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OM LYCKA

Sven-Tage Teodorsson, Göteborg

Introduktion 

Plutarchos var, som vi vet, en av antikens mest produktiva författare. Vi har cirka

125 skrifter bevarade, men den s.k. Lamprias-katalogen, så benämnd efter hans

son, upptar hela 227 titlar. Skrifterna i Moralia behandlar ett mycket stort spek-

trum av ämnen, och diskussionsämnena i Bordssamtalen vittnar likaledes om

Plutarchos egenskap av eminent polyhistor.

Vi skulle sålunda kunna vänta oss att finna en skrift speciellt ägnad åt be-

greppet lycka, t.ex. med titeln Per‹ eÈdaimon¤aw, men någon sådan finns inte vare

sig bland våra bevarade skrifter eller bland de förlorade i Lamprias-katalogen.

Detta är ett tämligen märkligt faktum, med tanke på att Plutarchos ju

genomgående i sitt författarskap och i sin verksamhet som lärare arbetade med

psykologiska frågor och syftade till att med sitt skriftställeri och sin lärarverk-

samhet ge anvisningar för ett bättre, mer harmoniskt liv för olika kategorier av

människor. Han hade uppenbarligen en stark ambition att göra människor bättre

och att anvisa metoder för att leva ett lyckligt liv. Vi finner sålunda tankar på detta

tema utspridda i ett flertal av Plutarchos skrifter. Om vi försöker sammanställa

dessa hans många uttalanden med relevans till något som vi kan kalla ett lyckobe-

grepp, då finner vi, att Plutarchos nog inte sökte definiera ett begrepp “lycka”. Till

skillnad från stoikerna och epikureerna framställer han inte lyckan som ett

tillstånd som kan sammanfattas och definieras med en enda fras eller term, som

stoikernas épãyeia eller epikureernas étaraj¤a. Han betraktar dessa båda skolors

lyckobegrepp som onaturliga och omöjliga att leva efter och realisera. Hans

avvisande attityd mot dessa skolor visar sig i den långa raden av kritiska skrifter

mot dem. Lamprias-katalogen upptar åtta skrifter mot stoikerna1 och tio mot epi-

1.  Lamprias-katalogen nr. 59, 76-79, 149, 152, 154.
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kureerna.2 Tre av den första gruppen och tre av den andra är bevarade. En för-

lorad skrift riktade sig mot båda sekterna.3

Plutarchos etiska teori

Plutarchos filosofiska tänkande utgår, som vi vet, i första hand från Platon

och Aristoteles. Det innebär, att han anser dygden vara grundläggande för ett

lyckligt liv. Avsaknad av dygd innebär en större eller mindre grad av dålighet eller

ondska, kak¤a. Den form av dygd eller dygdebegrepp, som Plutarchos betraktar

som en förutsättning för lycka är den etiska dygden, ±yikØ éretÆ. Han beskriver

detta praktiskt-filosofiska grundbegrepp i sin bekanta skrift Per‹ t∞w ±yik∞w
éret∞w, De virtute morali. Hans framställning är ett slags kombination av platonsk

och aristotelisk psykologi. Själen beskrivs sålunda som sammansatt av två kompo-

nenter, förnuftet, tÚ nohtikÚn ka‹ logistikÒn, och känslolivet, tÚ payhtikÚn ka‹
êlogon. Plutarchos föredrar alltså denna aristoteliska beskrivning. Platons tredje

komponent, viljelivet, tÚ yumoeid°w, betecknar han som en del av känslolivet, och

den är således 3
 men kan påverkas av förnuftet till att styra begären, §piyum¤ai.4 

Även i sin beskrivning av den moraliska dygden bygger han på Aristote-

les.5 Men han lägger särskilt stor vikt vid den praktiska dygden. Han anser den

vara viktigare för ett lyckligt liv än den teoretiska, kontemplativa dygden. Han in-

leder sin essä med att ställa dessa två former av dygd mot varandra genom att

särskilt framhålla känslolivets essentiella roll och hävda, att detta är den etiska

dygdens material, Ïlh, och förnuftet dess form, e‰dow.6

Skriften om den etiska dygden har som genomgående tema betonandet av

emotionernas centrala roll i själslivet och Plutarchos riktar i samband därmed en

upprepad kritik mot den stoiska synen på dessa som bristfälligheter i förnuftet,

inte som en särskild funktion av själen med en status i sin egen rätt. Han visar det-

ta med olika argument, t.ex. att man hos samma person kan iaktta, hur psykisk

2.  Lamprias-katalogen nr 80-82, 129, 133, 143, 155, 159, 178, 179.

3.  Nr. 148 Stvik«n ka‹  ÉEpikoure¤vn §kloga‹ ka‹ ¶legxoi.
4.  De virt. mor. 442 A.

5.  Nic. eth. II 1. 1103 a 14-1103 b 25.

6. De virt. mor. 440 D [≤ ±yikØ éretØ] t∞w yevrhtik∞w diaf°rei t“ tÚ m¢n pãyow Ïlhn ¶xein tÚn d¢
lÒgon e‰dow.
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aktivitet, när den engagerar emotionerna, åstadkommer fysiska symptom såsom

blekhet, rodnad, darrningar, hjärtklappning etc., medan detta inte förekommer vid

rent intellektuell psykisk aktivitet.7

Plutarchos understryker sålunda, att känslorna är en naturlig del av själen

och inte, som stoikerna påstår, en defekt hos förnuftet, som hos den Vise har eli-

minerats. Denna stoikernas uppfattning är falsk, hävdar Plutarchos. Det är varken

