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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

 

Aristoteles text Retoriken anses vara en av retorikvetenskapens mest centrala skrifter.1 Skriften 

saknar dock inte problem, vilket forskare genom åren har försökt lösa på olika sätt. Ett av de 

tydligaste problemen går att finna i Aristoteles diskussion kring begreppet pathos. Hur kan 

Aristoteles text verka så ologisk och obegriplig gällande detta centrala begrepp för retoriken när 

han är känd för just sin logik? Hur ska man kunna förena citat som ”[d]et är också uppenbart att 

dess uppgift inte är att övertyga eller övertala, utan att se det övertygande eller övertalande i varje 

enskildhet” (1.1.14; 1355.b.14) med citat som ”är det nödvändigt att […] bearbeta domaren på ett 

visst sätt.” (2.1.2; 1377.b.2)? 

Jag tror mig ha funnit ett möjligt svar på gåtan som jag i den här texten kommer att 

försöka presentera. Det skulle kunna vara möjligt att texten har lästs fel under alla dessa år. För 

att tydliggöra vad jag menar tänkte jag kort vända mig till ett annat verk, nämligen världens mest 

lästa bok, för att visa på vad en alternativ läsning av ett verk kan få för konsekvenser. 

”Då skall Herren ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, 

och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’”.2 Texten kanske känns igen då den 

är hämtad från Bibeln och beskriver Jesus kommande födelse. Nyckeln i texten är den nya 

översättningen av ordet alma till ”unga kvinnan”. Denna ändring från tidigare ”jungfru”3 gör 

något med texten. Den kan faktiskt påverka hela vår bild av kristendomen. Om Jesus inte föddes 

genom jungfrufödelse, vilket tidigare översättningar visat på, är han då Guds son eller endast son 

till Josef? Ska Jesus födelse bara tolkas symboliskt och finns det då dolt en annan mening i denna 

symbolik? Bakom denna ändring ligger en förändring i hur översättarna har valt att se på verket. 

Tidigare gjordes antagandet att texten hade som syfte att bygga Jesu gudomlighet medan den nya 

översättningen försöker närma sig ordet med ett mer språkhistoriskt förhållningssätt. Även om 

ändringen inte per automatik gör den traditionella tolkningen ogiltig öppnar den upp för helt nya 

och andra tolkningar. De nya tolkningarna kan få konsekvenser för andra delar av Bibeln och 

därmed också få konsekvenser för världens största religion. 

 
1 Janne, Lindqvist, ”Introduktion”, i Aristoteles Retoriken, översättning, inledning och noter av Johanna Akujärvi. 
Introduktion av Janne Lindqvist. Ödåkra: Retorikförlaget 2022 
2 Gamla testamentet 2007, Jesaja, kapitel 7, vers 14 
3 Gamla testamentet 1703, Jesaja, kapitel 7, vers 14 
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Vad händer om de föreliggande premisserna ändras i andra texter på liknande vis? På 

vilket sätt kan en tolkning som bygger på att författaren haft ett annat syfte med texten än vad 

som tidigare antagits ändra vår tolkning av texten? Kan det ursprungliga syftet helt omkullkasta 

de teorier som förutsatt ett annat syfte? 

Med utgångspunkt i detta kommer texten i Retoriken läsas esoteristiskt istället för 

ordagrant. En sådan tolkning skulle nämligen kunna lösa upp många knutar. Om vi dessutom 

utgår från att texten är det många forskare hävdar, det vill säga ett underlag för hur Aristoteles 

ska bygga upp sin undervisning i argumentation för sina elever, är en sådan tolkning inte heller, 

som jag kommer att visa, helt orimlig. Om denna tolkning skulle visa sig vara möjlig skulle det 

kunna förklara varför texten verkar innehålla så många motsättningar. Om tolkningen visar sig 

möjlig behöver motsättningarna i själva verket inte längre ses som motsättningar. Texten öppnar i 

så fall upp sig och visar något som tidigare tolkningar inte kunnat förklara. Om en sådan läsning 

visar sig vara möjlig uppvisar texten istället en logisk uppbyggnad och något annat än vad som 

tidigare forskare hittat och försökt förklara. 

Om vi då väljer att göra en esoteristisk tolkning av texten öppnar sig ett intressant 

alternativ. Detta alternativ är att Aristoteles medvetet fört in motsägelser i texten. Varför skulle 

logikens mästare annars kunna tolkas vara så ologisk om inte medvetet?  

Kan den nya tolkningen av texten lösa några, eller till och med alla, av textens 

motsättningar? Kan det till och med visa sig att det som tidigare tagits för att vara sant visar sig 

vara en hägring och att den möjliga sanningen som framträder när dimmorna skingras är en 

annan än vad som förväntats? Har helt enkelt retoriken räddats från att implodera genom denna 

tolkning? 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

1.2.1 Problemet med pathos 

 

Pathos är ett av de centrala begreppen för övertygande som Aristoteles för fram i Retoriken 

tillsammans med ethos och logos. Dessa tre bildar enligt retorikforskaren Janja Zmavc tillsammans 

pisteis entechnoi, vilket talaren själv kan konstruera.4 Problemet uppstår när det försöker förstås hur 

Aristoteles egentligen menade att pathos skall användas. Begreppets betydelse, att väcka känslor, 

 
4 Zmavc, Janja, ”Pre-Aristotelian notions of ethos and pathos: the case of Anaximenes’ Rhetoric to Alexander”, 
Solsko Polje 2015, s. 123 
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framgår tydligt i texten. Retorikhistoriken Janne Lindqvist har till exempel uppmärksammar att 

många forskare genom åren visat på att det finns motsättningar i texten när det kommer till detta 

pathos och i hur det ska användas.5 På samma sätt identifierar retorikforskaren Edward Cope 

problematiken kopplat till tolkningen av pathos i Aristoteles text redan på 1800-talet.6 Dessa 

motsättningar gör att texten är svårtolkad för att inte säga ologisk i många delar vilket filosofen 

Jamie Dow också visar.7 

Retorikhistorikern Carol Poster är inne på samma linje när det gäller Aristoteles pathos. 

Poster har dessutom identifierat att Aristoteles i Politiken har bytt ut pathos mot physis.8 I Politiken 

framgår det att det är physis, ethos och logos som gör en människa god och dygdig. Vad är då detta 

physis och finns det någon koppling till pathos? Detta physis menar Poster ska ses som ett moralisk 

korrekt pathos hämtat från Platons Phaidros. Det skulle kunna kolkas som att Aristoteles pathos har 

kopplingar till Platons idéer och tankar kring känslor. 

Janne Lindqvist nämner vidare att ett flertal olika försök att förklara de uppenbara 

motsättningarna kring pathos i verket har gjorts.9 Lindqvist har själv kommit med ett antal förslag 

på tolkningar som får ses som möjliga men dessa är inte de enda alternativen som forskning i 

frågan har kunnat presentera.10 Retorikhistorikern Jeffrey Walker är inne på ett annat spår i sin 

artikel ”Pathos and Katharsis”, där han menar att de uppenbart ologiska motsättningarna beror 

på att det handlar om ett verkligt och ett idealistiskt pathos snarare än ett och samma.11 

Retorikforskaren George Kennedy har å sin sida hävdat att motsättningarna beror på att det 

handlar om olika texter som under historiens gång tvingats ihop till en enda och att dessa därför 

inte hänger ihop.12 Utöver dessa tolkningar finns det åtskilligt fler inom forskningsfältet, som 

exempelvis Jamie Dow, som har gjort en tolkning av verket för att försöka förklara dess 

motsättningar.13 Det kan konstateras att det tydligen är möjligt att göra olika tolkningar gällande 

begreppet i fråga. Olika forskare har tolkat det på olika vis och vilket som är det korrekta verkar 

förlorat i historien. Samtidigt tycks det uppenbarligen kunna tolkas som att det finns något med 

 
5 Lindqvist, Janne, ”Känslans syllogistik. Den enthymematiska strukturen i Aristoteles analys av pathos”, Rhetorica 
Scandinavica 2014:68, s. 57 
6 Cope, Edward M.A, An Introduction to Aristotle’s Rhetoric, Cambridge: McMillan and Co., 1867, s. 4 
7 Dow, Jamie, Passions and Persuasion in Aristotele’s Rhetoric, Oxford: Oxford University Press 2015, s. 110 
8 Poster, Carol, “Aristotle’s Rhetoric against Rhetoric: Unitarian Reading and Esoteric Hermeneutics.”, American 
Journal of Philology 1997:118, s. 230 
9 Lindqvist 2022 
10 Lindqvist 2014, s. 57 samt Lindqvist, Janne, ”Känslans platser: Topikerna för pathos i Aristoteles Retoriken”, 
Rhetorica Scandinavica 2018:78, s. 63 - 74 
11 Walker, Jeffrey, “Pathos and Katharsis”, Gross, Alan G. & Waltzer, Arthur E., Rereading Aristotle’s Rhetoric, Illinois: 
Sothern Illinois University Press 2000, s. 91 
12 Kennedy, George A., Aristotle on Rhetoric: A Theory of Civic Discourse, New Jersey: Prentice Hall 1991, s. 122, 164 
13 Dow 2015, s. 126 
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pathos som Aristoteles vill säga. Frågan som gäckar oss är vad. Denna frågeställning går även att 

följa genom historien. Inte ens Aristoteles egna följare i antiken kunde enas om verkets 

tolkning.14 

 

1.2.2  Esoterisk läsning 

 

Poeten Samuel Coleridge skrev en gång ”Every man is born an Aristotelian or a Platonist”.15 

Detta synsätt på två av historiens stora tänkare, när det kommer till deras syn på retorik, får ses 

som dominerande inom retorikforskningen idag likväl som genom historien. Med detta menas att 

dessa två ska ses som antagonister i en kamp om vad retoriken verkligen är. Det är möjligt att 

finna denna syn på motsättning mellan Platon och Aristoteles i bland annat Janne Lindqvists 

inledning till översättningar av Retoriken.16 

Så, finns det då några andra möjliga tolkningar att göra av Aristoteles texter än de som 

redan gjorts? Det skulle till en början kunna vara värt att vända sig till hur man läst Aristoteles 

läromästare Platons verk, för att finna hur forskare valt att tolka hans texter. Detta bör göras för 

att det helt enkelt behöver undersökas hur andra, samtida verk, har tolkats och att utreda om det 

går att finna möjliga tolkningsalternativ där.  

