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1. poglavje
Antični stoicizem in sodobno 
življenje

Zjutraj si reci: Danes se bom srečal z malenkostnim, 

nehvaležnim, ošabnim, spletkarskim, obrekljivim, nepriljudnim 

človekom. Vse te napake so se nabrale v ljudeh, ker ne ločijo 

dobrega in hudega.

Mark Avrelij, Dnevnik cesarja Marka Avrelija, 2.1

Kakšen začetek dneva! In vendar za mnoge med nami to 
verjetno drži, za večino dni. Če niste rojeni pod srečno zvezdo, 
boste verjetno postavljeni pred določeno število neprijetnosti; 
vznemirjale vas bodo in vzrok za mnoge bodo drugi ljudje. 
Mark Avrelij, rimski cesar, se je s tem žalostnim dejstvom 
neposredno soočil; zgornji citat je prvi del nasveta, ki ga je v 
svojem filozofskem dnevniku namenil samemu sebi. Nasveta 
večina med nami ne bi označila za poživljajočega. Iskreno 
rečeno, Mark Avrelij je imel pogosto zelo slabe dni – v njegovem 
življenju je bilo polno vojn, kuge, izdaj in težav – poleg tega 
je cesar človek, od katerega vsakdo nekaj hoče. Ne bi bilo 
presenetljivo, če bi se odzval kakor Marvin, paranoidni android 
iz Štoparskega vodnika po galaksiji: »V glavnem te zamorijo 
ljudje, ki jih srečaš pri tem poslu (Restavracija ob koncu vesolja, 
2000, 98).«

Marvinov odziv je ostajal zamorjen, odziv Marka Avrelija pa 
ne. Eden izmed glavnih razlogov te razlike – poleg tega, da je 
Marvin izmišljen robot, Mark pa resnično človeško bitje – je 
ta, da je bil Mark Avrelij, rimski cesar v letih 161 do 180 n. št. 
in bržkone najmočnejši živeči človek tistega časa, tudi stoik. 



Stoicizem pa, kot je dobro znano, svoje privržence pripravi 
na težke čase, da jim perspektivo, postavi stvari v kontekst. 
Če življenje postreže z limonami, bo stoik zagotovo poskusil 
narediti limonado; in če se to ne bo obneslo, bo vsaj vedel 
zakaj in bo zmožen s tem lepo shajati. Stoika njegova filozofija 
pripravi na vse, kar mu naproti pošlje svet; dobro se bo izuril v 
umetnosti uravnavanja življenja, usposabljanje in inteligenco 
bo uporabil za sprejemanje življenja, naj bo to dobro ali slabo. 
Njegova filozofija bo pravi vodič za življenje.

Akademsko častno društvo ΦΒΚ (Phi Beta Kappa) je dobilo 
svoje ime po tem pojmovanju; grške črke pomenijo philosophia 
biou kubernētēs oziroma »filozofija je krmar življenja«; in 
težko bi našli boljši povzetek tega, kako večina ljudi danes 
razume stoicizem. V zahodni tradiciji je predstava o filozofiji 
kot načinu življenja ali vsaj glavnem vodilu življenja veliko 
starejša od samega ΦΒΚ (ustanovljenega leta 1776). Vzniknila 
je s starogrško filozofijo, zagotovo ne kasneje od Sokrata, 
najverjetneje pa že s Pitagoro in je vse od tedaj vztrajala v 
takšni ali drugačni obliki. V antičnem svetu Grkov in Rimljanov 
je ta misel doživela popoln in najjasnejši razvoj v stoicizmu. 
Predstava, da je lahko filozofija vodič do dobrega življenja, je 
še danes tesno povezana s to antično šolo mišljenja, čeprav 
seveda v sodobni preobleki. Nedavni zvezek objav na spletnem 
dnevniku Stoicism Today (letnik 2, 2016), vsebuje članke z 
naslovi, kot so:

—  Stoicizem in okolje
—  Kako deluje stoični tvit?
—  »Barbari pred vrati«: stoiški odzivi na begunsko krizo
—  Kako postati kreposten – nauki terapije, osredotočene na 

sočutje (Compassion Focussed Therapy, CFT)
—  Internet in zabava z večerjo: negovanje stoičnega miru na 

spletu
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In s tem smo šele popraskali po površini tega, za kar se 
verjame, da ponuja stoicizem, ko gre za usmerjanje življenja 
v 21. stoletju. Nekatere sorazmerno nedavne knjige to 
poanto poudarjajo: Stoic Spiritual Exercises Elen Buzaré (ki 
nedvoumno temelji na delu Pierra Hadota) in Stoicism and 
the Art of Happiness Donalda Robertsona (psihoterapevta, 
specializiranega za kognitivno-vedenjsko terapijo, ki je v 
Stoicism Today objavil še esej: Providence or Atoms? Atoms! 
A Defence of Being a Modern Stoics Atheist. Dodajte k temu 
spletno stran The Daily Stoic, knjigo Ryana Holidaya z istim 
naslovom ter modre nasvete za vsak dan v letu, ki jih ponuja 
Stephen Hanselman, in zdi se, da je stoicizem povsod okrog 
nas.

