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Gjør rede for sofistenes epistemologiske skeptisisme og etiske relativis-
me (verdirelativisme). Hvordan søkte Sokrates og Platon å tilbakevise
sofistenes syn?

Den antroposentriske vendingen var et paradigmeskifte i den filosofiske historien. Det var epoken
da mennesket og samfunnet ble satt i sentrum, i stedet for naturen. B̊ade sofistene og Sokrates
var viktige filosofer i den antroposentriske vendingen, og begge parter var enige om at de tidligere
naturfilosofenes verdensbilde ikke hadde vært korrekt.

Sofistene var b̊ade lærde og ofte verdensvante. Grekerne koloniserte stadig nye deler land-
omr̊ader, og de lærde reiste rundt for å lære og kjenne andre kulturer. Sofistene utmerket seg
med deres retoriske evner. De gjorde debattering til et yrke, ved å ta seg betalt for å tale for en
sak. Denne formen for ukritisk argumentasjon for en annens subjektive mening, ble gjort mulig
gjennom den filosofiske grunnmuren til sofistene. For sofistene var det viktigst å vinne diskusjo-
nen de deltok i. Dette skjedde igjennom overtalelse av samtalepartneren deres; noe blant andre
Sokrates ikke mente var korrekt m̊ate å g̊a frem i en diskusjon.

Sofistene s̊a at de tidligere naturfilosofenes epistemologi var motstridene p̊a mange omr̊ader.
Dette ga grobunn for en skeptisisme til vitenskapen. De stilte spørsm̊alet om det egentlig er mulig
å tilegne seg sann viten. Denne epistemologiske skeptisismen støttet seg opp mot faktumet at
alle mennesker oppfatter ting forskjellig. Protagoras formulerte det som at: ”Mennesket er alle
tings m̊alestokk” . Dette er selve kjernen i b̊ade den epistemologiske skeptisismen, men ogs̊a for
den etiske relativismen . Dersom alle mennesker kan oppfatte ting forskjellig, er det vel ogs̊a
naturlig at man har forskjellige meninger om hva som er ”rett” og hva som er ”galt”. Gjennom
sine reiser observerte sofistene at forskjellige folkegrupper og samfunn har forskjellige normer
og regler. Dermed kan det ikke konkluderes unisont at en handling er ”rett”, mens en annen
handling er ”gal”.

Dersom verdensoppfatningen kan variere fra person til person, har vi ingen objektiv orden.
Det eneste som definerer hva som er rett og galt, er samfunnet. Denne s̊akalte kulturrelativismen
ble omtalt av Kallikles under en dialog med Sokrates . Kallikles uttalte: ”Makt er rett” . Med
dette mente han at det er den sterkeste makten i samfunnet som bestemmer hva som er rett og
galt, og ikke at det eksisterer et felles sett gjeldene regler og normer. Konklusjonen at vi ikke kan
avgjøre hva som er rett og galt leder oss til spørsm̊alet om det eksisterer en sannhet. Dette legger
grunnlaget for den etiske relativismen og epistemologiske skeptisismen som preget sofistene. P̊a
grunn av deres relativisme, har de blitt sett ned p̊a av andre filosofer.

P̊a grunn av denne usikkerheten om hva som er rett og galt og uvissheten om sikker viten,
konkluderte sofistene at sannheten er relativt/individuell. Skeptisismen strakk seg s̊a langt, et
spørsm̊alet om v̊ar egen eksistens ble trukket inn. Gorgias formulerte skepsisen i tre teser:

• Ingenting eksisterer

1



Jørgen Grimnes
Høsten 2010

EXPHIL03 Examen philosophicum
Øving 2

• Hvis noe eksisterer vil vi ikke kunne f̊a kunnskap om det

• Hvis vi fikk kunnskap om det, ville vi ikke kunne dele det med andre.

Sokrates hadde en annen epistemologi enn sofistene. Sokrates mente at det faktisk eksisterer
et sett med regler og normer som man kan finne igjen i alle samfunn og kulturer. Samtidig
mente han at det ogs̊a er mulig å tilegne seg helt sikker viten. Dette satt ham i sterk kontrast
til sofistene. I dag vet vi at det ikke er mulig å være 100% sikker i vitenskapen.

Det var ikke bare læren til sofistene som skilte dem fra Sokrates. Sokrates var ogs̊a imot
sofistenes fremgangsm̊ate i diskusjoner. Imens sofistene forsøkte å overtale dere samtalepartnere,
forsøkte Sokrates å overbevise dem. Dersom man kun fokuserte p̊a å vinne alle diskusjoner, ville
formen fortrenge innholdet og det ville fjernet oss fra Sannheten. Sokrates mente at den eneste
m̊aten vi kan oppn̊a kunnskap, er gjennom dialog med andre. Dialogene gikk ut å stille kritiske
spørsm̊al, for å f̊a personen til å innse hva han vet og hva han ikke vet. Sokrates mente at hver
enkelt person m̊a finne frem til hva som er rett og galt, og det igjennom egen tenkning. Den
viktige metoden til Sokrates for å finne sannheten, var drøftingen av begrepsdefinisjoner. Ved
å diskutere definisjonen av et ting, kunne man avdekke mangelfullheter ved en beskrivelse eller
oppfattelse og dermed diskutere seg frem til en mer korrekt oppfattelse av den faktiske tingen.
I dialogene prøvde Sokrates å finne mangelfulle argumentasjoner og kontradiksjoner eller andre
svakheter ved samtalepartnerens oppfatning av en sak.