Retorikforskaren Lynée Gaillet påpekar att forskare som exempelvis Carol Poster, Nathan 

Crick och Takis Poulakos kommit fram till att Platons texter inte alltid bör läsas bokstavligt.17 

Tecken på att texten i stället ska läsas esoteriskt går att finna i Platons dialoger så väl som i 

tidigare texter av andra författare, enligt retorikforskaren Thomas Szezak.18 Ordet esoterisk, eller 

εσωτερικός, betyder ordagrant ”inre”, vilket skulle kunna tolkas som att det finns något mer och 

djupare att förstå än bara det bokstavliga. Det inre skulle i stället kunna tolkas som att texten har 

något inuti sig som inte kan ses. Med esoterisk menar till exempel idéhistorikern Mats Persson att 

dialogerna ska ses som ledtrådar till en filosofi som endast lärdes ut muntligt på Platons 

Akademi.19 Liknande tankar har presenterats tidigare. 

 
14 Kinneavy, James, William, “Grimaldi - reinterpreting Aristotle”, Landmark Essays on Aristotelian Rhetoric, Enos, 
Richard Leo; Agnew, Lois Peters (red.), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates inc. 1998, s. 238 
15 Coleridge, Samuel. T., The Table talk and Omniana of Samuel Taylor Coleridge, London: Bell 1909, s. 118 
16 Lindqvist, Janne, ”Introduktion”, i Aristoteles Retoriken, översättning, inledning och noter av Johanna Akujärvi. 

Introduktion av Janne Lindqvist, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 35 
17 Agnew, Lois, “The Classical Period” i The present State of Scholarship in the History of Rhetoric: A Twenty-First Century 
Guide, Gaillet, Lynne L; Horner, Winifred H (red.), Colombia: University of Missouri Press 2010, s. 19 
18 Szlezak, Thomas A., Reading Plato, London: Routledge 1999, s. 10 
19 Persson, Mats, ”Mot en ny Platonbild?”, Lychnos - Åsrbok för idé- och lärdomshistoria 1995, s. 10 
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Frågan är då om det är möjligt att tolka texterna som att de har ett dolt, inbyggt, budskap 

eller ej. Tankarna om ett dolt budskap i Platons texter har diskuterats ingående av flera forskare. 

Mats Persson har visat att forskare som Carolyn Miller, Mikael Rosen, Robert Sayre och 

Wolfgang Wieland alla har försökt bringa klarhet i frågan med varierande resultat.20 Det de i själva 

verket har visat är att en sådan tolkning i alla fall är möjlig. Vissa forskare, med Hans-Georg 

Gadamer och Giovanni Reals i spetsen, har enligt Carol Poster tagit forskningen ännu längre och 

menar att den har rört sig i en neoplatonisk esoterisk riktning.21 På senare tid har samma 

esoteriska resonemang enligt Johanna Akujärvi börjat föras kring Aristoteles verk.22Akujärvi 

menar dessutom med esoterisk läsning i Retoriken att den är avsedd att läsas av Aristoteles egna 

elever och därmed förstås endast av dem.23 

Även Carol Poster har kommit fram till att Aristoteles Retoriken kan läsas esoteriskt.24 

Hon har också visat att det finns invändningar mot den klassiska bilden av Aristoteles och Platon 

som representanter för två olika retoriska ståndpunkter. Carol Poster visar att det finns stöd för 

att vi inte alls ska se Aristoteles och Platon som motsatta representanter i en polemik, vilket är 

något som hon bland annat finner stöd för i forskning hos Richard Sorabji och Marinus.25 Poster 

har till och med gått så långt att hon föreslagit att Aristoteles Retoriken egentligen argumenterar 

emot retoriken själv.26  Hon är inte ensam om att ifrågasätta tidigare tolkningar av Aristoteles. 

Idéhistorikern Mats Persson har bland annat ifrågasatt om den tolkning som tidigare gjorts av 

Aristoteles verkligen är korrekt. Han har i sin skrift ”Mot en ny Platonbild?” argumenterat för att 

den tolkning som länge varit gällande av Aristoteles numer får räknas som osannolik.27 

Om det nu, med anledning av ovanstående forskning, kan konstateras att Retoriken skulle 

kunna tolkas esoteristiskt uppstår problemet med vad texten i så fall egentligen är menad att säga? 

Vilket är det dolda och djupare budskapet som avses förmedlas genom texten? För att kunna 

närma sig denna frågeställning blir det tvunget att leta utanför texten i sig. Det som måste 

undersökas är i vilket sammanhang och med vilket syfte texten skrevs. Om texten är att anses 

som föreläsningsanteckningar till Aristoteles föreläsningar på Akademin måste det undersökas 

hur dessa föreläsningar fungerade och vad som var syftet med dem. Det som måste göras är alltså 

 
20 Persson 1995, s. 34 - 35 
21 Poster 1997, s. 219 
22 Akujärvi, Johanna, 2012, ”Inledning”, i Aristoteles Retoriken, översättning, inledning och noter av Johanna 
Akujärvi. Introduktion av Janne Lindqvist, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 12 
23 Akujärvi 2012, s. 11 
24 Poster 1997, s. 219 - 249 
25 Poster 1997, s. 220 
26 Poster 1997, s. 220 
27 Persson 1995, s. 45 
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att utgå från forskning som visar på hur undervisningen kan ha gått till på Platons Akademi och 

ta hänsyn till detta när textens egentliga mening ska tolkas.  

Då det inte varit möjligt att finna Aristotelesforskning som tidigare identifierat denna 

tolkning behöver stöd finnas i annan forskning. För att undersöka den pedagogiska situationen 

behövs stöd i annan forskning som kan klargöra detta. I det här fallet kan uppslag förväntas 

finnas inom pedagogikforskningens fält. Orsaken till detta är att pedagogikforskningen kan bidra 

med nya, för pedagogiken väl undersökta, infallsvinklar i det aktuella fallet.  

Det kan till en början konstateras att det inte med säkerhet kan fastslås hur 

undervisningssituationen såg ut på Akademin men vissa slutsatser har dragits i tidigare 

undersökningar. När det kommer till Aristoteles läromästare Platon och hans pedagogik visar 

pedagogikforskaren Monika Ringborg till exempel att det är möjligt att den förras intention med 

sina dialoger varit att lära sina lärjungar hur man kommunicerar.28 Denna slutsats är hon inte först 

med, utan samma tankar går att finna när den pedagogiska metoden beskrivs av Mats Persson. 

Metoden beskrivs som att gå ut på att läromästaren, genom att leda lyssnaren genom olika 

frågeställningar, får den förre att själv komma fram till svaret.29 Liknande pedagogiska tankar går 

enligt Lindqvist även att finna i sofisternas texter och visar på en pedagogisk tradition under 

antiken.30 Denna pedagogiska tradition sträcker sig till och med längre tillbaka i tiden och går 

enligt Platonexperten Thomas Szlezákl att finna redan i Homeros texter.31 Insikten av detta blir 

extra viktig när Ringborg uppmärksammar att Platons tankar högst sannolikt genomsyrat 

verksamheten på Akademin och därmed också Aristoteles undervisning.32 Platon, som enligt 

historikern Eric Havelock, själv ägnade sig åt dolda budskap i form av ironi som pedagogiskt 

grepp.33 

Aristoteles verk skulle alltså enligt dessa forskares utgångspunkt kunna tolkas som att vara 

en del av en pedagogisk tradition som bygger på att genom frågeställningar guida eleverna till 

slutledning. Det kan ses som ett sätt att skola eleverna i fritt tänkande. Dessutom verkar syftet 

bakom utbildningen, enligt tidigare forskning, vara genomsyrad av Platons tankar. På samma sätt 

visar forskare på att texten skulle kunna ha ett dolt syfte som endast är till för de invigda. 

