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Abstract 

The purpose of the current study is to present an interpretation of Eros and its demonical aspect 

as it is described in Plato’s dialogues Phaedrus and The Symposium as well as to attempt to 

throw some light over the question in which way the erotic as such influences Plato’s notion of 

how to pursue philosophy. In the first part of the essay an account is given of the Platonic Eros 

as a unifying element and as striving for being. I defend the position that in the context of the 

interpreted dialogues philosophy is thought of as an erotic enterprise which takes place as a 

coming closer to the object of love. This coming closer takes place as remembering in Phaedrus 

and as creating in beauty in The Symposium. Further I suggest that the creative activity in which 

the philosophical lover is involved lets a certain demonic time arise. In the second part of the 

study I change perspective and look at the erotic desire as a twofold process. In order to clarify 

the underlying dynamics in this process I introduce the concept of demonic appeal. The erotic 

desire takes place according to this twofold structure as a demonic appeal on the side of the 

beloved which gives rise to an erotic striving on the side of the lover. The lover is pulled towards 

the beloved which is perceived by the lover as something demonic, as the effect of a foreign 

commanding power over him. What pulls the lover towards itself is the beautiful and I argue 

that the beautiful is the way in which being appears to the philosophic lover. In the last part of 

this section I discuss the consequences of this way of appearing of being for Plato’s thinking. 

In the third and last part of this study I focus on mindfulness of one’s erotic desires as the 

necessary condition for initiation of philosophic life. I maintain that the purpose of mindfulness 

according to the dialogues is the attainment of freedom and a reflective stance in respect to 

one’s desires. 
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Inledning 

 
Titeln på den nuvarande uppsatsen utsäger tre saker: att den kommer att behandla texter av den 

grekiska filosofen Platon, att dessa texter är dialogerna Gästabudet och Faidros och att 

huvudfrågan kommer att vara den demoniska Eros. Av alla de tre kan orden ”demonisk Eros” 

tänkas dra en särskild uppmärksamhet. Vad är det för slags Eros som kommer till tals här? 

Varför är denna Eros demonisk? Svaret på dessa frågor kan inte vara entydigt och det är den 

föreliggande uppsatsens huvudintresse att försöka hitta olika ingångsperspektiv för att närma 

sig dem.  

Det finns också en annan fråga som kommer att vara ledande i detta arbete som dock inte 

går att avläsa direkt ur titeln och det är Eros införande i filosofin och betydelsen som detta 

införande har för förståelsen av Platons tänkande. Denna uppsats styrs av viljan att försöka 

förstå hur det kan komma sig att en filosof vars filosofi som av många uttolkare räknas bland 

de mest rationella och abstrakta1, vars namn främst kopplas till hans berömda ”idélära” om 

översinnliga abstrakta former: fullkomliga men kanske också livlösa och avlägsna2, väljer att 

lägga det erotiska i kärnan av det filosofiska sökandet och det filosofiska livet. Vad blir 

resultatet av detta? Dödar han kärleken som till exempel Martha Nussbaum påstår3? Eller är det 

något annat som sker?  

För att kunna få svar på dessa frågor söker denna uppsats, till skillnad från tidigare forskning, 

vilken till en stor del fokuserar på förståelsen av verkningarna som Platons filosofiska tänkande 

har på det erotiska området4 eller på dess moraliska aspekter och förtjänster5, att utforska 

dialogerna ur en annan synvinkel. Detta kommer att ske genom att vända perspektivet och, 

istället för att fokusera på filosofins roll inom erotiken, försöka förstå vilken roll Eros har i det 

filosofiska sökandet. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att presentera en tolkning av Eros såsom den beskrivs i Platons 

dialoger Faidros och Gästabudet, dess demoniska aspekt och sättet på vilket det filosofiska 

sökandet formuleras som något erotiskt.   

Frågeställningar är: vad är Eros och vad är det som den begär, på vilket sätt närmar sig Eros 

föremålet för sin kärlek, hur uttrycker sig det demoniska i det erotiska begäret, vilken roll har 

Eros i det filosofiska sökandet och vilken betydelse har besinningen för det filosofiska livet. 

 

 

 

                                                           
1 Gregory Vlastos, Platonic Studies, Princeton 1973, s.27. 
2 Ibid. 
3 Martha Nussbaum, “The Ascent of Love: Plato, Spinoza, Proust”, New Literary History 25:925-949, 1994, s.27. 
4 Jfr t.ex. Nussbaum, The Ascent of Love: Plato, Spinoza, Proust, passim; Martha Nussbaum, “Love and the 

Individual: Romantic Rightness and Platonic Aspiration” i Heller, Thomas m fl (utg.), Reconstructing 

Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought, California 1986, passim; Vlastos, 

passim; Peter Trawny, “Tragic or Philosophic Eros in Sophocles and Plato” i Jonna Bornemark och Marcia Sá 

Cavalcante Schuback (utg.), Phenomenology of Eros, Huddinge 2012, passim; F. M. Cornford, “The Doctrine of 

Eros in Plato’s Symposium” i The Unwritten Philosophy and Other Essays, London, 1967, passim; Michel 

Foucault, Sexualitetens historia. Band II. Njutningarnas bruk, Göteborg 2002, passim. 
5 Jfr t. ex. Suzanne Obdrzalek, “Moral Transformation and the Love of Beauty in Plato’s Symposium”, Journal of 

the History of Philosophy 48:415-444, 2010, passim; Anthony Hooper, “The Memory of Virtue: Achieving 

Immortality in Plato’s Symposium”, The Classical Quarterly 63:543-557, 2013, passim; Yancy Hughs Dominick, 

”Images for the Sake of Truth in Plato’s Symposium”, The Classical Quarterly 63:558-566, 2013, passim; White, 

F. C., “Virtue in Plato’s Symposium”, The Classical Quarterly 54:366-378, 2004, passim; Frisbee C. C. Sheffield, 

Plato’s Symposium: The Ethics of Desire, Oxford 2006, passim. 
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Avgränsningar 

Dialogerna Gästabudet och Faidros består av olika tal som handlar om kärleksguden Eros. I 

Gästabudet beskrivs firandet av tragediförfattaren Agathons seger på en dramatävling då alla 

deltagare i festen framför tal för att prisa Eros. I Faidros framförs tre tal. Det första talet som 

återges av Faidros tillhör ursprungligen Lysias och argumenterar för varför unga män borde 

tillmötesgå älskare som inte är förälskade i dem. På begär av Faidros håller Sokrates också ett 

tal om detta ämne, för att sedan ångra sig och hålla ett andra tal med syfte att beskriva Eros 

sanna natur. De olika talen som framförs i dialogerna utgör i sin helhet och genom de varierande 

gestalterna under vilka Eros framträder ett otroligt innehållsrikt och tankeeggande material. 

Den nuvarande uppsatsen kommer dock endast att fokusera sig på Sokrates tal i Gästabudet 

och hans andra tal i Faidros. De andra talen kommer inte att bli föremål för analys i den 

föreliggande uppsatsen delvis av utrymmesskäl och delvis därför att de hamnar utanför 

uppsatsens specifika intresseområde – Platons utläggning av Eros som drivkraften för det 

filosofiska sökandet.  

Jag behandlar dialogerna Faidros och Gästabudet som kompletterande utläggningar om 

Eros och hans roll för filosofin. Detta anser jag är välmotiverat då beskrivningen av Eros i båda 

texter följer samma grundantaganden: Eros är ett begär riktat mot både andra människor och 

mot sökandet efter kunskap, vägen till denna kunskap går via en förälskelse i en annan person. 

 

Viktiga begrepp 

Den aktuella uppsatsen använder Jan Stolpes översättningar av Faidros och Gästabudet. Stolpe 

väljer att genomgående översätta begreppet eros som kärlek på svenska. Detta kan dock vara 

delvis missvisande då ordet på grekiska snarare uppfattas som begär 6. Uppsatsen speglar denna 

bredare betydelse och använder alla tre begrepp: eros, kärlek och begär. 

Stolpe har valt att översätta det grekiska ordet daimon som gudomlighet, detta antagligen för 

att undvika förväxlingen med betydelsen som demon har inom den kristna traditionen. Jag 

däremot kommer att använda demon därför att ordet förekommer i den filosofiska diskursen 

och därför att användandet av ordet gudomlighet snarare skulle leda till otydlighet än tvärtom. 

En svårare situation råder när det gäller tolkningen av alla begrepp som i vanliga fall 

översätts som vara, det varande, formerna och idéerna. För den föreliggande uppsatsen döljer 

sig denna svårighet framförallt i en viss tvetydighet i bestämmandet av Eros slutgiltiga objekt i 

dialogen Gästabudet. I dialogen Faidros är det enklare att differentiera varat från idéerna 

eftersom båda begrepp förekommer på skilda ställen.7 Gästabudet är svårare att uttolka i detta 

avseende. Vad det sköna självt som den filosofiske älskaren ser vid slutet av uppstigandet av 

sitt begär lämnar två tolkningsmöjligheter öppna: det kan tolkas som varat eller som det skönas 

idé. Att tolka det sköna självt som en idé bland andra innebär dock att öppna upp för möjligheten 

att en mångfald av saker skulle kunna eftersträvas som ligger på den sista nivån i stegen som 

filosofens begär måste klättra på och att dessa saker är jämbördiga. I Faidros till exempel 

utropar Sokrates: ”vilka våldsamma kärlekslidelser skulle inte klokheten väcka om den kunde 

ge synen en bild av sig själv lika tydlig som bilden av skönheten”8. Detta innebär att inte bara 

varat utan också idéerna kan bli föremål för kärlek. I Gästabudet är dock Platon tydlig med att 

på det sista steget filosofen konfronteras med synen av ett enda sköna och inte av en mångfald 

sköna ting.9 Jag väljer tolka att det sköna självt står i det fallet för varat vilket också 

                                                           
6 Eva-Carin Gerö, Grekiska – språket, kulturen, myterna, Stockholm 2008, s.125. 
7 Vid beskrivningen av orten ovanför himlen börjar Platon med att precisera att detta är platsen där ”varat utan färg 

och gestalt” kan synas, han fortsätter flera rader vidare med att påstå att på samma ställe kan ses även de sakerna 

som verkligen är, som exempelvis kunskapen, rättvisan etc. Platon, ”Faidros” i Skrifter, Bok 2, Stockholm 2001, 

s.334. 
8 Platon, Faidros, s. 338. 
9 Platon, ”Gästabudet” i Skrifter, Bok 1, Stockholm 2000, s.194f. 
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överensstämmer med begärets ändamål i Faidros. Detta gör jag med kännedomen om att denna 

tolkning inte är den enda möjliga och självklara, men samtidigt också med medvetenhet om att 

svårigheterna med att klart avgränsa varat från idéerna framspringer ofta från själva Platons 

tänkande i detta avseende, en problematik som till exempel Martin Heidegger uppmärksammar 

i många av sina verk. I tolkningen av Eros inspireras jag bland annat just av Martin Heideggers 

definition av den platonska eros som strävande efter vara i The Essence of Truth. En sådan 

utläggning anser Heidegger är möjlig trots att Platon misslyckas med att formulera frågan efter 

varat.10 Jag ser i Heideggers definition av Eros en möjlig tolkningsriktning som kan tillämpas 

även på dialogerna som tas upp av denna uppsats.11 Samtidigt stöds en sådan tolkning även av 

andra författare. Interpretationen av det sköna självt som varat ligger i linje med exempelvis 

John Sallis tolkning som definierar det sköna i dialogen Faidros som varats framskinande i det 

sköna av den här världen12. Jag anser att även Gästabudet tillåter att det sköna självt tolkas på 

ett liknande sätt då det blir tydligt i dialogen att det sköna självt har samma sätt uppenbara sig 

genom den jordliga skönheten som Sallis uppmärksammar gällande det sköna i Faidros.13 

I kapitel II inför jag begreppet tilldragning och det tilldragande för att beskriva 

dragningskraften som den älskade utövar på älskaren och därmed också en dubbelsidighet hos 

den platonska Eros som bestående av både strävan från älskarens håll, men också av en stark 

attraktionskraft som den älskade utstrålar som drar älskaren till sig och genom detta väcker hans 

begär. Syftet med införandet av begreppet är att understryka skillnaden mellan sättet på vilket 

den erotiska attraktionen tänks hos Platon jämfört med hur den tänks nu. Det är med denna 

avsikt som jag undviker att i min tolkning använda ordet attraktion som i vardagsspråket har en 

tämligen utslätad betydelse: den som man är attraherad av tänks inte som en aktiv part i 

begärsdynamiken utan intar rollen av en passiv motpart, det räcker med att han eller hon 

befinner sig framför åsynen av den som blir attraherad. Hela processen utspelar sig då på ett 

inre plan hos den som blir attraherad och han eller hon är den enda aktiva agenten, i alla fall 

tills den attraktiva personen görs medveten om den andras attraktion och får välja ett sätt att 

förhålla sig till den. Jag kommer att argumentera att i Platons fall däremot är den som drar 

älskaren till sig en aktiv part i den erotiska dynamiken redan från början och sättet på vilket han 

påverkar älskaren upplevs som något utifrån kommande och tvingande.14  

 

Tidigare forskning 

Under de senaste åren har forskningen kring dialogerna Faidros och Gästabudet koncentrerat 

sig huvudsakligen runt två problemområden: besinningen och dess betydelse för erotiken och 

det filosofiska livet som ett sätt att uppnå dygd. Den sist nämnda är också den senaste trenden 

inom forskningen kring den platonska erotiken. Författare som tillhör denna grupp är 

Obdrzalek, Dominick, Hooper, White och Sheffield. Besinningens påverkan på erotiken har 

varit huvudintresse för exempelvis Foucault, Nussbaum, Vlastos och Warner. 

Förutom dessa forskare kommer denna uppsats att i relevanta avsnitt uppmärksamma andra 

författare som inte kan inordnas under dessa två grupper och en del av vilka har bidragit med 

längre verk om Platons Eros. Här tillhör exempelvis Krüger, Ferrari och Sallis15. 

                                                           
10 Martin Heidegger, The Essence of Truth: on Plato’s Cave Allegory and Theaetetus, New York 2002, s.156. 
11 Däremot kommer jag inte att ta upp Heideggers diskussion i samma verk om Eros autenticitet framför allt av 

utrymmesskäl. 
12 John Sallis, Being and Logos: The Way of Platonic Dialogue, Pittsburgh 1975, s.156f. 
13 Platon, Gästabudet, s. 194. 
14 Detta går att avläsa ur definitionen som Platon ger till kärleken i dialogen Faidros som ett vansinne och besatthet 

som skickas till människorna som en gudomlig välgärning. Platon, Faidros, s. 331. 
15 Jfr t.ex. G.R.F. Ferrari, Listening to the Cicadas: a Study of Plato’s Phaedrus, Cambridge 1987, passim; Gerhard 

Krüger, Einsicht und Leidenschaft, Das Wesen des platonischen Denkens, Frankfurt am Main 1992, passim; Sallis, 

passim. 
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En viktig aspekt i förståelsen av Eros för mycket av forskningen som nämns i denna uppsats 

är dess tolkning som ett förnuftigt och kognitivt upplyst begär. Detta tolkningsalternativ utgår 

också ifrån antagandet att filosofin och det filosofiska sättet att leva modifierar det erotiska 

begäret i en viss riktning. Namn som tillhör denna grupp av forskare är exempelvis Sheffield, 

White, Reeve, Ferrari m.fl.16 I den föreliggande uppsatsen kommer jag att anta ett annat 

perspektiv och istället för att försöka förstå på vilket sätt filosofin har modifierat det erotiska 

begäret söka en förståelse av hur Eros har förändrat filosofin och hur det filosofiska sökandet 

har formulerats som en erotisk verksamhet. 

 

Disposition  

Kapitel I kommer att ta upp Eros som strävan. I första avsnittet kommer jag att diskutera på 

vilket sätt Eros i sin egenskap av demon kan förena människan och objektet för hennes erotiska 

strävan samt vilket detta objekt är. I de andra två avsnitten kommer jag att resonera kring hur 

närmandet till den älskade sker. Det första av dessa två avsnitt kommer att ta upp erinringen 

och det andra – skapandet i det sköna som respektive sätt på vilka Eros strävar efter sitt objekt. 

