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Är det en dygd att förlåta?

HUGO STRANDBERG

Är det  en dygd att  förlåta?  Den här  frågan ska jag  besvara  med nej:
det är inte en dygd att förlåta. Ett sådant svar kan man emellertid
förstå på två sätt, som ett ifrågasättande av förlåtelsens moraliska vikt
eller som ett ifrågasättande av begreppet dygds moraliska träffsäker-
het. Det är på det senare sättet mitt svar ska förstås.
 Begreppet dygd har emellertid en långt ifrån enhetlig användning,
så det är inte att säga särskilt mycket om man, utan att närmare ange
vad man menar, säger att det inte är en dygd att förlåta. I den här
texten kommer jag att utgå från några huvuddrag i Aristoteles’ sätt att
använda begreppet. Frågan gäller alltså förhållandet mellan att förlåta
och de mest framträdande dragen hos ἀρετή i Den nikomachiska etiken.
Det jag ska försöka visa är att det inte är en tillfällighet att Aristoteles,
i den beskrivning av förlåtelse han faktiskt ger, inte nämner en rad
möjligheter, då dessa möjligheter skulle riva hål i det begreppsliga nät
han binder i sin moralfilosofi. Därmed kan man inte bemöta mina
invändningar genom att hänvisa till översättningssvårigheter. Även
om συγγνώμη bäst översätts med ”förlåtelse” – vilket inte är självklart,
”ursäktande” är en möjlighet (se 1143a19–24) – överlappar de givet-
vis varandra långtifrån fullständigt; sant är ändå, har jag rätt, att det
finns möjligheter som ledde tankarna åt ett helt annat håll om de togs
i beaktande, vilket ord man än använde. Min text kan med andra ord
ses som ett bidrag till kritiken av Aristoteles’ moralfilosofi.

1.
Vad säger då Aristoteles om förlåtelse? I samband med redogörelsen
för karaktärsdygden ”blidhet” (πραότης) säger Aristoteles (1126a2–3;
alla översättningar här och i det följande är mina): ”den blide är näm-
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ligen inte hämndlysten, utan snarare förlåtelsefull.” Blidheten är ett
typexempel på en dygd. Aristoteles börjar avsnittet med att säga att
”blidheten är en medelväg beträffande vreden” (1125b26) och forts-
ätter (1125b31–1126a1):

Den som blir vred över rätt saker och på rätt personer, vidare på rätt sätt
och vid rätt tidpunkt och under rätt tidsrymd, lovordas. Denne må vara
blid […] Den blide vill nämligen vara ståndaktig och inte föras iväg av
känslorna, utan vara vred över de saker och under så lång tid som för-
nuftet beordrar.

Medelvägen handlar alltså om en bedömning, en bedömning som
emellertid, just eftersom den handlar om enskilda fall, inte kan sättas
på en formel, något Aristoteles betonar också i detta sammanhang
(1126a31–1126b4; jfr. 1104a5–10).
 Ordet blidhet kan måhända föra tankarna fel, vilket Aristoteles
också påpekar, eftersom det vetter åt för lite vrede snarare än åt me-
delvägen, något som emellertid kan innebära en pedagogisk vinst då
människor enligt Aristoteles har mindre benägenhet för under- än
överdriven vrede (1126a29–30). Medelvägen kan därför också beskri-
vas utifrån vredens motsats, som handlande om att ge denna motsats
sitt rätta utrymme. Denna motsats är enligt Aristoteles förlåtelsen.
Också gällande förlåtelse kan man därför gå för långt (1126a3–8):

Bristen [på vrede …] klandras. De som inte blir vreda över rätt saker an-
ses nämligen vara korkade, likaså de som inte blir vreda på rätt sätt, vid
rätt tidpunkt och på rätt personer. […] Att stå ut med att bli förnedrad
[…] är slavaktigt.

Därför bör man också bli vred och hämnas när omständigheterna
verkligen är sådana att detta är påkallat, med andra ord inte förlåta
(1126a21–22): ”Hämnden gör nämligen slut på vreden, då den ger
upphov till lust i smärtans ställe.”