Forskarna menar att det som läses inte är det som författaren egentligen menade utan att texten 

 
28 Ringborg, Monika, Platon och hans pedagogik – En tolkning med utgångspunkt från två kontrasterande pedagogiska processer, 
(diss.) Stockholm: HLS Förlag 2001, s. 163 
29 Persson 1995, s. 25 – 26 se även Ringborg 2001, s. 85 
30 Lindqvist, Janne, ”Introduktion”, i Dissoi logoi, översättning och förord av Dimitrios Iordanoglou. Introduktion och 
bibliografi av Janne Lindqvist, Ödåkra: Retorikförlaget 2013, s. 44 
31 Szlezák 1999, s. 25 
32 Ringborg 2001, s. 203 
33 Havelock, Eric A., Preface to Plato, Harvard: Harvard University Press 1982, s. 6 



8 

 

har en inre och djupare innebörd. Denna teori har främst använts på Platons verk men Carol 

Poster och ett antal andra forskare har föreslagit att perspektivet också kan anläggas på 

Aristoteles verk med intressanta resultat.34 

Aristoteles retorik har i modern tid setts som en teknik som personer kan använda för att 

hjälpa varandra att finna det i frågan som för vissa inte är uppenbart. Genom retoriken kan 

människor argumentera och analysera argumenten och därmed hjälpa varandra att se saken ur 

olika perspektiv för att finna det mest lämpliga perspektivet. Detta står i kontrast till Platons 

beskrivning i Gorgias av retoriken som något som är till för övertalning och som därför är att ses 

som något av en styggelse.35 I modern tid menar retorikforskaren William Grimaldi att Aristoteles 

retorik handlar om att presentera alla fakta för att individen ska kunna använda sin fria vilja och 

komma fram till sin egen slutsats.36 Edward Cope beskrev redan på 1800-talet retoriken som inte 

bara en väg, utan den enda vägen, för att nå målet.37 Samtidigt har retoriken enligt Cope endast en 

underordnad betydelse till det enligt Aristoteles verkligt viktiga, det vill säga politiken.38  

 

1.3 Syfte 

 

Mitt syfte är att reda ut några av de motsägelser som texten innehåller genom att utifrån ett tydligt 

och begränsat exempel, begreppet pathos, se om jag genom en esoteristisk läsning kan finna 

förklaringar till varför de i själva verkat inte utgör motsägelser, utan i stället är förenliga med 

varandra. 

Vad händer med begreppet pathos om det som vi fått fram i undersökningen appliceras på 

detta begrepp? Löser det något av alla de problem som pekats ut av tidigare forskare kring detta 

begrepp och som fortfarande anses vara olösta? Om teorin håller och det löser dessa problem så 

öppnar de nya svaren upp för att hela verket kan behöva omtolkas i samma riktning samt att allt 

det som tagits för sant kring verket måste omvärderas. 

2 Utgångspunkt och begrepp 

 

 
34 Poster 1997, s. 219 – 249  
35 Grimaldi, William M.A, “Studies in the Philosophy of Aristotle´s Rhetorik”, Landmark Essays on Aristotelian Rhetoric, 
Enos, Richard Leo; Agnew, Lois Peters (red.), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates inc. 1998, s. 38 
36 Grimaldi 1998, s. 40 
37 Cope, Edward M.A, The rhetoric of Aristotle, översättning och kommentarer av Edward Cope, Cambridge: The 
university press 1877, s. 4 
38 Kinneavy 1998, s. 241 
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Till att börja med måste det klargöras att utgångspunkten för studien är att bakgrunden till 

Aristoteles Retoriken är det som retorikhistorikern Johanna Akujärvi framhåller, det vill säga att 

det är en samling av föreläsningsanteckningar från Aristoteles seminarier i retorik på Platons 

skola Akademin i antikens Aten. Denna slutsats stämmer också väl överens med hur Edward 

Cope tidigare tolkat verket och dess sammanhang.39 Dessa forskare menar att Retoriken inte ska 

ses som ett färdigt verk redo att publiceras för allmänheten utan som Aristoteles egna 

arbetsmaterial för sina föreläsningar.40 Detta faktum har inte lämnat några direkta spår i hur 

verket tolkats utan Retoriken har fortsatt att ses som vilken publicerad text som helst. I och med 

detta faktum utgår läsningen till att börja med från att texterna är att betrakta som just 

anteckningar. Det är möjligtvis med anledning av detta som verket inte själv erbjuder någon 

tolkningshjälp. Svaren som sökes kanske blev uppenbara först på föreläsningarna i fråga. Det är 

därför möjligheten till en tolkning i vilken texterna inte är menade att ses som bokstavliga utan 

ska ses som esoteristiska texter öppnar sig. Med andra ord är det möjligt att det handlar om texter 

där budskapet inte framgår av texten i sig själv utan framträder först vid Aristoteles föreläsningar. 

Denna tolkning har även förts fram i Carol Posters arbete kring motsättningarna i verket, även 

om hennes slutsats är en annan än vad denna undersökning kommer att föreslå.41 

Om de slutsatser som Poster, Miller, Rosen, Persson, Sayre, Wieland, Gadamer med flera 

kommit fram till är att anses som möjliga är det således möjligt att läsa Aristoteles Retoriken 

esoteristiskt. På samma sätt får det anses möjligt att baserat på forskning som presenterats av 

Lindqvist, Szlezák, Persson och Ringborg tolka verket utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Om vi 

accepterar dessa forskares slutsatser är det en möjlig tolkning att se verket som en del av dåtidens 

pedagogiska tradition att genom argumentation och argumentationsanalys få eleverna att själva 

finna den rätta vägen. Detta ligger också i linje med hur filosofen Friedrich Hegel menar att 

Platons tankar kring utbildning i dialektik ser ut.42 Tankarna om att utbildning inom dialektiken 

kräver en mognad och inte är något för de oerfarna. 

Med utgångspunkt i resonemanget ovan bör det, för att förstå Aristoteles Retoriken, 

klargöras ett antal saker. Till att börja med bör den retoriska situationen som föreläsningarna 

hölls i förstås. När man som orator, som i fallet med Aristoteles föreläsningar, riktar sig mot ett 

specialiserat auditorium är vissa saker självklara och andra underförstådda. Förförståelsen hos 

åhöraren skiljer sig helt enkelt åt mellan olika situationer och detta måste enligt filosofen Chaïm 

 
39 Cope 1867, s. 133 
40 Akujärvi 2012, s. 8 
41 Poster 1997, s. 219 – 249 
42 Hegel, Friedrich G. W., Hegel’s Lectures on the History of Philosophy: Volume 2 (of 3), översättning av Elizabeth Haldane, 
London: Routledge & Kegan Paul ltd 1955, s. 51 
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Perelman tas i beaktande när man analyserar texten eller talet.43 Enligt retorikforskaren James 

Kinneavy är förståelsen för dessa föreläsningar dessutom helt centrala för att kunna förstå 

Aristoteles verk.44 Utan denna förförståelse förstår vi helt enkelt inte vad Aristoteles åsyftar. 

Poster anser att samma krav på förförståelse är nödvändig men hon går till och med så långt att 

hävda att det till och med är helt nödvändigt att själv ha deltagit i Aristoteles utbildning för att 

över huvud taget förstå texterna.45 Barbara Warnick är inne på samma grundläggande tankar, även 

om hon inte drar dem lika långt, när hon trycker på vikten av att förstå sammanhanget för den 

retoriska situationen för att förstå dess verkliga mening.46 På samma sätt var filosofen Freidrich 

Schleiermacher inne på att avsändarens andemening med budskapet måste förstås av mottagaren 

för att förståelsen ska uppstå.47 

Med detta sagt menar Poster att förståelsen är vigd till de redan invigda och att endast de 

som varit elev hos Aristoteles själv kan förstå.48 Hon menar alltså att Aristoteles följer den 

metodik som Sokrates, Platon och tidigare lärare använt sig av för att leda sina elever genom 

resonemang och argumentation. Aristoteles försöker genom denna metodik att leda och träna 

sina elever i logiskt tänkande och argumentation för att senare kunna delta i Sokratiska dialoger. 

Detta är också något som Ringborg för fram som en viktig del av undervisningen på Akademin.49 

En möjlig tolkning utifrån detta resonemang skulle kunna vara att det som visar sig i texten är 

Aristoteles, som genom motsägningar, ofullständiga tankar och genom brott mot de 

förutsättningar som man tidigare enats kring, tvingar eleven att ifrågasätta och resonera kring det 

som de själva tidigare satte för sant. Allt detta sker för att eleverna ska lära sig att tänka fritt och 

därmed föras närmare Platons dialektik. En sådan tolkning skulle i så fall ligga i linje med 

Ringborgs bild av hur undervisningen såg ut på Akademin och dessutom med Posters påstående 

om den rådande pedagogiska metoden. 

Det finns ytterligare faktorer som skulle behöva undersökas för att finna ledtrådar till hur 

texten skulle kunna tolkas. Enthymem är till exempel ytterligare ett begrepp som Aristoteles myntar 

i Retoriken och som enligt en av den moderna retorikforskningens förgrundsfigurer, William 

 
43 Perelman, Chaïm, Retorikens imperium, Stockholm: Symposion 2004, s. 44 
44 Kinneavy 1998, s. 235 
45 Poster 1997, s. 223 
46 Gross, Alan G, Waltzer, Arthur E, Rereading Aristotle’s Rhetoric, Illinois: Sothern Illinois university press 2000, s. 108 
47 Schleiermacher, Friedrich, Lectures on Philosophical Ethics, översatt av Louise A. Huish, Cambridge: Cambridge 
University Press 2002, s. 7 
48 Poster 1997, s. 222 
49 Ringborg 2001, s. 204 
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Grimaldi, får ses som det mest centrala i retoriken.50 Enthymemet för enligt honom genom 

diskursen med sig både psykologiska och logiska resonemang.51 Begreppet dyker också upp i 

läroböcker i logik, vilket är det område som får ses som Aristoteles största bidrag till 

vetenskapen. Dessa enthymem ska ses som en form av syllogismer, men inte som de syllogismer 

Aristoteles presenterat i andra verk. Dessa enthymem kan enligt retorikforskaren Lloyd Bitzer 

istället beskrivas som syllogismer med ett dolt budskap.52 Enthymemets stamord, thymos, verkar 

även det kunna bekräfta detta synsätt och har enligt Lindqvist också en grundbetydelse som 

verkar syfta på något annat än det uppenbara.53 Bitzer menar vidare att enthymemet fungerar som 

en katalysator där publiken själv hjälper till att konstruera argumenten som sedermera övertygar 

dem.54 Kommunikationsvetaren Roger Aden har enligt Alan Gross och Arthur Waltzer till och 

med beskrivit enthymemet som en postmodern argumentationsform.55 Detta verkar vara universellt 

för retoriken och inte bara kopplat till Aristoteles då även filosofen Chaïm Perelman pekar i 

samma riktning. Även om Perelman i första hand inte är Aristotelesforskare menar den svenska 

retorikforskaren Mats Rosengren att Perelman i sina teorier kring den nya retoriken också pekar 

på vikten av auditoriets och talarens samspel.56 Enthymemet verkar signalera att det finns något dolt 

att finna i verket. 