Kapitel II kommer att fördjupa förståelsen av det demoniskas roll i begärsdynamiken. Första 

avsnittet i detta kapitel kommer att behandla frågan om Eros som en främmande demonisk 

makt. Det andra avsnittet kommer att introducera begreppet tilldragning för att förklara det 

erotiska begäret som ett komplext skeende i vilket både den begärande och den begärda är 

aktiva parter. Tredje avsnittet kommer att ta upp sättet på vilket det begärda uppenbarar sig för 

älskaren och dess betydelse för Platons filosofi. I kapitel III kommer fokus att ligga på frågan 

om besinningen roll i det filosofiska livet och dess betydelse för erotiken. Kapitlet är indelat i 

två avsnitt det första av vilka tar upp dialogen Faidros och det andra Gästabudet. 

 

I. Erotisk strävan 

Jag kommer att inleda det här kapitlet genom att tolka Eros som ett förenande element och 

argumentera för att Eros är strävan efter varat. Jag avser att söka visa hur ur detta perspektiv 

det filosofiska sökandet låter sig förstås som ett erotiskt strävande. Jag kommer vidare att hävda 

att genom att inordnas erotiken förstås det filosofiska sökandet som ett närmande. De sista två 

avsnitten kommer att behandla erinringen och skapandet i det sköna som filosofens sätt att 

närma sig sitt kärleksobjekt. 

Eros som förenande element  
Ett avgörande moment i Gästabudet är Sokrates omdefiniering av Eros från en gud till en demon 

– ett mellanväsen som inbegriper både mänskliga och gudomliga egenskaper. För att kunna 

åstadkomma denna omvandling måste Sokrates först visa att de andra talarna har resonerat fel 

när de har utgått ifrån att Eros är en gud. När turen att tala kommer till Sokrates börjar han 

därför inte med att direkt framföra ett lovtal till Eros utan med att först utfråga den förra talaren 

Agathon angående Eros natur. Agathon har precis skildrat Eros som den skönaste, den bäste 

och den lyckligaste bland alla gudar. Denna definition vill Sokrates dock inte hålla med om och 

han åtar sig att beskriva Eros sanna natur. För att göra detta måste han dock först vederlägga 

bilden av Eros som Agathon har målat upp. 

Sokrates börjar sin argumentation med att fråga Agathon om han tycker att kärleken är kärlek 

till något eller inte och om kärleken åtrår det som den äger eller det som den saknar. Agathon 

är tvungen att gå med på att kärleken är kärlek till något och att den inte äger det den åtrår.17 

                                                           
16 Jfr t.ex. C. D. C. Reeve,”Plato on Eros and Friendship” i Benson, Hugh (utg.), A Companion to Plato, Malden 

2006, passim; Sheffield, passim; White, passim; Ferrari, passim. 
17 Platon, Gästabudet, s.178. 
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Sokrates drar därför slutsatsen att ”kärleken är kärlek till ”sådant han icke äger, sådant som han 

icke är, sådant som han saknar”.18 Eftersom kärleken är kärlek till det sköna, måste den i så fall 

sakna skönhet och eftersom det goda är också skönt, måste kärleken sakna både det goda och 

det sköna.19Agathon måste erkänna att han inte kan säga emot Sokrates argument. Med sin 

typiska ironi förklarar Sokrates att det är lätt att säga emot hans ord, men inte emot sanningen.20 

Med detta tar han ännu tydligare avstånd från de tidigare talen och markerar att det inte är några 

vackra och insmickrande lovord som kommer att uttalas nu utan själva sanningen om Eros. 

Sanningen om kärleken som nu kommer till tals visar sig dock vara ett återgivande av ett samtal 

som Sokrates hade en gång haft med den mystiska Diotima som undervisade honom om 

kärleken.21 På detta sätt får Sokrates argument ännu större tyngd – de är inte hans egna påhitt 

utan kommer från en person som är välinsatt i kärlekens natur.  

Eftersom Eros definierades som kärlek till det sköna och goda, men samtidigt påvisades att 

han därför saknar det sköna och det goda, dyker upp den självklara frågan om han är ond och 

ful. Att kärleken saknar skönhet och godhet innebär enligt Diotima inte att den är ond och ful. 

För att illustrera detta ger hon ett exempel från kunskapens sfär. Det finns nämligen enligt henne 

något som varken är kunskap eller okunnighet och detta är den riktiga åsikten som är ett 

mittemellan dessa två. På samma sätt, säger Diotima, står kärleken mellan det goda och det 

onda – det är varken skön eller god, men inte heller ond och ful.22  

Av detta följer dock enligt Diotima att kärleken inte kan vara en gud därför att alla gudar är 

lyckliga och sköna, eller som hon poängterar: de som äger det goda och det sköna är också 

lyckliga.23 Här blir vederläggningen av Agathons definition av Eros komplett – förutom att Eros 

saknar det sköna och det goda kan han inte heller räknas bland de lyckliga som är de som äger 

godhet och skönhet.24 

Att Eros inte är en gud innebär dock inte att han är en människa menar Diotima. Om han 

varken är gud eller människa vad är kärleken då undrar Sokrates. Diotimas svar lyder att Eros 

är: ”En stor gudomlighet [demon], Sokrates. Ty gudomligheterna och hela deras område ligger 

mittemellan gudar och dödliga.”25 

Detta är en radikal förändring i förståelsen av Eros: han är inte längre en gud utan en demon. 

Men vad är syftet med denna omvandling? Svaret på denna fråga finns att hitta i beskrivningen 

av egenskaperna som är utmärkande för demonen: 

 

Att tolka och förmedla saker från människorna till gudarna och tvärtom, böner och offer 

från människorna, befallningar och saker i utbyte mot offren från gudarna: 

gudomligheterna står mellan de båda parterna och fyller ut mellanrummet så att alltet 

knyts ihop med sig självt.26 

 

Eros måste vara en demon för att förbinda hela kosmos och dess olika områden av varanden. 

Eros roll som en förbindande kosmisk kraft är dock egentligen inget nytt i den antika traditionen 

                                                           
18 Ibid, s.179. 
19 Ibid, s.180. 
20 Ibid, s.181. 
21 Ibid. 
22 Ibid, s.181f. 
23 Ibid. 
24 Ibid, s.182f. 
25 Ibid, s.183. 
26 Ibid. 
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utan går att spåra redan i Hesiodos mytologi27, i Empedokles filosofi28 och hos Parmenides.29 

Så varför behöver Platon införa också det demoniska elementet för att förklara Eros förmåga 

att förena olika kosmiska regioner? 

Förklaringen kan avläsas i en egendomlig myt om Eros födelse som Diotima berättar för att 

belysa hans demoniska natur. Eros blev avlad på skönhetsgudinnan Afrodites födelsedagsfest, 

då Penia, fattigdomen, förförde den berusade Poros, tillgången, son till Metis, påhittigheten.30 

I den här myten står Eros för detta element som förenar nöden med tillgången där nöden pekar 

på den mänskliga ofullkomligheten och tillgången är den gudomliga gåvan som ska hjälpa 

människan att lindra denna nöd. Båda dessa element står för olika drivkrafter i människans 

erotiska strävan: Eros föds av människans egen saknad, dess mor, och drivs i sin strävan av sin 

gudomliga fader tillgången.  En annan aspekt av Eros som implicit kan avläsas av denna myt 

är att han väcks av det sköna som också är närvarande i myten som gudinnan Afrodite vars fest 

firas.  

I myten av Eros födelse kan man avläsa svaret på frågan om varför Platon inför det 

demoniska för att förklara Eros förenande kraft. I denna myt inskärps Eros traditionella roll som 

en kosmisk förenande kraft genom att de förenade elementen förs samman på ett ännu mer 

avgörande sätt än i den dittillexisterande mytiska traditionen – Eros är inte bara en medlare 

mellan människor och gudar utan genom att definieras som en demon blir dessa två element 

inskrivna i dess eget väsen.31 Samtidigt belyser Eros demoniska väsen det mänskliga begärets 

dynamik som en spänning och pendlande mellan brist och tillgång.32   

 Att förena det mänskliga och det gudomliga är dock inte Eros slutgiltiga mål utan bara ett 

villkor för dess uppfyllelse. I sista hand, har vi fått veta av Diotima, strävar Eros alltid efter det 

goda och det sköna och mer konkret efter lyckan som framspringer ur att äga det goda och det 

sköna – ett tillstånd som tillskrivs gudarna som äger dessa två i all evighet.33 Här får det 

demoniskas kraft att förbinda världsalltet en ännu djupare innebörd. Det gudomliga och det 

mänskliga förbinds med varandra för att kunna knyta människan till ett tredje, det som bringar 

lycka, det som är kärlekens och kunskapens slutgiltiga objekt – själva det sköna och goda och 

det beskriver Sokrates på följande sätt:  

 

För det första är detta i evighet, det varken blir till eller förgås, det varken ökar eller 

minskar. 

Vidare är det inte skönt i ett avseende och fult i ett annat, det är inte fult ena stunden och 

skönt den andra, inte skönt i förhållande till det ena och fult i förhållande till det andra, 

inte skönt här och fult där (som när något är skönt för somliga men fult för andra). 

Vidare kommer det inte att te sig skönt för honom som ett ansikte eller som händer 

eller som något annat som kroppen har del av, inte heller som en tanke eller som en 

kunskap, inte heller som varande i något annat – som till exempel i en levande varelse, i 

jorden, i himlen eller i något annat – utan det är självt för sig själv och med sig själv och 

                                                           
27 Richard Buxton, Den grekiska mytologins värld, Stockholm 2004, s.45f. 
28 Nordin, Svante, Filosofins historia, Lund 2003, s.37. 
29 Parmenides, ”ΠΣΡΙ ΦΥΣΕΩΣ/Om naturen”, Kris 49-50:46-55, 1996, s.55. 
30 Platon, Gästabudet, s.183. 
31 Gerhard Krüger uppmärksammar också Eros egenskap av förenande element som knyter ihop världsalltet. Hans 

fokus ligger dock huvudsakligen på förbindelsen mellan människor och gudar vars religiösa innebörd han 

framhäver. Krüger, s.154.  
32 En tolkning av det erotiska begärets struktur som ett pendlande mellan brist och fullkomlighet finns i Sheffield, 

s.75. Sheffield fokuserar i detta sammanhang på Eros kognitiva aspekter. En tolkning om Eros som ett tillstånd 

mellan brist och överflöd finns även i Anna-Lena Renquist, ”Eros and Poiesis” i Jonna Bornemark och Marcia Sá 

Cavalcante Schuback (utg.) Phenomenology of Eros, Huddinge 2012, s.64. Den föreliggande uppsatsen kommer 

inte att närmare uppehålla sig vid denna aspekt. 
33 Platon, Gästabudet, s.185f. 
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har alltid en och samma form, och alla andra sköna ting har en del i detta på så sätt att 

medan andra ting kommer till och förgås så blir detta aldrig vare sig större eller mindre 

eller påverkas på något som helst sätt. 34 

 

Sammanförandet av människan med det sköna självt som gör att världsalltet knyts ihop med 

sig självt har dock ännu djupare följder. När filosofen skådar det sköna självt, preciserar 

Sokrates, är det ”sanningen han vidrör”35. Platon sammanför här det sköna och det sanna och 

detta har viktiga konsekvenser för både det erotiska strävandet och strävandet efter kunskap. I 

och med detta sammanförande träder det filosofiska sökandet under tecknet av det erotiska. 

Detta leder till att strävandet efter kunskap om det sanna måste ta en erotisk form därför att det 

sanna är också skönt och dragningen till det sköna är en erotisk dragning. Enligt Diotimas ord 

är Eros såsom kärlek till det sköna också kärlek till kunskapen: ”för visheten hör till de skönaste 

ting och Kärleken är kärlek till det sköna, så därför måste Kärleken vara filosof, och som 

vishetsälskare stå mittemellan den vise och den okunnige”.36 Förbindelsen mellan det 

mänskliga och det gudomliga genom Eros sker för att kunna binda ihop den mänskliga 

okunnigheten med den gudomliga visheten och samtidigt hänvisa sökningen till det sköna 

självt. Härmed har Eros inte bara omdefinierats som demon och hans väsen ställts i förhållande 

till både det mänskliga och det gudomliga, utan också det erotiska begäret visar sig vara det 

som står till grund för det filosofiska sökandet efter kunskap och Eros blir själva urbilden av 

filosofen. 

Ett liknande sammanförande av människan med det gudomliga och varat med hjälp av Eros 

sker även i dialogen Faidros. Där definieras Eros som en gåva från gudarna som leder 

människorna på vägen mot den största lyckan.37 För att kunna komma till en förståelse av Eros 

och på vilket sätt den kan vara vägen till lycka och vad denna lycka innebär, börjar Sokrates 

med en redogörelse om själens ”gudomliga och mänskliga natur”38. I likhet med Gästabudet 

sammanförs det mänskliga och det gudomliga och det är lyckan som söks. Den här gången är 

dock mittpunkten för detta sammanförande människan själv och mer exakt hennes själ. 

Den mänskliga samhörigheten med gudarna förklarar Sokrates med en myt om de mänskliga 

själarnas avlägsna förflutna under tiden innan deras förkroppsligade tillvaro. På den tiden följde 

de mänskliga själarna gudarna under deras himmelska färder och styrde världsalltet. Efter att 

ha utfört sina uppgifter i detta avseende ställde de sig på himlens rygg och skådade det som 

fanns där39. Innan Sokrates fortsätter med att förklara vad detta något är, hejdar han sig för att 

plötsligt poängtera att ”man måste verkligen våga säga sanningen, framför allt när det är om 

sanningen man talar”40. På detta sätt understryker han att det som finns bortom himlen och som 

gudarna och själarna skådar är sanningen och det är: 

 

Varat, som är utan färg och gestalt, som inte kan beröras, som verkligen är och som enbart 

kan ses av själens styrman, insikten, varat som ensamt är föremål för den sanna kunskapen 

– det varat intar denna trakt.41 

                                                           
34 Ibid, s.194. 
35 Ibid, s.195. 
36 Ibid, s.185. 
37 Platon, Faidros, s.331. 
38 Ibid. 
39 Ibid, s.334. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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I analogi med Gästabudet sammanförs sanningen och varat. Kunskapen om varat, skriver 

Platon, är det som själarna när sig med när de vistas på himlens rygg42. Som i Gästabudet 

förbinds människan först med gudarna för att sedan hänvisas till varat. Förbindelsen med varat 

tar form av kunskap. Och igen i motsvarighet med Gästabudet har gudar och människor olika 

tillgång till varat. Endast gudarna visar sig kunna skåda varat oavbrutet och detta liv beskrivs 

som det lyckligaste livet. För de mänskliga själarna är det annorlunda. Vissa lyckas bättre med 

att skåda varat och andra mindre bra, men slutligen drabbas dem ”av olycka, fylls av glömska 

och oduglighet tyngs ner, mister vingarna och faller till jorden”43 där de förkroppsligas och blir 

till människor. Nu kan människorna av egen kraft inte längre komma ihåg det de en gång såg 

tillsammans med gudarna utan behöver hjälp av Eros som även i Faidros har rollen av ett 

förenande element och som genom förälskelsen vägleder erinringen av det en gång sedda. 

Hittills har jag visat att Eros är en strävan efter varat. Varat är för Platon sanningen själv. 

Denna sanning uppenbarar sig för filosofen som det sköna.44 Detta sätt att uppenbara sig hos 

varat leder till att filosofin tar formen av en erotisk strävan i vilken Eros är denna kraft som 

förbinder den strävande med det eftersträvade. Detta, menar jag, leder också till uppkomsten av 

en särskild självförståelse hos filosofen.  

I boken The Essence of Truth, definierar Heidegger den platonska eros som ett strävande 

efter vara. Han låter i detta strävande påvisas också en viss självförståelse av den strävande 

individen. I relationen till det eftersträvade, menar Heidegger, blir inte bara det eftersträvade 

synlig för den strävande individen utan också han själv blir synlig för sig själv just såsom den 

som strävar45. Den som strävar förstår sig själv i ljuset av sin strävan och i förhållande till det 

eftersträvade.  

Jag anser att den ovanstående beskrivningen av självförståelsen hos den strävande individen 

kan tillämpas också inom kontexten av Platons verk som behandlas av denna uppsats. Så låt oss 

närmare se hur detta händer. Den som strävar i detta fall är filosofen, det eftersträvade är varat. 

Det eftersträvade uppenbarar sig för den som strävar som något vackert. Den som strävar förstår 

sig själv i ljuset av sin strävan och i förhållande till det eftersträvade. Detta innebär i dialogernas 

kontext att filosofen förstår sin strävan som eros, sig själv som en älskare och det eftersträvade 

som något älskat. Det filosofiska sökandet förstås följaktligen helt och hållet utifrån den 

erotiska dynamiken.  

