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1. Inledning 

 

1.1 Presentation av ämne 

Diogenes Laertius skrev i "De berömda filosofernas liv" att Platon brukade författa tragedier innan han 

mötte Sokrates varpå han brände sina verk för att följa honom och hänge sig åt filosofin.1 Väl känt idag 

är att Platon bannlyser poesin från sin ideala stat och är en förespråkare av logos, det förnuftiga och logiska 

talet, vilket gör att det ter sig märkligt att Platon valde att ge uttryck för sin filosofi genom fiktiva 

filosofiska dialoger. Hans skrifter är dessutom fulla av metaforer, målande beskrivningar, referenser till 

kända diktare och användning av myter - och den mimetiska natur som han tillskriver poesin finner han 

även i människans och än mer specifikt även filosofens väsen. Ska vi verkligen förstå bok 10 i Staten som 

en bannlysning av poesin i egenskap av att den är mimetisk och på så vis även en del av den mänskliga 

naturen själv? Möjligen om vi läser honom bokstavligt. Men istället för att åtnjuta en bekvämt bokstavlig 

tolkning av hela hans filosofi bör vi utforska Platon såsom en poet i egen rätt och hur mimesis, ett begrepp 

om imitation, bildskapande och efterbildning som myntades innan Platons tid och som återkommer på 

olika sätt i flera av hans dialoger, kan hjälpa oss att förstå den tydliga motstridigheten i att han talar om 

en bannlysning av poesin samtidigt som han själv ger uttryck för sin filosofi genom dialog och poetiska 

bilder. Hur kan vi förstå hans filosofi när vi erkänner att han är poet? 

 

1.2 Frågeställning och syfte 

Syftet i denna uppsats är att utforska Platon såsom filosof och poet med utgångspunkt i Staten. Detta verk 

är en samling dialoger som visar på en tydligt ambivalent inställning till poesin. Som komplement till 

läsningen av detta verk kommer även Kratylos, Faidros och Faidon ägnas uppmärksamhet eftersom de 

tar upp samma frågor som Staten på andra sätt. Uppsatsen kommer att utgå från mimesisbegreppet och 

argumentera för att Platon inte bara är möjlig att läsas som poet utan även bör läsas som poet i utforskandet 

av hans filosofi. Denna inställning genererar mångfacetterade tolkningar som inte underminerar Platons 

filosofiska tänkande utan visar snarare på många idéer och tankar som ligger djupt mellan raderna i hans 

verk. Det problem hos Platon som här tagits fasta på och kommer belysas berör en tanke om filosofins 

otillräcklighet, att det filosofiska livet inte räcker till för ett lyckligt och dugligt liv. Detta är ett problem 

                                                 
1Denna historia om Platons liv är värdelös i den mening att det likväl kan vara ett påhitt från någon som slogs av dialogernas 

dramatiska kvalitéer. Men det berättar också att det var vanligt att poeten utforskade moraliska och politiska frågor i Atens 

tragedier - vilket kan ha lett Platon till att välja just dialogen som uttryck för hans filosofi. Om inte annat säger det oss att 

Platon tidigt uppfattades som mer än filosof. Kraut, Richard (red.), The Cambridge companion to Plato, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1992, s. 74 



 

 

som tar sig uttryck i en kritik av poesins anspråk på kunskap och den otillräcklighet som betingar poesi, 

filosofi och även människan själv – vilket är mimesis. Syftet är inte att komma med svar på eller en slutsats 

till de frågor som uppsatsen ställer under läsningens gång utan att visa på nödvändigheten av att läsa 

Platon som en poet för att förstå hans filosofi.  

 

1.3 Teori och metod 

Uppsatsen skall alltså visa på några av de tolkningar som möjliggörs med antagandet att Platon är poet 

genom att utgå från en analys av mimesisbegreppet och dess funktion i hans tänkande. Mimesis lämpar 

sig till denna undersökning då mimesis ligger till grund för både det poetiska och det filosofiska uttrycket 

(medierandet) och det är just denna mimetiska natur hos poesin som motiverar den bannlysning som 

Platon låter Sokrates förespråka i Staten. Just eftersom det är ett dynamiskt begrepp med flera betydelser 

och användningar hos Platon som inte går att definiera med en enkel sats kommer den första delen av 

analysen att ägnas just till att vrida och vända på mimesisbegreppet och sedan fortsätta som en röd tråd 

genom arbetet för att förstå relationen mellan filosofi och poesi i Platons filosofi och hans val att ge uttryck 

för den. Alla frågor kommer att ha sin utgångspunkt i Staten och sekundärlitteraturen kommer att läsas 

jämsides denna dialog för att undersöka vilka tolkningar, svar och ytterligare frågor som genereras i min 

läsning av Platon som filosof och poet. Att läsa Platon som poet innebär för min metod att jag väljer att 

läsa hans filosofiska argument bokstavligt men också läsa in vad han menar mellan raderna bland dessa 

argument, det som inte kommer till uttryck i den bokstavliga läsningen. Om vi betraktade Platons dialoger 

som litterära verk, hur skulle vi förstå dem då? Metoden är främst inspirerad av Catherine Zuckerts arbete 

i Plato’s Philosophers. Jag kommer inte att anta att dialogerna bör eller är menade att läsas i en specifik 

kronologisk eller dramatisk ordning, om en dialog skrevs eller utspelar sig innan eller efter en annan 

kommer här inte att vara utav vikt i mina argument. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Platonforskningen tycks oändlig, men utforskandet av Platon som poet är mer begränsat.2 Mark Anderson 

menar att den akademiska forskningen om Platons estetiska sida började hos Schleiermacher och 

romantikerna.3 Senare Platonforskare inom både estetik och filosofi menar att för lite forskning har gjorts 

för att besvara frågan hur Platon som skriver så poetiskt kunde ha en generellt negativ inställning till poesi. 

Utbudet är alldeles för skralt, mycket lite utrymme inom forskningen har ägnats åt denna tydliga 

                                                 
2 Longinos såg Platons poetiska drag i Om det sublima (13.3-4) och Diogenes Laertius berättelse om Platons uppbrända 

tragedier, sann eller ej, säger oss att Platons poetiska tendenser inte gick obemärkta av hans samtida. 
3 Mark Anderson, Plato and Nietzsche: their philosophical art, Bloomsbury, London, 2014, s. 14-15 



 

 

spänning.4 Efter Gadamer har många forskare som exempelvis Martha Craven Nussbaum, Alexander 

Nehamas, Julia Annas, Paul Woodruff, Julius Moravcsik, Jackson P. Herschbell, Stephen Halliwell, 

Catherine Zuckert och Raphael Foshay lyft fram Platons poetiska sida och gett den mer utrymme i 

forskningen.5 Det är svårt att utmärka centrala verk inom detta område då Platons poesi rör vid både 

forskningen om filosofen Platon och frågan om var gränsen går mellan filosofi och poesi/litteratur. De 

som behandlar hans filosofi utgår inte från att han är poet men berör gärna han poetiska tendenser och de 

forskare som ägnar sig åt att särskilja och definiera vad filosofi respektive litteratur är har ägnat mycket 

lite plats åt Platon. De verk som används här ger alla en mycket sympatisk bild av Platon och erkänner 

honom en stor kännedom och kärlek till konsterna, men han betraktas fortfarande i grunden som allra 

främst en filosof. 

 

1.5 Disposition 

Undersökningens första del kommer att tillägnas mimesis och utgångspunkten för förståelsen av 

begreppet i 2.1.1 kommer att ta sin grund i Stephen Halliwells The Aesthetics of Mimesis. Stor vikt 

kommer att läggas vid omöjligheten att inte kunna välja ett oproblematiskt mimetiskt uttryck för filosofin 

och poesin. Genom talet, det skrivna språket, bilden – är människan (för att använda ett begrepp Platon 

själv inte använde) alltid medierad till den grad att kroppen själv är ett dekorerat medium och upphovet 

till tolkning – alltid kan människan bli förstådd eller missförstådd, en upplevelse går inte att adekvat 

uttryckliggöra. I 2.1.2 kommer jag beröra Platons skilda inställningar till konsten i olika dialoger och 

spänningen i hans skrivande i syfte att förbereda inför diskussionen av bannlysningen i 2.2.2. Den främsta 

hjälpen kommer jag åter att få från Halliwell samt Julia Annas, Alexander Nahamas, Martha Craven 

Nussbaum, Julian Moravcsik och Paul Woodruff. Alla utom Halliwell medverkar i samlingsvolymen 

Plato on beauty, wisdom and the arts. I 2.1.3 kommer dialogen som mimetiskt uttryck att uppmärksammas 

och undersökas med hjälp av Catherine Zuckerts Plato’s Philosophers samt Jackson P. Herschbells 

”Reflections on the Orality and Literacy of Plato’s Dialogues”. Varför använde Platon sig av dialogen och 

vilken roll spelar den i vår tolkning av hans filosofi och poesi?  

I den andra delen av undersökningen diskuteras vad det filosofiska livet är hos Platon och i ljuset av 

den tidigare undersökningen om mimesis frågas här; vad är det filosofiska livet? Hur tar det sig uttryck i 

Staten och i andra skrifter? Hur bör vi förstå Staten som skriven av en poet? Dessa frågor i 2.2.1 kommer 

                                                 
4År 1979 hölls en interdisciplinär konferens i Kalifornien om Platons teorier om konst och skönhet och i introduktionen till 

utgåvan av de sammanställda essäerna påpekar utgivarna Moravcsik och Temko detta. Moravcsik, Julius M. E. & Temko, 

Philip (red.), Plato on beauty, wisdom, and the arts, Rowman and Allanheld, Totowa, N.J., 1982 
5 Gadamer utvecklade sin hermeneutik delvis som svar till Schleiermacher och har ägnat sig åt forskning om Platon som en 

filosof med många poetiska kvalitéer och läste Staten som ett litterärt verk 



 

 

främst att utforskas med hjälp av Nussbaums ”`This story isn’t true´: Poetry, goodness, and understanding 

in Plato’s Phaedrus” från Plato on beauty, wisdom and the arts. I 2.2.2 kommer bannlysningen av 

konsterna i bok 10 av Staten och hur vi bör läsa Staten som ett filosofiskt men också litterärt verk att 

diskuteras främst med hjälp av Raphael Foshays "Mimesis in the Republic: Dialectic and Poetics" och 

Mimesis av Matthew Potolsky. Bannlysningen kommer att problematiseras och dessa tänkare visar på att 

det finns fler givande tolkningar av att inte läsa Platon bokstavligt. Slutligen i 2.2.3 måste vi ställa oss den 

fråga som summerar Platons ambivalenta förhållande till konsterna: varför räcker det filosofiska livet inte 

till? Vilka konsekvenser får filosofins betingelse av mimesis? Denna fråga kommer även att figurera som 

en röd tråd i hela uppsatsen. 



 

 

2. Undersökning 

2.1 Mimesis 

2.1.1 Vad är mimesis? 

 

[I] så fall kan efterbildningen gå över i verklighet. Du har väl märkt att om man börjar efterbilda 

något i unga år så blir det till vana och natur i kropp, röst och tanke?6 

 

För att läsa och förstå Platons kritik av poeterna måste hans uttolkare först göra sig medveten om att 

kritiken kommer från en kännare av och med en djup uppskattning för konsterna, argumenterar Stephen 

Halliwell.7 I Staten konstaterar Platon att poeterna och bildkonstnärerna måste förvisas av moraliska skäl, 

för sanningens skull; de är till sin natur lögnaktiga och inte förrän de lyckas övertyga filosofin som just 

förvisat dem om deras nytta har de ingen plats i staten.8 I undersökningen, som sträcker sig över många 

dialoger utöver Staten, har Platon utforskat flertalet aspekter av mimesis som sammantaget säger oss att 

begreppet syftar till mer än blott att efterbilda, en efterbildning, som begreppet oftast översätts till av Jan 

Stolpe. Mimesis är efterbildandet av ett verkligt ting eller en idé inom bildkonsten9, rapsodens återgivning 

av diktarens verk och skådespelarens framförande av en karaktär10, publikens igenkänning i tragedin och 

läsarens identifikation med de skrivna karaktärerna11 - för att nämna ett par företeelser som beskrivs som 

mimetiska. Det finns ingen enhetlig förståelse av mimesis hos Platon och det är därför en svår uppgift att 

ge begreppet en omfattande och enkel översättning på svenska såväl som engelska. Denna 

svåröversättlighet möjliggör dock flera tolkningar av Platons skrifter med hänsyn till både hans filosofi 

och poesi beroende på vilken aspekt av mimesis som tas till vara på. 