önskvärt eller ens möjligt att eliminera emotionerna. Tvärtom, känslolivet är

grundläggande viktigt för ett lyckligt liv. Men känslorna måste disciplineras. Det

är det praktiska förnuftets (frÒnhsiw) uppgift att eliminera både brister och över-

drifter i emotionernas funktioner.8 De skall bringas att fungera enligt principen

om den gyllene medelvägen. Plutarchos bygger således på Aristoteles lära om

måttfullheten, mesÒthw.9

Plutarchos betonar, som vi vet, liksom Platon, och ännu mer än denne,

betydelsen av undervisning och utbildning i etik och moral. Mer än Platon fram-

håller han den praktiska träningen, inövandet av ett gott beteende genom tillvänj-

ning, vanebildning, ¶yow. Han bygger på sin i princip aristoteliska teori om själen

och hävdar, att om förnuftet tränar och vänjer emotionerna att lyda och hålla sig

inom givna gränser, då etableras en bestående själslig karaktär, ett ∑yow eller en

±yikØ éretÆ, en andra natur, som fungerar som en stabil handlingsnorm. Känsloli-

vet bringas att stå i förnuftets tjänst, och individen kan då genom att vanemässigt

handla moraliskt undvika misstag och inte riskera att handla fel. En människa som

har tillägnat sig en så väl etablerad praktisk handlingsnorm, en ±yikØ éretÆ, har

enligt Plutarchos de bästa förutsättningarna att leva ett lyckligt liv i enlighet med

denna dygd. 

Denna insikt bekräftas för övrigt av modern psykologi. Upprepning och

tillvänjning etablerar nya nervförbindelser i hjärnan, vilka bildar en grund för be-

stående beteendemönster.10

7.  De virt. mor. 451 A-B.

8.  De virt. mor. 443 E-444 D.

9.  De virt. mor. 444 D-445 A; Jfr. Arist. Nic. eth II 6. 1106 a 24-33.

10. Se Klein 2005: Kap. 4, särsk. s. 76-77, 82-85; Averill & More 1993: 622-623. Jfr Schanno

2003: 14 “Das Gesollte aber muss gelehrt werden, in den Idealen als Bildungsvorrat konser-

viert, wiedergefunden und erzieherisch neugestaltet werden. Der Belehrte, der Erzogene muss

sich zum selbständig Findenden wandeln, den Weg von der Einsicht in das Gute hin zum

Wollen gehen."
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Det motsatta gäller, om förnuftet inte har bringat känslolivet under sin

kontroll utan istället har låtit känslolivet, som ju är irrationellt till sin natur, ut-

veckla och etablera ett amoraliskt handlingsmönster präglat av dålighet och ond-

ska, kak¤a.11 En individ vars själ styrs av kak¤a kan definitionsmässigt inte leva ett

lyckligt liv. För Plutarchos liksom för Platon, Aristoteles och stoikerna är dygd en

absolut förutsättning för lycka. Aristoteles understryker, att handlingar i enlighet

med dygden spontant upplevs som angenäma och sålunda bidrar till

lyckokänslan.12

Avvisande av den stoiska etiken

Plutarchos avvisar bestämt Chrysippos uppfattning, att dygd är lycka. I sin skrift

Adversus Stoicos ironiserar har över stoikernas föreställning om den Vise som

helt jämställd med Zeus i vishet och lycka, och han förlöjligar deras övertygelse,

att den som inte har någon brist i fråga om dygd, inte heller har det i fråga om

lycka. Till och med en vis som har oturen att drabbas av sjukdom eller handikapp

och därför begår självmord, han är enligt stoisk uppfattning lika lycksalig som

Zeus.13 Plutarchos konstaterar helt kort, att denne Vise inte existerar och aldrig

har existerat någonstans på jorden,14 och han angriper med bitande ironi stoiker-

nas uppfattning, att alla de myriader av människor, som inte lyckats bli visa, lever

i den djupaste misär och ondska, och detta under överinseende av Zeus, som ju

stoikerna betraktar som den gode härskaren som styr världen på bästa sätt.

Plutarchos bekämpar med frenesi denna stoikernas rigida dichotomi av

människosläktet i en väldig majoritet av absolut onda individer och ett minimalt

fåtal absolut goda, Visa och gudalika. Deras uppfattning strider mot och är

oförenlig med hans optimistiska grundsyn, att människorna kan göra framsteg i

dygd och förbättra sig och bli lyckligare.

11.  De virt. mor. 443 D.

12.  Arist. Nic. eth. I 8. 1099 a 10-17; X 5. 1176 a 24-29.

13. Adv. Stoic.1076 B; De Stoic. rep. 1046 E ≤ frÒnhsiw oÈx ßterÒn §sti t∞w eÈdaimon¤aw katÉ aÈ-
tÚn (sc. XrÊsippon) éllÉ eÈdaimon¤a.