Pierre Hadot, francoski filozof in učenjak iz 20. stoletja, je 
verjel, da je filozofija, ki nam jo je zapustil antični svet, še vedno 
uporaben, pravzaprav nepogrešljiv način življenja. Čeprav je 
trdil (nekoliko sporno in v glavnem z eksistencialističnega 
vidika), da so tako rekoč vse šole antične Grčije obravnavale 
filozofijo kot način življenja na približno enak način, je kot 
temelj svojega argumenta uporabil stoicizem, Marka Avrelija 
in bivšega grškega sužnja Epikteta, ki je bil tudi Markov 
poglavitni filozofski navdih, pa je obravnaval kot najboljša 
primera tega vidika šole. (V precej drugačni intelektualni 
tradiciji je John Cooper v knjigi The Pursuits of Wisdom na 
splošno trdil podobno.) Mark Avrelij in Epiktet, Rimljan in Grk, 
cesar in suženj: ali bi lahko kaj bolje simboliziralo univerzalno 
privlačnost filozofije kot vodiča v življenju in celo kot vodiča do 
najboljšega načina življenja? (Glej poudarek 1.)

Mark Avrelij je bil v preteklih stoletjih močno priljubljen, 
vendar se je kariera Epikteta, ikone tega pogleda na filozofijo, 
začela še prej. Njegove »Diatribe« (Razprave), ki jih je zapisal in 
objavil eden izmed njegovih učencev, so še stoletje po njegovi 
smrti navdihovale priljubljene učitelje filozofije. Mark Avrelij 
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jih je verjetno prav zato odkril. V prvi knjigi svojega dnevnika (v 
uvodu, kjer s hvaležnostjo povzema, kaj se je naučil od številnih 
vplivov, ki jih je imel v življenju) pravi, da ga je z Epiktetovo 
mislijo seznanil njegov prijatelj in mentor Quintus Junius 
Rusticus (Dnevnik cesarja Marka Avrelija, 1.7). Pomemben 
je bil tudi zgoščeni Priročnik izvlečkov iz Epiktetovih del; 
po mnenju Simplikija, uglednega platonista iz pozne antike, 
dovolj pomemben za obširen komentar. Kristjani v srednjem 
veku so Epiktetovo delo prilagodili lastnim konfesionalnim 
ciljem, kasneje v renesansi pa so prevodi in priredbe tako 
rekoč eksplodirali. V 20. stoletju je njegovo delo navdihnilo 
romanopisca Toma Wolfa (A Man in Full, objavljeno 1998) in 
ameriškega vojaškega pilota Jamesa Stockdala, ki je razmišljal 
o praktični vrednosti stoicizma kot vodiča za življenje v 
sodobnem svetu (esej v reviji The Atlantic, 1978). Tudi različne 
vrste psihoterapije zatrjujejo sorodnost z Epiktetovo vrsto 
filozofije, od logoterapije Viktorja Frankla do racionalne 
emotivne terapije Alberta Ellisa.

1: Epiktet in Mark Avrelij
 
Epiktet se je rodil v Hierapolisu v Frigiji (Mala Azija) okrog 
leta 50 n. št. Bil je še mlad, ko so ga kot sužnja poslali v Rim. 
Njegov gospodar je bil grški osvobojenec Epafrodit, ki je 
stregel na Neronovem dvoru. Epiktet je študiral filozofijo pri 
Musoniju Rufu, sčasoma postal svoboden, potem pa ga je cesar 
Domicijan pregnal iz Rima skupaj z drugimi učitelji filozofije. V 
Nikopolisu, na severo-zahodu Grčije je ustanovil šolo, kjer je 
poučeval do svoje smrti na začetku 2. stoletja n. št. Predaval 
je o tehničnih vprašanjih stoicizma, imel pa je tudi dostopnejša 
javna predavanja, ki so tvorila osnovo Diatrib in o katerih je 
poročal njegov učenec Arijan.
 
Mark Avrelij se je rodil v politično pomembni aristokratski 
družini leta 121 n. št. Pridobil si je izjemno izobrazbo v retoriki, 
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