Halliwell väljer att betona Kritias för att inleda sin förståelse av begreppet och han citerar; ”allt vad vi 

säger allesammans är med nödvändighet imitationer och bilder” (Kritias 107b)12. Alltmedan det är ett 

talande citat som säger oss att Platon hade mer än en uppfattning om mimesis är det karaktären Kritias, 

                                                 
6 Platon, Skrifter. Bok 3, Staten, Atlantis, Stockholm, 2003, 395c-d 
7 Stephen Halliwell, The aesthetics of mimesis : ancient texts & modern problems (Princeton University Press, Princeton, 

N.J., 2002), s. 55 
8 Staten, 607a-608a, det bör noteras att detta är en preliminär tolkning av dessa stycken som kommer att vridas och vändas på 

i kommande kapitel om bannlysningen och hur vi bör läsa Staten. Här ser vi också att Platon medger en stor kärlek till 

konsten, men att kärlek inte är anledning nog till att låta den vara kvar 
9 Halliwell noterar att Platon i Kritias (430a-31d) medger att bildkonstnären kan efterbilda en idé om exempelvis 'en kvinna' i 

ett porträtt av en person som inte finns i mer än idén. Halliwell s. 45 
10 Dialogen Ion går ut på att undersöka om rapsoden har kunskap om diktarens verk och vad denna mimetiska akt för med sig 

för konsekvenser, se exv. Ion 534a 
11 Exv. Staten 395c-d, 400c-401d 
12 För jämförelse med engelskan: ”Everything we say must surely be mimesis and image-making”, s. 37 



 

 

inte Sokrates, som Platon låter yttra dessa ord i något som snarare liknar en monolog än en dialog.13 

Dessutom lägger Halliwell stor vikt vid att dialogen anses vara en av de sista som Platon någonsin skrev 

och därför skulle inneha karaktären av att vara bland hans sista och avgörande ord angående hans 

inställning till mimesis och konsterna.14 

Den del av Platons förståelse av mimesis som jag vill lyfta fram som komplement till läsningen av 

Staten återfinns i Kratylos, där lyckas inte Sokrates definiera språket som det ideala mediet för filosofisk 

sanning (436c-439e). Språket liknas vid ett redskap för namnsättaren (också kallad lagstiftaren) för att 

sätta ord på ting som alla ”är relaterade till sitt eget vara i enlighet med sin natur” (386e). Det finns en 

stabilitet i alla tings vara och Platon låter Sokrates vederlägga Protagoras åsikt om att tingen ter sig på 

olika sätt för olika människor. Vidare i dialogen konstaterar Sokrates att de olika språken inte är mer än 

utvärtes variationer i material som inte har någon som helst inverkan på de namn som tingen ges (390a), 

de olika orden i de olika språken har förmågan att i efterbildningen visa det som är. Men Sokrates är ändå 

inte helt övertygad: ”Jag tror att det kommer att verka löjligt att tingen blir tydliga genom att efterbildas 

med bokstäver och stavelser; ändå är det nödvändigt. Vi har ju ingenting bättre än detta” (425d). Detta 

sägs efter att Sokrates konstaterat att målaren och musikern inte är kapabla att benämna det som de 

efterbildar. Den första tesen som Sokrates yttrar för att identifiera det medium som bäst efterbildar tingens 

vara är: ”kroppen [har] fått ett medel att visa något, eftersom kroppen tycks efterbilda det den vill visa” 

(423a-b). Denna förkastar han sedan då detta skulle innebära att målaren och musikern kan efterbilda 

tingens vara. Det är just när Sokrates börjar betvivla ordens möjlighet till filosofisk sanning som 

manuskriptet i Kratylos delas upp i två olika versioner som inte är helt förenliga med fortsättningen på 

dialogen (437d).15 Det kan vara en tillfällighet att vi saknar det fullständiga manuset vid just denna punkt 

                                                 
13 Catherine H. Zuckert, Plato's philosophers: the coherence of the dialogues (University of Chicago Press, Chicago, 2009), 

s. 30. Catherine Zuckert menar att Platon har flertalet filosofer i sina dialoger men att Sokrates onekligen är den viktigaste av 

dem.  
14 Halliwell, s. 70. Halliwell utgår från att Kratylos (som diskuteras under) skrevs före Staten och att denna formulering av 

mimesis därför skulle bära mer vikt vid en läsning av Staten än om den hade skrivits senare. Även om det naturligtvis är 

tänkbart att Platon inte formulerade Staten som sitt första filosofiska verk kan det vara lika givande att läsa ett tidigt verk i 

ljuset av ett senare som det motsatta. Kanske är det mer givande att läsa specifikt Platon på detta sätt eftersom det inte råder 

konsensus i frågan om dialogernas kronologiska tillkomst och ger större möjligheter till nya okonventionella interpretationer. 

Eller gynnas vår läsning mer av att läsa dialogerna kronologiskt för att på så sätt få kännedom om hur Platons filosofiska 

tänkande tog form allt eftersom han blev äldre eller kan det vara mer lönsamt att läsa dem i en dramatisk ordning? Vissa 

forskare föreslår en kronologisk ordning där Kratylos ska ha skrivits lite innan eller runt samma tid som Staten och Kritias 

skulle ha skrivits mot slutet av Platons författarskap. Catherine Zuckert menar istället att vi bör förstå dialogerna efter den 

dramatiska ordning som de utspelar sig i, vilket skulle betyda att Lagarna, som enligt analyser med datorer är skriven allra 

sist, utspelar sig allra först. Staten skulle fortfarande befinna sig i mitten av läsningen, Kratylos skulle ligga mycket nära 

slutet och Kritias nästsist. Jag utgår inte från att Platon skulle ha en tilltänkt ordning eller att denna läsning skulle vara av 

större eller mindre vikt baserat på om Kratylos skrevs eller är tänkt att läsas före eller efter Staten. Zuckert, s. 2-3, 8-9. Se 

exempel s. 31 för Zuckerts datering av Lagarna. Kraut, Richard, "Plato", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 

2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), Tillgänglig på http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/plato/. Hämtad 15/12-

15. 
15 Se Platon, Skrifter. Bok 2, Menon ; Protagoras ; Lysis ; Charmides ; Ion ; Menexenos ; Euthydemos ; Faidros ; Kratylos, 

Atlantis, Stockholm, 2001 s. 458, not 135 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/plato/


 

 

i dialogen eller så kan det möjligen visa på en kris i Platons tänkande och att han kanske inte kunde foga 

ihop samtalet på ett tillfredsställande sätt. Sokrates misslyckande mynnar slutligen ut i en idé om att alla 

ting ”rör sig och flyter” och han frågar ”[h]ur kan det som aldrig är på samma sätt – hur kan det vara 

något?” (439e). Redan innan detta har han konstaterat att han skulle bli förvånad om orden ”ens står i 

samklang med varandra” (436d-e). Dialogen går sedan mot sitt slut och han lämnar ingen mer plats till 

målaren eller musikern och den första tesen för mänskligt efterbildande av tingens vara är fortfarande den 

bästa de kommit fram till (423a-b). Halliwell menar att skillnad görs på två olika typer av mimesis i denna 

dialog: den som återfinns hos de musiska och de bildliga konsterna som berör det som kan förnimmas i 

världen, den låter konsterna visa världen, och den typ av mimesis som är en del av språkets 

”namnfunktion/benämnande” som ger människan tingens vara, vad det är i sig vilket är dess filosofiska 

sanning. Sokrates misslyckande att argumentera för språket som ett medium för filosofisk sanning är ett 

tydligt exempel på hur dynamisk en läsning av Platon är, menar Halliwell. Många dialoger består likt 

Kratylos av långa utredningar om ett begrepp eller koncept och slutar ofta med att Sokrates inte kommer 

fram till vad det är.16 Kratylos är av stort intresse här just för att Platons läsare ställs inför frågan om det 

överhuvudtaget är möjligt att gå genom orden till själva saken vilket är Platons metod för att uppnå 

filosofisk förståelse. Martha Craven Nussbaum menar att den filosofiska sanningen som filosofen ämnar 

uppnå i Staten är en icke-antropocentrisk förståelse av världen, en absolut förståelse som är fullkomligt 

möjlig att uppnå till skillnad från i Kratylos där Sokrates inte ens kan identifiera vilket medium filosofisk 

sanning yttrar sig i. I Faidros karaktäriseras både filosofen och diktaren av en sorts ”mania” som drivs av 

ett erotiskt begär. Till skillnad från Staten behandlas både människans natur och frågan om hur det går att 

avgöra om en människa besitter kunskap om någonting som oerhört komplext.17 Hur kan filosofin, 

eftersom den liknas med poesin i andra dialoger som exempelvis Faidros, rättfärdigas gentemot poesin i 

Staten? 

I Staten kommer Sokrates fram till att den bästa staten ska ha människor som riktar in sig på att göra 

en sak, inga ”blandningar” av yrken eller annan mångfaldighet får förekomma (397d-e). Vidare 

konstaterar han att det finns fem olika statsskick och att det därför måste finnas fem olika typer av 

människor som svarar mot dessa; den aristokratiska, den timokratiska, den oligarkiska, den demokratiska 

och den tyranniska (544d-545b). Det är svårt att tro att Platon i praktiken trodde att det bara fanns fem 

typer av människor som alla betedde sig och resonerade såsom de karaktärer Sokrates målar fram, vi 

behöver bara se till hans eget skrivande att det finns fler än fem personligheter hos karaktärerna i hans 

                                                 
16 Halliwell, s.45 not 21 
17 Martha Craven Nussbaum, “’This story isn’t true’: Poetry, goodness, and understanding in Plato’s Phaedrus”  i Plato on 

Beauty, wisdom and the arts, s. 80. Platon själv och bland annat Halliwell och Nussbaum blandar begreppen kunskap, 

filosofisk förståelse och sanning ty vägen till kunskap är genom filosofi. 



 

 

dialoger. Ändå skriver han att den stat som är bäst inrättad ”liknar en enda människa” (462c) ty lika 

framkallar lika (425c) och Sokrates och diskussionens deltagare är även överens om att rättrådighet, den 

största dygden, är att sköta sig själv (433b). Den människa som bor i Platons stat, oavsett klass, är på 

många vis inte människa. Jan Stolpe menar att Staten inte kan vara tänkt att inrättas i verkligheten delvis 

för att den är ”djupt motbjudande” på sina ställen18 och för att om inrättningen av den följdes bokstavligt 

skulle den bli rentutav ”kuslig”.19 Det återfinns ett starkt tema gällande enhet i den stat som Platon målar 

upp och kanske är det just detta koncept som ekar kusligt och omänskligt i ”staten som ligger i våra ord” 

(592a), ännu en fras som får oss att undra vad Platons egna tankar angående inrättandet av Staten verkligen 

var.  

Utifrån Kratylos går det att dra slutsatsen att vi inte kommer ifrån att människan själv i alla mänskliga 

aktiviteter och handlingar är medierad i sin kropp och i sitt tal – människan måste ha en form. Denna 

slutsats återfinns också jämsides temat om enhet i Staten, speciellt i bok 3, där Sokrates främst är 

intresserad av konstens användning inom uppfostran (377b). Efterbildning ”går över i verklighet” och 

frågan är hur berättelser ska användas för att individen ska formas till att passa in i den fiktiva stat som 

Platon ställer upp. Denna formning av människan från barn till vuxen kontrasteras mot hur guden är. 

Guden är orsak till allt som är gott, ljuger aldrig, förvandlar sig aldrig – helt omedierad, enhetlig och evig 

(380c-382e). Människan däremot kan vara det ondas orsak, kan ljuga och kan till sin natur inte undvika 

att förvandla sig i sin formning (uppväxt). Människan är form, är medium, och måste uttrycka sig 

mimetiskt. Frågar Platon oss här om människan därför måste ljuga? Om människan inte kan tala helt sant? 

