
Det kinesiske æskesystem i indledningen til Platons Symposion. 
(Skemaet læses måske bedst nedefra, idet man starter med ver. 5.0.) 

Designavi & scripsi JT 2009.  

 

Det ses let, at vi altid er afhængige af vore kilder, hvad enten vi vil vide noget om den nære fortid (som de rige forretningsfolk vil) eller den 

fjerne fortid (som VI selv vil). Kilderne er desuden af ganske forskellig natur/genre: Er Platon historieforfatter? Er han fiktionsforfatter? 

Noget 3. eller 4.? Er det Platon, når han er oversat fra græsk? Har Platon en hensigt med denne rammefortælling? Er det for sjovs skyld og 

narrestreger? Vil han sige noget (filosofisk) om sandhedens natur? Hvad skal vi med omvejen over/ sidespringet til Glaukon, der får 

ufuldstændige oplysninger fra en unavngivet bekendt (NN)? Husker man (Apollodoros i ver.3.0) bedre, når man lige har repeteret (ver.2.2 - 

altså repetition er nyttigt!)? Er EROS hovedpersonen? Er Sokrates? Er Platon selv? Er vi? Er NU I = NU II, og dermed de rige 

forretningsmænd = os selv? Hvorfor skal denne talen om Eros foregå ved et symposion, hvor man oven i købet ikke drikker? Hvad har 

ædruelighed med EROS at gøre? Er det ikke erotik og druk, der hører (naturligt?) sammen? Har Platon en eller flere pointe/r med at 

strukturere værket sådan?  Taler Platon gennem en bestemt person? Er der en struktur i de enkelte taler? Hvilket spørgsmål skal løses først? 

(Find selv på flere spørgsmål, - må man det?) 

Er denne konstruktion i virkeligheden en destruktion af text? Platon hævder tit - i alt hvad han har skrevet - det skrevnes upålidelighed. 

 

Version nr. Fortæller/referent Indhold Publikum (vidner) Tid 

0.0 Diotima Samtale med Sokrates Sokrates Engang 

1.0 Talerne ved Agathons fest Det, talerne sagde (bl.a. ver.0.0) De tilstedeværende  For længe siden ("da vi 

var børn") 

1.2 Aristodemos ver.1.0  ÷  diverse glemt I Apollodoros 

Foinix 

"engang" 

2.0 Apollodoros + Sokrates ver.1.0 + 1.2  ÷ diverse glemt I Apollodoros + Sokrates senere 

2.1 Foinix ver.1.2  ÷  div.glemt I + II NN en bekendt før "forleden dag" 

2.1.1 NN ver. 2.1 ÷ div. glemt III Glaukon senere  

2.2 Apollodoros ver. 1.2 + ver.2.0 ÷ div.glemt I + IV Glaukon "I forgårs" 

3.0 Apollodoros ver.2.2  ÷ ? div.glemt V? Jer, rige venner, 

forretningsfolk 

NU I 

4.0 Platon ver.3.0 ÷ ?div.glemt VI ? SKRIFT + Afskrift i over 

2000 år 

Eftertid 

5.0 GTs oversættelse til dansk ver.4.0 ÷ ?div.glemt VII? + 

misforstået oversættelse fra græsk til 

dansk? 

OS SELV? NU II 

 

6.0 Du er til eksamen ver.5.0  +/÷ din forståelse Eksaminator + censor Engang 

7.0 - ∞ Andre læsere ? ? ? 