Som metod har jag tänkt mig att göra en esoteristisk närläsning av Aristoteles Retoriken. 

Med närläsning menar jag den typ av noggrann läsning av verket som retorikforskarna Lisa 

Villadsen och Stefan Iversen presenterar i boken Retorik og metode.57 Med esoteristisk läsning 

menar jag något som ligger väldigt nära Akujärvis definition av esoterisk. När texterna ska läsas 

esoteristiskt menar jag att texternas har ett dolt syfte, vilket är att väcka debatt hos Aristoteles 

elever. Det vi läser är alltså tänkt att provocera eleverna till att formulera sina tankar och få dem 

till att argumentera. 

Utifrån undersökningen har jag formulerat min fråga så här: Vad får den nya tolkningen 

för konsekvenser för tolkningen av begreppet pathos? 

 
50 Grimaldi 1998, s. 50 se även Cope, Edward M.A, The Rhetoric of Aristotle, översättning och kommentarer av Edward 
Cope, Cambridge: The university press 1877, s. 6 samt Cope, Edward M.A, An Introduction to Aristotle´s Rhetoric, 
Cambridge: McMillan and Co. 1867, s. 101 
51 Grimaldi 1998, s. 51 
52 Bitzer, Lloyd, “Aristotle’s Enthymeme Revisited”, Landmark Essays on Aristotelian Rhetoric, Enos, Richard Leo; 
Agnew, Lois Peters (red.), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, inc. 1998, s. 250 
53 Lindqvist 2014 s. 76 
54 Bitzer 1998, s. 258 
55 Gross & Walzer 2000, s. 8 
56 Rosengren, Mats, ”Inledning”, i Chaïm Perelmans Retorikens imperium, inledning, översättning och kommentarer av 
Mats Rosengren. Stockholm: Symposion 2004, s. 10 
57 Villadsen, Lisa Storm & Iversen, Stefan, ”Nærlæsning”, i Retorik og metode, (red.), Mette Bengtsson, Kristine Marie 
Berg, Stefan Iversen, Fredriksberg: Samfundslitteratur 2020, s. 31 
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3 Undersökning 

 

I min undersökning har jag först tittat på begreppet enthymem. Orsaken till detta är att begreppet 

är så centralt för verket och för att tolkningen av begreppet bjuder in till en esoteristisk läsning av 

Retoriken. 

Efter detta kommer jag att titta vidare på pathos. Jag har där plockat ut de citat jag menar 

har med detta begrepp att göra och som kan hjälpa oss förstå dess mening. 

 

3.1 Enthymemets mystik 

 

Enthymem är, som Lindqvist visat, helt centralt i Retoriken.58 Men vad säger det egentligen om 

begreppet? I verkets inledning står det att ”[d]e säger ju ingenting om enthymemer (enthymererna), 

vilka ju är övertalningens (pistis) själva kropp” (1.1.3; 1354.a.3). Både formuleringen och 

placeringen skulle kunna indikera på betydelsen av detta mystiska enthymem.59 Placeringen av 

citatet skulle kunna tolkas som att detta är något som behöver klargöras omedelbart och är av 

vikt för hur resten av verket ska läsas. Formuleringen skulle kunna tolkas som att förtydliga detta 

och visa på att det som Retoriken framledes kommer att erbjuda är något annat än vad tidigare 

författare visat. Den stora skillnaden, och därmed den kanske den viktigaste och mest centrala, 

ser ut att ligga just i enthymemet. 

Aristoteles identifierar vidare enthymemet som att det, tillsammans med exemplet, är de 

övertalningsmedel som är gemensamt för alla talgenrer. Han skriver ”[d]e gemensamma 

övertalningsmedlen är av två släkten: exempel och enthymem. För sentensen (gnome) är en del av 

enthymemet” (2.20.1; 1393.a.1). Detta skulle kunna tolkas som att det ytterligare förstärker hur 

centralt detta begrepp är för Aristoteles retorik. Det är ett av endast två möjliga 

övertalningsmedel. Dessutom för enthymemet med sig sentensen, som är övertalningsmedlets själva 

kärna. 

Varför påstår jag då att det är mystiskt? Det beror på att det i texten aldrig riktigt beskrivs 

vad enthymem är. Det texten säger är ”att retorisk bevisning är ett enthymem” (1.1.11; 1355.a.11). 

Det enda som sägs här är att en retorisk bevisning är ett enthymem. Det konstateras senare att 

”[d]ärför är det uppenbart att den som bäst kan undersöka av vad och hur en syllogism 

formuleras, är också skickligast på att använda enthymemer, om han dessutom förstår om vilka 

 
58 Lindqvist 2014 s. 55 
59 Lindqvist 2014, s. 54 
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ämnen ett enthymem används och hur det skiljer sig från de logiska syllogismerna” (1.1.11; 

1355.a.11). Längre fram dyker ett förtydligande upp. Där går att läsa att ”[a]v det ovan sagda är 

det uppenbart att det är nödvändigt att först och främst ha premisser om dessa ting. Evidens, 

sannolikheter och tecken är de retoriska premisserna. På det hela taget utgår en syllogism från 

premisserna, och enthymemet är en syllogism som utgår från nämnda premisser.” (1.3.7; 

1359.a.7). Detta enthymem skulle man kunna tolka som att det på något sätt är kopplat till syllogism. 

Det skulle i så fall kunna vara en koppling till Aristoteles logiska syllogism som återfinns i hans 

andra verk.60 

Ytterligare en intressant sak dyker upp när texten läses. Tydligen är enthymemer bäst 

lämpade för juridiska tal. Aristoteles skriver ”[e]nthymemer är bäst lämpade för juridiska tal, 

eftersom det förgångna särskilt medger motivering och bevisning på grund av sin ovisshet” 

(1.9.40; 1368.b.40). Det intressanta med detta är att även objektet för denna studie, pathos, 

kommer visa sig vara bäst lämpat för juridiska tal. Det verkar finnas en koppling mellan enthymem 

och pathos. Läggs det därtill betydelsen för enthymemets stamord, thymos, som tidigare presenterats 

så öppnar sig texten, och kanske framför allt pathos, för att läsas på ett esoteristiskt sätt. 

 

3.2 Texter om pathos 

 

3.2.1 En gemensam endoxa (första boken) 

 

Som tidigare visats verkar texten kunna läsas esoteristiskt. Texten kommer alltså fortsättningsvis 

läsas utifrån denna möjliga tolkning samt utifrån att det endast är stödanteckningar för Aristoteles 

då han har ett specifikt syfte med argumentationen. Det övergripande syftet har med stöd i 

tidigare forskning tolkats till att få eleverna att lära sig analysera och reflektera över sina egna 

tankar. Tolkningen är att Aristoteles gör detta genom att låta dem analysera det han för fram och 

för att få dem att formulera sina egna tankar och argumentera i frågan. Detta ligger i sin tur i linje 

med hur Monika Ringborg beskriver hur undervisningen gick till på Akademin och där hon tar 

stöd för detta hos filosofen Gunnar Svensson.61 För att klargöra omständigheterna som gör 

denna tolkning möjlig återgår vi kort till vad tidigare forskning visat. 

Texten är enligt Carol Poster riktad till politikers barn samt till blivande filosofer.62 Om 

detta får anses möjligt har det betydelse då texten tolkas. Det är enligt den tolkningen alltså 

 
60 Lindqvist 2014, s. 59 
61 Ringborg 2001, s. 203 
62 Poster 1997, s. 223 
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framtidens ledare, politiska såväl som filosofiska, som går i denna skola och som Aristoteles 

utbildar. Ringborg menar att undervisningen på Akademin syftar till att ge eleverna en förändrad 

omvärldsuppfattning.63 Om även detta är att anses som en möjlig tolkning av den pedagogiska 

situationen är den således en möjlighet att forma både samhällets politiska riktning såväl som de 

tankar och idéer som framtidens tänkare kommer att definiera och vägleda folket med framöver. 

Med andra ord skulle detta vara ett ypperligt tillfälle för lärarna på Akademin att introducera och 

förändra det som dessa anser behöver förändras i samhället. Detta är i så fall chansen till att få så 

det frö som så småningom kommer att skapa den framtid som man själv formulerat.  