Ett stort problem för Platon är den inverkan som mimesis har hos människan. Han antar att den poetiska 

berättelsen utmynnar i en oberäknelig effekt på sin publik, speciellt när det gäller barn, och att de inte ska 

få höra vadsomhelst (377b-378b). Det är därför han inleder ett stort censurprojekt av diktarnas verk i ett 

försök att kontrollera hur unga människor påverkas för att dessutom rikta dem mot det goda ty ”[s]ådana 

berättelser är på det hela taget lögn, fast det kan finnas något sant i dem också” (377a). Det som Halliwell 

kallar ”the principle of social specialization”, att varje människa i staten ska bli så duktig som möjligt på 

en sak (370, 374, 397d-e), åberopas som bevis för att ingen konstnär kan efterbilda flera saker på att bra 

sätt.20 Det är till och med så att den efterbildare som kommer till staten och visar sig kunna ”anta alla 

former och efterbilda allt” uppfattas som helig men avvisas ändå då det inte finns någon plats för en sådan 

person i deras stat (398a). Senare i bok 4 konstaterar Sokrates att eftersom rättrådighet är att sköta sitt eget 

och att orättrådighet måste vara dess motsats är orättrådighet att hänge sig åt mångsyssleri (434b-c). 

                                                 
18 Exempelvis resonemang 405c-407e ”Nej en person som inte kunde leva på ett normalt sätt ansåg han [läkaren] att han inte 

borde behandla, för det gagnade varken personen själv eller staten!” 
19 Staten, s. 15-16. Stolpe tillägger också att staten är omöjlig eftersom den ideala härskaren ska härska mot sin vilja, det ska 

inte finnas någon njutning i att styra. ”Vem har skådat en sådan härskare i levande livet?” s. 17 
20 Halliwell, s. 51 



 

 

Platon, föreslår Halliwell, menar att ”läsningen” av den dramatiska poesin är en form av dramatiskt 

skådespel.21 Detta betyder att både den som diktar och den som tar del av det redan diktade genomgår en 

psykologisk identifikation med karaktärerna vilket blir ett problem när det handlar om karaktärer som inte 

är moraliska. Varför blir vi så förförda av diktningen där diktaren försöker få oss att tro att hen är någon 

annan (393a-c, 397d)?22 Hur ska väktarna kunna känna igen dåliga beteenden utan att riskera att själva 

efterbilda dem (396a)? Hur kan den som diktar villigt efterbilda en oduglig person (396c-d)? Går det 

överhuvudtaget att censurera och kontrollera diktningens innehåll och form till den grad att den inte har 

en negativ inverkan på människan? Platon argumenterar i flertalet dialoger för att poesins brister beror på 

att de är gudomligt inspirerade.23 Det kan tyckas vara någonting positivt, men detta används för att 

underminera poesins möjligheter till kunskap. Poeter har inte kunskap om huruvida deras produkter är 

sanna eller hur de ens har tillverkat dem, men i Staten anses de inte ens inspirerade.24 De jämförs inte med 

filosofer utan med guden som producerar verkligheter emedan konstnären (poeter och målare) endast 

producerar sken.  

Vi kan sammanfatta att mimesis för Platon är något inadekvat, bristfälligt och otillräckligt som har en 

oklar psykologisk inverkan på människan och omöjliggör en ren förståelse och en ren kommunikation. 

Människan är därtill betingad av mimesis och har ingen möjlighet att bortse från detta faktum. 

 

2.1.2 Spänningen i Platons skrivande och hans olika inställningar till konsten 

 

[E]n stat blir aldrig lycklig förrän den målas upp av konstnärer som arbetar efter gudomlig modell25 

 

I detta kapitel kommer jag att belysa det jag kallar spänningen i Platon skrivande och visa på att han har 

flera olika inställningar till konsten i syfte att problematisera bannlysningen som kommer att diskuteras 

mer noggrant i 2.2.2. 

I bok 3 av Staten utforskas mimesis som ett undervisande verktyg (395c-d) och som ”nödvändig lögn”; 

även om Platon väljer att tillämpa censur på Homeros och andra diktares verk fyller konsten en funktion 

i staten.26 Det är till och med så att Sokrates kommer fram till att statens väktare ska ha en musisk och 

                                                 
21 Halliwell, s. 52. Halliwell påpekar att poesi i Platons tid utövades i teaterform inför publik, det förekom mycket 

högläsningar och även i den privata läsningen förekom det ofta att personen läste högt för sig själv. 
22 Zuckert noterar att Sokrates använder sig av detta indirekta tal som teknik i sina tal i Faidros, s. 303 
23 Bland annat Ion och Kratylos, 
24 Paul Woodruff, ”What could go wrong with inspiration? Why Plato’s poets fail”, i Plato on beauty wisdom and the arts, s. 

145. Paul Woodruff menar att poesin inte tillåts vara en techne, det grekiska ordet för en konst eller skicklighet. En utövare 

vars konst är en techne kan motivera varför hen har tillverkat sin produkt, men poeten kan inte ens det.  
25 Staten, 500e 
26 Staten, s. 13. Stolpe uppmärksammar att den utbildning som Platon ställer upp för statens väktare som ska styra och se 

efter den inte är avsevärt akademisk utan handlar snarare om en karaktärsfostran för att förvärva moraliska dygder. 



 

 

gymnastisk utbildning för att kunna styra såsom goda filosofer. Denna musiska utbildning går ut på att 

lyssna till berättelser som följer konceptet om enhet, orubbliga och rena naturer i berättelsens människor 

och gudar ska hjälpa filosoferna fostra den del av de själva som är mest lik formerna - det som är dygdigt 

i sig självt som formen för rättrådighet, mod, det goda, besinning med mera, detta ska väktarna försöka 

efterbilda och komma nära så gott som möjligt. Det är de styrandes uppgift att instruera diktarna om vad 

som får berättas och hur det ska berättas (392c) ty ”förståndet närs av goda berättelser” (441e-442a)27. 

Däremot i den tidigare nämnda bannlysningen i bok 10 får endast ”hymner till gudar och lovprisningar av 

dugliga män” förekomma i staten (607a), emellertid tycks diktarna och målarna i Faidros liksom i 

Gästabudet ha en skapande kraft som är starkt förknippad med positiva egenskaper och i slutet av 

Gästabudet28 tycks Platon vara den enda som uppfyller kraven för en sann författare av tragedi.29 En av 

Platons kanske mest talande bilder är den så kallade ”grottliknelsen” i bok 7 som utgör slutet av hans 

undersökning av filosofens uppgift i livet – att genom tänkandet självt vandra upp ur grottan, se 

verkligheten för det den är och sedan stiga ned i grottan igen för att hjälpa sina medmänniskor inse 

sanningen om vad verkligheten är. Att han valde att ställa upp en så pass målande bild för att förklara en 

viktig aktivitet som inte går till så i bokstavlig bemärkelse ter sig vid en första anblick tämligen 

oförklarligt. 

Dessa motstridiga avsnitt utgör en del av spänningen i Platons filosofi som härrör ur ett bokstavligt 

krav på en rationell och logisk inställning till verkligheten, en tanke om enhet och absolut filosofisk 

sanning, som återfinns i hans verk. Hans val att bruka sig av poetiska bilder, myter och dialogformen, 

oförenliga definitioner av konstnären och filosofen och slutligen också bannlysningen av poeterna är alla 

problematiska när de sätts i relation till tanken om enhet. Mimesis är inte förenligt med absolut enhet och 

logik i världen. I Julia Annas analys av argumenten gällande användning av poesi i bok 3 och 10 finner 

hon att de är motsägelsefulla och omöjliga att försona just för att Platon försöker trivialisera poesin i den 

senare boken genom att likna den med målning. Filosofer är som konstnärer30 och i bok 3 överväger Platon 

vilken sorts konst som ska få befinna sig i staten ty han är mycket osäker menar Annas.31 Samtalets 

deltagare bestämmer sig för att i staten utan ”två- och mångfaldiga män” endast tillåta den form av 

diktning som på ett ”rent och oblandat sätt efterbildar det goda” (396e-397d). Men till skillnad från tanken 

                                                 
27 Nussbaum, s. 108 
28 Gästabudet är iscensatt som en återberättelse i en återberättelse av en återberättelse: Apollodoros berättar för någon att 

Glaukon bad Apollodoros återberätta gästabudet som ägde rum hemma hos Agathon varpå Apollodoros berättar att han inte 

var där, men att Aristodemos berättat allt, inklusive Sokrates som återgav Diotimas tal. Alltså berättar Apollodoros om för 

någon att han berättade för Glaukon vad Aristodemos hade berättat för honom bland annat om vad Sokrates hade återberättat 

från Diotima. 
29 Hans-Georg Gadamer, Dialogue and dialectic: eight hermeneutical studies on Plato, Yale U.P., New Haven, 1980, s. 40 
30 Julia Annas, ”Plato on the triviality of literature” i Plato on beauty, wisdom and the arts, s. 5 not 17. Julia Annas noterar att 

filosofen liknas med konstnären i ett positivt ljus på vissa ställen i Staten, exv 420c, 472d, 500e 
31 Annas… s. 17 



 

 

om en konstnärlig filosof argumenterar Sokrates i bok 10 istället att poesin inte är rättfärdigad såsom 

aktivitet och inte kan argumentera för sitt eget syfte.32 Dessa har till skillnad från all annan diktning ett 

klart och tydligt syfte i staten. Hela argumentationen faller just i jämförelsen med bildkonsten, menar 

Annas, för filosofin och poesin använder sig båda av samma medium33 - hur kan han fördöma poesin när 

han själv använder metaforer, målande beskrivningar och myter i samma medium?34 

Alexander Nehamas menar att Platon såg poesin som den största av filosofins rivaler och att det bara 

är poesin som bannlyses från staten, inte bildkonsten. Han menar att 401-402c visar på att Platon tänkt sig 

att bara barnet ska ta del av poesin för att bli formad tills det att förnuftet är tillräckligt utvecklat i själen 

för riktigt filosofiskt tänkande. Poesin representerar nämligen den irrationella delen i själen och är 

farligare än bildkonsten för att det är svårt att se vem som är god och vem som endast verkar god - även 

för den som vet vad det goda är.35 Både poesin och bildkonsten producerar eller imiterar bedrägliga 

framträdanden36 som vi tar för verklighet fast vi vet att de inte är det. Poesin och teatern har en särskilt 

illusorisk inverkan även på de visaste av människor som, även fast de har kunskap om vad det goda i sig 

är och vad en god människa är, föreställer sig för sitt inre det som inte är gott utan endast verkar gott och 

riskerar att själva efterbilda detta odugliga beteende. Teatern och poesin är med andra ord farlig för alla 

människor och för staten för att de både två med hjälp av skrivna ord, talade ord och skådespelare kan 

påstå sig presentera det goda utan att faktiskt göra det. 

Det är något i poesin som inte kan greppas. Hade den gått att särskilja, definiera och bestämmas hade 

Platon kunnat bevisa filosofins överträfflighet och på så sätt skapat ett syfte som poesin får ägna sig åt 

bortom filosofins områden, men poesin är till sin natur mångfaldigt sammanflätad med tal, skrift, kropp, 

språk och tanke. Julius Moravcsik menar att Platon tänker sig att poesi ska användas inom filosofin 

ungefär som diagram inom matematiken och att ett belägg för detta är att Platon ber om ursäkt när han 

använder sig av poetiska bilder då de är ett näst bästa försök till förståelse som ska fungera som kryckor 

till fantasin.37 När fantasin har kommit till förståelse kan vi kasta bort kryckorna (poesin), ett argument 

som inte tar hänsyn till problemen kring bannlysningens inkonsekvenser som Annas finner i Platons 

inställning gentemot konsterna i Staten. 

Halliwell betonar två impulser i Platons tänkande gällande den spänning som finns i valet att bannlysa 

poesin samtidigt som han själv använder sig av poesi, att poesin och filosofin använder sig av samma 

                                                 
32 Vilket kan besvara varför han väljer att behålla lovprisningar och hymner till dugliga män och gudar (607a) 
33 Annas, s. 9-10, 13 
34 Julia Annas menar att det är just det gemensamma mediet som motiverar argumenten mot poesin i bok 10. Argumentens 

syfte är att trivialisera poesin till förmån för filosofin men detta visar på att Platon behandlar poesin som allt annat än trivialt, 

snarare som en farlig rival. Plato on beauty… s. 20 
35 Alexander Nehamas, “Plato on imitation and poetry in Republic 10” i Plato on beauty, wisdom and the arts, s. 68 
36 Nehamas, s. 68. Engelska: deceptive appearances  
37 Julius Moravcsik, ”Noetic aspiration and artistic inspiration” i Plato on beauty, wisdom and the arts, s. 44. Exempel på 

detta är Faidon 246a samt Staten 507a. 