Att det filosofiska sökandet förstås som en erotisk strävan har dock också en annan 

konsekvens som går att avläsa i dialogerna: det förstås som ett närmande, för vad är det som 

eftersträvas av varje älskare om inte just ett närmande? Men det specifika här är att avståndet 

mellan älskare och älskad är radikalt. Hur är då ett närmande överhuvudtaget möjligt? Denna 

fråga kommer att diskuteras i de nästa två avsnitten där närmandet kommer att tolkas som 

erinring och skapande i det sköna. 

 

Erinring 

I myten om själarnas ursprung i Faidros berättas flera olika händelser som markerar olika 

tillstånd och övergångar hos själen.46 Myten inleds med en berättelse om ett ursprungstillstånd 

                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid, s.335. 
44 Platon, Faidros, s.337f. 
45 Heidegger, The Essence of Truth: on Plato’s Cave Allegory and Theaetetus, s.154ff. 
46 Sallis skriver om tre ursprungsrörelser hos själen. Den första är fallet som leder till dess förkroppsligande, den 

andra är de himmelska färderna tillsammans med gudarna och den tredje är deltagandet i den gudomliga festen då 

själarna skådar varat och när sig av det. Varje ny rörelse är ursprungligare än den föregående. Sallis, s.142ff. Detta 

anser jag är en möjlig tolkning, men jag själv föredrar att beskriva det som händer själen i termer av olika tillstånd 

och övergångar eftersom en sådan tillvägagångssätt tillåter fler detaljer och nyanser att framträda. Charles Kahn 

har en annan tolkning av erinringen som lägger fokus på dess kognitiva sidor. Den beskrivs i termer av den 

mänskliga förmågan att förstå och lära sig språk, samt att engagera sig i konceptuellt tänkande, Charles Kahn, 
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i vilket själen befinner sig i närheten av det den hör till: gudarna och varat. Man kan jämföra 

detta tillstånd som kännetecknar själen i början på Sokrates myt med Martin Heideggers 

tolkning av Herakleitos fragment ”människans egenart är hennes demon” i Brev om 

humanismen. Istället för att hålla sig till den traditionella översättningen av fragmentet väljer 

Heidegger att översätta grekiskans ethos, egenart, med uppehållsort, eller hemvist. I denna 

uppehållsort framträder och uppehåller sig också det till vilket människan hör till i sitt väsen 

och detta är guden, skriver Heidegger47. Denna översättning låter, tycker jag, framträda en 

mångtydighet hos de översatta elementen som kan vara produktiv även för uttolkandet av myten 

om själarna i dialogen Faidros. Ethos markerar tillhörighet till gudarna både i termer av närhet 

som en ort för boendet eller hem: människan uppehåller sig där gudarna uppehåller sig, men 

också i termer av väsen: denna närhet till gudarna är människans mest egna. Platons myt om 

själen visar också denna dubbla tillhörighet: själarnas ursprungliga hemvist är hos gudarna och 

själens natur är gudomlig och mänsklig, alltså bär den det gudomliga i sitt väsen. 

Själen stannar dock inte kvar på sin ursprungliga uppehållsort utan som resultat av olycka 

och glömska faller ner på jorden. Vad olyckan beror på förblir oklart, men själen drabbas av 

den, säger Sokrates, och detta kan tyda på att det kanske är ett öde som på sätt och vis är 

inskrivet i det mänskliga livet. En annan anledning till att de mänskliga själarna faller ner på 

jorden döljer sig i sättet på vilket de är beskaffade. De gudomliga själarna är fullkomliga och 

alltigenom goda, medan de mänskliga är sammansatta av tre olika krafter som Sokrates jämför 

med en kusk, en god häst och en olydig häst. Själens olika drivkrafter kommer ofta i konflikt 

med varandra och detta gör dess styrning svår. I tumultet som själarnas drivkrafter orsakar i 

sina försök att se varat bättre knuffar själarna varandra och faller till jorden där de i sina 

ansträngningar att rädda sig själva tar tag i den första fasta materien på sin väg och blir en 

sammansättning av kropp och själ – en människa.48  

Fallet, anser jag, markerar en övergång från ett tillstånd till ett annat: från ett tillstånd av 

närhet till den ursprungliga uppehållsorten till ett tillstånd av distans och förfrämligande. Denna 

övergång orsakas av glömska och tillståndet som följer efter präglas fortsättningsvis fortfarande 

av den. Att glömma bort innebär också att själen från kunskap har gått över till okunskap, från 

att se sanningen till att inte längre kunna se den. Avståndet som har uppstått måste nu 

överbryggas för att människan ska kunna erinra sig sin ursprungliga hemvist. Men hon har inte 

längre förmågan att göra detta av egen kraft. En sak kan dock fortfarande beröra själen och 

förändra detta tillstånd och det är skönhetens återsken hos jordliga ting: 

  

Och när de får se någon avbild här av det där borta blir de alldeles till sig och kan inte 

styra sig. Vad det är som händer med dem förstår de inte; de fattar inte tillräckligt klart 

vad de ser.49 

Själen blir starkt berörd när den ser återspeglingar av skönheten den en gång såg i den jordiska 

världen, men förstår inte varför. Den är förvirrad och kan inte se klart. För att gå ur detta nya 

tillstånd av förvirring måste själen börja urskilja det den ser klarare. Denna övergång till ett 

klarare seende är erinringen. Erinringen sker gradvis och består av flera olika moment som 

delvis överlappar varandra. Den första impulsen i denna process får själen genom att bli 

förälskad i en vacker person. Älskarens själ berörs av skönheten och Sokrates beskriver det som 

att vid åsynen av den älskade personen börjar ett par vingar växa på den50. Detta är det andra 

                                                           
“Plato on Recollection” i Benson, Hugh (utg.) A Companion to Plato, Malden 2006, s.125ff. Denna aspekt av 

erinringen kommer inte att tas upp, utan fokus kommer att ligga på en mer dynamisk förståelse av de olika 

skeendena som kännetecknar den och deras innebörd.  
47 Martin Heidegger, Brev om humanismen, Stockholm 1996, s.61. 
48 Platon, Faidros, s.332f. 
49 Ibid, s.337. 
50 Ibid, s.338f. 
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momentet i erinringen. Själen behöver vingarna för att lyftas upp till sin ursprungliga 

vistelseort. Detta sker dock inte än eftersom vingarna har bara börjat växa och själen befinner 

sig fortfarande i förvirring och vet inte hur den ska hantera de starka känslorna som den älskades 

skönhet har väckt. Dess första impuls är därför att kasta sig över den älskade och tillfredsställa 

sitt fysiska begär till honom.51 Närmandet skulle i detta fall förverkligas såsom det vanligtvis 

görs inom erotiken: på ett fysiskt plan. Det egentliga kärleksobjektet, varat, är dock radikalt 

annorlunda än älskaren och närmandet kan därför inte ske på detta direkta sätt. Detta skulle 

sätta stopp för erinringen eftersom själen skulle förbli fängslad hos de jordliga avbilderna av 

det egentliga föremålet för dess strävan. Själen måste istället besinna denna omedelbara impuls 

till fysisk tillfredsställelse.52 Besinningen som i det här fallet är det tredje momentet i 

övergången kommer att diskuteras för sig själv och i detalj i kapitel tre av den föreliggande 

uppsatsen. 

Efter att ha besinnat sig är själens uppgift att börja reflektera över sin förälskelse, sig själv 

och den älskade och detta är det fjärde momentet i erinringens övergång. Detta händer genom 

att älskaren börjar urskilja drag hos den älskade som påminner om guden som hans själ en gång 

följde innan sitt förkroppsligande. Dessa påminnelser väcker å sin sida själens strävan att själv 

efterlikna guden 53. Att efterlikna guden kan tolkas på två olika plan: själen efterliknar guden 

för att komma i kontakt med sin gudomliga natur och själen efterliknar guden därför att guden 

kan ständigt vistas i närheten av och skåda varat. Att efterlikna guden innebär därför att både 

eftersträva varat och sitt eget väsen. Det innebär också att erinringen leder till både förståelse 

och självförståelse. I denna förståelseprocess blir själens ursprung, dess närhet till varat och 

gudarna, synligt för själen som det som hör till det väsensmässigt. Eros är således en strävan 

som både strävar efter att förbinda det egnas väsen med det gudomliga och varat, men också i 

detta förbindande att upptäcka sig självt i sitt eget väsen. 

Men vad är slutresultatet av erinringens process? Slutmålet och det sista momentet i 

erinringsprocessen, berättar Sokrates, är, ”om den bättre delen av intellektet segrar”54, att 

älskaren och den älskade väljer att leva ett filosofiskt liv i besinning. Detta är också det sista 

steget i närmandet av det gudomliga som är möjligt för människan såsom människa. Först efter 

döden kan filosofernas själar belönas med att bli helt bevingade och återföras till sin 

ursprungliga hemvist 55. Således är Eros slutgiltiga mål, i alla fall under det jordiska livet, att 

motivera människorna till ett filosofiskt liv i reflektion och självreflektion: ett liv som ständigt 

går under erinringens tecken:  

 

Därför är det alldeles rätt att det bara är filosofens intellekt som får vingar, ty så gott den 

kan vistas det ständigt i minnet nära det i vars närhet en gud blir gud.56 

 

Detta innebär att erinringsprocessen i likhet med det erotiska närmandet till en annan person 

förblir alltid ett strävande: en fullständig enhet med den älskade är i båda fall omöjlig. 

Erinringen avslutas aldrig utan det redan upptäckta måste ständigt återupptäckas. Denna 

förmåga att återupptäcka och vistas i gudarnas närhet prövas samtidigt ständigt och på nytt. 

Själen måste hela tiden kämpa mot glömskan som drabbar den, mot drivkrafterna som för den 

bort från insikten och den själ som bäst består dessa prövningar är filosofens själ enligt Sokrates. 

Det filosofiska livet, måste dock påpekas, är inte den enda möjligheten som står öppen inför 

människan. I Faidros beskriver Platon ett komplicerat system av återfödelser som bestäms av 

                                                           
51 Ibid, s.338. 
52 Ibid.345. 
53 Ibid, s.335. 
54 Ibid, s.345. 
55 Ibid. 
56 Ibid, s.336. 
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öde, men också av val. Som vi har sett är det ödet och glömskan som kastar människan in i en 

mänsklig tillvaro i första hand, men från den positionen får hon själv välja en livsform. Platon 

presenterar flera olika livsval som står framför själen av vilka det högsta är filosofen och det 

lägsta är tyrannen eller till och med ett liv som djur. Livet som en människa kommer att få 

bestäms dessutom av hennes tidigare livsföring. 57 Jag kommer inte att kommentera de religiösa 

associationerna som kommer upp när man läser denna berättelse, utan jag vill poängtera det 

som jag anser är viktigt i denna passage: att det enligt Platon finns olika möjligheter öppna för 

människan som hon fritt kan välja från. Att vara människa är därför att vara öppen för ett beslut 

angående sig själv och sättet på vilket man väljer att uttrycka sitt väsen. Livssätten som 

människan väljer står dock inte lika nära det mest ursprungliga uttrycket av detta väsen, dvs. 

detta uttryck som skulle föra henne närmast till hennes ursprungliga vistelseort. Som vi har sett 

leds vägen till närmandet av själens ursprungligaste väsen av Eros. Detta innebär att hur 

människan väljer att uttrycka sitt erotiska begär påverkar hennes liv i dess helhet samt hennes 

vidare öde. Platon fastställer det filosofiska livet som den högsta möjligheten som står öppen 

inför människan eftersom det låter människans väsen uppträda på sitt ursprungligaste vis genom 

att i det erotiska strävandet möjliggöra erinringen som upptäckandet och det ständiga 

återupptäckandet av det detta väsen hör till. 

 

Skapandet i det sköna och den demoniska tiden 

Eros mål har i Gästabudet bestämts att vara att äga det goda i all evighet.58Att äga det goda och 

det sköna för evigt är också det som leder till den högsta lyckan59 men detta är ett tillstånd 

förbehållet enbart för gudarna. För människan är något sådant omöjligt eftersom hon är en 

dödlig varelse. Själva objektet för hennes strävan, det sköna och det goda självt, är också evigt 

och oföränderligt – alltså radikalt annorlunda än henne. Människan beskrivs däremot som 

underkastad en ständig ström av förändringar. Dessa förändringar innefattar dock inte bara det 

synliga fysiska åldrandet utan är mer intrikata: de drabbar också människans själ, hennes tankar, 

vanor, känslor och även kunskap60. 

Hur är det då möjligt att hon närmar sig något så radikalt annorlunda som det evigt sköna? 

Den väg som beskrivs av Diotima går igen som i Faidros via ett närmande till det gudomliga, 

men istället för att gå via erinringen 61, sker närmandet genom människans skapande aktivitet. 

Som Diotima formulerar det: ”kärleken är inte kärlek till det sköna utan en kärlek att alstra och 

föda i det sköna”62. Födandet väljs ut att vara vägen till närmande till det gudomliga eftersom 

det är något gudomligt63 och eftersom ”födandet är evigt och odödligt, i den mån något är evigt 

och odödligt för en dödlig”64. Hur närmandet till evigheten sker genom födandet beskrivs på 

följande sätt: 

 

På det sättet bevaras allt dödligt, inte genom att förbli fullkomligt detsamma hela tiden 

(som det gudomliga), utan genom att samtidigt som det försvinner och åldras lämna efter 

                                                           
57 Ibid, s.334ff. 
58 Platon, Gästabudet, s.189. 
59 Ibid, s.186. 
60 Ibid, s.190.  
61 Erinringen har en viktig roll även i Gästabudet och detta lyfts upp av David Farell Krell i “’Knowledge is 

remembrance’: Diotima’s Instruction at Symposium 207c 8 – 208b 6” i Bejamin, Andrew (utg.) Post-Structuralist 

Classics, London 1988, s.160f. I denna artikel presenterar David Farell Krell ett tänkvärt perspektiv på hur kunskap 

bevaras genom erinringen, som dock hamnar utanför uppsatsens huvudintresse.  
62 Platon, Gästabudet, s.188. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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sig något annat och nytt av samma slag som det självt. Tack vare denna anordning, sade 

hon, har det dödliga del i odödligheten65 

Bland forskare finns olika tolkningar av syftet med skapandet i det sköna. Vissa, som t.ex. 

Anna-Lena Renquist, följer texten nära och tolkar det som en strävan till odödlighet genom 

avlande: en sorts eliminerande av döden genom livets fortbestånd66. Frisbee Sheffield förstår 

skapandet inte som något som har med människans försök att bli odödlig att göra utan ser i det 

det mänskliga sättet att närma sig ett gudomligt tillstånd av ägande av det goda. Målet av 

skapandet är då ett försäkra ett varaktigt mänskligt ägande av det goda som sker som ett 

självförverkligande på ett gott för individen sätt i en skön miljö.67 Hooper, White och Dominick 

argumenterar för att skapandet i det sköna har för syfte att skapa och bevara dygden. Hooper 

och Dominick är av uppfattningen att filosofen för vidare sin dygd genom att bli en inspiration 

till andra.68 White preciserar att dygden som filosofen för vidare är hans filosofiska verk som 

han efterlämnar till omvärlden och detta är dessutom sättet på vilket filosofen kan uppnå 

odödlighet.69 

Min egen tolkning närmar sig Whites i det avseendet att jag anser att betydelsen med 

skapandet i det sköna är att uppnå ett slags mänsklig odödlighet och att detta görs genom 

efterlämnandet av det som filosofen har skapat. Till skillnad från White kommer jag att 

argumentera att skapandet i det sköna uttrycker en strävan att närma sig Eros slutliga objekt – 

det sköna självt. Jag kommer också att argumentera att skapandet låter en särskild demonisk tid 

att framträda som dessutom är kopplad till Eros natur såsom den beskrivs i myten om Eros 

födelse.  

Av den ovanciterade passagen där Diotima beskriver hur människan kan närma sig evigheten 

kan man se att hon gör det genom att skapa något som liknar henne själv som framhärdar i tiden 

istället för henne. Detta gör hon eftersom hon inte kan bevara sig själv ständigt densamma. I 

analogi med Faidros, sker närmandet till det gudomliga som ett slags härmande aktivitet – 

människorna försöker efterlikna gudarnas sätt att för evigt bestå, men på ett mänskligt sätt - 

genom att lämna efter något som så mycket som möjligt liknar sitt ursprung, de själva. 