2.
Aristoteles ställer som synes förlåtelse och vrede i motsats till
varandra: antingen förlåter man eller är man arg. Men en sådan be-
skrivning utesluter en annan möjlighet, att det är just den jag är arg på
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som jag kan förlåta. Här innebär förlåtelsen inte att jag kommer till
insikt om att min vrede var opåkallad; tvärtom är förlåtelsen här ett
svar på ett sakläge där vreden inte alls kan sägas vara grundlös. Det är
när jag verkligen menar mig ha blivit illa behandlad som jag förlåter.
 Den här synen på förlåtelse, att den är vredens motsats, är inte
unik för Aristoteles. Ett skäl som ofta framläggs till varför vi i större
utsträckning borde avhålla oss från att förlåta är just att den som
förlåter låter sig förnedras och lägger sig platt för ondskan. Den som
vill kan naturligtvis använda ordet ”förlåta” på det sättet, men just om
man gör så är det viktigt att lägga märke till att det finns möjligheter
som går bortom den frågan. Är frågan om hur jag ska förhålla mig till
den jag är arg på verkligen avgjord i och med att jag har fastslagit att
vreden är rättmätig? Finns det bara ett sätt att förhålla sig till någon
man är arg på? Är det verkligen så som Aristoteles verkar förutsätta,
att hämnden är vredens enda slutpunkt?
 Det här är inte ett tillfälligt förbiseende från Aristoteles’ sida.
Tvärtom hänger det samman med hans betonande av moraliska be-
dömningar (se 1106b21–23, 1106b36–1107a2), och det är det första
draget i Aristoteles’ sätt att använda begreppet dygd jag här ska ta
fasta på och jämföra förlåtelsen med. Hävdar man att förlåtelsen bara
har en plats om den kan beskrivas som ett resultat av en bedömning,
en bedömning av vad som är det rätta svaret på de givna omständig-
heterna, förbiser man en annan möjlighet. Den här möjligheten kan vi
se om vi tar fasta på ett annat begrepp, benådningen, som kan tyckas
avlägset släkt med begreppet förlåtelse. Medan straffet fastställs ge-
nom en bedömning, gör benådningen inte det. Den benådade har
ingen rätt att bli benådad, som funnes det någon regel han eller hon
kunde hänvisa till, utan benådningen är helt enkelt en viljeyttring från
den benådandes sida, ett beslut (jfr. Schmitt 36–39, 44; Foucault, 56–
57). Medan benådningen understryker den benådandes makt över den
benådade, handlar förlåtelse, så som jag här förstår den, däremot om
att låta vårt förhållande bli något godare än det blivit genom det som
den som behandlat mig illa har gjort mig, och därmed inte om makt-
utövning. Men bedömningar är lika främmande i ett sådant fall. Tvär-
tom kan jag, som den som står i beråd att förlåta, försöka framställa
förlåtelsen som en bedömningssak genom att säga att vem som helst
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skulle förlåta i de givna omständigheterna, att det helt enkelt är rätt
och självklart, för att på så sätt undvika förlåtelsens personliga di-
mension; förlåtelse handlar som sagt om att upprätta det personliga
förhållande som den som behandlat mig illa har trasat, och vill jag
undvika det personliga engagemang som förlåtelsen innebär utan att
för den skull framstå, för mig själv och andra, som oförlåtande, kan
jag förhålla mig till frågan som till något där jag inte är delaktig. Men
förlåtelsen är inte en fråga om vad omständigheterna påkallar, utan hand-
lar om oss.
 Då förlåtelse handlar om att upprätta vårt förhållande är den inte
vredens motsats. Inser jag att vreden var obefogad finns det inget
behov av att upprätta ett sargat förhållande – är det någon som står i
behov  av  förlåtelse  är  det  i  så  fall  jag,  på  grund  av  min  orättmätiga
vrede – utan det är när den andre verkligen gjort mig ont som frågan
om förlåtelse gör sig gällande. Även att ställa förlåtelse och vrede i
motsats till varandra kan ses som ett sätt att undvika förlåtelsens per-
sonliga dimension: finns en sådan motsats är det enda sättet att bli
sams  igen  att  avgöra  vem som har  rätt,  och  är  det  jag  som har  det
ligger hela uppgiften att upprätta vårt förhållande på den andre, som
nu måste komma till insikt om det obefogade i sin vrede. Frånvaron
av en sådan motsats betyder emellertid att förhållandet lika mycket
handlar om mig. Att förlåta kan sägas vara att trots vad hon gjort inte
se henne som präglad av detta. Och då är förlåtelse inte en bedöm-
ning.
 Sådana moralfilosofiska uppfattningar som sätter bedömningar i
centrum kan man vidare rikta en mer allmän anmärkning mot. En
bedömning kräver ett underlag att utgå från, vilket betyder att det
finns mer grundläggande frågor att ställa, frågor om hur jag förstår de
omständigheter jag befinner mig i, en förståelse utifrån vilken jag
därpå kan göra den ena eller andra bedömningen. Att förlåta kan då
sägas bestå i en ny förståelse, inte i en ny bedömning utgående från
samma förståelse som förr.