Dessa individer deltog enligt filosofen och historiken Carlo Natali i undervisning för att 

bli skolade i den kamp med ord de skulle möta hos sina motståndare i politiken och filosofin.64  

Denna kamp, en kamp mellan sofisternas retorik och Platon och Aristoteles sokratiska 

undervisningsmetod, går enligt Monika Ringborg tydligt att utläsa i de olika verken. 65 Denna 

kamp som enligt Håkan Tell handlade om vem som skulle stå för den intellektuella auktoriteten i 

antikens Aten.66 Utifrån detta gör tolkningen att det var rätt tid och plats för Platon och 

Aristoteles att försöka föra fram sin filosofi och den sokratiska undervisningsmetoden framför 

sofisternas. 

Det som Retoriken verka visa är hur Aristoteles gör sig besväret att gång efter annan 

bemöta de problem som Platon tidigare ställt upp i till exempel Gorgias runt retoriken som 

ämne.67 Det som utkristalliserar sig skulle enligt Janne Lindqvist mycket väl kunna ses som en 

argumentation i riktning mot den idealbild som Platon målar upp i Faidros. Det skulle kunna vara 

så att det Aristoteles försöker göra är att skapa en retorik som svarar mot Platons idealbild. Det 

Aristoteles i så fall egentligen menar med det är att det som Platon säger är rätt.68 

Med detta sagt går det att tolka det som att Aristoteles i första boken argumenterar emot 

användandet av pathos som teknik för att övertyga. Han verkar faktiskt mena att retoriken inte alls 

är till för att övertyga. Han säger faktiskt explicit att retoriken inte är till att övertyga. Det han 

verkligen skriver är att retoriken är mer som en analysmetod. Han skriver bland annat att ”[d]et är 

också uppenbart att dess uppgift inte är att övertyga eller övertala, utan att se det övertygande 

eller övertalande i varje enskildhet” (1.1.14; 1355.b.14). Aristoteles ser här ut att mena att 

retoriken ska fungera som ett verktyg för att bryta ner argumenten i dess beståndsdelar och 

 
63 Ringborg 2001, s. 213 
64 Natali, Carlo, Aristoteles, Stockholm: Fri Tanke förlag 2018, s. 290 
65 Ringborg 2001, s. 91 
66 Tell, Håkan, Plato’s counterfeit Sophists, Washington D.C.: Center for Hellenic Studies 2011, s. 22 
67 Platon,”Gorgias” i Fem dialoger i folkupplaga, Stockholm: Gebers Förlag 1954, 458.d – 466.c 
68 Lindqvist 2012, s. 36 
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analysera vad i argumentet som är övertygande. Detta skulle i så fall få till följd att retorikens 

uppgift är att se bortom språket för att finna argumentets kärna. Detta går att tolka som att den 

retorik som Aristoteles lär ut på Akademin går ihop med Platons tankar om retorik. Med detta 

menar jag att det är argumentet i sig som ska övertyga och inte vilken språkdräkt detta argument 

är klätt i. Det går att göra tolkningen att den retoriska tekniken kanske inte är menad att användas 

mot en publik som ska övertygas, utan skulle kanske i stället kunna användas som en 

analysmodell för att analysera vad som påverkar människor. Samma idé, det vill säga att retoriken 

ska användas som ett analysverktyg, går att finna när han senare skriver om pathos. Det står 

”[e]ftersom övertygandet och övertalningen (pistis) sker genom dessa medel, är det uppenbart att 

den som kan dra slutsatser om och studera karaktärerna, dygder (arete) och (för det tredje) känslor 

– vad och hurdan varje känsla är, och av vad och hur de uppstår – måste förstå dem.” (1.2.7; 

1356.a.7). Enligt detta verkar pathos inte handla om karaktär eller dygd. I stället verkar det handla 

om att läsare, eller eleven, måste analysera dessa, deras verkan samt känslorna de väcker för att 

kunna förstå dem. Det är alltså inte fråga om att utnyttja dem, utan om att förstå dem. Genom att 

förstå dessa så kommer eleverna också att kunna skilja goda från dåliga argument. 

Ytterligare en iakttagelse som är intressant är att känslor tar upp den största delen av 

stycket. Detta stycke kommer direkt efter definieringen av de tre olika typerna av 

övertalningsmedel, ethos, pathos och logos. Det är dock bara pathos som får det extra utrymmet. Det 

faktum att extra kraft läggs på just pathos skulle kunna signalera vikten av just detta argument 

framför andra och det är också i detta pathos som Platon ser problemen med retoriken och som 

han, enligt Carol Poster, försöker rätta till i sitt verk Faidros.69 

Vad vill Aristoteles säga med detta? Det är möjligt att tolka det som att Aristoteles 

försöker motivera för eleverna varför så stor del av den fortsatta undervisningen kommer att 

läggas på något som inte hör till saken. Genom att diskutera och förstå detta pathos kommer 

eleverna att kunna analysera och dissekera ett område som inte hör till saken och som därför är 

lättare att plocka isär än något som hör till saken. De eventuella fel som argumentationen 

innehåller är helt enkelt lättare att identifiera med anledning av detta, då man i och med valet av 

ämne redan från början förstår vad som är rätt och fel. Detta medför att den del av analysen som 

fokuserar på om argumentet är av godo eller ondo redan är gjord. Problemet blir då i stället att 

formulera sina tankar och argumentera för sin sak. 

Aristoteles ser ut att fortsätta att koppla sin retorik till Platon genom att ta avstånd från 

de verkningar som pathos enligt Platon medför. Han skriver bland annat ”[g]enom åhörarna: när 

 
69 Poster 1997, s. 220 
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de leds till en känsla (pathos) av talet. Vi brukar inte avkunna samma domar när vi är bedrövade 

som när vi är glada; när vi är vänskapligt respektive fientligt sinnade. Vi menar att det är enbart 

detta de nuvarande handboksförfattarna försöker syssla med. Vad gäller detta skall enskildheter 

klargöras när vi diskuterar känslorna.” (1.2.5; 1356.a.5). Ytterligare kopplingar till denna bild går 

att finna i texten ”[e]xempelvis häftar ofta både kärlek, hat och egna intressen vid dem så att de 

inte längre kan bedöma sanningen på ett tillfredställande sätt, utan låter privat begär eller 

förbittring överskugga domarna.” (1.1.7; 1354.b.7). Här beskrivs således pathos som något som tar 

oss bort från den logiska argumentationen om sanning, de goda argumenten, som Aristoteles 

förespråkar. Just denna passage förekommer i ett sammanhang där domarens opartiskhet 

diskuteras och inte i talet i sig. Tydligen orsakar känslor problem när det kommer till domarens 

opartiskhet. Det verkar alltså ännu en gång som att känslor är det farliga, det som manipulerar, 

och något som måste motarbetas.  

Detta pathos verkar vara mer känsligt i rättegångstal än i andra talformer och det verkar 

vara viktigt att framhålla detta som går att se i ”[a]tt andra skriver sina läroböcker om sådant som 

inte hör till saken och att de har en större fallenhet för rättegångstal, är uppenbart.” (1.1.11; 

1355.a.11). Rättegångstal, eller juridiska tal som de tidigare i texten kallats, tas här återigen upp 

som ett problemområde. Orden ”sådant som inte hör till saken” återkopplar också tydligt till 

inledningen av verket då samma andemening återfinns i ”[f]örtal, medlidande, vrede och liknande 

själsliga känslor har inget med saken att göra, utan vänder sig till domaren.” (1.1.4; 1354.a.4). Det 

verkar som att pathos inte har med saken att göra och som att det därmed inte hör till retoriken. 

Citatet fortsätter med ”[d]ärför skulle sådana läroboksförfattare inte ha någonting att anföra, om 

alla rättegångar hade varit sådana som de är nu i städer, särskilt i dem som har goda lagar.” (1.1.4; 

1354.a.4). Det ser ut som att det är en ny, i Aristoteles mening, bättre domstol på väg att växa 

fram. En domstol som inte dömer efter pathos. En domstol stiftad på goda lagar och därmed fri 

från påverkan från pathos. Det här är alltså ytterligare ett argument som Aristoteles använder för 

att förtydliga det negativa med pathos. 

Det är här, i förstabbokens fjärde stycke, pathos första gången dyker upp. Redan i verkets 

inledning börjar alltså Aristoteles att diskutera detta pathos. Den som läser citatet kanske reagerar 

på att ordet pathos inte skrivs ut här men det finns med i den grekiska originaltexten.70 Aristoteles 

fortsätter med att kritisera tidigare läroboksförfattare genom att skriva ”[d]ärför skulle sådana 

läroboksförfattare inte ha någonting att anföra, om alla rättegångar hade varit sådana de är nu i 

 
70 Samtliga grekiska originaltexter har hämtats från de digitala utgåvorna på Thesaurus Linguae Greaceae. A Digital 

Library of Greek Literature, https://stephanus.tlg.uci.edu/. För de svenska översättningarna se litteraturlista. 



17 

 

vissa städer, särskilt de som har goda lagar” (1.1.4; 1354.a.4). Man skulle kunna tolka det som att 

det som Platon hävdat vara retorikens baksida också är Aristoteles bild av retoriken.  