Människans ledande kraft i denna process är Eros och därför äger den rum bara i närvaron av 

det sköna70 som är Eros objekt. Människans skapelser beskrivs dock också som sköna71. Detta 

tolkar jag som att det sköna som omger människan kan tänkas som en förebild för hennes 

skapelser som ska hjälpa henne i det gradvisa närmandet av det sköna självt som hon försöker 

efterlikna genom dem. Genom att vara involverad i skapande aktivitet försöker människan 

därför att närma sig gudarna och det sköna självt på två plan: för det första vill människan att 

genom att ständigt förnya sig själv med hjälp av sitt skapande efterlikna gudarnas och varats 

evighet och för det andra vill hon att också hennes skapelser ska likna det gudomliga och det 

sköna självt. 

Hur de mänskliga skapelserna kan närma sig det gudomliga låter sig avläsas i Diotimas 

påstående om att alla människor blir havande men lämnar olika slags avkomma: kroppslig eller 

själslig och att det själsliga skapandet är en säkrare väg till odödligheten72. Men på vilket sätt 

kan denna själsliga avkomma räknas som odödlig? Om den själsliga avkomman skriver Diotima 

följande: 

 

                                                           
65 Ibid, s.190. 
66 Renquist, s.63ff. 
67 Sheffield, s.93ff. 
68 Hooper, s.547ff.; Dominick, s.561. 
69 White, s.373ff. 
70 Platon, Gästabudet, s.188.  
71 Ibid, s.192. 
72 Ibid. 
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Och varenda människa skulle hellre få sådana barn än människobarn. De ser på Homeros, 

Hesiodos och de andra framstående diktarna och avundas dem de ättlingar som de har 

lämnat efter sig: avkomman är ju odödlig, och därför ger den diktarna odödligt rykte och 

minne.73 

Enligt min mening låter sig i Diotimas hänvisning till de stora poeternas verk påvisas att de 

mänskliga skapelserna blir odödliga genom att föras vidare in i en tradition och att detta 

vidareförande sker som ett efterlämnande och ihågkommande. Men hur exakt sker 

efterlämnandet och ihågkommandet inom en tradition? Det som efterlämnas av den skapande 

människan fortlever som en närvarande tradition som blir ihågkommen, tas upp på nytt av de 

efterkommande och på detta sätt förs av dem in i framtiden. Det är viktigt dock att komma ihåg 

att avkomman som nämns här är de stora antika diktarnas arv, ett arv som lämnades delvis också 

genom en muntlig tradition och som memorerades och framfördes framför publik. Den mytiska 

traditionen är därför känd med sin rikedom och sin öppenhet för förändringar och 

omtolkningar74. Av detta, tycker jag, framgår det att i likhet med människan kan hennes 

skapelser inte fortsätta leva oförändrade utan i den vidareförda traditionen gång på gång 

återskapas, men också i detta återskapande omskapas och får nya gestalter. Denna process av 

odödliggörande av människans skapelser genom efterlämnandet till de efterkommande och 

deras upptagande på nytt låter framträda enligt mig en viss demonisk tid som binder ihop det 

förflutna, nuet och framtiden genom den skapande aktiviteten. Denna tid reflekteras också i 

Eros demoniska väsen som till sin natur är:  

varken odödlig eller dödlig, utan på en och samma dag kan han först blomstra och leva 

när han är full av tillgångar, sedan dö, och så leva upp på nytt på grund av faderns natur75 

Den demoniska tiden är alltså en tid av ständig början och slut. Människan dör och detta innebär 

ett slut, men ändå framhärdar hon i tiden på sätt och vis genom sitt skapande som hon 

efterlämnar för de kommande för att bli ihågkommen. Dessa skapelser förblir dock inte 

desamma utan å sin sida tas upp på nytt som en tolkning och omtolkning av en närvarande 

tradition och genom nytt skapande bevaras och förs vidare in i framtiden och på detta sätt får 

ett nytt liv. Den demoniska tiden är tiden för denna efterlämnande och pånyttbörjande, tiden 

som ständigt dör för att återfödas.  

 

II. Demonisk tilldragning 

Det första kapitlet fokuserade på Eros som förenande element och som strävan ur älskarens 

perspektiv. Här kommer Eros demoniska aspekt och dess roll i den erotiska relationen och det 

filosofiska sökandet att förtydligas. Jag kommer att presentera en dubbelstruktur hos det 

erotiska begäret som uttrycker sig som demonisk tilldragning från den älskades håll och erotisk 

strävan från älskarens sida. För att tydliggöra denna process kommer jag först att argumentera 

för att Eros framträder i dialogerna som en utifrån kommande främmande makt och diskutera 

på vilket sätt detta främmande relateras till det egna. Sista delen av det här kapitlet kommer att 

koncentrera sig på det sköna självt som det tilldragande i den demoniska tilldragningen. 

 

 

 

 

                                                           
73 Ibid. 
74 Översiktlig historisk bakgrund kring myternas traderande kan man hitta i t.ex. Buxton, s.14ff. 
75 Platon, Gästabudet, s.184. 
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Eros som främmande makt 

I sitt andra tal i dialogen Faidros definierar Sokrates Eros som ett vansinne som har skänkts till 

människorna av gudarna76. Han beskriver vansinnet som något positivt så länge det är ett 

uttryck för en gudomlig besatthet och skiljer på tre olika sorters vansinne som är kopplade till 

siarkonsten, rituella reningar och poesikonsten77. Det fjärde vansinnet – det som enligt Sokrates 

ord orsakas av Eros själv - införs senare i dialogen och kopplas direkt till det filosofiska livet. 

Filosofen beskrivs tack vare detta vansinne som ”alltid invigd i de fullkomliga mysterierna”78. 

Mysterierna som han är invigd i är de som har att göra med erinringen av det han hade sett när 

han följde gudarna. Det filosofiska vansinnet kopplas också till kärleken till vackra pojkar 79, 

men den sista är inte ett tillräckligt villkor för att bli en filosof utan bara en förutsättning. Vad 

mer som krävs kommer att diskuteras i nästa kapitel som kommer att handla om besinning. För 

närvarande är det viktigt att markera att den filosofiska kärleken väcks av skönheten hos andra 

personer och att se vad som händer med den av vansinnet besatta filosofen och detta är följande: 

 

Han ställer sig utanför människors ävlan, han vänder sig mot det gudomliga; vanligt folk 

tror att han är förryckt och klandrar honom. Att han är besatt av guden fattar de inte. Här 

kommer allt det in som jag har sagt om den fjärde sortens vansinne: det vansinne som 

förekommer när någon ser skönheten här på jorden, erinrar sig den sanna skönheten och 

därigenom får vingar och bevingad längtar hett efter att flyga upp men inte kan; man 

blickar uppåt som en fågel, bryr sig inte om det som är under en, anklagas därför för att 

vara vansinnig. 80 

Två av Eros följder som nämns i den här passagen: erinringen av den sanna skönheten och 

själens vändande till det gudomliga har diskuterats i förra kapitlet. Nu kommer jag att 

uppmärksamma två andra viktiga aspekter av Eros som omtalas här: att älskaren är besatt av 

guden och att detta ställer honom utanför vanliga människors strävanden.  

Definitionen av Eros som en besatthet av guden visar en aspekt av Eros som är avgörande 

för den fortsatta analysen och som samtidigt skiljer den antika från den nutida förståelsen av 

begäret. Medan man nu tänker begäret som en subjektiv inre upplevelse, uppträder Eros i antika 

texter som något utifrån kommande.81 Känslan av besatthet som kan medfölja en förälskelse är 

inte heller något främmande för den nutida förståelsen, men denna besatthet tolkas fortfarande 

som ett inre förlopp. Jag anser dock inte att perspektivet som betraktar det erotiska begäret som 

en inre psykisk upplevelse räcker för att fullt förstå den platonska Eros. 

Två författare som uttryckligen uppmärksammar problematiken om Eros ställning som en 

yttre eller inre makt och vad detta innebär i kontexten av Platons och det antika tänkandet är 

Peter Trawny och Gerhard Krüger82. Det gemensamma för deras två positioner är att de ser hos 

Platons texter en omvandling av begäret från en yttre till en inre företeelse i jämförelse med 

andra antika förståelser av Eros. De avläser dock olika konsekvenser av denna omvandling. 

Medan Trawny ser uppkomsten av ett subjekt och psykologiserandet av begäret som gör att det 

tappar sin makt och inramas in i subjektet i dess försök att bemästra det83, ser Krüger en 

                                                           
76 Platon, Faidros, s.330f. 
77 Ibid, s.329ff. 
78 Ibid, s.336. 
79 Ibid, s.337. 
80 Ibid. 
81 Jfr t.ex. Trawny, s.24. 
82 Andra författare problematiserar inte denna aspekt alls utan utgår ifrån en subjektivistisk förståelse av Platon 

som innebär att de tolkar Eros redan från början som en psykologisk inre process och uttolkar hans texter utifrån 

ett helt och hållet modernt perspektiv. Jfr t.ex. Nussbaum, The Ascent of Love: Plato, Spinoza, Proust, passim. och 

Vlastos, passim.  
83 Trawny, s.28. 
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internaliserande av Eros som samtidigt fortfarande behåller upplevelsen av begäret som en makt 

som personifieras, men en makt som nu är inre och tillhör själen själv84. 

I sin analys kontrasterar Trawny den platonska Eros mot den tragiska Eros. I grekisk tragedi, 

påpekar han, beskrivs Eros som en kraft som är kapabel att förgöra en människas liv helt och 

hållet, att skilja henne från vänner och familj och att utsätta henne för oerhörd smärta. Enligt 

den tragiska uppfattningen, skriver Trawny, är Eros en våldsam överallt närvarande makt som 

kan drabba alla, även gudarna, när som helst och lämna dem helt utan skydd, utblottade och 

utsatta. Trawny menar att den tragiska Eros leder till en rubbning av individens och samhällets 

integritet, eftersom den förstör ordningen och normaliteten som är nödvändiga för deras 

fungerande. För Trawny är den tragiska Eros därför kopplad till en total exterioritet, medan 

Platon, enligt honom motsätter sig en tolkning som förstår Eros som något helt och hållet utifrån 

kommande.85 Enligt Trawny stannar den tragiska Eros vid det kroppsliga och älskarens totala 

utsatthet, medan den filosofiska Eros internaliseras och kopplas till det översinnliga i ett försök 

att skydda älskaren från begärets våldsamhet och kaos. Denna filosofiska Eros, anser Trawny, 

förstör kanske en gammal ordning, men vill snabbt bygga upp en ny och bättre.86 

Gerhard Krüger kontrasterar också den platonska Eros mot andra tolkningsriktningar, bland 

annat mot upplysningen och den offentliga grekiska religionen. Upplysningen kan enligt honom 

inte förstå Platon eftersom den tänker människan som ett avskilt och helt autonomt förnuftigt 

subjekt. Till skillnad från upplysningens förståelse av människan, menar Krüger, är människan 

för Platon inte helt oberoende. Hon står under makten av sin erotiska lidelse på samma sätt som 

under en yttre makt, men detta beroende uppfattas inte som av upplysningen som något negativt, 

utan tvärtom som en gåva som befriar människans innersta väsen. Människan är dock för Platon 

inte heller helt och hållet beroende från yttre makter som den antika religiösa människan var 

med sin kompletta självförgätenhet och avhängighet av den yttre världen och intrycken som 

den lämnar hos henne. För att klargöra detta jämför Krüger den platonska Eros med den 

offentliga kultens Afrodite. Till skillnad från Afrodite var Eros inte föremål för offentlig dyrkan 

och redan där ser Krüger en avvikelse hos Platons förståelse av kärleken jämfört med den 

allmänna uppfattningen. Afrodite enligt honom uppfattas helt och hållet som en yttre makt, 

medan Eros är en inre makt. Eros härskar med lika stort våld som Afrodite, men eftersom den 

finns hos människan själv är hon inte helt beroende och förblindad som den religiösa människan 

som tror på yttre makter. Människans oberoende har sin grund i att hon är medveten om Eros 

som sitt eget begär och kan ställa sig reflekterande till det, hennes beroende finns däri att hon 

är under detta begärs makt.87 

Min tolkning av Eros ställning kommer att skilja sig från både Krügers och Trawnys. Till 

skillnad från båda anser jag att Eros i Platons dialoger fortfarande kan uppfattas som en 

främmande makt som står dock i ett komplext förhållande till det egna. I Faidros definierar 

Platon Eros som en gåva och en besatthet av gudarna88 – detta pekar enligt mig på att Eros 

uppfattas som något främmande och inte helt och hållet eget. Att Eros är en gåva visar att den 

kommer utifrån, att den är en besatthet av gudarna tyder på att den möter människan som en 

tvingande makt.  

Att Eros möter människan som något främmande går bland annat att utläsa ur dess definition 

som en demon i Gästabudet. Demonen är det som i sitt väsen förenar det mänskliga med det 

gudomliga, men Platon är dock noga med att samtidigt inskärpa och bevara skillnaden mellan 

gudar och människor. Gudarna och människorna kan oförmedlat inte komma i beröring med 

                                                           
84 Krüger, s.20ff. 
85 Trawny, s.20ff. 
86 Ibid, s.27ff. 
87 Krüger, s.20ff. 
88 Platon, Faidros, s.330f., s.337. 
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varandra: ”guden har aldrig direktkontakt med människorna”89. Väsensskillnaden hos 

människor, gudar och Eros måste bestå för att de relaterade motpolerna inte ska förlora sig 

själva i varandra. De ska istället i spänningsfältet skapat av den erotiska dragningskraften 

hänvisas till varandra. Eros är en strävan som både strävar efter att förbinda det egna med det 

främmande, men också i detta förbindande att bevara de förbundna elementens egna särdrag. 

Här framträder en annan roll av det demoniska i jämförelse med förra kapitlet som fokuserade 

på Eros förenande roll. Den demoniska Eros visar sig både förbinda och särskilja.90  

I ljuset av det föregående måste vi på nytt ställa oss frågan om sättet på vilket den erotiska 

lidelsen framträder i dialogerna och hur denna framträdelse är kopplad till just det demoniska. 

Enligt en tolkning av Hans Ruin står det demoniska i den grekiska traditionen för gudarnas 

inverkan på människans liv, för en kraft som hon därför upplever som något främmande och 

tvingande. Denna kraft kopplas samtidigt i den filosofiska traditionen redan innan Platon med 

filosofin och sanningssökandet. Ett exempel är det demoniska som en främmande makt i 

Parmenides dikt ”Περί φύσεως” (”Om naturen”) som handlar om en filosofs färd mot 

sanningen. På sin väg förs filosofen av ett par hästar och av demoner. Hans Ruin skriver 

angående detta att det är för första gången i Parmenides dikt som det demoniska, såsom 

gudarnas ingripande i människans liv avgör mellan vetande och ovetande och att människan i 

och med detta ingripande ”kastats ur sin förutvarande ställning” från den vardagliga ordningen 

till den filosofiska ordningen91. 

I dialogen Faidros tycker jag mig se att Eros bär tydliga egenskaper som påminner om denna 

tolkning av det demoniska även om han inte uttryckligen som i Gästabudet definieras som en 

demon.92 Han bär drag som associerar honom till det demoniska som i sig är, enligt Hans Ruin, 

ett brett begrepp som kan referera till både de kända gudarna, det gudomliga eller något icke-

mänskligt som styr över människan93. Som vi har sett beskrivs Eros i dialogen Faidros som ett 

vansinne och en besatthet av gudarna – alltså gudarna ingriper aktivt i människans liv och styr 

det i en viss riktning. I likhet med Parmenides dikt är denna riktning en väg mot sanningen94. 