14.  Adv. Stoic. 1076 B ¶sti d¢ otow oÈdamoË g∞w oÈd¢ g°gonen.
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För Plutarchos framstår dessutom den stoiska uppfattningen, att förän-

dringen från kak¤a till éretÆ sker plötsligt och utan att individen märker det, som

absurd. Om det vore så, skulle ju både goda och dåliga företeelser inte vara

perceptibla. Men Chrysippos säger själv, att de är det och att man kan märka skill-

nader mellan ont och gott, påpekar Plutarchos ironiskt i De Stoicorum repugnan-

tiis.15 Hur kan denna självmotsägelse vara annat än den yttersta absurditet? frågar

han retoriskt.16 Samma sarkastiska kritik finner vi i hans skrift om framsteg i dygd,

De profectibus in virtute, där han förlöjligar stoikernas föreställning, vilken skulle

innebära, att man kan lägga sig på kvällen som en usel, dålig människa och vakna

på morgonen som en Vis, och han frågar, hur man skulle kunna undgå att märka

den stora förändring som skett i det egna jaget.17 Då vore det mer troligt, anmär-

ker han, att en som förvandlats från kvinna tilll man till följd av böner till gudarna

skulle undgå att märka förändringen.

Plutarchos återkommer upprepade gånger med olika argument till denna

stoiska tes. Han frågar t.ex., hur det kan vara annat än i strid mot den allmänna

uppfattningen att påstå, att man märker skillnaden mellan hälsa och sjukdom men

inte mellan förnuftighet och oförnuft;18 och han fortsätter med sin ironi: När stoi-

kerna dels påstår, att människor som gör framsteg i dygd förblir okloka och last-

bara, och att de, när de har blivit kloka och dygdiga, inte märker det, och dels häv-

dar, att det är en stor skillnad på klokhet och dumhet, kan man då kanske tycka,

frågar han, att de på ett förunderligt sätt bekräftar det konsistenta i sina läror?19

En annan stoisk tes, som Plutarchos gärna angriper, är deras uppfattning,

att den som är lycklig bara en kort stund är lycklig på samma sätt och i samma

grad som den som är lycklig en lång tid.20 Plutarchos avvisande av denna tes öv-

erensstämmer för övrigt med synen på lycka inom modern psykologi, nämligen,

att momentan lyckokänsla inte är detsamma som att vara lycklig och leva ett lyck-

15.  De Stoic. rep. 1042 E-F.

16. De Stoic. rep. 1042 F-1043 A afisyhtoË går ˆntow tégayoË ka‹ megãlhn prÚw tÚ kakÚn dia-
forån ¶xontow, tÚn §k faÊlou genÒmenon spouda›on égnoe›n toËto ka‹ t∞w éret∞w mØ afisyã-
nesyai paroÊshw éllÉ o‡esyai tØn kak¤an aÈt“ pare›nai, p«w oÈk ¶stin étop≈taton; Adv.

Stoic. 1062 B.

17.  De prof. in virt. 75 D-E.

18.  Adv. Stoic. 1062 D.

19.  Adv. Stoic. 1062 E.

20. De Stoic. rep. 1046 C-E; Adv. Stoic. 1061 F-1062 A égayÚn `ı xrÒnow oÈk aÎjei prosginÒmenow
éllã, kín ékar°w tiw Àraw g°nhtai frÒnimow, oÈd¢n prÚw eÈdaimon¤an époleifyÆsetai toË tÚn
afi«na xrvm°nou tª éretª ka‹ makar¤vw §n aÈtª katabioËntow.
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ligt liv. En kort stunds eufori kan endast utgöra en tillfällig lättnad i en depressiv

livssituation.21

Plutarchos starka känsla för sunt förnuft reagerade mot dessa läror om

absolut vishet och dygd och lycka å ena sidan och absolut dålighet, ondska och

olycklighet å den andra. Han anklagar stoikerna för att de söker tvinga den fak-

tiska verkligheten att överensstämma med deras antaganden istället för att anpas-

sa doktrinerna efter fakta. Deras resonemang är mot naturen, menar han implicit,

en ironisk snärt mot deras egen centrala tes, katå fÊsin z∞n.22

Plutarchos starka aversion mot dessa extrema stoiska läror grundar sig

säkerligen även på hans motvilja mot den egocentriska, elitistiskt exkluderande in-

ställning som de ger uttryck för. Vi noterar emellertid, att det är den klassiska stoi-

cismen i Chrysippos version som han angriper. Modifierade stoiska åsikter i sam-

tiden på andra områden kunde han acceptera, men hans hårda negativa

inställning till den stoiska etiken var praktiskt taget generell.23 Men det hindrade

honom inte från att delta i det livliga, delvis synkretistiska tankeutbytet mellan de

olika filosofskolorna, och många av hans vänner var stoiker.24 Den hårda polemik

som är så framträdande i hans antistoiska skrifter är ett uttryck för en fundamen-

tal skillnad i inställningen till medmänniskorna mellan Plutarchos och den klas-

siska stoicismen. Den kynisk-stoiska hållningen innebär koncentration på det

egna jaget i syfte att uppnå insikt och därigenom dygd och lycka, en inställning

som starkt reducerar eller eliminerar allt intresse för andra människors moraliska

status. Den stoiske Vises föreställning om exklusivitet och utvaldhet framstod för

Plutarchos som diametralt motsatt hans egen inställning, som ju i Sokrates, Pla-

tons och Aristoteles anda syftade till att förbättra etik och moral hos så många

människor som möjligt. Den stoiske Vises självgoda attityd av nedlåtande förakt

mot hela den usla mänskligheten, som lever i en ohjälplig misär i sin kak¤a, upp-

levde han som en utmaning mot hans egen inställning karaktäriserad av

21. Se Warner 1986: 475; Klein 2005: 48-49; Schanno 2003:11 “Glück ... ist im eigentlich verstan-

denen Sinn ein Zustand, aus dem Kraft und Zuversicht geschöpft werden kann."

