
Symposion
Hent bøger PDF

Platon

Symposion Platon Hent PDF Forlaget skriver: Sidst denne elskede Platon-dialog udkom på dansk var i 1955,
hvor hele 5 oversættere delte opgaven mellem sig, dog uden stilistisk at gennemarbejde teksten og undgå
meningsforstyrrende fejl. Ikke desto mindre har den gamle udgave (redigeret af Per Krarup) i knapt et halvt
århundrede været den mest anvendte i gymnasiernes oldtidskundskab, men nu er der mulighed for frisk luft
under vingerne - formidlet af én oversætter, der efterlever det princip at komme originalteksten så nær som

muligt og undlade at pynte på eller smidiggøre tankegangen.
Selvom det berømte drikkelag episk og æstetisk udgør en helhed, er denne udgave i indholdsfortegnelsen
forsynet med en oversigt over de centrale elementer, så man let kan finde eller genfinde ønskede passager.

Indledningen sætter dialogen ind i sin rette eros-sammenhæng, og det tilføjede appendiks med
"hulelignelsen" fra Staten skulle gerne tydeliggøre den idÚlære, som Sokrates' tale har som forudsætning.

Et symposium er et drikkelag, og dog er det ikke vinen, der er det afgørende denne dag i 416 fvt., hvor
Agathon har inviteret gode venner på besøg, men ophøjet tale om Eros, kærlighedens gud.

I dag ville et sådan initiativ ende i en gang mandehørm om sex og kvinder, men dengang var det nok så
meget forholdet mellem den modne mand og den smukke dreng, der var erotikkens (og pædagogikkens)
omdrejningspunkt. Med Sokrates som drikkelagets centrale skikkelse skifter fokus imidlertid fra kroppens
eros til sjælens, dvs. til begæret efter den skønne indsigt, der ligger i ideernes verden. Den sande eros er
derfor kærligheden til visdom - filosofia - og Platon (427-347 fvt.) har i Symposium givet den mest

forunderlige skildring af kærlighedens mange dimensioner.

Dialogen er nyoversat af Niels Henningsen, der til belysning af idÚlæren har medtaget den berømte
"hulelignelse" fra Staten.
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