Platon skriver att besattheten gör att filosofen ställer sig utanför de andras vanliga strävanden95 

- i analogi med Ruins tolkning av det demoniska förändrar den platonska Eros älskarens vanliga 

liv helt och hållet och ställer honom utanför den vardagliga ordningen och förståelsen. Älskaren 

säger Sokrates: 

glömmer bort alla mödrar, bröder och vänner; om förmögenheten går förlorad genom 

slarv räknar den detta för intet, den föraktar alla de sedvänjor och goda seder som den 

tidigare satte ära i att iaktta, den är beredd att bete sig som en slav och sova varhelst man 

låter den sova, blott den är så nära sin längtans mål som möjligt.96 

 

Den demoniska Eros som beskrivs här kastar människan ut ur det vardagliga, dess förbindelser 

och sammanhang och in i en strävan efter ett främmande annat. Hon underkastar sig totalt 

begärets makt som kommer att föra henne på väg mot sanningen och samtidigt ställer henne 

utanför den vanliga sociala ordningen. I John Sallis tolkning av Eros i dialogen Faidros 

poängteras också denna övergång bortom den vanliga sociala ordningen. Detta enligt Sallis 

                                                           
89 Platon, Gästabudet, s.183. 
90 Hans Ruin uppmärksammar också demonens roll som särskiljande i ”Om det demoniska”, Kris 49-50:64-71, 

1996, s. 65. Även Renquist nämner denna aspekt hos Eros. Renquist, s.67. 
91 Ruin, s.65f. 
92 I Faidros förblir Eros status som en gud inte helt och hållet bestämt, eftersom Sokrates kallar honom för ”en 

gud eller åtminstone något gudomligt”. Platon, Faidros, s.328. 
93 Ibid, s.65. 
94 Eros syfte är som redan diskuterat erinringen av det som själen en gång såg bortom himlens rygg när den följde 

gudarna och detta är enligt Sokrates ord sanningen. Platon, Faidros, s.334. 
95 Platon, Faidros, s.336f. 
96 Ibid, s.340. 
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speglas redan i dialogens inledning då Sokrates och Faidros tar en promenad utanför stadens 

murar vilket visar på förhand att det som kommer att sägas i fortsättningen leder de två 

deltagarna bortom de i staden gällande sanningarna.97 

Om vi nu för en stund återgår till Peter Trawnys tolkning av den platonska Eros ser vi att 

sättet på vilket Platon beskriver Eros bär flera likheter med den tragiska Eros än vad Trawny 

nämner. Den platonska Eros påverkar älskaren på ett sätt som motsvarar den tragiska Eros 

verkan: den skiljer honom från vänner och familj, ställer honom utanför den samhälleliga 

ordningen och förändrar hans liv helt och hållet, dessutom kommer denna påverkan utifrån, 

från gudarna själva. Å andra sidan har Trawnys påpekande att den platonska Eros strävar att 

uppnå en annan och bättre ordning sina grunder. Att strävan efter denna nya ordning dock kan 

ha ytterst destruktiva konsekvenser blir dock tydligt av själva Sokrates öde. Detta ligger 

däremot inte i själva den platonska Eros väsen utan i reaktionerna som älskaren väcker hos de 

andra som fortsatt befinner sig i den vardagliga ordningen: de förstår inte älskaren och klandrar 

honom98. 

Men vad händer med älskaren nu efter att han har kastats ut ur sin vanliga plats i den sociala 

ordningen och vilken ny ordning kommer han till? Hans liv förändras helt och hållet, men på 

vilket sätt? Och om hans liv förändras borde inte också han själv förändras och hur? Som redan 

diskuterat i förra kapitlet har det erotiska att göra med människans väsen. Eros visade sig vara 

en strävan som både förenar henne med gudarna och varat, men samtidigt också en rörelse mot 

henne själv, mot hennes eget väsen. Hur förhåller sig det demoniskas nya aspekt, dess varande 

en främmande makt, till människans väsen?  

Enligt Krügers tolkning av Eros som kommenterades tidigare befrias och förverkligas 

människans väsen genom den erotiska lidelsen som härskar över människan inte som en yttre 

utan som en inre makt som dock träder fram i personifierad gudomlig gestalt. Jag anser att Eros 

tvärtom möter människan som något främmande men på så sätt att den samtidigt knyter henne 

till hennes mest egna. Förhållandet mellan det främmande och det egna här är dock inte helt 

okomplicerat. Det främmande intar också en karaktär av något eget i och med att det finns 

inskrivet i det egna som en del av dess väsen: själen i dialogen Faidros beskrivs ju som av både 

mänsklig och gudomlig natur, samma gäller även för Eros i Gästabudet. Samtidigt blir detta 

främmande, anser jag, inte helt och hållet internaliserat som både Krüger och Trawny påstår 

utan finns i det egna som ett främmande element. 

För att se hur det främmande och det egna samspelar i människans väsen genom det 

demoniska, kan vi en gång till återvända till Herakleitos fragment om demonen den här gången 

i tolkning av Hans Ruin. I detta fragment knyts, enligt Ruin,  det demoniska närmare människan 

som dess eget väsen och människan förvandlas till ”den osäkra mitt kring vilket något utspelar 

sig som berör hennes väsen.”99 Detta tolkar jag som att människans väsen blir obestämt: det 

främmande och det egna möts i henne på ett sätt som omöjliggör en klar särskiljande mellan 

dem. Senare i sin artikel i en tolkning av Heideggers interpretation av Herakleitos fragment 

inskärper Ruin denna osäkerhet kring människans väsen ännu mer. Han skriver: ”Det finns 

inget helt och hållet ”eget” för denna människa, inget väsen. Hennes egna, hennes uppehållsort, 

är att vara öppen mot det helt andra”.100  

Att människans uppehållsort och väsen bestäms i dialogen Faidros att vara i närheten av det 

helt främmande, det gudomliga, har jag argumenterat för tidigare i denna uppsats. Människan 

har dock upphört att erfara öppenheten till detta främmande på det omedelbara sättet som 

präglar denna upplevelse i Herakleitos fragment. Hon har avlägsnats från och glömt sin 
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ursprungliga hemort i vilken närvaron av det främmande upplevs direkt.101 Denna hemort har 

samtidigt projicerats in i en framtid då människan inte längre existerar som människa och på en 

ort som finns bortom hennes räckvidd.102 Hennes tillhörighet till det gudomliga, det som 

förbinder henne med hemorten, finns däremot inskriven i hennes väsen men är från början 

ogenomskinlig för henne eftersom den är bortglömd.103 På detta sätt är människan förfrämligad 

från sig själv. Därför måste hon sträva efter att befria och förverkliga den gudomliga delen av 

sitt väsen som förbinder henne med den ursprungliga hemorten (så långt är Krügers tolkning av 

Eros som det som befriar och förverkligar människans väsen rätt). För det syftet måste 

människan slita sig loss från glömskan för att på nytt upptäcka sitt gudomliga ursprung. Detta 

bortglömda ursprung är något som skapar en spänning i hennes väsen genom att introducera ett 

främmande element i det. Som i tolkningen av Hans Ruin av Herakleitos fragment förvandlas 

den mänskliga själen till en ”osäker mitt” i vilket det egna möts med ett främmande. Men vad 

är det främmande och vad är det egna för den platonska människan? Det främmande och det 

egna har sammanflätats med varandra på ett sätt som inte längre gör det möjligt att särskilja 

dem helt och samtidigt har dem åtskilts så radikalt att det är närmast omöjligt att få dem att 

mötas igen: det främmande är det mest egna – det ingår i människans väsen, men det främmande 

är också det radikalt åtskilda – guden och likväl Eros, denna demoniska kraft med vilken guden 

tvingar människan in i en strävan till sig. Det främmande är alltid nära människan som 

tillhörande hennes mest egna, hennes väsen, det främmande är dock också radikalt åtskilt som 

detta ursprung som alltid i en viss mån förblir otillgängligt för människan under hennes 

mänskliga tillvaro. I Platons förståelse av människan ekar fortfarande den ursprungliga närheten 

till det främmande som uttrycks av Herakleitos, men det har gjorts samtidigt ett avgörande steg 

bort från den, ett steg som uttrycker sig i avgrunden mellan två världar. Över denna avgrund 

härskar den demoniska Eros. 

 

Tilldragning  

Av den föregående diskussionen framgår att begäret för Platon inte bara är en process som sker 

i den begärandes inre, utan enligt dialogen Faidros ges till den begärande som en gåva och 

upplevs som en främmande makt. Detta innebär att den erotiska strävan får redan från allra 

första början sin impuls från det eftersträvades riktning, från den kraft som utgår från det 

begärda och tvingar den begärande till sig. Det sköna drar människan till sig och människan 

svarar på denna dragningskraft med sin erotiska strävan. Platon uttrycker detta i Gästabudet på 

så sätt att strävan först måste väckas av något främmade, något som den begärande själv inte 

äger. Denna dubbla struktur hos begäret låter sig avläsas också i myten som Sokrates berättar 

om Eros födelse. Eros blir alstrad på Afrodites födelsedagsfest. Skönhetens födelse är också 

begärets begynnelse, men Afrodite är äldre än Eros - skönheten kommer före begäret. För att 

förklara närmare begärets tvåfaldiga struktur kommer jag att införa begreppet tilldragning. 

För att förstå hur det begärda påverkar den begärande måste vi se vad som händer i det 

erotiska mötet mellan de två. I det erotiska mötet ställs det egna framför ett främmande som 

utövar en erotisk tilldragning över det vilken upplevs som tvingande och därför som något 

demoniskt. Det begärda finns inte passivt och likgiltigt någonstans utanför, utan det skapar ett 

kraftfält mellan den begärande och sig självt i vilket den begärande dras till det tilldragande hos 

det begärda. Den som begär svarar å sin sida på denna tilldragning med en erotisk strävan. Men 

denna erotiska strävan skulle aldrig uppstå om det begärda inte redan från början uppenbarade 

                                                           
101 Vid fallet skils den mänskliga själen från sin ursprungliga uppehållsort och glömmer den. Platon, Faidros, 

s.335. 
102 Platon skriver att det är först möjligt för människan att återvända till ursprungsorten efter hennes död, alltså då 

hon inte längre existerar som människa, Platon, Faidros, s.345.  
103 Det gudomliga som förbinder människa med ursprungsorten är en komponent i den mänskliga själen, Platon, 

Faidros, s.331. 
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sig som något tilldragande för den begärande. I denna erotisk-demoniska struktur av begäret 

blir det främmande därför synligt just som något tilldragande och det egna som något som dras 

till det främmande begärda. I det erotiska mötet belyses därför människans mest egna, dess 

väsen, som det att vara öppen och mottaglig för det främmande just i dess egenskap av något 

tilldragande. Vilka konsekvenser detta har för Platons filosofi kommer att kommenteras i nästa 

avsnitt. 

 

Det tilldragande 

Vad är det som drar människan till sig och väcker hennes begär? Det tilldragande i den 

demoniska tilldragningen är det sköna. Det sköna förekommer dock i dialogerna i en mångfald 

av gestalter. Vi möter det i första hand som den älskade, men sedan också som det sköna i 

själen, i vetenskaperna, i lagarna och så vidare. Det sköna självt är dock i sista hand och i 

egentlig mening i båda dialogerna varat som bara förmedlas genom allt skönt av den här 

världen. Varat är dock inte direkt synligt för människan. Bara en aspekt av det lyser nu igenom 

hos tingen här på jorden och påminner om sin ursprungliga källa och det är skönheten.104 

För att kunna förstå konsekvenserna för det filosofiska sökandet som det skönas tilldragning 

och den erotiska strävan som uppstår som dess svar implicerar måste vi fråga oss hur 

tilldragningen sker och hur den mottas. Detta händer på följande sätt: 

Som vi sade strålade den [skönheten] bland tingen därborta, och när vi kom hit till jorden 

kunde vi gripa den, lysande i all sin glans, med det skarpaste av våra sinnen. Synen är 

nämligen det skarpaste av våra kroppsliga sinnen105 

 

I analysen av sättet på vilket det skönas tilldragning förmedlas genom seendet och mottas och 

besvaras av människan ska jag inledningsvis utgå ifrån John Sallis tolkning av det sköna i 

dialogen Faidros. Enligt Sallis framträder det sköna självt i dialogen i en tvåfaldig gestalt. Dels 

ger sig det sköna till känna som en eidos, en idé, och dels också, och även mer fundamentalt, 

som själva sättet på vilket varat, ousia, skiner fram i det synligas område. Öppenheten inför 

detta framskinande anser Sallis tillhör bland de mest grundläggande villkoren för initierandet 

av det filosofiska livet. 106  

Förhållandet mellan varat och idéerna, samt dessa begrepps innebörd för Platon är svåra att 

uttyda, understryker Sallis. Båda två förhåller sig dock till seendet, det synliga och logos. Eidos, 

skriver han, är det som syns, ordet kommer från verbet eido - att se. Som en idé kännetecknas 

det sköna av det att det har den största förmågan att skina fram. På grund av detta är det också 

denna idé som förmår att skina igenom de jordliga tingen på ett sätt som gör det möjligt för 

människan att uppfatta den. Det sköna skiner fram bland de jordliga tingen som är bara avbilder 

av idéerna och gör det på ett sätt som visar skillnaden mellan avbild och original – det möjliggör 

för människan att särskilja mellan sina sinnliga förnimmelser och det som står till deras 

grund.107 Detta är kopplat för Platon till en viss form av förståelse som han kallar för förståelse 

enligt idéer och som karakteriseras av att många samlas i ett. I denna förståelse enligt idéer 

finns enligt Sallis två aspekter: en som hänför sig till logos – man kan förstå sakerna i termer 

av det som utsägs och samla de många i ett på samma sätt som ett ord betecknar många olika 

förnimmelser; och en som hänför sig till ett specifikt seende som förmår på ett indirekt sätt, 

nämligen genom erinringen, att skåda varat och idéerna.108 Erinringen sker genom att i 

blickandet av den älskade det sköna skiner fram genom honom på så sätt att älskaren kommer 
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ihåg det som han en gång såg när han följde sin gud. På detta sätt ger Eros älskaren möjligheten 

att mildra den annars radikala avståndet mellan honom och varat, skriver Sallis.109 Hur varat 

skiner genom de jordliga tingen illustreras i Faidros självaste person. Namnet Faidros, påpekar 

Sallis, betyder lysande, strålande, skinande. Faidros är den som skiner. Detta skinande har att 

göra med varat och dess sätt att skina fram som det sköna. Faidros skiner på så sätt att något 

annat, nämligen varat, ger sig själv till känna genom detta skinande.110  

I Platons lära om sanningen som behandlar Platons grottliknelse i Staten skriver också 

Heidegger om idéernas koppling till utseendet. Enligt honom är idén ett varandes utseende111 

och ”utgör det väsen i vars ljus varje enskilt varande visar sig som det ena eller det andra”112. 

Idéerna är också det hos varje varande som möjliggör utsikten till detta varande som 

närvarande.113 Heidegger poängterar i samband med tänkandet i termer av idéer en 

karakteristisk för Platon övergång i tänkandet från det sinnliga till det översinnliga: ”De 

[idéerna] är det översinnliga som blickas i det icke-sinnliga blickandet, det med kroppens 

verktyg obegripliga varandes vara”114.  

Kan denna övergång från det synliga till det översinnliga stämma också för dialogen Faidros 

och i vilken utsträckning? Vi har redan sett att människan inte direkt kan skåda varat utan kan 

endast indirekt påminnas om det i erinringen. Varat befinner sig alltså bortom sinnenas 

räckvidd, det har projicerats till det översinnliga. I den ovanciterade passagen från Platon sägs 

dock att i sitt förkroppsligade tillstånd ser människan skönheten genom det skarpaste av sina 

kroppsliga sinnen – synen. Det skönas tilldragning kan nu efter förkroppsligandet inte nå direkt 

till själen utan måste förmedlas också via kroppen, riktas till kropp och själ på en och samma 

gång. Det förmedlas via synen som ett visst utseende.  

Kopplingen mellan seendet, utseendet och det översinnliga och deras roll i Platons tänkande 

förblir dock inte fullt förståelig, anser jag, om man inte tar hänsyn till vikten som det erotiska 

har för honom som själva utgångspunkten och kärnan i det filosofiska livet. Som varje erotik 

börjar även den platonska erotiken i det sinnliga och framför allt i det sinnliga såsom synligt: 

älskaren dras till skönheten och skönheten är alltid kopplad till ett utseende. Den filosofiske 

älskaren ska dock sedan lära sig att älska en älskad av ett annat slag än den första. Denna nya 

älskade uppenbarar sig dock också som något skönt och ska älskas just för denna skönhet. Den 

nya älskade är, liksom den gamla, tilldragande och älskaren svarar på dess tilldragning med en 

erotisk strävan. Genom att behålla det sköna som det som filosofin får sin riktning från och 

genom att bestämma erotiken som sättet på vilket det filosofiska sökandet tilldrar sig bryts 

aldrig förbindelsen mellan det eftersträvade i det filosofiska sökandet, varat, och det som 

kännetecknar den sinnliga världen, utseendet. Motsvarigheten mellan å ena sidan filosofin och 

erotiken och å andra sidan varat och skönheten är det som enligt mig till en stor utsträckning 

förlänar Platons filosofi dess säregna drag. Denna aspekt förbises dock i Platon forskningen på 

grund av dess motsatta perspektiv vid tolkningen av den platonska Eros som istället för att utgå 

från Eros roll för filosofin lägger en särskild fokus på tolkningen av filosofins roll på erotikens 

område – ett perspektiv som kommer att diskuteras mer ingående i nästa kapitel. 