22. De prof. in virt. 75 F ofl d¢ mØ tiy°menoi tå dÒgmata prÚw to›w prãgmasin éllå tå prãgmata
prÚw tåw •aut«n Ípoy°seiw ımologe›n mØ pefukÒta katabiazÒmenoi poll«n épori«n
§mpeplÆkasi tØn filosof¤an.

23. Se Babut 1969: 114-115, 318 “Pourtant, on sait que les œuvres polemiques réservaint une pla-

ce importante, sinon exclusive, à l´éthique, et nous avons constaté que dans l´ensemble des

Moralia  les emprunts à l´éthique stoicienne restaient en définitive assez limités.”

24.  En av dessa var Themistokles, se Teodorsson 1989: 146; Teodorsson 1996: 109.
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φιlanyrvp¤a. Detta begrepp intar en central position i Plutarchos etiska teori.

Han synes faktiskt betrakta det som det främsta av de begrepp som konstituerar

hans ±yikØ éretÆ.25

Framsteg i dygd

Plutarchos var uppenbarligen övertygad om att framsteg är möjligt. Pedagogiken

framstod för honom som en grundläggande förutsättning för att ge människor ett

gott och lyckligt liv. Efter att ha presenterat sin etiska teori i De virtute morali

skrev han sin essä om hur man gör framsteg i dygd, De profectibus in virtute. Ef-

ter en besk antistoisk inledning reflekterar han över de olika möjligheter som

finns, och de svårigheter som dyker upp, när man söker förädla personligheten

genom tillvänjning till ett riktigt handlingsmönster. Det genomgående temat är,

att man själv kan iaktta, hur man gör framsteg - och även ibland råkar ut för

bakslag - i sin etiska utveckling. Plutarchos betonar, att gradvisa framsteg leder till

att man finner tillfredsställelse och glädje inom sig och, underförstått, ökad lycko-

känsla.26 Framsteget i sig ger sålunda en känsla av lycka. I det följande beskriver

han, hur framstegen i dygd leder till olika förbättringar i tänkesätt och beteende.27

Och Plutarchos betonar, att det är ett säkert tecken på framsteg, när ord omsätts i

handling och man etablerar en positiv inställning till den person, vars handlingar

man söker efterlikna.28 Plutarchos framhåller det goda exemplets stora betydelse

som påverkan på den som söker göra framsteg i dygd. Denne jämför sig med sin

förebild i fråga om handlingar och beteende och, när han blir medveten om sina

brister, sporras han av hoppet och längtan att bli lika bra som denne.29

25. Plutarchos använder filanyrvp¤a / filãnyrvpow mer frekvent än andra etiska begrepp, dika-
iosÊnh, éndre¤a, sof¤a, nästan alltid tillsammans med andra, mer eller mindre synonyma

ord, se Teodorsson 2004: 677.

26. De prof in virt. 81 A-B tÚ går aÈtÚn eÈdokimoËnta parÉ •aut“ mØ katafrone›n éllå xa¤rein
ka‹ égapçn …w flkanÚn ˆnta mãrtun ëma t«n kal«n ka‹ yeatØn de¤knusi tÚn lÒgon §ntÚw ≥dh
trefÒmenon ka‹ =izoÊmenon §n •aut“ ka‹ katå DhmÒkriton ÑaÈtÚn §j •autoË tåw t°rciaw §yizÒ-
menon lambãneinÉ.

27.  De prof. in virt. 81 B-82 A.

28.  De prof. in virt. 84 B-C.

29.  De prof. in virt. 84 D.
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Eftersom den etiska dygden enligt Plutarchos är grundförutsättningen för

ett lyckligt liv, finner vi som väntat, att han fastslår, att lyckan inte kommer från

yttre ting och rikedom. Tvärtom hämtar man från sin egen karaktär, om den är

god, lyckokänsla och glädje över dessa materiella saker.30 Den däremot som har en

dålig, lastbar karaktär, kak¤a, kan aldrig få glädje av materiella rikedomar; de må

vara hur stora som helst. Men den som har lärt sig, t¤ tÚ kalÚn kégayÒn §sti, han

är tillfreds även i fattigdom och lever lycklig med vilka resurser som helst. Ri-

kedom skänker glädje i att kunna ge till andra, medan fattigdom ger frihet från

bekymmer för rikedomen, och obemärktheten skyddar mot avund.31

Plutarchos återkommer upprepade gånger till sin tes, att materiella resur-

ser inte innebär lycka, om de inte är förenade med frÒnhsiw (De fortuna 99 E).

Han hävdar (Cato Maior 18.5), att traktan efter rikedom inte härrör från någon

naturlig passion i själen utan beror på inflytande från folks vulgära uppfattning

om den. Man kan inte med pengar köpa sinnesfrid, andlig resning (megalo-
frosÊnh), lugn och tillförsikt. Att vara rik innebär inte, att man är herre över ri-

kedomen eller att man då man har överflöd inte åtrår ännu större överflöd.