Sokrates ble utnevnt som den smarteste personen i hele Hellas av orakelet i Delfi. Sokrates
tenkte over dette; og han mente at han m̊atte ha blitt utnevnt ”fordi han visste at han ikke visste
noe”.

Sokrates’ lære gikk ut p̊a at det er mulig å komme frem til en endelig sannhet i vitenskapen
gjennom ”førstehjelps”-dialogene hans. Han mente ogs̊a at det finnes regler for hva som er rett
og galt i etikken, s̊akalt naturloven . Disse grunnleggende tankene skilte mellom sofistene og
Sokrates. Denne faste og uforanderlige kunnskapen er mulig å finne frem til via dialog, men det
var ikke bare positive sider ved dialogene til Sokrates. Han stilte ofte svært ledende spørsm̊al og
var svært god i retorikkens kunst. Resultatet kunne dermed bli til at samtalepartneren lot seg
overvelde, og dermed føre oss bort fra Sannheten.

Sokrates tenkte seg at moralen er bygget opp av dygder slik som for eksempel mot, rett-
ferdighet og m̊atehold. Dette var m̊al som alle fornuftige mennesker strever mot. De personene
som besitter disse dygdene har ogs̊a rett innsikt. Ved å ha den rette innsikten vil man gjøre
de korrekte handlingene, og ved å gjøre de riktige handlingene vil man bli lykkelig. Dette var
argumentasjonen til at alle ønsket å gjøre det som er godt, fordi alle har lyst til å være lykkelige.
Dermed vil det kunne eksistere noen gyldige, transkulturelle regler og normer i verden.

Sokrates levde ca. 470f.kr – 399f.kr, og var en viktig filosof i den antroposentriske vendingen.
Han var svært kritisk til demokratiet i Athen og ble anklaget ”for gudløshet og for å forderve
ungdommen” og ende sine dager ved giftbegeret .

Uheldigvis har vi ingen skriftlige kilder fra Sokrates, men hans elev, Platon, har skrevet ned
mye om han. Dette er litt ambivalent, for vi vet ikke hva som kan være Platons meninger blant
Sokrates’, i tekstene. B̊ade Sokrates og Platon motarbeidet sofistenes filosofi, og de var begge imot
m̊aten staten ble styrt p̊a. Denne kritikken av staten akkumulerte til boken Staten (Politeia).

Platon mente ogs̊a, akkurat som Sokrates, at det er mulig å tilegne seg nøyaktig viten, men
Platon bruker ikke samme metode for å komme frem til sann viten. I boken Staten benytter
han seg av begrepet ”idéverden”. Dette er stikkordet til Platons lære. I motsetning til tidligere
naturfilosofer, mente Platon at det ikke er stoffet som er det uforanderlige og uforgjengelige, men
det som tingene hadde felles. Denne mer abstrakte tilnærmingen p̊a det uforgjengelige, legger
til grunne sansene v̊are. Platon sa at sanseverdenen vi lever ikke, ikke kan bli like perfekt som
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idéene v̊are. Dermed er det viktig å bruke sansene blant annet til å forst̊a hvordan kosmos (betyr:
orden, jf. perfekt) er bygget opp.

Platon deler mennesket i to; mellom sjelen og stoffet . Han tenkte at sjelen er det evige og at
det eksisterer en sammenheng mellom den og idéverdenen. Platon mente at man var nødt til å
legge sansene til side, dersom man ønsker den høyest mulige innsikten.

Platon tenkte at man kan forst̊a naturen igjennom å studere idéene v̊are ved bruk av matema-
tikk, slik som de tidligere Pytagoreerne. Platon mente universet var bygget opp av fem forskjellige
geometriske figurer: tetraederet(ild), kuben(jord), oktaederet(luft), ikosaederet(vann) og dode-
kaederet(formen p̊a kosmos) . Disse formene ble satt sammen av demiurgen (”arkitekten”). I
sentrum av universet l̊a Jorden, mens alt annet gikk i bane rundt oss i kosmos. Vitenskapelige
undersøkelser kunne vise at dette ikke var tilfellet, men Platon valgte sette tankene og matema-
tikken fremfor sansene.

Platon og Sokrates ønsket begge lære verden hvordan sofistene bedrev vranglære, i den for-
stand at de var dypt uenige i deres relativistiske vikling til verden. B̊ade Sokrates og Platon
mente det er mulig å finne noe uforanderlig og uforgjengelig. Sokrates argumenterte for at vi
kan finne sann viten igjennom dialoger og drøfting av definisjonsbegreper. Platon mente det er
idéen som beskriver verden, og at vi har muligheten til å oppn̊a det korrekte bildet av verden,
takket være Det Godes Ide . Platon mente at alt i den konkrete verden kan beskrives ved hjelp
av matematikk. Samtidig eksisterer det er idésfære rundt oss, som inneholder den ekte sannheten
i motsetning til den kopien vi lever i.
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