 

III. Besinning 

I förra kapitlet blev det tydligt att det tilldragande drar människan till sig och att hon svarar på 

denna tilldragning med en erotisk strävan. Det tilldragande är det sköna och i första hand det 
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sköna av denna världen. Människan dras till det som omedelbart visar sig för henne i hennes 

sinnliga omgivning. Det omedelbart sinnliga är dock enligt Platon bara avbilder av det verkligt 

tilldragande, varat. Det sköna självt skiner igenom och visar sig i den sinnliga skönheten, men 

det förblir samtidigt också beslöjat. Det sinnligas skönhet å sin sida uppfattas som tilldragande 

på ett sådant sätt att det väcker ett omedelbart fysiskt begär hos människan. I denna 

omedelbarhet döljer sig dock risken att det verkligt tilldragande förblir dolt för hennes blick. 

Därför kräver varats tilldragning ett särskilt svar och ett särskilt seende för att bli upptäckt. 

Detta svar kan först ges efter att det omedelbara fysiska begäret har besinnats och hur denna 

besinning går till kommer att diskuteras i detta kapitel.  

Jag kommer att försvara tesen att i dialogerna som den föreliggande uppsatsen tar upp 

framträder två vägar till besinning. I Faidros tar besinningen form av kamp mellan själens olika 

drivkrafter som leder till ett upprepande uppskjutande av närmandet till den älskade som å sin 

sida resulterar i begärets besinning och reflekterande. I Gästabudet beskrivs besinningen som 

ett stegvist stegrande men samtidigt också ett utvidgande av begäret, vilket ger den älskande 

möjligheten att upptäcka skönheten i allt flera områden tills han slutligen upptäcker också det 

sköna självt. 

 

Besinningen i dialogen Faidros 

För att förstå behovet av och sättet på vilket besinningen tar form i dialogen Faidros, måste 

man först förstå den mänskliga själens uppbyggnad såsom Sokrates beskriver den och dess 

spontana reaktion på skönheten som möter den i dess omvärld.  Som jag redan hastigt nämnde 

i första kapitlet beskrivs själen i dialogen Faidros som bestående av tre krafter: ett par hästar 

och en körsven. Den ena hästen är vit och skön, god och följsam, den är ”en älskare av ära, 

besinning och blygsel, alltså en vän av verklig ryktbarhet”115. Den andra hästen är svart och ful 

och ”en vän av tygellöshet och skryt, luden på öronen, döv, lyder knappt piska och udd i 

förening”.116 

I sin artikel The Doctrine of Eros in Plato’s Symposium redogör F.M. Cornford för en 

liknande indelning av själen som Platon gör i Staten. Cornford kallar de tre delarna av själen 

för den reflektiva, den passionerade och den lystna. Alla tre delar av själen, menar Cornford, 

kännetecknas av sin egen form av begär som har sitt speciella objekt. Den reflektiva delen begär 

förståelse och vishet, den passionerade delen vill ha framgång, ära och makt och den lystna 

delen har begär efter mat och sexuell njutning.117G. R. F. Ferrari i Listening to the Cicadas 

noterar att det finns en ungefärlig korrespondens mellan redogörelserna om själen i Republiken 

och Faidros.118Av de tre drivkrafterna för själen som förekommer i Faidros motsvarar 

körsvennen den reflektiva delen av själen, den vita hästen – den passionerade delen och den 

svarta hästen – den lystna delen. Till skillnad från Cornford understryker Ferrari att alla delar 

av själen, även körsvennen känner ett begär till den älskade, men att de visar skilda 

förhållningssätt till detta begär.119 

Om man slår ihop dessa två tolkningar om själens drivkrafter, kan man enligt min mening 

avläsa två nivåer i begäret hos varje själslig kraft: den första nivån är det som ursprungligen 

motiverar den: insikt, ära och sexuell njutning, och den andra nivån är begäret till en viss 

individ. Begäret till den älskade präglas därför av valet av primärt objekt för begäret av varje 

drivkraft hos själen. Hur detta uttrycker sig kan man närmare se i älskarens reaktion vid åsynen 

av den älskade:  
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När körsvennen ser föremålet för sin kärlek känner hela hans själ hur den värms och fylls 

av en stickande, retande längtan; den av hästarna som lyder körsvennen hålls nu som alltid 

tillbaka av sin blygsel, den behärskar sig och kastar sig inte på den älskade, men den andra 

bryr sig inte längre om körsvennens stötar med udden eller hans piska och tar ett våldsamt 

språng, ställer till alla tänkbara besvär för parkamraten och kusken, försöker tvinga dem 

att gå fram till pojken och påminna honom om Afrodites njutningar. Till att börja med 

spjärnar de två andra emot, upprörda över att tvingas till något förfärligt och otillåtet. Men 

till slut, när det inte finns någon gräns för det onda, ger de efter, förs fram och går med 

på att göra det de befalls.120 

Den vita hästens primära begär riktar sig till ”ära” och ”verklig ryktbarhet”121 därför måste den 

visa att den är kapabel att behärska sina omedelbara impulser och att uppträda passande för att 

uppnå ett gott rykte bland andra. Konflikten mellan hästens primära drivkraft och dess begär 

till den älskade löses till förmån för det primära objektet och han följer frivilligt efter kuskens 

förmaningar och är beredd att avstå från sitt sexuella begär till den älskade. 

När det gäller den svarta hästen däremot leder båda begär i en och samma riktning. Eftersom 

den är en ”vän till tygellöshet och av skryt”122 är den beredd att kasta sig över den älskade och 

tillfredsställa sin sexuella lust utan att bry sig om hur dess beteende ter sig för andra. Den 

uppträder med övermod och självsäkerhet som visar att den till skillnad från den vita hästen 

inte bryr sig om att bryta mot socialt föreskrivna normer för ärbart uppförande för att uppnå sitt 

mål.  

Av detta är det enkelt att se att de två hästarna kan lätt hamna i konflikt med varandra när 

det gäller sättet att närma sig sitt gemensamma kärleksobjekt på grund av sina olika primära 

drivkrafter. I det ovanciterade stycket är det samtidigt intressant att lägga märke till 

inflytelsekraften som den svarta hästen kan utöva på de andra två själsliga krafterna. Ferrari ger 

denna aspekt en särskild uppmärksamhet. Både den vita hästen och körsvennen låter sig 

övertygas av den svarta hästen att närma sig den älskade. I den stunden blir den svarta hästen 

den styrande kraften.123 Ferrari anser att möjligheten för var och en av själens delar att ta 

kontroll över de andra visar också att deras begär har samma intensitet.124Cornford menar att 

faktumet att var och en av själens drivkrafter kan ta överhanden, kan tolkas som en sorts 

jämbördighet mellan alla tre parterna. De styrs av sina respektive impulser och den som har den 

starkaste impulsen kan alltid vinna överhanden över de andra två. Detta beror på att de har 

samma energikälla: Eros eller livsenergin som genom sublimering kan ta sig olika uttryck. 125  

Hittills har jag diskuterat förhållandet mellan de två hästarna. I det följande kommer 

körsvennens roll att förtydligas. När den goda hästen och körsvennen ger efter den svarta 

hästens övertalningskonst, vågar älskaren till slut närma sig den älskade: 

 

Nu är de alldeles nära honom, nu betraktar de den tillbeddes anlete och ser hur det strålar. 

Inför den synen leds körsvennens minne bort till det skönas natur, han ser skönheten på 

nytt, ser hur den står tillsammans med besinningen på sin heliga sockel. Då grips han av 

fruktan och bävan, rycker tillbaka och tvingas samtidigt dra så hårt i tömmarna att båda 

hästarna sätter sig på hasorna, den ena frivilligt då han inte vill spjärna emot, den andra 

högst ovilligt då han är självsvåldig.126 
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Nu är det körsvennen som tar överhanden. Likt de andra två känner han också ett begär till den 

älskade, men i närheten av honom väcks hans minne om det primära objektet för hans begär - 

det sköna självt vars avbild den älskade är. Han grips av ”fruktan och bävan”127 och hindrar 

hästarna från att fortsätta sitt närmande.  

Enligt Ferraris tolkning av denna passage grundar sig körsvennens reaktion på hans ansvar 

om att ta hand om älskarens samlade begär och att välja vilket begär som är rätt att följa. Kusken 

agerar medvetet och rädslan som han känner är ett resultat av en medveten jämförelse mellan 

den älskades skönhet och det sköna självt där det sköna självt kommer att värderas högre.128 

Jag anser däremot att kuskens handlingar i det här stadiet inte kan vara ett resultat av medvetet 

resonerande utan är snarare en spontan reaktion till vad han ser när han har närmat sig pojken. 

Minnet av det sköna självt kommer till honom plötsligt och drabbar själen som en oförklarlig 

vision. Kuskens reaktion är känslostyrd och inte reflekterad: det är på grund av sin fruktan som 

han stoppar de två hästarna från att närma sig den älskade. Att känna fruktan och bävan är 

dessutom en reaktion som vanligtvis associeras med människans möte med det gudomliga. I 

detta sammanhang är det ingen slump att både skönheten, men också besinningen beskrivs som 

något heligt. 

Den svarta hästen ger dock inte upp så lätt och fortsätter att försöka övertala och tvinga de 

andra två att närma sig den älskade. De å sin sida försöker skjuta upp närmandet dock utan att 

lyckas: 

När den överenskomna tiden är inne och de två andra låtsas ha glömt hela saken påminner 

han dem, blir våldsam, gnäggar och drar och söker tvinga dem att åter närma sig den 

älskade med samma ord, och så snart de är nära böjer han ner huvudet, håller ut svansen, 

biter i betslet och drar skamlöst. Körsvennen reagerar som förut fast hårdare, kastar sig 

tillbaka som inför en startbom, drar ännu våldsammare i betslet på den övermodiga hästen 

så blodet rinner om smädande tunga och käkar, tvingar ner hans ben och länder mot 

marken och ”prisger honom åt smärtor”. Men när den usla hästen har upplevt detta flera 

gånger slutar han upp med sin tygellöshet, han följer ödmjukt kuskens kloka vilja, när 

han ser den sköne förgås han av skräck. Äntligen följer älskarens själ den älskade med 

vördnad och fruktan.129 

När det gäller kampscenen mellan själens olika krafter framhäver Ferrari vikten av att tänka på 

att kampen för besinning gäller alla själsliga drivkrafter därför att alla känner ett begär till den 

älskade. Han anser därför att man inte uteslutande ska fästa fokus på den svarta hästen som den 

enda drivkraften som behöver besinna sig, vilket lätt händer eftersom, som passagen illustrerar, 

den lär sig besinning på det våldsammaste sättet. Samtidigt understryker Ferrari den svarta 

hästens roll som en drivkraft i hela besinningens process och menar att dess betydelse i detta 

sammanhang ofta underskattas. Enligt Ferrari är just den svarta hästens initiativtagande till att 

närma sig den älskade som för denna process framåt och skapar dess dynamik. Bara genom den 

olydiga hästens handlingar kan körsvennen erinra sig det sköna självt och besinna sig, samt ta 

sin riktiga roll som ledare av själen.130 

Med avseende på deras roll som motivationskrafter för själen sätter Ferrari de två hästarna i 

opposition till kusken som oreflekterade begär. Han poängterar att de två hästarna avbildas som 

djur därför att de vid åsynen av den älskade reagerar på det sättet som är naturligt för dem, alltså 

följer sina impulser. Kusken däremot är en människa därför att han förmår reflektera och göra 

medvetna val.131 Körsvennen är också denna kraft under vars ledning en integration av de olika 
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begären utan att något av dem undertrycks är möjlig. Besinningen enligt Ferrari är just denna 

integration av begären som grundas på kuskens hänsynstagande till alla begär som själen erfar 

och val av vilka av dem det är bäst att följa utifrån ett helhetsperspektiv. På detta sätt istället för 

att enbart hejda den sexuella lusten försöker kusken snarare finna dess rätta plats. 

Komplexiteten i älskarens reaktion på den älskade förklaras med att körsvennen lyckas dra 

lärdom av den sexuella lusten han erfar och från sin kamp med den svarta hästen. Slutmålet 

med besinningen är enligt Ferrari att genom att förnuftigt reflektera över vilka begär att följa 

bli en rationell och fri människa.132 

Jag vill till skillnad från Ferrari argumentera för att alla själens delar under hela kampscenen 

representerar oreflekterade former av begär. Besinningens syfte vid det här stadiet är inte att 

väcka reflektion utan först och främst känslorna av vördnad och fruktan som erfars inför det 

gudomliga. Detta gör kusken genom att skjuta upp sitt omedelbara begärs tillfredställelse och 

hejda hästarnas närmande till den älskade. Syftet med detta är visserligen som Ferrari påpekar 

att kunna integrera begären i själen som en helhet och skapa utrymme för reflektion, men detta 

händer, menar jag, mycket senare och är en mycket längre process. Att känslorna är det 

avgörande och första steget i besinningsprocessen visades och kommenterades av mig redan 

ovan i passagen som beskrev kuskens reaktion när han plötsligt erinrade sig det skönas helighet. 

Känslornas roll för besinningen blir tydlig också i följande citat som visar två förhållningssätt 

hos älskaren när han först ser en vacker person: 

 

En som inte har varit invigd på länge eller har fördärvats av dåligt umgänge och 

betraktar det som härnere har namnet skönhet kan inte snabbt föras härifrån och ditbort 

till skönheten själv. Därför betraktar han inte skönheten med någon vördnad, tvärtom 

ger han sig hän åt njutningen, likt ett fyrfota djur sätter han igång med att betäcka och 

få utlösning, han har samlag med brutal lössläppthet och låter sig inte hejdas av vare 

sig fruktan eller skam från att jaga naturvidrig njutning. Den nyinvigde är däremot 

uppfylld av syner från förr, och när han ser ett gudaliknande ansikte eller en kropp som 

troget efterbildar den verkliga skönheten känner han först en rysning, något av rädslan 

från förr kommer över honom: sedan fäster han blicken på honom, vördar honom som 

en gud, och om han inte vore rädd för att betraktas som fullständigt galen skulle han 

offra till den unge mannen som till en gudabild eller gud.133 

 

Man kan dra klara paralleller mellan dessa två beskrivningar av älskarens reaktioner vid åsynen 

av den älskade och skildringen av hur själens drivkrafter förhåller sig under kampen för 

besinning. Det första stycket beskriver en person som befinner sig helt och hållet under 

inflytelsen av den svarta hästen, medan det andra framstår som en klar parallell till själens 

tillstånd i kampens slutscen då alla dess drivkrafter äntligen har besinnat sig och ser mot den 

älskade med fruktan och vördnad.  

Att dessa två älskare reagerar på två så olika sätt förklaras i termer av känslorna som det 

sköna väcker hos dem. Skillnaden mellan de två älskarna grundas på avsaknad eller närvaro av 

fruktan, skam och vördnad. Älskaren i det första stycket jämförs med ett djur som inte kan 

hejdas av mänskliga känslor som fruktan och skam, utan helt besinningslöst ger efter sina 

impulser. Han är helt förblindad av ensidigheten hos sitt begär och kan inte se längre än sin 

egen omedelbara njutning. Detta för med sig risken att älskaren aldrig får syn på det sköna självt 

och att den älskade förvandlas till vara endast ett verktyg för den egna njutningen. Älskaren 

degraderas i detta fall till ett nästan djuriskt tillstånd.  
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Den andre älskaren anar det gudomliga hos det han ser och hos honom väcks vördnad och 

fruktan som är de passande känslorna i närvaro av det gudomliga. Han behandlar den älskade 

därför på samma sätt som en gud. Älskaren har inte någon riktig insikt i det han ser ännu utan 

bara anar dess sanna natur. Denna aning grundar sig i detta att han är ”nyinvigd” och ”uppfylld 

med syner från förr” – han har en bättre förmåga att komma ihåg det som hans själ en gång såg. 