Plutarchos frågar: “Vad befriar rikedomen oss ifrån, när den inte ens befriar oss

från traktan efter rikedom?”32

Plutarchos betonar ofta, att okunskap och oförnuft är grundorsaken till

att människorna lever ett dåligt, olyckligt liv. Han inleder sin korta diatrib med ti-

teln “Huruvida själens ohälsa är värre än kroppens” med att citera Homeros: “In-

gen varelse är uslare än människan av dem som andas och kryper på jorden.” Men

han ställer därpå frågan, om det är på grund av ren otur (tÊxh) eller av egen för-

skyllan som vi lever ett uselt liv, och han konstaterar, att sjukdom i kroppen

utvecklas av naturen, men att sedefördärvet i själen däremot är själens eget verk

som utvecklas till dess plåga.33 Kroppsliga sjukdomar kan påvisas på olika sätt,

men själens ohälsa undgår upptäckt för de flesta. Den är sålunda ett större ont, ef-

tersom den hindrar den sjuke att bli medveten om den. Ty förnuftet är ju sjukt

genom själens ohälsa och har inte förmåga att bedöma sina egna bristfälligheter.

30. De virt. et vic. 100 C tÚ dÉ ≤d°vw z∞n ka‹ fllar«w oÈk ¶jvy°n §stin, éllå toÈnant¤on ı ênyrv-
pow to›w per‹ aÍtÚn prãgmasin  ≤donØn ka‹ xãrin Àsper §k phg∞w toË  ≥youw prost¤yhsin.

31.  De virt. et vic. 100 F-101 E.

32.  De cup. div. 523 D-E.

33.  Anim. an corp. aff. 500 C.
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Bristen på insikt leder till ett fortsatt dåligt, olyckligt liv, ty den som inte vet, att

han har en sjukdom, vägrar att ta emot botemedel, även om sådana står till buds.

Kroppsligt sjuka skickar efter en doktor, men de som är sjuka i själen undviker

filosofer.34 

Plutarchos vill genom att så starkt betona, hur svårt det är att bota ett in-

rotat, etablerat dåligt beteende, framhålla betydelsen av att grundlägga en god

etisk karaktär (∑yow), baserad på klok omdömesförmåga (frÒnhsiw), redan i ung-

domen och därmed ge möjlighet att framdeles leva ett gott och lyckligt liv (tÚ eÔ
z∞n). I sin lilla skrift Efi didaktÚn ≤ éretÆ argumenterar han med emfas och med

sin osvikliga pedagogiska optimism för att dessa goda ting faktiskt kan läras och

befästas genom instruktion och träning.

Avvisande av Epikuros etik

Plutarchos ansåg, att både kroppens och själens välbefinnande har essentiell bety-

delse för ett lyckligt liv, men han tillmätte självfallet själslig hälsa ojämförligt

mycket större vikt än kroppslig. Det var således naturligt för honom att ta mycket

klart avstånd från epikureismens materialistiska njutningsläror. I sin skrift Non

posse suaviter vivi secundum Epicurum anför han en rad argument mot dessa.

Liksom i sin kritik av stoikerna söker han påvisa inkonsekvenser och ologiskheter

i epikureernas doktriner. T.ex. när Epikuros förringar och skrattar åt sjukdomsplå-

gorna, då frågar Plutarchos, hur epikureerna kan uppskatta kroppens njutningar,

när de nästan inte känner dess smärtor (1088 C). De påstår, att de njuter av krop-

pens stabila tillstånd av hälsa, men de kan ju inte ha någon säker tillförsikt att det-

ta skall bestå (1090 D). Och Plutarchos förlöjligar Epikuros tes, att det högsta

goda är att ha blivit kvitt plågor (1091 A). Han utbrister: “Åh, vilken stor njutning

och saligt tillstånd i epikureernas krets, när de gläder sig och festar i frånvaron av

påfrestningar, lidande och smärta!” (1091 B). Och han fortsätter: “De är sålunda

inte mindre lyckliga än svin eller får, då de räknar det som lycka att det står väl till

med fläsket och med sinnets omsorg om detta. Faktiskt anser inte ens de mera in-

telligenta djuren, att frånvaro av smärta i sig är det högsta goda, utan när de har

ätit sig mätta, då ägnar de sig åt olika slags underhållande tävlingar och lekar”

34.  Anim. an corp. aff. 500 E-501 B.
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(1091 C-D). Plutarchos menar, att till skillnad från epikureer och svin ägnar de sig

åt njutningar på en högre nivå än att enbart ligga och dåsa och smälta maten.

Plutarchos finner det särskilt anmärkningsvärt att Epikuros förkastar in-

tellektuell njutning, som ju är den högsta och mest utsökta, och att de sålunda av-

visar musik och poesi och håller till godo med vulgära skämt och spex vid sina

symposier (1095 C). För Plutarchos är social samvaro med vänner och kollegor en

viktig källa till lycka, men den måste vara förenad med intellektuell stimulans.