3.
Det andra draget hos Aristoteles’ beskrivning av förlåtelse vi ska ta
upp till prövning är att han menar att man med avseende på den bör
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ta en medelväg (se 1106b15–1107a7). Det finns helt enkelt två fel
man kan göra, att förlåta för mycket och att förlåta för lite. Det är
inte svårt att påminna sig om exempel på det senare. Men vad om det
förra, kan man gå till överdrift i att förlåta?
 Sätter man förlåtelse och vrede i motsats till varandra är det inte
svårt att hävda att man kan gå till överdrift i att förlåta, då det i så fall
helt enkelt betyder att man känner för lite vrede. Men med frånvaron
av en sådan motsats, med vrede och förlåtelse som tvärtom nära för-
bundna, är det inte lika klart vad det skulle innebära att gå till över-
drift i att förlåta. Ett exempel på överdriven förlåtelse vore när jag
förlåtit någon och hon sedan gör mig illa igen. Men är inte problemet
här att hon gör mig illa igen, inte att jag förlåtit? Vore det inte att
delvis urskulda henne om man lägger delar av skulden på mig, då det
illa hon gjort tvärtom bland annat utgörs av att vara en förbrytelse
mot den goda vilja jag visat? Dessutom uppstår en ny fråga om förlå-
telse här, om jag ska förlåta henne på nytt eller inte. Finns en sådan
fråga betyder det att följden av det som hänt inte är given, som om
det nu vore uppenbart att någon ytterligare förlåtelse inte är möjlig.
 Närmar vi oss istället frågan från den andra riktningen, inte som
en beskrivning av en förlåtelse som redan skett utan som handlande
om vad det innebär att brottas med frågan om att förlåta eller inte
förlåta, vad ser vi då? Kan jag någonsin komma till den definitiva
slutsatsen att jag inte bör förlåta? Naturligtvis kan jag säga till mig
själv att jag inte bör förlåta, men det visar bara att frågan är levande
för mig, mer levande ju mer jag vidhåller att jag inte bör förlåta. Med
andra ord är det att jag inte bör förlåta inte en definitiv slutsats, me-
dan förlåtelsen, å andra sidan, kan betraktas som en slutpunkt. Såle-
des gör vi inte rättvisa åt den fråga jag brottas med när jag frågar mig
själv om jag ska förlåta eller inte om vi beskriver den som handlande
om att finna vägen mellan två ytterligheter. Risken att gå till överdrift
i att förlåta verkar här inte vara något som bidrar till att utmärka den
svårighet jag tycker mig befinna mig i.
 Försöker vi till sist beskriva själva förlåtandet är inte heller här att
säga att det rör sig om att, förhoppningsvis, ha funnit en medelväg en
träffande beskrivning. Förlåtandet kan tvärtom ha något överflö-
dande över sig: tänk på den glädje det innebär när man hittar tillbaka
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till varandra efter att ha gjort varandra illa, en glädje som inte fångas
om man beskriver  den som en medelväg mellan det  under-  och det
överdrivna. Det här är tydligt även då man inte förlåter, eftersom
själva svårigheten utmärks av att den andre inte är likgiltig för en,
annars vore det inte något problem att vi inte längre vill ha med
varandra att göra. Inte heller funnes det någon besvikelse över vad
den andre gjort eller någon sorg över det som gått förlorat.
 Min poäng i det här avsnittet har alltså varit att om det ingår i
begreppet dygd att den ska vara en medelväg, då är förlåtelsen ingen
dygd. Det här blir särskilt tydligt om vi ett ögonblick ser närmare på
vad Aristoteles säger om hämnd. Som vi sett verkar han mena att
hämnden är vredens enda slutpunkt, vilket betyder att man bör bli
vred och hämnas när omständigheterna verkligen är sådana att detta
är påkallat. Här finns givetvis en avgörande svårighet. Är vi överens
om vems felet är och hur stort det är kan den som felat gottgöra mig;
ett sådant förfarande kan göra slut på min vrede, men förutsätter att
vi är överens och fungerar alltså bara inom ramen för ett vidare ske-
ende av förlåtelse. Är vi däremot inte överens och jag, hämnande,
försöker tilltvinga mig någon form av gottgörelse, kommer den jag
hämnas på att se vad jag gör som orättmätigt, vilket, om hon fortsät-
ter på samma sätt, ger upphov till vrede och hämndbegär å hennes
sida, vilket, om hon sätter denna hämnd i verket, ger upphov till
vrede och hämndbegär å min sida, och så vidare. När aristotelikern
därför försöker bedöma vilken hämnd som är rimlig i de omständig-
heter han befinner sig i, kan han alltså inte, om det verkligen ska bli
ett slut på vreden, bortse från hur den andra ser på saken. Men då har
vi redan lämnat hämnden för ett försök till försoning. Hur det nu än
må vara med den här svårigheten är det ändå klart att hämnden gör
anspråk på att vara just en vedergällning, det vill säga en medelväg där