 

 

medium och Sokrates misslyckande att definiera språket som ett verktyg för att uppnå filosofisk sanning 

i Kratylos. Dessa är: 

 

”[R]eality cannot adequately be spoken of, described, or modeled, [or] only experienced in some pure, unmediated manner 

(by logos, nous, dianoia, or whatever). The second [impulse] is that all human thought is an attempt to speak about, describe, 

or model reality – to produce “images” (whether visual, mental, or verbal) of the real”38 

 

Denna spänning, vill jag hävda, är central för att förstå Platons slitning mellan poesi och filosofi och 

överhuvudtaget hans förståelse av människans mimetiska natur. Hur kan och ska människan förhålla sig 

till världen omkring sig och sina medmänniskor? I Annas läsning är det trivialiseringen av poesin som 

visar hur pass viktig och betydelsefull poesin är för Platon och likaså kan dessa två motstridiga impulser 

motivera Platons försök att gå bortom mimesis, att försöka hitta den absoluta filosofiska sanningen för att 

i så fall komma fram till att människan inte alls är mimetisk. Det kan på samma gång motivera en 

uppgivenhet och en acceptans av att alltid vara betingad av mimesis vilket medför att Platon istället för 

att söka efter absolut sanning ger sig i kast med att definiera utgångspunkten för mänsklig kunskap och 

vad människan ska göra för att leva ett så gott liv som möjligt. Dessa två impulser kan också förklara 

varför Platon själv använder sig av poetiska bilder; vi ser exempelvis i Faidon, dialogen om slutet på 

Sokrates liv, att Platon visar sin poetiska sida för sin läsare i större grad än många andra dialoger. I början 

av dialogen berättar han att Sokrates, som själv aldrig skrev ned något av sin filosofi vilket också 

konstateras i dialogen, författade dikter på sin dödsdag baserat på en uppmaning från en dröm.39 I slutet 

av dialogen när Sokrates dricker av giftbägaren beskrivs hans död som modig, värdig och fridfull. Detta 

är kanske en av hans mest poetiska passager bland hans filosofiska verk. 

Platon har ingen sammanhängande teori om mimesis, snarare utforskar han flera olika aspekter av 

mimesis i olika dialoger i relation till andra återkommande frågor om kunskap, politik, det goda livet, 

uppfostran med mera. Tydligt är också att Platon inte alltid låter Sokrates eller någon annan komma fram 

till vad något är utan låter vissa diskussioner i dialogerna avslutas mitt i en återvändsgränd. Vi kan även 

se, baserat på de stycken vi analyserat hittills, att inte ens Sokrates tillskrivs ett enhetligt filosofiskt system 

av Platon. 

 

2.1.3 Dialogformen 

 

- Låt oss nu diskutera med den som sade det, sade jag, nu när vi har enats om vilken betydelse det har att 

                                                 
38 Halliwell, s. 70 
39 Faidon, 60d 



 

 

begå orätt och rätt. […] Genom att i tanken skapa oss en bild av själen, för att den som sade det där ska 

kunna se tydligt vad det var som han sade. […] 

- Det kräver en skicklig skulptör, sade han. Men det är ju lättare att skulptera i tanken än i vax och sånt, 

så det är redan gjort!40 

 

Vad vill Platon när han ger uttryck för filosofiska samtal om enhetens förträfflighet i formen av en dialog? 

Hur ska vi förstå valet att lägga in flera röster och göra filosofin till en diskussion? Vad är hans egen 

filosofi – är det bara Sokrates röst som han låter vara sin egen och i så fall till vilken grad? Hur ska vi 

skilja mellan den fiktiva karaktären Sokrates, filosofen Sokrates, författaren Platon och filosofen Platon? 

Eller har Platon, som Catherine Zuckert menar, flertalet filosofer i sina verk? Var hittar vi Platons röst 

bland alla dem?  

Zuckert urskiljer fem olika filosofer i Platons verk och konstaterar att de skiljer sig bland annat i frågan 

om vad det är att existera, i sina filosofiska tillvägagångssätt och vilka framstående problem de stöter på 

i sina argumentationer.41Varför målade Platon upp så levande och tydliga karaktärer med helt olika 

filosofiska tankar istället för att bara ha Sokrates?42 Zuckert hävdar att vi måste förstå Platon baserat på 

det han visar, inte uteslutande efter vad han säger. Valet av den poetiska dialogformen och användandet 

av karaktärer som för en talan istället för författarens egen röst gör förståelsen av Platon som filosof 

otroligt dynamisk och mångskiftande. Syftet för hans läsare är inte att närläsa och analysera de filosofiska 

argumenten som han tilldelar olika karaktärer utan att se på dialogerna själva i deras egen helhet och 

slutligen att se på sammanfattningen av alla hans verk för att få en förståelse av Platon.43 Jackson P. 

Herschbell menar att det är tydligt att Platon var inspirerad av drama och att hans dialoger visar på 

spänningen i den kulturella övergång mellan oral och skriftlig tradition som ägde rum i Grekland.44 I slutet 

av Faidros uttrycker Sokrates sin skepsis mot skriften och resonemanget om språket som ett medium för 

filosofisk sanning i Kratylos, hävdar Herschbell, visar på att Platon ansåg att filosofi var till för att talas, 

inte skrivas.45  

I några av dialogerna håller flera olika personer, ofta historiska personer som vi vet har funnits, långa 

                                                 
40 Staten, 588b-d 
41 Zuckert, s. 44-45 
42 Det är betydelsefullt att notera att Sokrates är den mest återkommande karaktären i dialogerna och att han måste vara 

viktigast eftersom Platon genom hela sitt liv redigerade sina dialoger och närsomhelst hade kunnat byta ut Sokrates mot 

någon annan. 
43 Zuckert, s. 7, se också ”Plato’s own understandning is to be found, I argue, in the way he juxtaposes the different 

philosophical positions, dramatizing the limitations of the arguments Socrates articulates but showing in the end that there is 

no better alternative.” s. 19 
44 Jackson P. Herschbell, The third way: new directions in Platonic studies, red Fransisco J. Gonzalez, Rowman & Littlefield, 

Lanham, Md., 1995 s. 27, 31 
45 Herschbell, s. 35. Mycket otydligt hur detta resonemang i Kratylos visar på detta, möjligen att namn är förstelnande men 

lever genom det talade språket i större utsträckning än skriften 



 

 

tal om något ämne som en del av den filosofiska diskussionen.46 I Gästabudet börjar grälet mellan poesin 

och filosofin med komediförfattaren Aristofanes tal till Eros, kärlekens gud. I Aristofanes tal uppstår 

kärlekens begär när de första människorna, som var runda med två huvuden och dubbelt så många armar 

och ben, straffas av de olympiska gudarna för sitt rebelliska beteende och sin hybris. Människorna 

försvagas genom att delas itu och de upplever ett starkt begär efter att få återförenas med sin försvunna 

halva. Genom att lindra straffet och ge människorna möjligheten till samlag kunde varje individ få tröst i 

sin existens genom att tillfälligt förenas med sin andra halva. Eros är i detta tal en ursprunglig önskan om 

att vara hel och inte underkastad någon högre makt, vilket blir en önskan efter döden som slutet på all 

smärta.47 I Staten och i Faidon beskriver Sokrates filosofen som någon som inte är rädd för att möta döden, 

filosofen är till och med någon som på ett sätt strävar efter och söker döden eftersom hen vill bort från 

sinnenas värld och till ljuset av idéernas värld.48 I den stat som Sokrates diskuterar kan vi kanske också 

konkludera att även filosofin kan förstås som en strävan mot helhet.49 Enhet, som tidigare använts, bör 

förstås som något som i sig kan vara en helhet men flera enheter kan också bilda en helhet.50 

I Agathons påföljande tal noterar Zuckert att eros är källan till visdom och kunskap eftersom det 

inspirerar poeterna. I Staten för Sokrates ett mycket snarlikt argument gällande filosofens natur; skillnaden 

är att Agathons poeter längtar i sin kärlek efter det sköna och Sokrates filosofer efter sanningen.51 Det 

slutliga talet som hålls av Sokrates underminerar både Aristofanes och Agathons tal genom att påstå att 

ingen av dem lyckades besvara vad eros är eller hur en människa tillfredsställer sina begär. Det är kärleken 

till kunskap om det sköna, det goda och det sanna i sig som till slut tillfredsställer människan. Begäret är 

till kunskapen själv, inte det hela eller någon känsla av helhet, menar Zuckert.52 Om vi erinrar oss om de 

tydliga teman om enhet och vägen till kunskap som hittills har framträtt i Staten kan vi kanske föreslå att 

Staten i egenskap av att vara ett litterärt utöver ett filosofiskt verk konstituerar en längtan efter båda två; 

kunskap och helhet, vilket Sokrates i Staten påstår tillfredsställer och gör människor lyckliga (i den mån 

de behöver kunskap inom sin sociala klass, förstås). 

                                                 
46 Herschbell, s. 32. Herschbell menar att det var ett bra konstnärligt knep att använda sig av tidens kända namn för att väcka 

intresse för den egna filosofin. Exempelvis skrev Aristofanes (samma Aristofanes som medverkar i Gästabudet) en komedi 

där Sokrates figurerar som en karikatyr, vilket Platon hävdar i Sokrates försvarstal (19c) var en bidragande faktor till att 

Sokrates blev åtalad för vilseledande av ungdomen och ateism. 
47 Zuckert, s. 291-294. 
48 Exv. Faidon 64a. Se avsnitt 2.2.1 för mer ingående analys av vad det filosofiska livet är 
49 Herschbell är skeptisk mot en sådan tolkning då Platons dialoger som mynnar ut i ett abrupt avslut utan någon slutgiltig 

definition eller fastställande av ett problem visar på att Platon inte var intresserad av systematisering. Jag hävdar istället att 

även om Platon själv inte hade något konfliktfritt system kan vi återfinna en längtan efter en helhet och en strävan efter det i 

hans verk, speciellt Staten. 
50 En helhet är alltså inte uteslutande en enhet men en enhet kan vara en helhet. Den helhet som jag föreslår att Sokrates 

eftersträvar i Staten innebär att alla människor i egenskaper av likadana enheter bildar delar av en logisk verklighet som är 

helhet och både greppbar och beskrivbar. 
51 Zuckert, s. 296. Det är däremot inte tydligt att eros inspirerar filosoferna likt den stege som Diotima målar upp för Sokrates 

i Gästabudet (210a-211c) 
52 Zuckert, s. 298 



 

 

I Faidros uppmärksammar Zuckert läsaren på ett spel med bilder som återfinns i dialogen. Karaktären 

Faidros vill sitta ned i skuggan som skyddar mot solen, som representerar det godas ättling i en bild i 

Staten och undvikandet av denna sol är en nedgång i mänsklighetens grotta.53 Denna skugga som orsakas 

av ett träd vilket påminner läsaren av Lagarna om träden vid Zeus grotta som ger skugga men som också 

associeras med döden vilket i sig kan erinra om platonos-trädet som skyddar från solen liksom Platon 

skyddar och bevarar Sokrates namn och tal i skrifter.54 Detta är några talande exempel på hur Platons 

dialoger hela tiden relaterar till varandra i användandet av bilder, indirekta referenser och framförallt både 

retoriska och konstnärliga tekniker, något som blir möjligt att uppfatta för den läsare som ger Platons 

poetiska sida, utöver den filosofiska, betydelse. Vi minns Halliwells konstaterande av två impulser i 

Platons tänkande. Den ena är att verkligheten inte kan upplevas eller beskrivas utan mimesis och den 

andra är att all mänsklig aktivitet går ut på att skapa bilder för att beskriva vår verklighet och författaren, 

vare sig hen är filosof eller poet, kan inte styra över vilka bilder som läsaren kommer att skapa i sitt inre 

ty ingen bild som författaren har i sitt inre vid författandet kan kommuniceras till läsaren. 

I både Gästabudet och Faidros låter Platon Sokrates tala indirekt till diskussionens deltagare om eros; 

i den förra lyfter han fram Diotimas tal och i den senare talar Sokrates med täckt ansikte såsom en poet 

(237a). Zuckert menar att detta är för att ”the objects of our eros are only mediately, not immediately, 

evident to us”.55 Den medierade kunskapen som kommer till oss genom skriften visar att skriften är sämsta 

läraren ty skriften kan inte försvara sig mot några frågor och den ger identisk information till alla som 

läser den – det skrivna ordet är blott en bild av den talandes tal, så kritiseras skriften i slutet av Faidros 

(276a).56 Hur är vi då menade att tolka Platon skrivna ord? Dialogerna är, förslagsvis, det bästa när det 

levande filosofiska talet inte finns till hands.57 Men vad är då Platons syfte med att skriva ned fiktiva 

filosofiska samtal om filosofi ska bedrivas muntligt? Herschbell menar att det överhängande syftet med 

dialogformen hos Platon är att alla dialoger behöver hjälp från läsaren, diskussionerna mellan karaktärerna 

behöver diskuteras av Platons läsare själva för att bli förstådda, det som andra människor säger måste 

diskuteras.58 I Faidros diskuteras retorikern Lysias tal i Lysias egen frånvaro vilket gör honom oförmögen 

att själv svara på kritiken och hans nedskrivna tal kan endast upprepa det som Lysias skrivit, aldrig 

generera svar på frågor som ställs till det, men i bevarandet av hans tal i Platons dialog kan läsaren själv 

läsa talet som förstelnats i ett medium och skapa en levande diskussion från bilden av Lysias egna yttring. 