Han ser ingen möjlighet till lycka i ett epikureiskt solitärt liv i en isolerad esoterisk

grupp, där man lever ett passivt, vegetativt liv. Han noterar, att till och med Epi-

kuros själv insåg, att personer som av naturen är ärelystna, bör följa sin natur och

delta i det offentliga livet.35 Han konstaterar, att inaktivitet är förödande för själs-

lugnet, ett faktum som numera är väl belagt inom modern psykologi.36 Som exem-

pel anför han att kvinnor, som inte är så hårt sysselsatta med olika uppgifter, inte

alls har bättre sinnesro än män. De drabbas ofta av smärtor, stresstillstånd och de-

pressioner. Plutarchos antyder som en orsak till detta att deras liv är begränsat till

att sköta hemmet (ofikourg¤a).37

Lyckofaktorer

Plutarchos är väl medveten om att goda relationer till andra människor har myck-

et stor betydelse för ett lyckligt liv, en insikt som bekräftas av modern psyko-soci-

al forskning.38 Han betonar särskilt de primära och närmaste relationerna inom

familjen. Hans trösteskrift till sin hustru efter att deras lilla dotter hade dött visar,

att han och Timoxena sannolikt levde i ett mycket lyckligt äktenskap. Av vissa pas-

sager i tröstebrevet och i skriften Anvisningar till ett brudpar framgår, att han fäs-

te stor vikt vid att makarna respekterar varandra och att de bör uppmuntra och

glädja varandra för att därigenom bevara och befästa den äktenskapliga lyckan.39

35.  Se De tranqu. 465 F-466 A.

36.  Se Argyle 2001: 103-105; Klein 2005: 186-187, 245-248; Durstewitz et al. 1999.

37.  De tranqu. an. 465 D.

38. Se Argyle 2001: 71-88, 224-225; Klein 2005: Kap. 10; House et al. 1988: 540-544; Kemper

1993: 41-45.

39. Coni. praec. 142 E oÏtv gunaikÚw êrxein eÈfra¤nonta ka‹ xarizÒmenon. 145 E ... ˜pvw eÈ-
fra¤n˙w m¢n tÚn êndra.
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Plutarchos engagemang för sina barn framgår tydligt i tröstebrevet, och ett annat

ställe antyder hans genuina intresse för barn.40

Plutarchos familjeband omfattade förvisso ett bredare spektrum än den

egna familjen. Han ägnade en särskild skrift åt vänskapen mellan bröder, vilken

han till och med värderar högre än barns välvilja mot sina föräldrar.41 Han vär-

desätter således vänskap mycket högt och betraktar den förvisso som en av de vik-

tigaste förutsättningarna för ett lyckligt liv,42 Sällskaplighet, vänskap och ett glatt

umgänge bidrar till välbefinnande och lycka.43 Plutarchos uppfattning bekräftas

vetenskapligt av en rad sociologiska och psykologiska undersökningar.44

I Bordssamtalen får vi en anmärkningsvärt tydlig och mångsidig inblick i

både Plutarchos familj och hans breda vän- och bekantskapskrets. Här ser vi, hur

hans far och farfar och svärfar, hans svågrar och bröder och söner deltar i diskus-

sionerna tillsammans med ett mycket stort antal personer ur hans bekantskap-

skrets. Han nämner också, att några av hans studenter ibland var närvarande vid

symposierna.45 Han finner uppenbarligen ett mycket stort nöje i denna samvaro

med bildade, spirituella personer, som med briljans kan diskutera de mest skilda

ämnen. Vi märker, att sådana samtal vid vinet innebar en stor inellektuell njutning

för honom själv och hans krets, och han framhåller detta själv upprepade gånger.46

Han förkastar föraktfullt andra former av underhållning, sådana som vulgära,

obildade människor finner så stort nöje i. Den nyss nämnda passagen i Non posse

1095 C visar, att han förvisso räknade epikureerna bland dem som har dålig smak

och saknar sinne för intellektuell njutning.

40. Praec. ger. reip. 814 A tå m¢n går mikrå paid¤a t«n pat°rvn ır«ntew §pixeiroËnta tåw
krhp›daw Ípode¤syai ka‹ toÁw stefãnouw perit¤yesyai metå paidiçw gel«men.

41. De frat. am. 480 A t¤w oÔn §sti parå pa¤dvn geneËsin µ prçjiw µ xãriw µ diãyesiw mçllon eÈ-
fra¤nein dunam°nh t∞w prÚw édelfÚn eÈno¤aw beba¤ou ka‹ fil¤aw;

42. De ad. et am. 51 AB ˜ti m°ntoi ge pãntvn ¥distÒn §stin ≤ fil¤a ka‹ oÈd¢n êllo mçllon eÈ-
fra¤nei, 55 B ı f¤low ¶sti m¢n ˜te sÁn §pa¤nƒ ka‹ xãriti megalÊnvn ée‹ ka‹ eÈfra¤nvn êgei
prÚw tÚ kalÒn.

43. De ad. et am. 54 EF oÈkoËn ımo¤vw afl m¢n t«n f¤lvn xãritew §p‹ kal“ tini ka‹ »fel¤mƒ tÚ eÈ-
fra›non Àsper §panyoËn ¶xousin, ¶stin dÉ ˜te ka‹ paidiò ka‹ trap°z˙ ka‹ o‡nƒ ka‹ nØ D¤a
g°lvti ka‹ fluãrƒ prÚw éllÆlouw oÂon ≤dÊsmasin §xrÆsanto t«n kal«n ka‹ spouda¤vn.