Från denna punkt kan vi se hur besinningen löper parallellt med och möjliggör erinringens 

process såsom den beskrevs i första kapitlet av denna uppsats. Själen är förvirrad och 

överväldigad av starka känslor vid åsynen av den älskade – detta motsvarar det första skedet i 

erinringens process. Besinningens roll i detta skede är att genom de passande känslorna av 

fruktan och vördnad att hejda älskaren från att tillfredsställa sina omedelbara behov och istället 

göra honom uppmärksam för det gudomliga i den älskades skönhet och på detta sätt ge utrymme 

för erinringen av det sköna självt i betraktandet av den älskade. Detta förbereder älskaren för 

det andra stadiet i erinringen då han genom att begrunda skönheten av den älskade kommer i 

kontakt med det gudomliga i sitt eget väsen.  

Det som händer nu är att genom betraktandet och kultiverande av det gudomliga hos sig själv 

för älskaren öppnas vägen mot erinring och reflektion kring det gudomliga och varat som själen 

en gång såg medan den följde sin gud. Denna process hjälps också av att älskaren redan från 

början väljer en älskad som liknar hans egen gud. I sin kärlek och genom att jämföra sig med 

bilden av guden hos den älskade försöker han att efterlikna guden bättre, men han hjälper också 

den älskade att göra detta. 

Ferrari påpekar om detta att man i relationen mellan älskare och älskad kan avläsa att båda 

parterna har en aktiv del i varandras formande till avbilder av sin gud.134 Älskaren ger den 

älskade råd och anvisningar, men det är samtidigt den älskade som genom sin likhet till guden 

väcker älskarens impuls att söka och efterlikna guden inom sig själv. Här gör Ferrari en 

intressant och viktig poäng av att älskaren som nu kommer ihåg det sköna självt istället för att 

vända sig mot en inre kontemplation av sitt ideal, vänder sin kärlek samtidigt utåt till den 

älskade som han känner sig tacksam till för sin utveckling och satsar på deras gemensamma 

utveckling som ett par.135 I relationen mellan båda är det är älskarens förtjänst att känna igen 

pojkens potential och pojkens att urskilja den gudainspirerade älskaren från de andra.136 

Här vill jag dra uppmärksamheten till att vikten av att söka efterlikna sin gud kommer inte 

enbart av att de älskande på detta sätt utvecklar sin karaktär och renodlar sitt levnadssätt i 

allmänhet utan för att de ska lära sig att i erinringen härma denna aktivitet som är utmärkande 

för gudarna – skådandet av varat. Slutmålet med erinringen och därför också för besinningen 

är att närma sig det som själen såg när den följde sin gud och att leva på det här sättet innebär 

att leva filosofiskt. I gengäld för detta utlovas älskarna att deras själar kommer efter döden att 

på nytt bli bevingade och föra dem till deras ursprungliga hemvist. Det filosofiska livet skildras 

av Sokrates på följande sätt: 

 

ett liv här på jorden i lycka och samstämmighet: de har kontroll över sig själva och de 

uppträder behärskat, ty de har förslavat det som alstrar själens uselhet och befriar det som 

alstrar duglighet137 

Det filosofiska livet beskrivs i termer av frihet och förslavande. Att besinna sig leder till att man 

blir friare eftersom man har förslavat ”det som alstrar själens uselhet” och man har också 

samtidigt befriat ”det som alstrar duglighet”. Men vilka är dessa två? Det som ”alstrar själens 

uselhet” kan enligt mig tänkas vara de tre själsliga drivkrafternas omedelbara och oreflekterade 
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fysiska begär till den älskade. Som vi har sett beskrivs älskaren som endast följer sina sexuella 

impulser som ett djur och följderna av hans oförmåga att besinna sig leder till att han förblir 

oinvigt i kärlekens fulla mysterium138. Att enbart sträva efter snabb tillfredsställelse innebär att 

man handlar instinktivt i likhet med djuren vilket visas som förblindelse och ensidighet i 

älskarens förhållningssätt till den älskade. Detta gör slutligen både älskare och älskad ofria. 

Besinningen har däremot för syfte att undvika den envisa fixeringen av begäret vid det sexuella 

och att hindra att den älskade behandlas på ett respektlöst sätt. För att uppnå frihet krävs därför 

ett förslavande av vissa aspekter av begäret. Genomsynligheten av alla begär som besinningen 

skänker leder till att filosofen nu kan reflektera över alla aspekter hos sin kärlek och därför 

också hos skönheten. Han kan nu se skönheten hos den älskade, men också hos guden och 

slutligen hos varat. Denna förmåga att urskilja ett bredare spektrum hos både det sköna och 

begäret uppfattas av Platon som frihet.  

Det är viktigt att här också noteras att de som väljer ett liv i sökande av ära istället för det 

filosofiska livet och ibland ger efter den svarta hästens begär inte fördöms. Detta liv anses 

visserligen mindre fint än det filosofiska, men belöningen som de två älskande utlovas ”för sitt 

kärleksvanvett” är inte liten: ”för kärlekens skull skall de gemensamt få vingar när tiden är 

inne”.139 Vid någon tidpunkt verkar dessa älskare ha besinnats sig och fortfarande kan göra det, 

eftersom Sokrates säger om dem att de ger efter begäret efter sexuell njutning bara ibland och 

med motvilja140. Detta innebär enligt mig att de i likhet med den filosofiska älskaren kan urskilja 

mellan sina begär och reflektera kring dem. Genom att någon gång har kunnat besinna sig har 

deras själar berörts av det gudomliga och påmints om det sköna självt och detta räcker enligt 

Sokrates för att de så småningom ska vinna en ständig plats i deras närhet. 

 

Gästabudet – begärets utvidgning 

I Gästabudet presenteras en annan väg mot besinningen och den filosofiska kärleken i vilken 

begäret utvidgar sig och genom att stiga upp och uppehålla sig vid olika nivåer slutligen uppnår 

synen av det sköna självt. Vägen börjar först i det konkret fysiska och till en person begränsade 

begäret som sedan utvidgar sig till skönheten hos alla vackra kroppar, själar, lagarna och 

kunskaperna för att till slut mötas av det sköna självt. 

Beskrivningen av älskarens uppstigande till det sköna självt är bland de mest kommenterade 

avsnitten i Gästabudet. Här kommer jag att uppehålla mig vid tre tolkningar av detta moment: 

Frisbee Sheffields, Suzanne Obdrzaleks och Gerhard Krügers. Sheffield och Obdrzalek 

beskriver varje skede i uppstigandet som en generalisering medföljd av abstraherande. 

Obdrzalek och Krüger ser, i likhet med min egen tolkning som kommer att presenteras nedan, 

en utvidgning av begäret141 som för Obdrzalek innebär att älskarens perspektiv utvidgas och att 

han kan se längre än det begränsade sammanhanget i vilket han befinner sig  och för Krüger att 

begäret befrias från sin blindhet och girighet. Enligt Krüger uppnår älskaren genom kärleken 

till vetenskaperna dessutom en teoretisk hållning som gör att kärleken till det sköna lösgörs från 

det sinnliga patoset och räddas från fångenskapen i världen. Denna vetenskapliga hållning ska 

enligt Krüger inte förstås som en kallsinnig rationalitet utan som grundad i ett religiöst behov 

av att förstå människans plats i kosmos och dess ordning.142  Det som filosofen möter till sist 

enligt Krüger är det gudomliga varandet bortom den här världen.143 Det ultimata syftet med 
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uppstigandet för Sheffield är däremot uppnåendet av en synoptisk vision av det sköna som leder 

till en teoretisk förståelse av dess natur.144 

I likhet med Obdrzalek och Krüger ser jag i Platons beskrivning av uppstigandet ett 

utvidgande av begäret och älskarens perspektiv. Till skillnad från Sheffield och Obdrzalek 

kommer jag att medvetet undvika användningen av begrepp som abstraherande, 

generaliserande och teoretisk förståelse i min redogörelse för uppstigandet därför att jag anser 

att den speglar en förståelse av Eros som ett slags rent kognitiv och rationell process och att 

Eros är mycket mer komplicerad än det har redan framkommit ur tidigare kapitel. Jag kommer 

inte heller att följa Krügers tolkning som förklarar Eros utifrån ett slags platonsk religion dels 

därför att jag inte ser tillräckliga belägg i texten för detta och dels därför att jag anser att en 

religiös förståelse av Eros avleder blicken från dess filosofiska innebörd. Istället kommer jag 

att försöka följa originaltexten så nära som möjligt. Så låt oss se hur Platon själv beskriver 

uppstigandet till synen av det sköna självt: 

 

Ty detta är den rätta vägen att själv ta sig till kärleken eller ledas dit av någon annan: att 

utgå från de sköna ting som finns här och hela tiden stiga uppåt för detta skönas skull, 

genom att så att säga klättra på en steges pinnar och gå från en skön kropp till två sköna 

kroppar och från två till alla, och från de sköna kropparna till de sköna sysslorna, från de 

sköna sysslorna till de sköna studierna, tills man från studierna äntligen kommer till just 

detta studium, som inte är studium av något annat än detta sköna självt, och man till slut 

vet vad det sköna självt är.145 

 

Vad händer här? Man kan se att begäret genomgår flera olika stadier på sin väg mot det sköna 

självt. Först börjar man med de sköna tingen här i världen och lär sig att älska bara ett av dem 

– en skön kropp. Sedan ska man lära sig älska en till skön kropp och så småningom till slut alla 

sköna kroppar. Det andra stadiet innebär således en utvidgning av begäret som omfattar nu allt 

inom området sköna kroppar. Nästa steg som inte är markerat i denna passage men som nämns 

tidigare i dialogen146 är att börja älska sköna själar. Detta nya stadium kännetecknas inte bara 

av en utvidgning utan också av en rörelse mot något mer innerligt och osynligt. I detta stadium 

är begäret inte längre en instinktiv dragning till det yttre sköna utan visar redan på en förmåga 

till reflektion över skönhetens mindre synliga aspekter. Denna rörelse är samtidigt ett 

uppstigande: älskaren klättrar uppåt som på en stege. Detta indikerar å sin sida att det finns en 

hierarki bland de olika kärleksobjekten. Härifrån fortsätter begäret att utvidgas och samtidigt 

uppstiga gradvis för att så småningom omfatta andra aspekter av skönheten som inte längre har 

med den mänskliga skönheten att göra. Blicken är dock på sätt och vis fortfarande vänd mot 

människan eftersom den riktas nu mot hennes aktiviteter. Det som älskas nu är de sköna 

sysslorna och lagarna och syftet är att ”upptäcka att allt detta sköna alltid är av en och samma 

stam”147. Älskaren har kommit ett steg högre, utvidgat sitt begär ännu mer, men också rört sig 

mot en sorts mittpunkt - det som han nu uppfattar som det gemensamma hos alla sköna ting. 

Vid nästa skede går älskaren vidare till kunskaperna. Blicken vänds från skönheten hos 

människan och hennes aktiviteter till skönheten hos resultatet av hennes reflektion. För att 

uppnå det slutgiltiga målet krävs dock att älskaren upptäcker och fullföljer ett särskilt slag av 

kunskap: kunskapen om det som han har uppfattat som det gemensamma för alla sköna ting – 

det sköna självt. Här efter att ha uppnått sin maximala utvidgning koncentreras begäret i själva 

mittpunkten som lyser igenom alla sköna ting som älskaren har lärt sig älska - det sköna självt 
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- för att plötsligt mötas av dess syn.148 Vid denna punkt kan filosofen äntligen skåda det som 

står till grund för det som har väckt hans begär utan förklädnad. Hans blick kan nu röra sig både 

över alla sköna ting och uppfatta deras individuella skönhet men också se dess ursprung. Detta 

leder också till en förändring hos filosofen själv: 

 

och när han nu kan blicka ut över det sköna i hela dess mångfald ska han inte längre 

bete sig som en slav, en värdelös och småskuren ofri människa, och dyrka skönheten 

hos en enda (vare sig det nu är skönheten hos en enda pojke, skönheten hos en enda 

man eller skönheten hos en enda sysselsättning) 149 

Tack vare utvidgningen av sitt begär har filosofen blivit friare. Gerhard Krüger är en av 

uttolkarna som framhäver den frihetsbringande aspekten av Eros. Den utvidgade blicken över 

allt det sköna befriar kärleken från dess inskränkthet och girighet150 och den besinnade Eros 

lyckas säkra ett oberoende i form av egen hållning genom strävandet efter kunskap och 

medvetenheten om ens egna förhållanden. Enligt Krüger hjälper medvetenheten om det egna 

erotiska begäret att även uppnå en viss frihet från själva Eros makt över individen.151  

Det finns således ett dubbelt syfte med att utvidga begäret: att uppnå befrielse och en 

förmåga till reflektion över det egna begäret och dess föremål. I början på uppstigandet beskrivs 

människan av Sokrates som en slav - ofri och begränsad på grund av sitt begärs fixering vid ett 

enda ting.  När hon har nått slutet kan hon däremot urskilja det sköna hos allt som är skönt och 

inte bara hos en enda person. Jag ser syftet med utvidgandet av begäret i att det ger oberoendet 

som är nödvändigt för att älskaren ska kunna utveckla dess fulla möjligheter, se hela vidden av 

dess föremål och slutligen tränga in i dess mest förborgade hemlighet – det sköna självt. 

Obrdzalek ser friheten som resulterar av besinningen ur en annan synvinkel. Enligt henne 

leder uppstigandet till det sköna självt till ett tillstånd i vilket filosofen uppnår en mer och mer 

objektiv världssyn som resulterar i att han blir mindre självcentrerad. Han slutar därför 

koncentrera sig på sin egen ofullkomlighet och hans eros undergår en radikal omvandling – 

istället för att egoistiskt sträva efter att fullkomliga sig själv, förvandlas den till en strävan mot 

kontemplationen av det sköna som bringar lycka.152 Jag anser inte att det finns en tillräcklig 

grund för påståendet att filosofen glömmer bort sin egen otillräcklighet i förhållande till det 

sköna självt och slutar sträva efter att bli mer fullkomlig med tanke på att han fortfarande är 

involverad i skapande aktivitet även på detta stadium av uppstigandet153. Däremot ansluter jag 

mig inte heller till Sheffield, White, Dominick och Hooper som ser i denna skapande aktivitet 

en strävan till sann dygd och eventuellt dess förmedlande till andra som slutmålet för den 

filosofiska Eros154. Enligt mig är det slutgiltiga syftet för besinningen befrielsen av begäret och 

visionen av det sköna självt, dygden däremot ser jag snarare som ett resultat av dessa två än 

som ett mål i sig självt.155 

Ett annat perspektiv i tolkningen av besinningen som har skapat en livlig debatt har inriktat 

sig på dess konsekvenser på erotikens område. De två huvudpersonerna i debatten är Gregory 

Vlastos och Martha Nussbaum. De ser i besinningen av begäret exkluderandet av all kärlek till 

                                                           
148 Ibid, s.194. 
149 Ibid, s.193. 
150 Krüger, s.187. 
151 Ibid, s.3ff. 
152 Obdrzalek, s.433. 
153 Platon, Gästabudet, s.195.   
154 Jfr Sheffield, s.133ff, White s.378, Dominick, s.559ff och Hooper, s.549ff. 
155 Efter att ha redogjort för de olika stadierna i begärets uppstigande, beskriver Platon visionen av det sköna självt 

som ”det för vars skull han [filosofen] har utstått alla de tidigare mödorna”, Platon, Gästabudet, s.194. Av detta 

drar jag slutsatsen att det sköna är målet för uppstigandet. På nästa sida fortsätter Platon med att det är i betraktande 

av det sköna som filosofen kan alstra sann dygd. Ibid, s.195. Detta tolkar jag som att alstrandet av dygden är en 

konsekvens av filosofens kontemplation av det sköna och inte det primära målet med uppstigandet. 
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en unik individ.156 Enligt Vlastos har besinningen för syfte att ersätta den sexuella driften och 

tillfredsställelsen med en abstrakt kärlek för idéer.157 Både Vlatos och Nussbaum anser att 

kärleken inte är inriktad mot sitt objekt för dess egen skull.158  Nussbaum menar till och med 

att Platon går så långt som att mörda kärleken.159 Warner uppmärksammar också denna konflikt 

mellan den platonska, den kristna och den romantiska uppfattningen om kärleken, men 

samtidigt noterar att det är viktigt vid uttolkningen av dialogerna att ta hänsyn till faktumet att 

det för Platon inte handlar om en kristen altruistisk kärlek utan om ett begär som står närmare 

den fysiska åtrån.160 I den här debatten argumenterar Sheffield mot Vlastos och Nussbaum. Hon 

anser att den platonska eros inte exkluderar kärlek till en annan individ och att denna kärlek 

uttrycks som en omtanke för den andres själ.161  

Ett annat sätt att formulera besinningens negativa påverkan på begäret presenteras av Peter 