Tolkningen görs, som tidigare konstaterats, utifrån antagandet att texten användes i 

retorisk utbildning på Akademin i antikens Aten. Om första boken ska ses som en introduktion 

till den fortsatta texten, vilket borde kunna följa av den systematik Aristoteles förespråkar, bör 

det här ha som syfte att etablera en gemensam verklighetsuppfattning som verket senare kan utgå 

ifrån. Etableringen av denna gemensamma verklighetsuppfattning är enligt Carol Poster extra 

viktigt för Aristoteles då han utgår från just denna i sin argumentation. För att kunna diskutera 

något måste deltagarna i diskussionen först enas om grundförutsättningarna för objektet som ska 

diskuterar. Det måste enligt Aristoteles helt enkelt kommas överens om vad deltagarna i 

diskussionen är överens om.71 Om diskussionen till exempel ska handla om varför jorden är rund 

måste de som diskuterar först enas om att jorden är rund. Om dessa grundförutsättningar inte 

först cementerar är det meningslöst att gå vidare i diskussionen. Utifrån detta är det möjligt att 

tolka det som att det är denna etablering av elevernas ”sanningar” som Aristoteles fastslår när 

han säger att ”[a]lla anser (och det gör de rätt i) att lagarna påbjuder detta, och vissa efterlever 

sådana lagar och hindrar tal som inte hör till saken, så som vid Areopagen. Man bör inte förvilla 

domaren och förleda honom till vrede, avundsjuka eller medlidande. För det vore samma sak 

som att göra en linjal krokig när man skall använda den.” (1.1.5; 1354.a.5). Eftersom alla anser det 

och det samtidigt är rätt är det via logisk deduktiv slutledning helt enkelt att anses som sant. 

Denna slutsats kommer visa sig helt centralt när vi nu går vidare och börjar tolka det som skrivs i 

andra boken. 

 

3.2.2 Argumentation utifrån tydliga exempel (andra boken) 

 

För att en orator ska kunna bygga upp sitt tal behöver oratorn argument att bygga sitt tal runt. I 

denna process ingår enligt Aristoteles att finna dessa argument och det är detta, heuresis, som är 

det som Retoriken till 70 % består av, enligt Maria Wolrath Söderberg.72 Janne Lindqvist har på 

samma sätt konstaterat att 2/3 av texten är riktad mot innehållet.73 Detta heuresis är enligt Maria 

Wolrath Söderberg den del av topos som handlar om att upptäcka och definiera sina argument.74 

 
71 Natali 2018, s. 74 
72 Wolrath Söderberg, Maria, Aristoteles retoriska toposlära – en verktygsrepertoar för fronesis, Huddinge: Södertörn retoriska 
studier 4 2017, s. 33 
73 Lindqvist 2014, s. 31 
74 Lindqvist 2014 s. 34 
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Det kan alltså utifrån ovanstående konstateras att Retoriken till huvudsak inriktar sig på 

själva argumentet och inte dess språkdräkt. Om då innehållet är så centralt, vilket ovanstående 

kan tyda på, och inte själva framförandet borde det kunna få konsekvenser för hur vi läser verket. 

En möjlig tolkning är att det medför att Aristoteles föreläsningar kan ses som att de fokuserar på 

innehållet och själva argumenten, och inte nödvändigtvis i vilket syfte dessa används. Man borde 

kunna tolka det som att det är här, i analysen av sina egna och andras argument, som svaren till 

hur vi skulle kunna läsa Retoriken kan ligga. 

Med detta konstaterande återgår vi till verket för vår studie och granskar vad själva texten 

säger. Redan direkt i andra boken skriver Aristoteles ”är det nödvändigt att […] bearbeta 

domaren på ett visst sätt.” (2.1.2; 1377.b.2). Detta skulle kunna tolkas som att det uppenbarligen 

går emot den grund till verklighetsbild som cementerats i första boken. Enligt en sådan tolkning 

verkar det finnas en motsättning i detta som inte framgår av texten. Det är också intressant att 

detta brott inledningsvis riktas just mot rättvisans område. Rättvisa är nämligen enligt filosofen 

Charles Young den första dygden för Sokrates, Platon och Aristoteles.75 Det är möjligt att tolka 

det som att valet av just denna dygd, den första, signalerar att brottet mot det som tidigare 

fastslagits varit sant är extra känsligt här. Brottets uppenbara natur förtydligar att detta handlar 

om ett dåligt argument och i och med de att just denna del av analysen redan är avklarad. Det 

som återstår för eleverna är att formulera sina tankar och att argumentera mot Aristoteles utifrån 

dessa. 

Med tanke på det sammanhang som detta framfördes i kan det tolkas som att orsaken kan 

vara att utbilda eleverna som deltar vid seminariet i någonting. Frågan är i vad. Då textens fokus 

som sagt är argumenten är det en rimlig tolkning att det handlar om utbildning i argumentation 

och argumentationsanalys. Om resonemangen kring dessa argument sedan är uppenbart ologiska 

kan man tolka det som att syftet med detta är att eleverna själva ska upptäcka dessa logiska 

felsteg. Det faktum att dessa logiska fel existerar i just Aristoteles texter ser ut att betyda något 

speciellt då Aristoteles är mest känd för just sin logik. Just detta skulle enligt Ringborg kunna vara 

en del i Platons, och därmed också Aristoteles, pedagogik för att leda eleverna bort från doxa till 

den högre nivån av vishet nämligen episteme.76 Som det tidigare visats verkar samma metod 

användas av Aristoteles i hans undervisning på Akademin. Denna tolkning ger alltså att eleverna 

möter just det här argumentet, som tydligt bryter mot deras bild av sanningen och dessutom mot 

den första dygden, tidigt i andra boken. Tolkningen ger oss att eleverna, genom att här möta ett 

 
75 Young, Charles M., “Aristotle’s Justice” I The Blackwell Guide o Aristotle’s Nicomachean Ethics, Kraut, Richard (red.), 
Oxford: Blackwell Publishing 2006, s. 179 
76 Ringborg 2001, s. 253 
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argument som så uppenbart är fel, tvingas formulera sina tankar och argument självständigt. 

Därmed lär de sig att analysera, genom ett tydligt exempel. Det tydliga exemplet gör att eleverna 

kan fokusera på just dessa områden och inte på frågan i sig, då svaret är givet. 

Om tesen ska hålla bör det i nästkommande exempel kunna identifiera någon slags 

progression. Detta bör ske antingen i argumentationen eller i saken som det ska argumenteras 

kring. Om syftet är att lära eleverna att argumentera och analysera argument bör svårighetsgraden 

succesivt öka i texten. En progression är helt enkelt nödvändig för att tolkningen ska vara hållbar 

och det är mycket riktigt precis det som går att finna i texten. 

Enligt tolkningen som gjorts tidigare i texten har eleverna fått lära sig om farorna kring 

känslor. En av de tydligaste och vanligaste känslorna som Aristoteles refererar till är vrede. Det 

kan man se i citat som ”[f]örtal, medlidande, vrede och liknande själsliga känslor har inget med 

saken att göra, utan vänder sig till domaren” (1.1.4; 1354.a.4) samt när Aristoteles förklarar att 

talaren inte bör ”förleda honom till vrede, avundsjuka eller medlidande. För det vore samma sak 

som att göra en linjal krokig när man skall använda den.” (1.1.5; 1354.a.5). Även den 

närbesläktade känslan hat dyker upp när Aristoteles skriver att ”[e]xempelvis häftar ofta både 

kärlek, hat och egna intressen vid dem så att de inte längre kan bedöma sanningen” (1.1.7; 

1354.b.7). Här används just hat eller vrede för att illustrera det negativa med pathos. Detta ligger 

som tidigare visats också i linje med Platons bild av känslor och därmed retoriken som ämne. För 

att återgå till texten i andra boken så lyder den ”[d]e som älskar och hatar eller de som är 

upprörda och lugna uppfattar inte saker och ting på samma sätt.” (2.1.4; 1377.b.4). Det första 

intrycket av citatet när man ser det så här taget ur sitt sammanhang är eventuellt att det inte 

sticker ut på något särskilt sätt. När man däremot begrundar sammanhanget i vilket citatet går att 

finna, i ett parti om vilka medel som är mest användbara, uppstår problematiken. Hur kan då 

något som uppenbarligen är förkastligt vara det mest användbara? Dessutom har Aristoteles 

redan varnat för detta när han tidigare skrev ”Vi brukar inte avkunna samma domar när vi är 

bedrövade som när vi är glada; när vi är vänskapligt respektive fientligt sinnade.” (1.2.5; 1356.a.5). 

Uppenbarligen kan man tolka det som att det ligger en motsättning i detta som till en början är 

svår att förklara och förstå. 

Om det nu i stället görs en esoteristisk tolkning av detta resulterar det i att det skulle 

kunna handla om att eleverna tidigare lärt sig att argumentera för det som de inom sig vet är sant. 

Tolkningen ger att eleverna nu i stället ska utmanas att argumentera runt det som de lärt sig 

tidigare under utbildningen. Meningen enligt denna tolkning är alltså att de ska formulera sig 

utifrån det de tidigare lärt sig och inte utifrån det som verkar självklart på ytan. Eleverna ska med 
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andra ord själva kunna finna och formulera argument utifrån ett inlärt faktum. Genom att inte 

längre utgå från ämnen som eleverna känner till sedan innan tvingar läraren dem att snabbt 

analysera frågan och utifrån denna formulera argumenten. Genom detta kan man förvänta sig att 

argumenten inte blir lika väl uppbyggda som vid tidigare tillfällen när de känt till frågan och 

argumenten kan i och med detta förväntas kunna ha brister. Detta i sin tur leder till att eleverna 

då får öva sig att formulera om sina argument i dialog med Aristoteles eller sina kamrater för att 

lära sig tekniken i hur man förfinar sina argument genom dialog. Eleverna tränas alltså att genom 

dialog växa intellektuellt. Att det handlar om analys framgår av texten. Senare i kapitlet säger 

Aristoteles nämligen följande: ”[k]änslorna (pathos) är orsaken till att man ändrar sig och gör 

annorlunda bedömningar; känslorna beledsagas av smärta eller behag så som vrede, medlidande, 

fruktan och så vidare, och deras motsatser. Det är nödvändigt att analysera varje känsla i tre 

delar.” (2.2.8 – 9; 1378.a.8 – 9). Den nya tolkningen ger att detta inte är ett argument som ska 

läsas esoteriskt och analyseras utan endast beskriver vikten av att analysera detta. Detta kan tolkas 

som ytterligare steg i elevernas skolning inom argumentation och analys. Eleverna ska helt enkelt 

lära sig skilja på argument som är korrekta, som inte är korrekta eller som inte är argument alls 

utan endast konstateranden. Detta skulle enligt denna tolkning ske i diskussion under Aristoteles 

föreläsningar. Det är just den progression som tesen förutspådde skulle följa. 