under- respektive överdriven hämnd inte åstadkommer den avsedda
utjämningen. Men man förbiser då ett annat möjligt sätt att lämna
något bakom sig, nämligen då man inte efter att ha gjort en bedöm-
ning och funnit två saker vara lika menar att en utjämning ägt rum,
utan då man slutar att räkna.
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4.
Det tredje draget vi ska ta upp till prövning återfinns inte i Aristote-
les’ beskrivning av förlåtelse men är ett väsentligt drag i hans bestäm-
ning av dygden i allmänhet. Dygden är ett resultat av träning, dygd är
att vara bra på något (se 1098a15, 1103a14–1103b22). Hur passar en
sådan beskrivning in på förlåtelse? Är förlåtelse en dygd i det här
avseendet?
 Utan att här kunna ge mer än en skissartad beskrivning av svårig-
heten att förlåta är det dock möjligt att se hur annorlunda den är än
svårigheten att vara modig, där Aristoteles’ beskrivning av dygden är
mer  på  sin  plats.  Vad  gäller  modet  skulle  jag  vilja  vara  mer  modig
men är det inte, och genom att ställas inför faror kan jag möjligen
gradvis komma att lära mig behärska min rädsla. Men när det gäller
förlåtelsen går slitningen rakt igenom min vilja, när jag har svårt att
förlåta kan jag varken sägas otvetydigt vilja förlåta eller otvetydigt inte
vilja förlåta. Det här är en typ av svårighet som Aristoteles förbiser –
det rör sig varken om ἀκρασία eller ἀκολασία (se 1150b29–1151a14,
särskilt 1151a6–7) – och eftersom svårigheten inte är tillräckligt obe-
roende av mig är det svårt att se hur den kunde överkommas genom
att jag försätter mig i omständigheter där jag ställs inför en svag form
av den för att gradvis bli förmögen att möta starkare former. När det
gäller modet kan svårigheten att övervinna min feghet dessutom
vägas mot vilka fördelar ett större mod skulle medföra, med följden
att svårigheten vid någon punkt kan visa sig vara så stor att det inte
längre verkar värt att försöka göra något åt saken, även om jag där-
med underträffar andra i mod. När det gäller svårigheten att förlåta
kan jag aldrig på ett klarsynt sätt komma till en sådan slutsats, ef-
tersom svårigheten att förlåta och hur jag förhåller mig till dess ange-
lägenhet inte alls kan skiljas åt. Beroende på vad saken gäller är det
därför inte omöjligt att jag lägger bakom mig en uppvisad brist på
mod i något visst fall, men om jag inte kan förlåta någon betyder det
att vårt förhållande kommer att präglas av detta, emedan det just är
förlåtelsen som skulle göra det möjligt för oss att lägga det som hänt
bakom oss.
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 Det finns emellertid också en annan anmärkning som bör riktas
mot förståelsen av förlåtelsen som en upptränad förmåga. Ställer man
förlåtelse och vrede i motsats till varandra kunde man hävda att det
finns en förmåga som består i att inte låta sig kränkas av vad andra
människor gör en och att en sådan förmåga kan uppövas genom trä-
ning (jfr. Epiktetos, Diatribai 3.12.10, Enchiridion 20). Även om jag inte
känner mig kränkt är emellertid inte alla svårigheter ur världen. Bara
om jag inte bryr mig om vare sig den andre eller vårt förhållande
skulle jag rycka på axlarna över vad som hänt. Frågan om förlåtelse
går alltså långt utöver en bearbetning av mina känslor, berör vårt
förhållande i sin helhet, ett förhållande som formas av vad hon gjort
mig oavsett mina känslor.
 Framför allt handlar nämligen förlåtelse om oss, och det är det
främsta  skälet  till  varför  min  egen  förmodade  förmåga  inte  är  det
saken i grunden gäller. Handlar förlåtelse om att det blir bra mellan
oss igen är förlåtelse något vi gör tillsammans, inte något en av oss
gör avskild från den andre. (Svårigheten att förlåta handlar emellertid
inte enbart om oss två, för har jag svårigheter i mitt förhållande till en
finns dessa svårigheter där, potentiellt, i mina förhållanden till alla.)
När jag förlåter är min uppmärksamhet riktad just mot den jag förlå-
ter, eftersom förlåtelsen är det i vilket vi på nytt möter varandra, inte
på mig själv och vad jag gör. När jag förlåter är det för vår skull jag
förlåter, inte enbart för min egen skull; förlåtelsen kunde sägas upp-
rätta ett sådant liv tillsammans, ett liv som svårigheten att förlåta
bland annat kan handla om att urskilja.

5.
Aristoteles’ begrepp om dygden – med de tre huvuddragen bedöm-
ning, medelväg och upptränad förmåga – förbiser en lång rad möjlig-
heter när det gäller att förlåta, och det samma gäller i än högre grad
det han själv säger om förlåtelse. Det är alltså inte en dygd att förlåta,
och det är värst för dygden.

Åbo Akademi
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