Skriften är här användbar och problematisk, liksom alla medium i egenskap av att vara betingade av 

                                                 
53 Staten, bok 7. Se avsnitt 2.2.1 för diskussion av solens betydelse i Staten 
54 Zuckert, s. 304-305 
55 Zuckert, s. 318 
56 Zuckert, s. 330 
57 Vi minns att både Halliwell och Herschbell lyfter fram att Platons dialoger var tänkta att läsas högt, att lyssnas på. 
58 Herschbell, s. 35-36 



 

 

mimesis är. 

Vi kan här tänka oss att problemet med konsterna kan vara att poeterna ställer upp fiktiva karaktärer 

som yttrar saker som helt är poetens påfund vars syfte endast är att accepteras för det illusoriska nöjets 

skull, alltmedan Platon i sina dialoger är mycket medveten om deras form och med sina återkommande 

språkliga återvändsgränder och motsägelsefulla partier även gör läsaren medveten om dess 

otillräckligheter, problem och dess mimetiska karaktär. En nedskriven diskussion som kritiserar skriften 

genom användandet av poetiska bilder utmärker sig som motsägelsefull i läsningen om läsaren i fråga 

tänker själv och reflekterar över det som hen tar in. I poesin finns illusionen om en helhet medan filosofin 

är en strävan efter helhet – kanske är det så att Platon av historiska orsaker valde att skriva dessa dialoger 

som svar till att poesin började bevaras i skriften vilket i sig gjorde att de poetiska orden togs som 

förstelnade och heliga, som sanning, istället för att endast betraktas som de berättelser de var? Rapsoden 

kunde göra sitt bästa för att memorera Homeros och varje återberättad berättelse skiljde sig från de 

tidigare, men när Homeros fanns nedskriven krävdes inte ansträngningen längre och berättelserna kunde 

bli konforma, exakta. Kanske är det den nobla lögnen som Sokrates talar om i Staten som ska skrivas ned 

för medborgarnas bästa (414b)?59 För att den ska bli så förstelnad och helig att den ska tas för sanning 

liksom Homeros agerade som källan till all visdom inom den grekiska kulturen? 

Zuckert menar att Platons sätt att porträttera det sokratiska filosofiska livets tillvägagångssätt visar på 

hur filosofin alltid följer lagen (exempelvis i Faidon går Sokrates med på att ta sitt straff istället för att 

fly) och är nyckeln till ett gott och dugligt liv.60 Människorna måste bli fria i sitt tänkande för att sluta 

göra såsom de upplever att massan säger61 och ta reda på vad sina egna åsikter och tankar, vilket Zuckert 

menar att Sokrates insåg. Sådana reflektioner av självinsikt kan endast äga rum i privata sällskap där den 

andre ställer frågor till hans konverserande partner, frågor som den enskilde själv gärna undviker när hen 

är själv med sina tankar.62 Filosofen ska med andra ord inte befinna sig i det offentliga? Hur kan Sokrates 

då påstå att filosoferna ska styra i Staten? Hur kan filosofi vara ett sätt att leva om det bara är ett fåtal som 

får ägna sig åt det i Staten? Eller är vi helt enkelt inte menade att ta detta bokstavligt, att det inte alls ska 

inrättas en stat utan Staten ska representera varje människa själv? 

Vi kan föreslå att Platon med dialogformen vill att hans läsare ska imitera Sokrates och göra såsom 

han gör, ifrågasätta det han ifrågasätter. Det handlar alltså inte för Sokrates om att övertyga med argument 

utan visa vad det goda livet är för de som har ögon vilket Platon iscensätter för läsaren eller åhörarens 

                                                 
59 Sokrates säger att den muntliga traditionen ska ”få föra den här berättelsen dit den kan” vid 415d 
60 Zuckert, s. 859. I slutet av sitt liv önskade Sokrates genomföra två lagförslag i Aten: att lagändringar som kommer att ha 

stor inverkan på staten måste ta flera dagar för att undvika känslomässigt motiverade beslut och att Aten inte skulle bannlysa 

filosofin. Filosofin ska alltid förhålla sig till samhällets lagar och bör få medverka vid deras tillkomst. 
61 Staten, 494a, massan kan inte vara filosof 
62 Zuckert, s. 860 



 

 

inre öga. Vi ska lära oss av Sokrates, som Platon ansåg levde på bästa möjliga sätt, inte genom att läsa oss 

till vad han ansåg om kärlek, kunskap, mod eller visdom från Platons skrifter utan genom att filosofera i 

det levande samtalet med våra likar.63 Vi är fortfarande medierade i vårt möte med andra människor men 

talet är det närmaste vi kan komma varandra, till förståelse av världen och oss själva. Zuckert fastslår att 

Platon förstod filosofi som sökandet efter visdom, aldrig ägandet av kunskap, vilket han iscensätter genom 

att kontrastera Sokrates med andra filosofer.64 

Denna sympatiska tolkning av Platons intention med dialogformen är fortfarande oförenlig med många 

aspekter av bannlysningen av poeterna och det filosofiska liv som Sokrates målar upp i Staten. Även om 

poeten Platon och dialogformen möjliggör för en sådan här läsning om Platons egen intention mellan 

raderna finns det obestridligen mycket filosofiskt material som bör analyseras på andra villkor än 

dialogformen själv, sådant som måste läsas mer bokstavligt.  

 

 

2.2 Det filosofiska livet 

 

2.2.1 Vad är det filosofiska livet? 

 

[T]änkandets dygd tycks verkligen i högsta grad tillhöra något mer gudomligt material som aldrig 

förlorar sin förmåga och som blir till nytta och hjälp eller till ohägn och skada beroende på hur det 

vrids.65 

 

För att undersöka filosofens liv kommer en mer bokstavlig undersökning att genomföras utöver den 

litterära läsningen av Platons poesi då det är argumenten kring vad filosofi och vem filosofen är som är 

utav intresse här. Filosofen som Platon skriver fram i Staten är en del av den styrande klassen, en av 

väktarna som kan ”gå till det sköna självt och se det för sig självt” (476b), den som kan ”ta tag i det som 

är evigt detsamma och föränderligt” (484b). Vad det filosofiska livet är ägnas stort utrymme i denna skrift, 

det tar sin början i bok 5 och sträcker sig in i bok 7.66 Det går både att läsa in en idé om hur den ideala 

filosofen är i just denna stat och en definition av vad en filosof är även utöver denna stats fiktiva 

universum.  

                                                 
63 Vi erinrar oss om att Stolpe noterade att Sokrates utbildning för väktarna är oerhört oakademisk, det handlar främst om en 

karaktärsfostran genom mimesis. 
64 Zuckert, s. 861 
65 Staten, 518e-519a 
66 Vi kan till och med hävda att diskussionen börjar redan i bok 2 när Platon talar om väktarnas filosofiska uppfostran och 

onekligen talar Sokrates ända in i bok 10 om filosofins förträfflighet.  



 

 

Det filosofiska livet är ett mimetiskt liv. Platon anser att filosofen kan uppnå gudomlig och, som 

Nussbaum kallar det, icke-antropocentrisk kunskap men ett utmärkande drag hos filosofen är att hen själv 

är mimetisk till sin natur. Den med naturligt anlag för filosofi som omger sig av filosofer som talar sant 

om olika ting formas av och blir liksom dem (492c, 500c-d). Den ideala utbildningen som tillämpas på 

statens väktare har som syfte att uppnå en samklang i själen genom att ”förståndet stärks och närs av goda 

berättelser och studier” (441e-442a).67 Samklang, minns vi från Kratylos, är ett koncept Sokrates var 

skeptisk till bland orden men i Staten finns det samklang och enhet i människan själv förutsatt att det är 

förnuftet som regerar över begäret med hjälp av stridbarheten. Den sanna filosofen hyser dessutom ett 

förakt för kroppen som bara är ett hinder på vägen till sanningen och finner att det mänskliga överlag är 

trivialt ty ” det [finns] ingenting i människans liv som är värt att ta på stort allvar” (604b-c)68. Filosofen 

vill bort från det mänskliga livet, ett påstående som är motstridigt med konstaterandet att filosofen är 

mimetisk. Hur är detta möjligt? Vad som skiljer människan från djuren hos Platon är att människan har 

förnuft och kan vara i kontakt med det gudomliga. Själens tre delar liknas med bilden av ett monster med 

många huvuden (begäret), ett lejon (stridbarheten) och en människa (förnuftet) (441a-c, 443cd, 588d-

590a). Den människa som arbetar och producerar i staten har naturligt en mycket svag människa i sin själ 

och har lättare att ge sig hän åt monstret vilket är varför hen måste vara slav under den bästa människan, 

filosofen. Filosofen står i kontakt med det gudomliga och som redan konstaterat har guden inte med lögnen 

att göra, men de styrande i staten måste beblanda sig med lögner (382c, 389b, 459d). Specifikt måste de 

beblanda sig med en nödvändig ”ädel” lögn (414b-c) som skall spridas genom muntlig tradition så långt 

den kan vars syfte är att få människorna att bry sig mer om staten och varandra. Denna ädla lögn går ut 

på att naturalisera de tre klasserna som finns i staten genom att berätta om hur varje människa föds med 

antingen brons, silver eller guld i sin själ. Detta koncept är det enda som möjliggör klassresor; någon som 

har brons i sin själ kan aldrig bli filosof, men en människa med föräldrar av brons som föds med guld i 

sin själ ska tas upp i väktarklassen och vice versa ska den som föds med brons i själen från föräldrar av 

guld vandra ned till medborgarklassen. 

Det är intressant att filosofen får och bör använda lögn när filosofen är den som mest av alla avskyr 

lögnen och älskar sanningen (485a-c, 490b-c) bland annat med tanke på att motivationen till 

bannlysningen i bok 10 som inleds med att Sokrates konstaterar att ”ingen människa ska skattas högre än 

sanningen” (595c). Dessutom varnar Sokrates för att den själ som till sin natur är bäst anpassad för 

                                                 
67 Vi bör notera att det finns tre klasser i staten som motsvarar de tre delarna i själen varav två av dem kallas för väktare: en 

som representeras av stridbarheten i själen och som är statens soldater och en som representeras av förnuftet som är filosofer 

och den sant styrande eliten i staten. Soldat-väktarna kallas ibland för medhjälpare, se exv. 415c. De bästa av väktarna görs 

till filosofer (503b). Resterande medborgare i den tredje klassen representeras av begäret och är producenter som skomakare, 

jordbrukare, bagare osv.  
68 Även i Faidon finner vi att filosofen går med på att dö utan svårigheter vilket får illustreras av Sokrates själv, Faidon 62c-
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filosofiska studier också har störst potential att dras mot det onda om den inte erhåller en god 

karaktärsfostran och utbildning, vilket beskrivs som en avsaknad av det goda (491d-e, 495a-c, 519a). 

Detta kan förklaras om vi ser till Platons inställning till politik och ett utmärkande drag som han tillskriver 

den ideala härskaren; angående politik skriver han att inget som någon uträttar inom politiken är sunt 

(496c) och att filosoferna måste styra fast de inte vill (519d-520d) ty det värsta straffet för någon som 

besitter kunskap är att styras av någon sämre än hen själv (347c). Rättrådighet, att var och en ska sköta 

sitt, betyder alltså här inte att filosofen ska leva sitt liv i skymundan utan att hens uppgift är att styra.69 

Det skall alltså vara en helig plikt för filosofen att härska: 

 

Kommer de fortfarande inte att vara ilskna på oss för att vi säger att innan filosofernas släkte får makten över staten blir det 

aldrig något slut på olyckorna för staten och medborgarna, och innan dess kommer den statsordning som vi spinner historier 

om i ord aldrig att fullbordas i praktiken?70 

 

 Detta som Halliwell kallar ”the principle of social specialization” är egentligen bara en bild av 

rättrådigheten, kommer Sokrates senare fram till. Den verkliga sanningen är att principen att sköta sitt 

eget ska anammas av den enskilde individen även bland medborgarna för att styra sin egen själ på exakt 

samma sätt som filosoferna tar på sig att styra staten. Orättrådighet som rimligen är rättrådighetens motsats 

är ett sorts inbördeskrig i själen och krig kommer från lyxen (372e-373e). Redan tidigt i Staten räknas 

efterbildande diktare in bland lyx i den inflammerade och sjuka staten, sådant som distraherar från det 

goda livet. Utan lyx har vi en sund stat så länge filosofen styr. Platon låter dock Glaukon invända redan 

tidigt i dialogen och kallar den sunda staten som Sokrates målar upp för en stat för grisar eller vilket annat 

tankelöst djur som helst, inte människor (372d).  

