dör. 
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