Trawny som istället för att kontrastera det platonska begäret mot den romantiska kärleken 

ställer det i motsats till det tragiska begäret. Som resultat av denna jämförelse ser Trawny i det 

platonska begäret undertryckandet av allt det kaotiska och våldsamma i erfarenheten av att bli 

drabbad av en stark fysisk åtrå för en annan person.162 

Det finns också uttolkare som intar mer moderata positioner i denna fråga. Cornford som i 

kontexten av Gästabudet betraktar den platonska eros som ett sublimerat begär som uteslutande 

inriktar sig till det sköna självt, anser däremot att i Republiken, där det görs en liknande 

indelning av själens drivkrafter som i Faidros, det filosofiska begäret inte undertrycker de andra 

begären och deras tillfredsställelse under villkoret att detta görs på ett ordnat och balanserat sätt 

som leder till utvecklandet av dygd.163 Ferrari försvarar också en liknande position som jag 

redogjorde för i förra avsnittet. Enligt honom uttrycker sig besinningen i integrationen av alla 

begär under förnuftets ledning vilket inte utesluter kärleken till en annan person utan, tvärtom, 

den älskade respekteras och uppskattas för sin insats i det gemensamma strävandet i att närma 

sig det gudomliga.164 

Ett perspektiv i denna fråga som kastar ett visst ljus över orsaken till oförenligheten mellan 

å ena sidan den platonska eros och å andra sidan den kristna altruistiska kärleken och den 

romantiska kärleken går att hitta i Michel Foucaults Sexualitetens historia. Foucault sätter den 

platonska eros i dess sammanhang genom att kontrastera den mot den vanligt förekommande 

under antiken sexuella praxis som inkluderade ojämnställda relationer mellan unga pojkar och 

äldre män i vilka de äldre männen väntades fungera som mentorer för de yngre pojkarna i utbyte 

mot sexuellt umgänge. I motsats till Vlastos och Nussbaum påpekar Foucault att i kontrast till 

den vanliga praxis är det just i den platonska relationen som den älskade kunde betraktas som 

ett subjekt med eget värde. Enligt honom är det i den platonska relationen mellan älskare och 

älskad som symmetri och ömsesidighet uppstår i och med att kärleksobjektet för båda parter 

blir sanningen. Att kärleksobjektet förskjuts och blir gemensamt för både älskare och älskad 

leder å sin sida till att den älskade kan i ljuset av sin strävan efter sanningen betraktas som ett 

aktivt subjekt istället för som passiv objekt för tillfredsställelse. Foucault understryker dock att 

det finns en annan sida av den platonska kärleken som handlar om askes och renandet av begäret 

som enbart ska rikta sig mot varat.165 

                                                           
156 Nussbaum, Love and the Individual: Romantic Rightness and Platonic Aspiration, s.260, Vlastos, s.28ff. 
157 Vlastos, s.22f. 
158 Ibid. s.28ff; Nussbaum The Ascent of Love: Plato, Spinoza, Proust, s.947.  
159 Nussbaum, The Ascent of Love: Plato, Spinoza, Proust, s.947. 
160 Martin Warner, “Love, Self and Plato’s Symposium”, The Philosophical Quarterly 29:329-339, 1979, s.330. 
161 Sheffield, s.164ff. 
162 Trawny, s.25ff. 
163 Cornford, s.78f. och s.70. 
164 Ferrari, s.174, s.193. 
165 Foucault, s.216ff. 
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Min position i fråga om besinningens betydelse för Platon är att dess viktigaste syfte är att 

genom utvidgande av begäret uppnå en genomskinlighet hos det som innebär att älskaren blir 

medveten om dess vidd och möjligheterna som finns för det. I denna process befrias begäret 

från sin inskränkthet och detta leder till att älskarens horisont vidgas.166 Det finns inget i texten 

som däremot pekar mot att denna horisont skulle begränsas igen och koncentreras i bara ett – 

det sköna självt, även om det sköna självt är visserligen det riktiga kärleksobjektet. 

Medvetandegörandet av begäret har snarare egenskapen av att kunna främja en bredare vy i 

vilken älskaren kan uppskatta och älska kärleken i allt det sköna. Detta finner indirekt stöd 

genom Sokrates beteende i kontexten av hela dialogen – filosofen själv är den som framstår 

som den flörtigaste av alla gäster och också den som vet att uppskatta vackra pojkars skönhet 

bäst. Jag håller dock med de flesta uttolkare om att det finns en asketisk aspekt i den platonska 

Eros. Utvidgandet och reflekterandet av begäret kräver en viss försakelse av den omedelbara 

tillfredsställelsen och av dialogerna att döma gäller denna inställning till det sexuella umgänget 

inte bara som en gångs företeelse för att säkra en reflekterande hållning utan även för filosofens 

vidare liv. Denna regel verkar däremot inte vara särskilt hård med tanke på den förlåtande 

attityden mot de älskare som nämns i dialogen Faidros som har valt att leva ärans liv.167 Till 

skillnad från uttolkare som Vlastos och Nussbaum däremot anser jag inte att den platonska 

kärleken är en kärlek till abstrakta former. I denna fråga ställer jag mig bakom Krügers 

uppfattning om att mötet med det sköna är ett personligt möte och att det sköna självt erfars av 

älskaren på ett högst konkret sätt.168 Jag tycker att denna uppfattning finner stöd i det 

passionerade sättet på vilket filosofens kärlek beskrivs i dialogerna. Däremot kan jag inte finna 

stöd för de religiösa ramarna inom vilka Krüger tolkar detta möte med det sköna självt169. 

Behovet av besinning är dock inte inom sammanhanget för den platonska filosofin ett uttryck 

för en inskränkt och världsfrånvänd hållning utan det har sina egna grunder. Eftersom filosofin 

formuleras som en erotisk verksamhet krävs en avgränsning, ett särskiljande från den vanliga 

erotiken. Därför är från denna filosofins synvinkel kravet på besinning som sättet på vilket 

denna avgränsning kan uppnås berättigat. För att bli filosofiskt kräver begäret en viss 

modifikation och inte bara det utan också diversifiering och differentiering som leder till en 

utvidgad medvetenhet kring älskaren själv, hans begär och den älskade. Eller uttryckt på ett 

annat sätt: för att förstå föremålet för sitt begär, måste älskaren först förstå sig själv. På vilket 

sätt besinningen påverkar den vanliga erotiken och om sådan påverkan är något bra och 

önskvärt är en annan fråga. Utifrån de olika tolkningarna och kritiken som har riktats mot Platon 

på detta område kan man sluta sig till att svaret på frågan om önskvärdhet beror helt och hållet 

ur vilken position och utifrån vilket kärleksideal kritiken riktas, till exempel om man tänker sig 

det tragiska eller det romantiska som det erotiskas högsta uttryck. Det som jag anser dock är 

viktigast att ha i åtanke när det gäller besinningens roll i den platonska erotiken är dess befriande 

syfte, ett syfte som möjliggör att det erotiska begäret blir till den bärande kraften för filosofin - 

bara ett upplyst begär, som leder till utökad självmedvetenhet kan vägleda det filosofiska 

sökandet.  

 

Sammanfattning  

 
Denna uppsats syfte var att presentera en tolkning av Eros och dess demoniska aspekt i Platons 

dialoger Gästabudet och Faidros samt att undersöka på vilket sätt det filosofiska sökandet 

formuleras som en erotisk strävan. 
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I kapitel I diskuterade jag Eros som strävan. Jag visade att Eros i dialogen Gästabudet 

uppträder som är ett förenande element som förbinder människor och gudar. Att vara ett 

förenande element är något som finns inskrivet i Eros själva väsen som Platon definierar som 

att vara en demon. Att förbinda människor och gudar är dock inte Eros slutmål. Föreningen 

mellan människor och gudar har till syfte att förbinda människan till ett tredje element och detta 

är varat.  

I min analys visade jag också att samma system av förbindelser framträder i dialogen 

Faidros: det mänskliga sammanförs med det gudomliga i den mänskliga själen vars väsen är en 

blandning av dessa två. Samhörigheten med gudarna uttrycks i dialogen också genom att 

Sokrates i en mytisk berättelse bestämmer människans ursprungliga uppehållsort i närheten av 

gudarna där människan kunde skåda varat. Förbindelsen mellan det gudomliga och det 

mänskliga visar sig därför även i denna dialog vara nödvändig för att sammanföra människan 

och varat. Eftersom varat, som för Platon är det sanna, uppenbarar sig för filosofen som något 

skönt tilldrar sig det filosofiska sökandet som en erotisk strävan. 

Tolkningen av Eros som en strävan till varat sammanfaller med Heideggers definition av 

den platonska Eros i The Essence of Truth. I samma verk visar Heidegger att i det erotiska mötet 

växer fram en viss självförståelse hos den strävande individen som förstår sig själv utifrån sin 

strävan och i förhållande till det eftersträvade.170 Efter att ha tillämpat denna tolkningsmodell 

på dialogerna som undersöks i denna uppsats visade jag att i deras kontext förstår filosofen sig 

själv som en älskare, det eftersträvade som en älskad och det filosofiska sökandet som en erotisk 

strävan.  

Filosofin som nu förstår sig själv som en erotisk verksamhet tänks i termer av närmande. 

Eftersom det vars närhet eftersträvas formuleras som radikalt annorlunda än älskaren, sker 

närmandet indirekt: i dialogen Faidros – genom erinring och i Gästabudet genom skapande i 

det sköna. Jag har analyserat erinringen som en gradvis process genom vilken själen erinrar sig 

varat genom att se påminnelser om dess skönhet i den älskades skönhet. Jag har argumenterat 

att skapandet i det sköna har för syfte att föra människan närmare det gudomliga genom att på 

ett mänskligt sätt efterlikna gudarnas odödlighet. Tolkningen att skapandet i det sköna syftar 

till en mänsklig odödlighet stöds också av White och Renquist.171 Jag har vidare argumenterat 

att skapandet i det sköna låter påvisas en särskild demonisk tid i vilken den filosofiska 

verksamheten tilldrar sig. Denna tid uppenbarar sig som ett ständigt slut och påbörjande, något 

som reflekteras också i myten om Eros födelse i vilken hans natur bestäms som både dödlig och 

odödlig och hans sätt att vara beskrivs som ständigt döende och återfödelse. Avslutningsvis drar 

jag slutsatsen att filosofin tilldrar sig i denna demoniska tid som ett efterlämnande och 

ihågkommande av människans skapelser vilka ständigt tas om på nytt inom en nuvarande 

tradition. 

I kapitel II vände jag på perspektivet och istället för att koncentrera mig på Eros från den 

strävande individens synvinkel, sökte jag förstå den platonska Eros som en demonisk 

tilldragning utgående från det eftersträvades håll. Det första steget i denna förståelse var att visa 

att Eros kan tolkas som en främmande makt utifrån dess definition som en gudomlig gåva och 

besatthet i dialogen Faidros. Denna interpretation skiljer sig från tidigare forskning som 

exempelvis Peter Trawnys172 och Gerhard Krügers173 tolkningar om Eros som internaliserad 

erfarenhet. Jag argumenterade att Eros framträdelse som något främmande låter ett invecklat 

samspel mellan främmande och eget påvisas i det erotiska mötet mellan strävande och 

eftersträvat. I analysen av detta avsnitt använde jag Hans Ruins tolkning av Herakleitos 

fragment ”människans egenart är hennes demon” och av interpretationen Ruin gör av 
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171 White, s.373ff; Renquist, s.63ff. 
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Heideggers tolkning av samma fragment.174 Jag hävdade att samspelet mellan främmande och 

eget i den platonska erotiken i likhet med Herakleitos fragment visar på en ursprunglig öppenhet 

inför det främmande men samtidigt till skillnad från detta fragment också på en radikal splittring 

mellan främmande och eget vilket skapar ett kraftfält mellan dessa två där demonen Eros råder.  

För att förklara hur det främmande inverkar på älskaren införde jag begreppet tilldragning. 

Jag visade att tilldragningen låter påvisas en tvåfaldig struktur hos det erotiska begäret: begäret 

väcks först av det tilldragande hos den älskade och älskaren svarar på denna tilldragning med 

sin erotiska strävan. Det tilldragande hos den älskade är skönheten. Denna skönhet uppenbarar 

sig för älskaren i första hand hos de sköna tingen i denna värld, dess ursprungliga källa är dock 

varat. Jag argumenterade i linje med John Sallis och Martin Heidegger175 att varat uppenbarar 

sig för filosofen som det sköna och som utseende. Grundat på detta visade jag att Platons 

formulerande av filosofin som erotik är en viktig dock förbisedd faktor för dess särskilda 

inriktning mot skönheten och utseendet. 

I kapitel III tog jag upp besinningen som den nödvändiga förutsättningen för början på ett 

filosofiskt liv. Jag diskuterade de två vägarna för besinning som förekom i dialogerna. Jag 

argumenterade för att besinningen i Faidros tog form av ett uppskjutande av begärets 

tillfredsställelse och i Gästabudet som en utvidgning av begäret. I båda fallen är besinningens 

syfte en frigörelse och tillförsäkrandet av en reflekterande hållning kring begäret och det 

begärda som möjliggör att det erotiska blir den drivande kraften för filosofin.  

För dialogen Faidros har jag visat att besinningen initialt har hör syfte att väcka känslorna 

av vördnad och fruktan för att hindra det omedelbara fysiska tillfredsställelsen av begäret och 

urskilja det gudomliga hos älskarens skönhet. Det slutgiltiga målet med detta är att befria 

begäret från dess inskränkthet till det sexuella som ger själen möjlighet att erinra sig det som 

den en gång såg när den följde gudarna och att börja reflektera över sitt begär och den älskades 

skönhet. Jag stödde Ferraris position att ett syfte med besinningen är att skapa utrymme för 

reflektion och integration av de olika begären som kännetecknar den mänskliga själen176, men 

till skillnad från honom underströk jag känslornas och inte förnuftets ledande roll under 

kampscenerna mellan de tre själskrafterna.  

När det gäller dialogen Gästabudet står min tolkning av besinningen som en utvidgande av 

begäret i linje med Gerhard Krügers177 interpretation av besinningens syfte som utvidgande av 

älskarens överblick över det sköna och Obdrzaleks178 utläggning av uppstigandets mål som 

vidgande av älskarens perspektiv. Däremot går min tolkning emot Obdrzaleks179 och 

Sheffields180 beskrivning av uppstigandet som en tvåfaldig process av generalisering och 

abstraktion. När det gäller den omdiskuterade frågan om den filosofiska kärleken exkluderar 

kärleken till en annan person, anser jag till skillnad från Vlastos och Nussbaum181 och i likhet 

med Sheffield, Cornford, Ferrari och Foucault182, att kärleken till en annan person inte utesluts 

från filosofens liv. Däremot menar jag i likhet med de flesta uttolkarna att det hos den platonska 

Eros finns en tendens till asketism. Samtidigt vittnar acceptansen som uttrycks i Faidros av 

älskarna som väljer ett ärofyllt liv på att den asketiska hållningen som förespråkas inte är så 

strikt. Angående Vlastos och Nussbaums183 kritik om att den platonska Eros är en kärlek till 
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abstrakta idéer stödjer jag Krügers184 position om att den sköna självt uppfattas av älskaren på 

ett högst personligt sätt, men jag tar avstånd från hans religiösa tolkning av det sköna och det 

erotiska mötet med det. Slutligen argumenterade jag för att utifrån den platonska filosofins 

perspektiv är kravet för besinning berättigat för att kunna särskilja den filosofiska eros från den 

vanliga erotiken och för att försäkra oberoendet och medvetenheten hos begäret som kan göra 

det till en drivkraft för det filosofiska sökandet. 

Avslutningsvis har denna uppsats visat att Eros såsom den beskrivs i dialogerna Faidros och 

Gästabudet är ett komplext fenomen som förenar det egna med det främmande på ett 

mångtydigt sätt: något som för Platon gör Eros till drivkraften för det filosofiska sökandet.  
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