Nussbaum menar att Platon går ifrån tanken i Staten om en icke-antropocentrisk kunskap i dialogen 

Faidros och menar att han ”ångrar” att han varit blind och ämnar få tillbaka sin syn. Den kunskap som 

filosofen ägnar sig åt att försöka få i Staten betraktas nu som gudomlig kunskap som är fullkomligt 

oåtkomlig för människan – endast gudasjälen kan inneha den.71 I Faidros presenteras det som logos inte 

kan fånga och det ligger, som Nussbaum själv uttrycker det, i dialogens hjärta – detta är det viktigaste 

som dialogen har att säga oss. Det finns flera vägar till kunskap utöver den filosofiska banan som Platon 

i denna dialog öppnar upp för, kanske till och med för vad Nussbaum kallar en filosofisk poesi.72 Oavsett 

om detta är fallet eller ej konstaterar hon att till och med kunskapen om gudarna är en fullkomligt mänsklig 

                                                 
69 Platon säger exempelvis om den producerande medborgaren att det inte är lönt att leva om hen inte kan utföra sin uppgift 

406d-407d 
70 Staten, 501e 
71 Nussbaum, s. 83 samt s.109. Nussbaum utgår från att Faidros skrevs efter Staten. 
72 Nussbaum, s. 90-91. I Faidon, som är en av Platons mest poetiska skrifter, säger Sokrates att ”filosofin är den främsta 

musiska konstformen” Faidon 61a, och i Lagarna är filosofin den ”sannaste tragedin”, Lagarna 7.817b. 



 

 

sådan; människan tittar mot guden genom mänskliga ögon och det enda hon kan komma fram till är 

liknelser. Filosofer är de som kommer närmast, de som ser mest.73 

Just synen är en återkommande figur i Platons filosofi som illustrerar vägen till kunskap och hur 

människan uppfattar sin relation till världen och sina medmänniskor. Det finns ingen skillnad på de som 

har en åsikt utan kunskap och de som är blinda menar Sokrates (Staten 506e). De är blinda för kunskap 

som nödvändigtvis är en del av det goda självt som varje själ söker efter (505d-e). Guden som skapat 

formen har också gett människan ljus för att kunna se de konkreta ting som formerna manifesterar sig i 

och, för den som filosoferar, de abstrakta ting som formen manifesterar sig i.74 Ett bevis som Sokrates 

lyfter fram i bok 10 för att illustrera att den verklighet som vi ser kan vara bedräglig och att det måste 

finnas en sannare värld bortom detta är ett exempel med en kvist som sträcks ned under vattenytan och 

ser böjd ut fast den inte är det (602c-d); verkligheten luras och vi måste med vårt förnuft och tankekraft 

”se” bortom detta ty vår synliga verklighet är uppdelat i sant och falskt (510a-b). Människan tvingas i 

filosofin liksom i matematiken använda sig av postulat/antaganden (i filosofens fall bilder) för att se om 

hen kommer fram till en grundsats (form eller ”det som är alltings grund”, 511b) eller måste ta en annan 

väg.75 Guden som gett människan denna möjlighet att se genom att skapa synen och ljuset är helt igenom 

god, men vad det goda självt är vågar Sokrates inte ge sig på att förklara. Istället menar han att ljuset, 

solen, måste vara en ättling till det goda och ögonen de mest ”sol-lika” av organen: ”det som det goda 

självt är i tankens värld i förhållande till tänkandet och till ting som kan tänkas, det är solen i det synligas 

värld i förhållande till synen och till föremål som kan ses” (508b-c). Det goda, likt solen, ger uppkomst 

och näring till kunskap och sanning och är bortom varat; det ger existens till ting och möjliggör deras 

förmåga att vetas. 

Början av bok 7 upptas av det som kallas Platons grottliknelse, en beskrivning av relationen mellan vår 

verkliga mänskliga värld och en mer sann värld av former som endast kan uppfattas med förnuftet.76 När 

Platon beskriver filosofen som lösgör sig från bojorna beskriver han filosofen som en ensam tänkare på 

väg till upplysning, men beskrivningen innehåller faktiskt okända människor som ber filosofen att 

definiera vad skuggorna hen såg nere i grottan är. Det är också en okänd person som tvingar hen att vända 

sig mot ”det verkliga ljuset” vid grottans öppning vilket blir orsaken till att filosofen får ont i ögonen 

(515e). Denna person släpar till och med filosofen med våld uppför en brant gång och ut i solljuset där 

filosofen, så ovan vid solen, skulle börja sin vistelse i smärtsam blindo. Till slut, menar Platon, skulle hen 

                                                 
73 Se exv. Faidros 246 där Sokrates använder en målande liknelse för att illustrera just detta  
74 Såsom mänskliga handlingar, dygder, kärlek, skönhet m.m. 
75 Glaukon summerar Sokrates tal: ”eftersom de [vetenskaperna] undersöker dem [sina ämnen] utan att stiga upp till en 

grund, utan bara utgår från postulat, anser du att de inte har förnuftig insikt om de här sakerna – trots att de kan fattas med 

tanken om man undersöker dem utifrån en grund. Jag tror att du kallar geometrikernas och de andras sinnestillstånd för 

tänkande, inte förnuft, eftersom du anser att det ligger mittemellan åsikt och förnuft” 511d 
76 Introduktionen till Platons koncept om formerna introduceras redan i slutet av bok 6, 507b 



 

 

kunna se solen själv och se att det är solen som är orsak till och styr allt det synliga i världen nere i grottan. 

Vem är denna person som hjälper filosofen upp och hur kan Platon påstå att hen kan titta rakt på solen? 

Betyder detta att filosofen alltid behöver hjälp från en annan filosof, alltid behöver efterbilda en annan 

filosof för att komma närmare sann kunskap eller är det möjligt på egen hand? Vi påminner oss om att 

alla själar söker det goda men bara vissa själar har anlag för filosofisk tanke och det är genom uppfostran 

som själen kan hänge sig åt filosofi och det goda eller i motsatt fall det onda. Här säger Sokrates att det 

handlar om en vridningskonst, själen måste vridas mot ljuset för att kunna se (518c), men vad orsakar 

vridningen? I den stat som byggs upp finns det redan filosofer och de som skall fostras till filosofer utpekas 

redan i barndomen och för det finns ingen grotta att plågsamt klättra upp ur. De första filosoferna kommer 

redan ha lärt sig metoden för att nå de rena formerna av Sokrates och Glaukon (519c-d). Här, vill jag 

hävda, är Sokrates och Glaukon liksom gudar; de kan ge en metod till statens första filosofer, de kan skapa 

verkligheter77 men till skillnad från guden inte själva veta eller säga vad det goda är (frågan är dock om 

guden skulle kunna tala till människan och säga vad det är). De gör anspråk på att vara upphov till kunskap 

om det goda och en stat som kommer vara anpassad efter de filosofer som kommer att veta vad det goda 

är.78 Filosofens uppgift i Staten blir slutligen att gå ned från världen av former och ned i grottan igen för 

att styra staten, vilket görs mycket ovilligt då de precis har vandrat i de rena formernas värld och 

människornas är blott mer än en skuggvärld. 

Sokrates konstaterar i Faidon att han inte kunde titta på solen längre utan var tvungen att titta på en 

bild av den (99d-100a). Inte bara visar detta på den återkommande problematiken i människans mediering 

men vi ser också att Platon inte hade någon enhetlig uppfattning om vägen till kunskap eller hur världen 

i sig är beskaffad. I Faidros tillkännages både filosofen och poeten en sorts gudomlig inspiration som 

leder dem till en mänsklig kunskap om världen.79 Om vi tog vägen upp ur grottan i denna dialogs 

sammanhang skulle vi kanske snarare resonera att solen inte går att titta på och att det är därför vi inte kan 

ha gudomlig kunskap om världen ty tittar du på solen blir du blind. Vi kan inte hjälpa att vi ser med 

mänskliga ögon. 

 

                                                 
77 Se Staten 597d, guden som skaparen till den verkligt varande soffan 
78 Zuckert menar att Atenaren i Lagarna (vare sig vi accepterar Zuckerts dramatiska ordning där Lagarna utspelar sig först, 

utgår från andra kronologiska bedömningar där Lagarna är skriven sist eller inte lägger vikt alls vid förslag på en tilltänkt 

läsordning) är reserverad till en faktisk inrättning av en stat som där väktarna måste veta vad det goda är. Utbildningen i sig 

är svår att lägga upp och ifrågasättandet av inpräntade normer och idéer kan vara mycket destabiliserande och riskabelt för 

staten, s. 11-12, Lagarna 770c-d, 965a-969c. Sokrates själv blev dömd för att ha provocerat Aten för mycket. 
79 Vi får inte glömma berättelsen om Sokrates daimon som figurerar i Sokrates försvarstal. Denna daimon ska ha motiverat 

Sokrates till att filosofera och den återkommer i Staten på två ställen: ”det gudomliga tecknet” (496c) samt i slutet av bok 10 

(620d-e) i myten om Er där varje själ får välja ett liv i en pånyttfödelse och får en daimon som ska vakta över hen 



 

 

2.2.2 Bannlysningen och ”Staten” som litterärt verk 

 

Käre Homeros! Om du inte står två steg från sanningen i fråga om duglighet och om du inte är en 

tillverkare av bilder såsom vi definierade efterbildaren; om du istället står ett steg från sanningen och du 

kan urskilja vilka sysslor som gör människorna bättre och sämre i det privata och offentliga livet – tala 

då om för oss vilken stat som har blivit bättre styrd tack vare dig […] vilken stat hänvisar till dig som 

sin gode lagstiftare och säger att du har gagnat dem?80 

 

Ett genomgående tema hos filosofen i Staten är att filosofen är vaken medan alla andra befinner sig i en 

dröm där en sak kan likna och vara en annan sak som den liknar (476c). Matthew Potolsky menar att 

Platons grottliknelse borde läsas som en teater, det som fångarna i grottan bevittnar är skuggspel medan 

filosofen bevittnar det Sokrates kallar ett ”sanningens skådespel” (475e).81 Potolsky menar att det är 

Platons styrande filosof (även kallad filosof-kung) som lämnar grottan och kommer tillbaka för att vaka 

över fångarna och se över vilka skuggor det är de ser ty politisk makt ligger i kontrollen av vilka bilder 

som får och inte får visas vilket Potolsky argumenterar för är Sokrates ädla lögn; filosoferna ska uppföra 

en totalitär teater i syfte att uppnå lycka hos alla medborgare i staten. Sokrates ber med andra ord 

filosoferna att vara vakna i en dröm och skapa bilder för de som inte kan filosofera. I förhållande till den 

tolkning av Staten som Potolsky gör måste vi fråga oss om den producerande klassen endast är till för att 

kunna upprätthålla filosofin? Den som måste lägga all sin tid på att överleva genom att bygga ett hus själv, 

sy kläder själv, förskaffa och laga mat själv har inte tid till att filosofera. Genom att specialisera invånarna 

och upprätta väktarna försäkras filosofernas tillvaro och tiden som blir över för denna styrande klass 

möjliggör den filosofiska aktiviteten vilket ska resultera i alla medborgares gemensamma lycka.82 Med 

hänseende till den ädla lögn som Sokrates låter filosofen tillgripa är den inte problematisk, men Sokrates 

konstaterar också att ingen människa skall skattas högre än sanningen (595c). Måste filosofen vara 

konstnär mot sin vilja? 

Raphael Foshay argumenterar för att Sokrates möjliggör en filosofisk konst trots bannlysningen av 

                                                 
80 Staten, s. 599d-e 
81 Matthew Potolsky, Mimesis (Routledge, New York, 2006), s. 29 
82 Att poesi såsom aktivitet bannlyses är både problematiskt och inte i denna läsning. 