44.  Se Argyle 2001: 72-76, 88, 224-225; Klein 2005: 171-183.

45.  Quaest. conv. III 1. 646 A; III 6. 653 EF; III 7. 655 F; VII 5. 704 E.

46. Quaest. conv. V Prooem. 672 E ¶n te to›w pÒtoiw ofl éste›oi ka‹ xar¤entew eÈyÁw metå tÚ
de›pnon §p‹ toÁw lÒgouw Àsper deut°raw trap°zaw ferÒmenoi ka‹ diå lÒgvn eÈfra¤nontew
éllÆlouw. Quaest. conv. VII 8. 713 D skop«men, ˜pvw sumpÒtaiw diå lÒgou ka‹ filosof¤aw
éllÆlouw eÈfra¤nein dunam°noiw mhd¢n §pãjomen toioËton yÊrayen ˘ k≈luma diagvg∞w mçl-
lon µ diagvgÆ tiw ¶stai.
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Ett genomgående drag i Bordssamtalen, som man genast lägger märke

till, är den gemytliga, vänskapliga och ofta humoristiska samtalstonen.47 Diskus-

sionerna är livliga, ibland nästan animerade, men välvilliga och civiliserade och

utan hårda konfrontationer. Plutarchos var inte konflikträdd, vilket vi ju ser i hans

fräna kritik av stoiker och epikureer, och han har ju till och med skrivit om hur

man kan dra nytta av sina ovänner,48 men i umgänget med vänner är syftet att höja

livskvaliteten genom att befästa vänskapen. Det sker bäst genom att i välvillig

anda välja diskussionsämnen utan påtaglig risk för konflikter.49 Ett märkligt fak-

tum värt att notera är, att bland alla de synnerligen olikartade ämnen som be-

handlas i Bordssamtalen finns ingen politisk fråga.50

Denna policy har nog att göra med Plutarchos grundläggande positiva

förhållningssätt, hans filanyrvp¤a, i sina sociala relationer. Överhuvudtaget kan

man i hans skrifter utläsa, att han hade en positiv inställning till tillvaron och li-

vet. Han hade polyhistorns omättliga kunskapstörst som gav intellektuell stimu-

lans, och han hade en accepterande inställning till måttfulla, kultiverade njutnin-

gar, både psykiska och fysiska.51

I sin skrift om sinnesro, Per‹ eÈyum¤aw, lägger han fram sina tankar om

positivt tänkande som en grundläggande faktor för olika psykiska funktioner och

därmed för ett lyckligt liv, en insikt som ju modern psykologi och medicin har

verifierat.52 Plutarchos betonar, att vi, när händelser och förhållanden är negativa

för oss, bör lägga märke till positiva inslag i situationen och så att säga blanda upp

det negativa med det positiva. Men tyvärr koncentrerar vi ofta vår uppmärk-

samhet på plågsamma företeelser och envisas med att låta tankarna syssla med

obehagliga saker och tvingar dem bort från det som är positivt.53 Plutarchos frågar

47.  Många studier visar, att humor är en viktig källa till lycka, se Argyle 2001: 54-55, 61, 69-70.

48.  P«w ên tiw ÍpÉ §xyr«n »felo›to.

49. Quaest. conv. II 1. 631 BC ˜lvw dÉ ofl y°lontew eÈfra¤nein mçllon µ lupe›n toiaÊtaw §rvtÆ-
seiw prof°rontai, œn ta›w épokr¤sesin oÈ cÒgow éllÉ ¶painow, oÈd¢ m›sow µ n°mesiw éllÉ eÎ-
noia ka‹ xãriw ßpetai parå t«n ékousãntvn.

50.  Se Teodorsson 1995.

51. Plutarchos avvisar överdrivet bruk av lyx, såsom parfymer och purpurkläder, men accepterar

t.ex. blomkransar vid symposier, eftersom de är helt naturliga och inte artificiella lyxproduk-

ter, se Quaest. conv. III 1.

52. Se Argyle 2001: 23-38, 208, 215-219; Klein 2005: 217-219; Isen 1985: 388-391; Isen 1993:

261-277; Izard 1990: 487-498; Izard 1993: 634.

53. De tranqu. 469 AB égayÚn to¤nun §n to›w éboulÆtoiw sumpt≈masi prÚw eÈyum¤an ka‹ tÚ mØ pa-
rorçn ˜sa prosfil∞ ka‹ éste›a pãrestin ≤m›n ..., tØn d¢ diãnoian §nte¤nomen efiw tå luphrå
ka¤ prosbiazÒmeya to›w t«n éniar«n §ndiatr¤bein énalogismo›w, mononoÁ b¤& t«n beltiÒnvn
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retoriskt: “Varför fördjupar du dig överdrivet mycket i dina problem och håller

dem tydliga och aktuella i tankarna men underlåter att rikta uppmärksamheten

mot de positiva saker som du faktiskt disponerar?”54 Och det är oförnuftigt, fort-

sätter han, att bara gräma oss över något som vi har förlorat och inte glädja oss åt

vad vi har kvar. Det är så som små barn gör, då man tar ifrån dem en av deras

många leksaker; då kastar de bort alla de andra också och gråter och skriker.55

Plutarchos fastslår sålunda, att varje människa har kapacitet både till sinnesro och

till missnöjdhet; det gäller bara att välja och lära sig att se det positiva i

situationen.56

I sin skrift om Att man inte kan leva angenämt efter Epikuros lära ägnar

Plutarchos den sista tredjedelen åt dennes avvisande inställning till religionen.

