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efterladt sig en skriftlig produktion, men der eksisterer en række stenografiske referater af hans undervisning
samlet i fire bøger af eleven Arrianos, som også står bag EPIKTEKS HÅNDBOG. Epiktets filosofiske lære
går fint i tråd med den oprindelige stoicisme. Hovedvægten er lagt på etik og den praktiske anvendelse af
denne. Materialet formidles i en diatribisk stil, hvor de moralske emner præsenteres som en polemisk

drøftelse med en fiktiv samtalepartner. Epiktet skelner skarpt mellem ydre omstændigheder, der er bestemt af
skæbnen, og forhold, der beror på frie valg, og på hvordan den enkelte vælger at forholde sig til de ydre

omstændigheder. Det er i dette spændingsfelt mellem det indre og det ydre, det nødvendige og det mulige, at
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