 

 

poesin.83 Liksom Annas84 avfärdar Foshay idén om att Platon skulle tillåta ”god” tekniskt överlägsen 

konst istället för en ”dålig” konst i Staten.85 Att Sokrates väljer att behålla hymner och lovprisningar till 

dugliga män och gudar (607a) visar också på att det inte är poesin såsom medium eller aktivitet som 

förvisas utan vissa sorters användningar av den, han säger heller inget om att alla hymner till gudarna 

alltid är tekniskt överlägsna tragedier eller någon annan poesi. I bok 3 används inget slagkraftigt ord för 

att bannlysa den mest ”efterbildande” diktkonsten utan Sokrates konstaterar att den inte passar i deras stat 

(397d-e).86 Foshay menar att Sokrates möjliggör för den poet som redan övats i poesins eller bildkonstens 

teknik att lägga det åt sidan för att ägna sig åt en filosofisk utbildning av sitt eget själv och sedan på äldre 

dagar skapa en filosofisk konst av sina erfarenheter som filosof och sina färdigheter inom konst (496b, 

498b-c).87 

Om vi återkommer till myten från Diogenes om att Platon skulle ha bränt sina tragedier för att följa 

Sokrates kan Foshays läsning rättfärdiga Platons användning av dialogformen och poesi inom hans 

filosofi. Platons filosofiska skrifter själv är alltså den filosofiska konst som Sokrates ber poesin att själv 

rättfärdiga sig själv som när han bannlyser den från Staten. Foshay tolkar dock Sokrates som att den 

filosofiska konsten inte är något som vemsomhelst kan göra (607c). Den filosofiska poesin är inte omöjlig, 

men Sokrates har ännu inte bevittnat den och den är därför mycket svåruppnåelig och även om den är 

möjlig i teorin betyder det inte att den kommer att hinna ta sig uttryck i ett mänskligt liv i praktiken. 

Foshays helhetliga läsning av Staten är att Platon låter Sokrates argumentera för att filosofin ska innehava 

platsen som den rådande förnuftsdiskursen i grekisk kultur istället för Homeros och poeterna.88 I själva 

argumenten i bok 10 jämförs visserligen filosofin och poesin med varandra men som vi minns ställs 

diktarna till skillnad från filosofin i en jämförelse med guden som mått på sin konst. Guden producerar 

verkligheter medan poeten endast kan producera sken och filosofen i Staten är liksom guden i frågan om 

kunskap. 

                                                 
83 Raphael Foshay, ”Mimesis in the 'Republic': Dialectic and Poetics”, The International Journal of the Humanities, volym 5, 

nummer 2 (2007), 97-108. "[G]iven Plato’s position on the Forms, that artists, if they have the aptitude, should be able to 

become philosophers through knowing the Forms directly, and be therefore potentially capable of carrying such 

philosophical knowledge back into the act of artistic expression.” s. 103. Halliwell argumenterar för att Sokrates i Kritias 

påstår att bildkonstnären kan efterbilda en idé/form om exempelvis en man eller en kvinna utan att personen återfinns i 

verkligheten. Det finns alltså möjlighet för poeten att ge uttryck för gudomliga idéer i konsten. Halliwell s. 45 
84 Annas, s. 19. Dock menar hon att kontradiktionerna mellan bok 3 och 10 gör att detta blir en läsning som söker sig långt in 

mellan raderna hos Platon och går inte att läsa uttryckligen, detta enda som indikerar möjligheten till en ”god” (notera: ej 

filosofisk) konst överhuvudtaget är den ambivalenta hållningen Sokrates har till konsterna i bok 3 
85 Även Halliwell menar att Sokrates inte låter realism rättfärdiga konsten, det är inte ett tillräckligt försvar för den. s. 59 
86 Annas, s. 11, menar att ingen bannlysning alls äger rum i bok 3 och adresserar överhuvudtaget inte denna passage i bok 10 

som lyder: ”vi gjorde fullständigt rätt när vi inrättade staten, sade jag. Men framförallt tänker jag då på diktkonsten […] Att 

vi helt vägrade släppa in allt hos den konsten som är efterbildning” 595a 
87 Foshay, s. 106 
88 Foshay, s. 107 



 

 

Vi ser tydligt att den stat som Sokrates slutligen bestämmer sig för är den bästa är den sunda staten 

utan efterbildande konstnärer som är källan till uppror i själen. Potolsky uppmärksammar att mimesis 

ställs mot maskulina ideal i Staten ty efterbildning liknas med kvinnliga drag; bland andra lyxprodukter 

som staten ska utesluta ingår bland annat tragediförfattare, rapsoder, skådespelare, körsångare samt 

hantverk ”som kvinnor pryder sig med” (373b-c).89 Även om det finns kvinnliga väktare talas filosofen 

om som en ”han” i alla Sokrates exempel på filosofer och i bok 10 konstaterar han att tragedi får män att 

börja gråta, vilket är ett kvinnligt beteende (605d-e). Det kvinnliga trycks bort från staten trots det är en 

väsentlig del att statens fortsatta utveckling i det avlingsmaskineri som Sokrates målar upp (457c-461e) 

ty det är precis efter detta resonemang som han konstaterar att den bästa staten är den som liknar en 

människa som i detta fall blir en man. Valet att likna människan med en stat och den bästa staten med en 

människa är ett intressant val som väcker många frågor. Är det människor som finns i Platons stat? 

Glaukon sade redan i början av verket att den stad som börjar ta form liknar en stad av grisar (372d), vid 

ett annat tillfälle liknas medborgarna med hundar (440d) och vi ser också att staten inte är mänsklig fören 

den blir sjuk och inflammerad på grund av all lyx. Det värsta onda som kan hända staten, konstaterar 

Sokrates, är just att den slutar likna en enda människa och enheten förstörs (462a-b). Konst och filosofi, 

såsom mänskliga aktiviteter, behöver mer än en person och är därför mångfaldiga, de är inte och kan inte 

vara enhetliga. Poeten som sitter och diktar för sig själv ägnar sig inte åt konst om ingen annan tar del av 

hens verk i en högläsning, uppförande eller egen tyst läsning och likaså kan vi se att filosofen inte kan 

filosofera för sig själv – båda aktiviteter måste ske i kommunikation med en annan människa genom någon 

form av medium (som exempelvis kroppen själv). Vi såg i grottliknelsen att filosofen behövde hjälp från 

en annan att komma upp ur grottan, vem kan då uppfylla Sokrates krav på att vara en verklig filosof? Då 

rättrådighet är att ”sköta sitt eget” kan det inte finnas en rättrådig stat med varken konst eller filosofi, det 

är en stat med omänskliga människor och omedierade filosofer utan historia, skapad av gudar. 

Staten är, som redan konstaterats, troligen inte tänkt att inrättas i verkligheten. Sokrates säger efter 

konstaterandet om vad rättrådigheten är att han hade en dröm om att inrätta den ideala staten (443b-c) 

vilket gör att vi kanske måste fråga – är Staten menad att vara en önskedröm? Filosofen som är vaken är 

menad att styra och ställa i drömmen bland alla enhetliga medborgare, men en dröm kan aldrig delas. En 

faktisk dröm är enskild, unik och omöjlig att förmedla. Alla individer har sina egna drömmar, den delas 

inte och om den ideala staten är en önskedröm finns det ingen stat på jorden som är anpassad efter alla 

olika människor. 

Vi har sett att Platon har en stor kunskap om människans betingelse av mimesis, kanske finns det en 

anledning till att Staten skrivs ned i form av en dialog. Den som ser kan erhålla kunskap men den som 

                                                 
89 Potolsky, s. 28-29 



 

 

också tänker har tillgång till ännu högre kunskap ty formerna (det goda osv) är abstrakta och kan endast 

nås genom ord. Kroppens fysiska öga är en lägre form av medium än orden som är mer abstrakta och 

därför till sin natur mer lika och i mer kontakt med de kompletta och perfekta former och idéer som 

Sokrates föreställer sig att det goda, det sanna och det sköna är. Det talade ordet, om vi minns Herschbell, 

är mindre förstelnat och därför mer abstrakt än det skrivna och i detta exempel skulle Staten i förstelnad 

skrift kunna uppmana till det talade ordet, den uppmanar till riktig dialog människor och förståelse emellan 

genom sitt låga medium, genom sina poetiska knep och illusioner. Vi faller åter igen tillbaka i den 

spänning som tar sig till uttryck i Platon skrivande; verkligheten kan inte bli beskriven men allt människan 

gör är att försöka beskriva den. Vore Staten då en perfekt beskriven verklighet liksom vilken litterär fiktion 

som helst där författaren likt en gud skapar en egen verklighet av ord? Nussbaum skriver att ren eller 

absolut sanning är otillgänglig för oss människor, den är bara åtkomlig för varelser i våra fiktioner, de 

karaktärer som Platon skriver fram kan alltså i egenskap av att vara litterära inneha en ren sanning utan 

att det är ett motstridigt påstående för de befinner sig i en annan verklighet som är fiktion.90 

Staten presenterar också ett intressant problem angående representation som är högst aktuellt för konst 

idag: ska konstnären visa det som är eller såsom det borde vara?91 Staten är ett uttryck för det sjunde 

brevet, ett omdebatterat brev vars författarskap är oklart, men Hans-Georg Gadamer är övertygad om att 

det är autentiskt skrivet av Platon själv och föregick författandet av Staten. En önskan som framgår i 

brevet är att filosofer borde styra men likväl är detta inte menat att uppföras ty Staten är en tankens stat, 

ingen stat som kan återfinnas på jorden, ett paradigm i himlen.92 Syftet är att belysa snarare än upplysa, 

att det finns ett problem i att rättrådighet inte hyllas och orättrådighet skamläggs för sin egen skull; de 

hyllas eller skamläggs beroende på konsekvenserna av deras handlande. 

Staten har två ansikten som den visar för läsaren; en ideal stat och en satirisk kritik av existerande 

stater.93 En ideal stat är en stat där alla människor övervakar sig själva istället för att övervaka varandra. 

Kanske är Staten, i egenskap av att vara en ideal stat upprättad i ord,94 menad att läsas som en bild för den 

enskilda människans utgångspunkt för ett gott liv och att filosofin ska vara den egna rådande diskursen 

framför poesin i själen?95 Gadamer skriver att väktarklassen är alla människors klass, den del i själen som 

ska styra över de andra och skapa en harmoni i självet vilket han menar är det Platon försöker 

kommunicera som det viktigaste i livet. Den sunda staten, grisarnas stat, som Glaukon kritiserar hos 

Sokrates menar Gadamer är en karikatyr samtidigt som den är ideal; den skulle aldrig kunna existera i 

                                                 
90 Nussbaum, s. 113 
91 Gadamer menar att Platons dialoger i egenskap av att vara filosofiska och litterära måste förstås som det de representerar: 

diskussioner, och menar att vi måste förstå kritiken av konsten som en vändning från samtidens stat och politik. 
92 Gadamer, s. 48-49 
93 Gadamer, s. 53 
94 Vilket endast filosofin tillåter, åter måste vi fundera över om Platon menar att inrätta en filosofisk konst 
95 Gadamer, s. 50-52 



 

 

mänsklig historia och är därför utan historia och utan mänsklig sanning.96 Slutligen ger Platon oss 

indikationer att hans filosofiska diskussioner, hans egna kreationer, just för att de gör narr av och endast 

är menade att göra narr av samtiden är den sanna poesin, vilket härleds ur Statens dubbla ansikten.97 

Hur Staten bör läsas är en obesvarbar fråga och bevisligen kan den läsas på oerhört många sätt, både 

de enskilda argumenten och verket i stort. Det är en högst filosofiskt skrift alltmedan det inte går att bortse 

från Platons poetiska val och dialogformens inverkan på de filosofiska resonemangen; han ger oss inga 

uttryckliga riktlinjer för en tilltänkt läsordning eller hur vi ska tolka spänningen mellan filosofi och poesi 

i hans verk. Det som har gjorts tydligt här är att belysandet av dialogformen bidrar till en mer 

mångfacetterad läsning av hans filosofi. Staten riktar sig som ett absurt verk mot vilken läsare som helst 

och provocerar till frågor liksom Sokrates själv gjorde. 

 

 

2.2.3 Varför räcker det filosofiska livet inte till? 

 

- Jag förstår, sade han. Du menar den stat som vi just har grundat med vår diskussion, staten som ligger i 

våra ord. För jag tror i alla fall att den inte ligger någonstans på jorden. 