Detta visar, hur stor vikt Plutarchos tillmäter religionen som en grund för ett lyck-

ligt liv. Han inleder sin argumentering med en entusiastisk beskrivning av den

glädje och känsla av befrielse man erfar vid olika former av religionsutövning. Han

skriver:57 “Ingenting ger en större lyckokänsla än ett besök i ett tempel eller firan-

det av en helgdag, inga handlingar eller skådespel mer än de vi utför i samband

med gudsdyrkan, vare sig vi utför en ritual eller deltar i en kördans eller är närva-

rande vid ett offer eller en ceremoni vid en invigning i mysterier. Ty vid dessa till-

fällen är vårt sinne inte plågat och nedtryckt och dystert liksom ansatt av tyranner

och deras grymma torterare. Nej, där vi mest påtagligt tror och upplever, att gu-

den är närvarande, där försvinner på ett särskilt sätt känslan av plåga och fruktan

och ängslan, och vi blir istället så fyllda av en känsla av välbehag att vi hänger oss

åt lekfull och munter berusning.”58

Plutarchos påpekar, att Epikuros lära om själens upplösning efter döden

inte innebär något hopp om en lyckosam befrielse för dem som lever ett uselt liv i

vedermöda, och för de välbeställda utplånar den all glädje, i det att den ställer i ut-

épospãsantew.

54. De tranqu. 469 B t¤ tÚ seautoË kakÒn, Œ makãrie, l¤an katabl°peiw ka‹ poie›w §narg¢w ée‹ ka‹
prÒsfaton, égayo›w d¢ paroËsin oÈ prosãgeiw tØn diãnoian; 

55. De tranqu. 469 D manikÚn gãr §sti to›w épollum°noiw éniçsyai mØ xa¤rein d¢ to›w sƒ-
zom°noiw, éllÉ Àsper tå mikrå paidãria, épÚ t«n poll«n paign¤vn ín ßn tiw éf°lhta¤ ti, ka‹
tå loipå pãnta prosr¤canta kla¤ei ka‹ boò.

56.  De tranqu. 473 B-C.

57.  Non posse 1101 E.

58. Det har påvisats i ett flertal studier, att religion har positiva effekter på välbefinnande, hälsa

och lycka, se Argyle 2001: 164-177.
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sikt en ruinerande förändring av deras behagliga liv till inget liv alls (1106 C). En-

ligt Epikuros befriar hans lära från fruktan för döden, genom att själen upplöses.

Plutarchos frågar retoriskt (1106 D): “Om befrielse från fruktan för oändliga li-

danden är synnerligen angenämt, hur kan det då vara annat än plågsamt att vara

berövad hoppet om det eviga goda och därmed förlora den ojämförliga lyckan?”

Sammanfattning och slutsatser

Om vi ställer Plutarchos uppfattning om lycka mot andra läror om detta begrepp,

då finner vi, att den skiljer sig från dessa genom att den präglas av en grundläg-

gande realism. Plutarchos avvisar alla extrema ståndpunkter, främst repre-

senterade av stoicism och epikureism. Man kan generellt säga, att hans tankar om

lycka bygger på ett starkt sinne för common sense och måttfullhet. Hans positiva,

accepterande inställning till livet och tillvaron gör, att han tar avstånd från stoi-

kernas och epikureernas exkluderande ställningstaganden till väsentliga delar av

såväl naturliga företeelser som kulturella och samhälleliga funktioner. Plutarchos

avvisar endast sådant som strider mot hans måttfullhetsprincip, vilken han be-

traktar som grundläggande för ett lyckligt liv.

Plutarchos hade uppenbarligen ett nyktert sinne för realiteter, en intuitiv

känsla för det rimliga och praktiska och i verklig mening naturenliga som rät-

tesnöre för livshållning och levnadssätt. Denna grundsyn uteslöt alla överdrifter

och varje tvångsmässigt slaveri under - i Plutarchos ögon - onaturliga, rigida prin-

ciper, som att förneka emotionernas existensberättigande, eller att tvärtom se

känslolivet och njutningarna som det högsta goda, eller att avvisa religionen och

förneka dess betydelse för ett lyckligt liv.

För Plutarchos, den mångårige Apollonprästen, framstod säkerligen devi-

sen Mhd¢n êgan som en fundamental princip och ledstjärna som uteslöt alla extre-

ma ställningstaganden. Det var naturligt för honom att acceptera Aristoteles flexi-

bla mesÒthw-princip. Man kan sammanfatta Plutarchos tankar om lycka som en

pragmatisk lyckomoral, byggd på sådana verklighetsnära levnadsregler som är re-

aliserbara och möjliga att leva after. Vi kan nog anta, han ansåg, att detta innebar

att i verklig mening leva katå fÊsin. 
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Det är frapperande att praktiskt taget alla Plutarchos tankar om lycka har

verifierats av modern forskning. Detta är dock inte förvånande. Plutarchos “forsk-

ning” om lycka var byggd på erfarenhet och observation av verkligheten. Den var

inte i första hand teoretisk. Hans metod var empirisk, vilket ledde till att han kun-

de dra korrekta slutsatser. Det är sålunda rimligt, att vi ger Plutarchos fullt erkän-

nande för detta och  betraktar honom som en verkligt god psykolog.
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