”Låt vrede (orge) vara ett begär förenat med plåga efter en synbar hämnd på grund av en 

synbar ringaktning från någon som inte bör visa ringaktning mot en själv eller ens närstående.” 

(2.2.1; 1378.a.1). Så inleds nästa kapitel. Det ser återigen ut som att vrede är den känsla som först 

dyker upp. Denna vrede gås noggrant igenom som den första av en rad känslor. Det är nu 

Aristoteles börjar definierandet av varje känsla. Genom tydliga och logiska förklaringar försöker 

Aristoteles argumentera för att det han säger om olika känslor är sant. En esoteristisk tolkning av 

detta gör att det sedan är upp till eleverna att argumentera för att Aristoteles har rätt eller fel i sin 

framställning. Eleverna får i och med detta analysera varje påstående noga och utifrån detta 

formulera sina argument. Svårighetsgraden har i sådana fall ökats och Aristoteles ser här ut att 

argumentera för vreden. Då syftet enligt tolkningen är att skola eleverna i argumentation skulle 

denna övning i stället kunna syfta till att utmana eleverna att försöka finna fel i Aristoteles 

argumentation. Ännu en gång går det att tolka det som att det handlar om en 

argumentationsanalys och att eleverna ska argumentera utifrån denna analys. Logiska resonemang 

som ”[m]an vredgas på dem som förlöjligar, gycklar och hånar, eftersom de är kränkande” 

(2.2.12; 1379.a.12) blandas med mer tveksamma uttalanden som ”[j]ag menar, med vreden som 

exempel, i vilket tillstånd man är argsint, på vilka man brukar vredgas och för vad. Om vi förstår 
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en enda eller två av dessa men inte helheten, skulle det var omöjligt att väcka vrede” (2.1.9; 

1378.a.9) där förståelsen tydligen är central och eleverna måste känna till en hel del för att över 

huvud taget kunna väcka vrede. Menar Aristoteles verkligen att man inte kan väcka vrede om 

man inte förstår helheten? 

Kapitlet med vrede avslutas med en sammanfattande formulering ”[v]em man vredgas på, 

i vilket tillstånd och av vilka anledningar har nu behandlats tillsammans. Det är uppenbart att 

man i talet borde framställa sig som sådan som den vredgade är, och motståndarna som skyldiga 

till det som man vredgas över och som sådana människor som man vredgas på.” (2.2.27; 

1380.a.27). Så, det Aristoteles säger är att det han nu har gjort är att räkna upp samtliga orsaker 

till vrede som någon människa kan ha och vem man kan känna vrede mot. Det ser alltså ut som 

att det inte finns något tolkningsutrymme utan samtliga orsaker ska rymmas inom dessa 

definitioner. Dessutom beskrivs här hur man ska kunna dra nytta av vrede för att vinna fördel i 

sin argumentation. Detta låter onekligen som något sofisterna skulle ha förespråkat och inget 

som skall läras ut på Platons Akademi.77 En esoteristisk tolkning av detta skulle kunna säga att det 

är meningen att det så tydligt skiljer sig från det som lagts fram som en gemensam sanning i 

första boken. I och med detta faktum ges eleverna en tydlig och sista möjlighet att argumentera 

emot Aristoteles argumentation kring vrede innan man går vidare till nästa känsla. 

Nästa känsla som Aristoteles behandlar är blidhet. Orsaken till att just denna känsla 

kommer nu skulle kunna vara att det är motsatsen till vrede enligt Aristoteles definition i 

”[e]ftersom att bli vred är motsatsen till att blidkas och eftersom vrede är motsatt blidhet (praotes), 

är det nödvändigt att få ett grepp om i vilket tillstånd man är blid och av vilka anledningar man 

blidkas.” (2.3.1; 1380.a.1). Här kan man tolka det som att det verkar som att texten ännu en gång 

ställer nya, högre krav på eleverna. Det verkar som att det inte längre är självklart att en 

esoteristisk läsning lika uppenbart visar eventuella fel i argumentationen. Mer kraft behöver 

därmed läggas på analysen av argumentet i sig. Analysens fokus har flyttats från att handla om 

elevernas egna argument till att fokusera på det framlagda argumentet. Det kan till och med vara 

så att texten här visar på en argumentation som inte går att argumentera emot, att den alltså inte 

ska läsas esoteristiskt, just för att eleverna ska tränas även i att se skillnad på en korrekt och en 

felaktig argumentation. Det skulle kunna tolkas som att det som verkar framträda när vi läser 

detta esoteristiskt är att eleverna genom att försöka argumentera emot något som inte går att 

ifrågasätta tränas i att inse att man kan ha fel i sin egen argumentation och därför kan behöva 

byta ståndpunkt. Vi får inte glömma att tidigare forskning visat på att det kan ha varit så att det 

 
77 Grimaldi 1998, s. 38 
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pedagogiska syftet med övningarna, enligt Monika Ringborg, är att tränas i den Sokratiska 

dialogen och syftet med den är att tillsammans förändra elevernas omvärldsuppfattning.78 

Eleverna skulle alltså enligt denna tolkning därför även tränas i att kunna omvärdera sin 

ståndpunkt och därmed utvecklas och föra sitt eget resonemang framåt. Eleverna vet inte längre 

om det som Aristoteles säger är sant eller falskt utan får genom argumentationen komma fram till 

lösningen på problemet. I denna diskussion så utvecklas elevernas förmåga att vända och vrida på 

både andras och sina egna argument. 

Enligt en esoteristisk läsning fortsätter Aristoteles genom hela andra boken att provocera 

sina elever att analysera och argumentera. När han har gått igenom alla känslor riktar han i stället 

fokus på karaktären, ethos, och gör samma sak där. Det vore möjligt att tolka det som att 

Aristoteles redan när han aviserar att diskussionen ska gå över till ethos provocerar sina elever att 

börja ifrågasätta genom ”Låt oss härefter gå igenom hurdana vi är till karaktären (ethos) i 

förhållande till känslor” (2.12.1; 1388.b.1). Känslor är alltså kopplade till ethos enligt detta. Pathos 

och ethos har alltså enligt Aristoteles tydliga kopplingar till varandra. Den ena verkar inte kunna 

finnas utan den andra. 

Slutsatsen ovan är intressant då denna bild står i skarp kontrast till hur forskaren i 

antikens retorik, Jakob Wisse, menar att allmänheten i Aten under antiken skulle beskriva ethos.79 

Enligt Wisse var den allmänna synen att ethos är något som människor skapar under hela livet och 

som baseras på individens ideal och karaktär. Detta är alltså inte något som en människa kan 

skapa tillfälligt utan bygger på det som ackumulerats under hans eller hennes samlade livstid. 

Även om Platon är känd för att ofta inte stå på samma sida som allmänheten i sina åsikter har 

denna bild också visat sig kunna stämma in på Platons definition av ethos.80 Även Platon är i sina 

texter inne på att den etiska karaktären, som närmast kan jämföras med Aristoteles ethos, 

konstrueras under individens hela livstid. Aristoteles går ju faktiskt i direkt polemik med detta i 

första boken när han säger ”detta bör åstadkommas genom talet, och inte genom förutfattade 

meningar om hurdan talaren är” (1.2.4; 1356.a.4). Det är kanske inte en slump att en esoteristisk 

tolkning av texten så tydligt vänder sig emot det Platon tidigare menat och som anses vara en 

allmän sanning som Wisse visat. Det skulle faktiskt kunna vara hela poängen med att det är så 

tydligt. Diskussionen skulle som jag tidigare nämnt här kunna gå över från pathos till ethos. Om det 

är så som Wisse menar att allmänheten förstår ethos, och samtidigt så som Platon såg på ethos, kan 

 
78 Ringborg 2001, s. 209 
79 Wisse, Jakob, Ethos and pathos from Aristotle to Cisero, Amsterdam: Hakkert 1989, s. 34 
80 Detta får ses som allmänt accepterat, se till exempel James C. McCroskey, An introduction to rhetorical communication: a 
western rhetorical perspective, (9 uppl.) Boston: Routledge Member of the Taylor and Francis Group 2005, s. 82 
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vi ju inte koppla detta till pathos då pathos enligt Aristoteles skapas i den specifika situationen. 

Eleverna skulle här alltså möjligen kunna inbjudas till att argumentera runt hur ethos är friställt 

från pathos och inte, som texten försöker visa, att de är kopplade till varandra. Texten skulle alltså 

här återigen presentera ett argument där eleverna redan vet det korrekta svaret. Det texten i stället 

visar skulle alltså kunna vara en upprepning av den teknik som Aristoteles inledde med texten ”är 

det nödvändigt att […] bearbeta domaren på ett visst sätt.” (2.1.2; 1377.b.2). Samma provokativa 

brott mot den överenskomna sanningen från första boken upprepas för att eleverna ska få ett 

tydligt argumentationsfel att utgå från i sin argumentationsanalys. 