- Men uppe i himlen, sade jag, ligger det kanske en modell för den som vill se och inrätta sig själv efter 

den när han har sett den. Det gör ingen skillnad om den finns eller kommer att finnas någonstans, för det 

är bara den statens förhållanden, ingen annan stats, som intresserar honom.98 

 

Dialogerna som här har lyfts fram tycks till formen inte enbart rikta sig till en elit av filosofiintresserade 

eller personer i maktpositioner utan representerar samtal som vem som helst ”som ingenting vet” skulle 

kunna hålla genom att använda sig av den sokratiska metoden. Det filosofiska livet är ett ”way of life”, 

ett sätt att leva sitt liv på vilket blir tydligt för oss i och med att Sokrates valde att dö för det livet i Faidon.99 

Zuckert menar att Kratylos är en av åtta dialoger dedikerade till ett försvar av Sokrates och hans anspråk 

på att endast veta att han ingenting vet. Om människan inte kan få kunskap om någonting genom varken 

matematik (Theaitetos), gudomlig inspiration (Eutyfron) eller orden själva (Kratylos), hur kan vi då förstå 

någonting alls om oss själva och om vår värld? Finns det ens någon mening med att ägna sig åt att försöka 

erhålla kunskap? Hur ska vi förhålla oss till den spänning som Halliwell uttryckte angående de två 

impulser han tar fasta på i Platons tänkande? Är det ens värt att ägna sig åt att försöka beskriva världen 
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när Sokrates så många gånger kommer fram till att det verkar helt och hållet omöjligt? Gästen i 

Statsmannen, iakttar Zuckert, föreslår att Sokrates själv är den bästa definitionen av en sofist och att det 

ständiga ifrågasättandet av traditionella åsikter om det rättvisa och det goda underminerar lagen och därför 

den bästa sortens styre.100  

 

Plato shows that he knows full well the problem that has bewildered human thought since the nineteenth century: The 

mathematical, sometimes materialistic concepts that enable us to understand and manipulate the nonhuman world do not 

explain human actions […] Plato suggest that there is no one, fully comprehensible way of understanding the whole, because 

the whole is made up of essentially different kinds of beings. The real problem is identifying what these essentially different 

kinds of beings are and how they are interrelated. Because of the inherent limitations of our mortal minds, human beings may 

never comprehend the whole. In the meantime, we still have to live as well as we can. […] That means we need to seek self-

knowledge, first and foremost.101 

 

Sokrates, hävdar Zuckert, är den bästa utgångspunkten och det bästa sättet att leva på för en människa 

som strävar efter kunskap trots att Sokrates inte lyckas bevisa att världen går att förstå till sin helhet.102 

En mening med livet är alltså att försöka diskutera det goda livet med hjälp av den främsta diskursen som 

för Sokrates är filosofin, ty vi kan bara få någon form av kunskap med hjälp av andra människor i samtal 

med dem – inte från dem i form av formulerade lagar (religiösa, politiska och filosofiskt sådana åsyftas). 

Hur vi ska leva det bästa livet är inget som kan lagstiftas fram.103 Den Sokratiska fromheten handlar om 

att erhålla kunskap om sin egen ignorans, vilket kräver egen insikt. Vi måste tala om våra erfarenheter, 

etiken, konsten, politiken och allt som de berör genom filosofin för att sträva mot det goda såsom en 

praktisk idé för våra liv även om det är ouppnåeligt.  

 

Många av de tolkningar som här har lagts fram är inte alla förenliga med varandra. Frågan om varför det 

filosofiska livet är otillräckligt springer ur en läsning om den spänning som uppstår i Sokrates 

misslyckande att identifiera ett perfekt medium för filosofisk sanning och Platons val att använda poesi 

tillsammans med sin filosofi. Både filosofi och poesi har vi kommit fram till är helt omöjliga att skilja 

från varandra för att de alla tar del av det mimetiska. Mimesis är det som gör all kommunikation och allt 

mänskligt uttryck otillräckligt, men på samma gång är det just detta som möjliggör filosofi. Filosofin kan 

inte själv ge ett rättvist uttryck för verkligheten som helhet lika lite som poesin själv kan det. Det finns en 

otillräcklighet i båda två och vi kan både läsa in en idé om en filosofisk konst och en idé om en nödvändig 

bannlysning av den sista aktiviteten, men denna bannlysning är inte tänkt att instiftas i politiska lagar utan 
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snarare antas som en lag av individen själv. Onekligen ligger det en kritik av och en kamp mot mimesis 

självt som utgör en ständig strid i Platons tänkande, människan som betingad av mimesis och en vilja att 

gå bortom mimesis. Poesin kan i större grad ge illusionen av en helhetlig beskrivning av verkligheten till 

skillnad från filosofin vars metod är att ifrågasätta den. Platon befann sig i övergången mellan oral och 

skriftlig kultur och kunde se att skriften ändrade möjligheterna att kommunicera både filosofin och poesin 

på. Fanns det ett rent kommunikationssätt som var universellt och alltid uttryckte sanning utan 

missförstånd och möjlighet till tolkning skulle vi, enligt Platons eget resonemang i bok 10, överge alla 

andra sätt och enbart ägna oss åt det.104 I Kratylos 425d säger Sokrates att vi inte har något bättre än orden 

för att uttrycka sanning och det också är därför vi fortsätter att ägna oss åt konsten. Sokrates säger att vi 

måste ge upp poesin i egenskap av att vara sanna poesiälskare för att ge utrymme för filosofin ty 

människan i sin irrationalitet älskar blint, även filosofen älskar den aktivitet som är poesi, men den risk 

för moraliskt fördärv som poesin ger upphov till av sin natur ska inte få stå ovanför filosofin.   

Om Platon låter Sokrates möjliggöra en filosofisk poesi eller en filosofisk konst överhuvudtaget är inte 

självklart, även om han i Faidros tillåter konstnärerna uttrycka det som logos inte kan fånga och därmed 

omöjliggör logos som vägen till enhet och ren kommunikation av sanning och verklighet. Logos, filosofin 

och konsterna är blott delar av människan och kan likställas med det hela lika lite som människans öga 

kan kallas en hel människa. Freidrich Nietzsche, en känd kritiker av Sokrates och Platon, menar att 

Sokrates skrev dikter i slutet av sitt liv eftersom filosofin och logos var alldeles för inadekvat för att förstå 

verkligheten ty ”[k]anske är konsten ett rentav nödvändigt korrelat och komplement till vetenskapen?”105 

Poesin kan säga människan något om verkligheten på ett annat sätt än vad både vetenskap och filosofi 

kan, de måste alla tre ta sig uttryck genom mimesis. Kanske talar Platon om en filosofisk poesi, kanske 

måste hans filosofer vara poeter för att svepa in staten i en ädel lögn, kanske måste hans filosofer av ren 

kärlek till kunskap förhålla sig så kritiska till poesin som möjligt, kanske är det filosofiska livet för alla – 

till och med poeten. Säkert är att Platon var fullt medveten om människans mimetiska natur, han hade 

ingen helhetlig syn på hur denna betingelse är beskaffad och hans bannlysning måste läsas med hans 

poetiska sida i åtanke för att vi inte ska riskera att falla i en bekvämt bokstavlig tolkning och tilldela Platon 

ett tydligt filosofiskt system. Platon var en mångsidig filosof men också obestridligen en skicklig poet. 

 

 

 

                                                 
104 Den som kan tillverka saken själv skulle knappast vilja hänge sig åt bilder av den. Staten 599a-b 
105 Friedrich Nietzsche, Samlade skrifter. Bd 1, Tragedins födelse ; Filosofin under grekernas tragiska tidsålder, (B. Östlings 

bokförl. Symposion, Eslöv, 2000), kap. 14 s. 75 



 

 

3. Sammanfattning 

 

I denna uppsats har mimesbegreppet använts för att förstå relationen mellan poesi och filosofi i Platons 

tänkande med utgångspunkt i verket Staten. Genomgående har Platons egen poetiska sida och hans val att 

bruka sig av dialogformen betonats som viktiga att ta hänsyn till i en läsning av hans filosofi. Som 

komplement till Staten har Kratylos, Faidon och Faidros använts som exempel där Platon tillskriver 

Sokrates och andra filosofer argument som bestrider de som presenteras i Staten. Den spänning som 

genomsyrar dessa dialoger har presenterats som problematiken i att verkligheten inte kan beskrivas på ett 

adekvat sätt och att allt människan ändå gör är att försöka beskriva verkligheten. I egenskap av att vara en 

mimetisk varelse har människan inget rent kommunikationssätt utan löper alltid risken att bli 

missförstådd, missförstå andra, bli missledd och missleda andra, en problematik som tar sig uttryck hos 

Platon genom en kritik av poeterna i flertalet dialoger. Poeterna kan förföra ty de sätter upp en illusion 

och vissa av dem, speciellt Homeros, anses vara en källa till visdom, vilket Platon förhåller sig mycket 

kritisk till eftersom han anser att poesins sätt att uttryckliggöra visdomen är mycket dåligt uttryckt och 

inte att föredra framför filosofins metod för att uppnå kunskap. Men samtidigt finns också problematiken 

i att inte ens filosofen kan besitta absolut kunskap utan kan bara besitta en högst mänsklig kunskap. 

Kritiken av poeterna, Platons välvilja gentemot filosofin och hans eget till synes paradoxala användning 

av både poesi och filosofi har undersökts genom flertalet bilder som Platon målar upp i sina verk: 

grottliknelsen i bok 7 av Staten, solen som det godas ättling, synen som möjligheten till kunskap, guden 

som skaparen av verkligheter och den höghet som besitter den absoluta sanningen, det återkommande 

temat av enhet och helhet i Staten samt dialogformen själv. Mer ingående har bannlysningen av poeterna 

återkommit som en viktig passage i Platons filosofi och vikten av att läsa Staten som ett litterärt verk 

utöver ett filosofiskt, detta just för att den läsning mellan raderna som det skönlitterära och poetiska bjuder 

in till möjliggör ett flertal okonventionella tolkningar av Platons filosofi och provocerar även till frågor 

om hur relationen mellan poesi och filosofi ser ut. Både poesin och filosofin i sig är otillräckliga för att 

beskriva verkligheten och det har därför undersökts om Platon möjliggör en filosofisk poesi vilket vi har 

funnit belägg för att han kan ha möjliggjort. Tydligt är att Platon själv brukade sig av både poesi och 

filosofi, oavsett om hans eget skrivande är en filosofisk poesi, och att ett erkännande av hans poetiska 

förmåga har stor inverkan på hur vi kan tolka och förstå hans filosofi. 

 

 

 

 



 

 

4. Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Filosofen Platon levde för mer än 2000 år sedan och ändå har det slagit få att han var mer än en filosof. 

På många sätt och vis var han lika poetisk som samtida författare av tragedi och drama: han valde att 

skriva ned sin filosofi i form av dialoger där Sokrates ofta fick spela hans huvudroll och han använde sig 

av målande beskrivningar, metaforer och liknelser. I ett av hans filosofiskt sett viktigaste verk, Staten, 

konstaterar han att poeterna måste förvisas ur den ideala staten. Hur kan han säga detta samtidigt som han 

själv är så lik poeterna i sitt skrivande? Dessutom argumenterar han tvärtemot flera av Statens argument 

i andra dialoger som Faidon, Faidros och Kratylos. Detta problem motiverar en läsning av Platon som 

både filosof och poet genom att läsa vad han bokstavligen säger och sedan uttyda vad det är han kan ha 

menat med att skriva det, en så att säga läsning mellan raderna. I denna uppsats utforskas denna spänning 

med hjälp av begreppet mimesis, ett ord som betyder många olika saker för Platon: efterbildning, 

härmning, imitation men också inlärning och beteende. Det finns i konsterna men också i människan själv: 

liksom en tavla kan sägas vara en imitation av en verklig sak imiterar människan alltid andra människor. 

Platons stora problem är hur vi påverkas av poesin, ett ämne som är aktuellt även idag exempelvis i 

debatter om tv-spelvåldets inverkan. Han försöker att censurera poesin i Staten, men poesin är till sin natur 

inte helt särskiljbar från filosofin själv och censurering löser inte alla problem han finner hos den. 

Uppsatsen undersöker också om Platon möjliggör en filosofisk konst och varför bara filosofin i sig är 

otillräckligt i en människas liv, varför behöver Platon poesin? Varför är det givande och varför bör vi läsa 

Platon som en poet? 
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