På samma sätt fortsätter Aristoteles i andra boken att räkna upp olika känslor och 

karaktärer samt motivera hur dessa ser ut och dess effekter. En tolkning av detta skulle kunna 

vara att eleverna bjuds in till att om och om igen argumentera kring frågorna och tränas i både 

analys och argumentation. 

 

3.2.3 Argumentation utifrån stil (tredje boken) 

 

Texten börjar nu, i motsatts till inledningen av andra boken, att återigen börja problematisera 

begreppet pathos. Aristoteles medger att det bör studeras, ”[m]en eftersom hela retoriska 

praktiken har med uppfattning att göra, måste uppmärksamheten ägnas åt det inte för att det är 

korrekt utan för att det är nödvändigt” (3.1.5; 1404.a.5), men bara utifrån nödvändighet då ”[f]ör 

det är rätt att kämpa med enbart fakta, så att annat som inte hör till bevisningen är överflödigt. 

Men likväl har det, som sagt, en stor betydelse på grund av åhörarnas bristfällighet” (3.1.5; 

1404.a.5). Felet verkar enligt detta alltså inte ligga i konsten utan hos publiken. Är detta något 

som bör beaktas? Kräver verkligheten att det är nödvändigt att spela på känslorna, pathos, då 

människan är för bristfällig för att kunna bedöma argumenten enbart utifrån dess överlägsenhet? 

Detta skulle kanske återigen kunna tolkas som en hänvisning till Platons Faidros som Poster och 

Lindqvist tidigare refererat till.81 Detta skulle medföra att analysen av själva argumentet blir 

svårare.  

Pathos tar inte lika mycket plats i tredje boken som i resten av verket. Där det ändå 

förekommer så liknar det oftast hur pathos används och beskrivs i andra boken, bortsett från 

citatet ovan. En esoteristisk tolkning av detta gör gällande att tredje boken bör kunna läsas på 

samma sätt som andra boken. Skillnaden skulle i så fall kunna vara att Aristoteles vill påminna 

sina elever om det korrekta tankesättet genom att säga ”[f]ör det är rätt att kämpa med enbart 

 
81 Poster 1997, s. 220 samt Lindqvist 2012, s. 36 
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fakta, så att annat som inte hör till bevisningen är överflödigt. Men likväl har det, som sagt, en 

stor betydelse på grund av åhörarnas bristfällighet” (3.1.5; 1404.a.5). 

Tredje boken fokuserar på stilen och där kan vi bland annat läsa att ”[s]tilen kommer att 

ha vad som är passande (prepon) om den visar känslor”. (3.7.1; 1408.a.1) och ”[u]tgå vidare från 

känslor i sakframställningen”. (3.16.10; 1417.a.10). Känslor verkar centrala, men en esoteristisk 

läsning kan ge oss mer information. Texten skulle kunna tolkas som att eleverna ska fortsätta att 

argumentera kring känslor. Men här handlar det om känslor som kopplas till stilen och inte som 

tidigare uppenbara sanningar eller inlärda sanningar. Eleverna skulle enligt denna tolkning få 

försvara den form av övertalning som Platon förkastar.82  

Syftet med ”[n]är du försöker väcka en känsla” (3.17.8; 1418.a.8) och ”[o]m man har bevis 

bör talet vara både emotionellt och bevisande;”. (3.17.12; 1418.a.12) skulle kunna tolkas som att 

vara att Aristoteles ställer sig på sofisternas sida. Det skulle således inte höra till saken som han 

hävdar i ”[s]om det nu är, har författare till läroböcker om tal arbetat med en liten del av ämnet; 

Det är endast övertalningsmedlen (pistis) som hör till konsten; […] men behandlar till största 

delen sådant som inte hör till saken” (1.1.3; 1354.a.3). Eleverna borde enligt samma tolkning då 

argumentera emot denna bild och försvara Platons ställningstagande. 

Retoriken avslutas med ”Jag har talat; ni har hört; saken är i era händer; döm!” (3.19.6; 

1420.b.6). I texten kopplas det till hur ett tal ska avslutas, med ett slutord. Om en esoteristiksk 

tolkning skulle göras även av detta kanske det inte handlar om hur ett tal ska avslutas. Kanske det 

ska tolkas som en avslutning på hela verket. Det är möjligt att det i stället ska tolkas som att 

Aristoteles har talat och att eleverna har hört, samt som att eleverna har att bearbeta och 

argumentera kring detta för att slutligen komma fram till en slutsats, döma, och därmed nå en 

högre insikt. 

4 Avslutning 

 

Förutsatt att det är möjligt att läsa Platons och Aristoteles texter esoteristiskt, som Poster, 

Grimaldi, Perssons och ytterligare ett antal forskare hävdar, är det möjligt att tolka texterna som 

att de bär på dolda budskap. På samma sätt innebär det att om undersökningar som tidigare 

forskare, som Szlezákl, Persson och Ringborg, gjort om texternas pedagogiska bakgrund är möjlig 

går det att applicera detta på texten. Det gör tolkningen att Aristoteles texter kan ha en 

pedagogisk bakgrund möjlig. Det innebär även att det är möjligt att dra slutsatsen att det 

 
82 Grimaldi 1998, s. 38 
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dessutom handlar om en möjlig fortsättning på en pedagogisk tradition där texten, eller 

anteckningarna för att använda en mer specifik term, har någon form av pedagogiskt syfte.  Det 

skulle kunna peka på en pedagogik som genom argumentation och argumentationsanalys får 

eleverna att utvecklas och växa. Om vi då väljer att slå ihop dessa två premisser och göra en 

esoteristisk tolkning efter detta uppstår något intressant. Problemen med pathos som tidigare 

forskare identifierat verkar upphöra. Dessa problem, ofta ologiska i sina motsättningar, kan i 

stället tolkas som själva kärnan i verket. 

Den esoteristiska tolkningen av verket föreslår att i stort sett hela första boken ska läsas 

bokstavligt, då den syftar till att säkerställa en gemensam verklighetsuppfattning. Den andra och 

den tredje boken skulle i sin tur kunna tolkas esoteristiskt. I så fall kan de tolkas som att visa hur 

Aristoteles genom brott mot denna verklighetsuppfattning tvingar sina elever att analysera och 

argumentera. Det är en teknik, precis som forskare visat, ingick i den pedagogiska traditionen 

som Aristoteles tillhörde.  

Retorikens roll skulle enligt denna tolkning i stället kunna fungera som ett analysverktyg 

vid argumentation. Denna analys skulle enligt detta både vara riktad mot de argument som man 

möter likväl som de egna argumenten. Det är den bilden som verkar framträda när texten läses på 

ett esoteristiskt sätt. Aristoteles syfte skulle enligt denna tolkning inte ha varit att texten skulle 

användas som en lärobok i hur man ska övertyga med hjälp av pathos. Detta syfte skulle inte heller 

vara att lära eleverna hur man genom olika språkliga manövrar vinner en argumentation trots 

sämre argument. I stället hade användandet av detta begrepp ett annat specifikt syfte. Syftet skulle 

kunna ha varit att användandet av just pathos var att infoga ett begrepp som alla vet inte hör till 

saken. Det var ett begrepp som så tydligt bröt mot tankarna inom akademin. Då samtliga som 

deltog i Aristoteles seminarier var överens om att pathos var något som inte hörde till saken skulle 

detta begrepp kunna användas för att göra det tydligt att eleverna skulle argumentera emot det. 

Fokus skulle då helt enkelt hamna på argumentationen i sig och inte på saken. Analysen skulle 

inte behöva fokuseras på om argumentet är av godo eller ondo, eftersom det är så uppenbart. 

Så vad händer då med pathos när texten tolkas på detta sätt? Vi ser att tolkningen gör att 

betydelsen av begreppet återgår till att vara något som liknar hur Platon såg på det, det vill säga 

att pathos i sig är något negativt och som inte hör till saken. Det är argumentets egen styrka som 

ska avgöra vilket argument som vinner och inte eventuella smickrande språkdräkter. Enligt 

tolkningen är budskapet att det inte bör anses vara rätt att övertyga någon med hjälp av pathos. I 

stället är det argumenten i sig som ska övertyga. Det är en logisk slutledning att det som lärdes ut 

på Platons skola också följde hans idéer, som Ringborg påpekat. 
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Tolkningen gör också att vi ser en möjlighet för eleverna att börja sin skolning runt 

begrepp där de redan har en tydlig idé om svaret. En sådan inledande skolning underlättar också 

elevernas skolning i analys. Argumentationen och argumentationsanalysen som eleverna skolas i 

blir så mycket enklare och tydligare om de till en början får utgå från något som så uppenbarligen 

är fel för dem. Att sedan succesivt gå över till begrepp som inte kan ses på med samma 

självklarhet blir ett senare steg och en progression i utbildningen. 

Vore det inte även möjligt att tolka Aristoteles på det motsatta sättet? Skulle det som går 

att läsa i första boken kunna läsas esoteristiskt, medan den andra och tredje boken ger de rätta 

svaren? Det vore också en möjlig tolkning. Ett sådant scenario skulle inte påverka resultatet av 

denna läsning, annat än i avseende om vad som Aristoteles ansåg vara rätt och fel. För att 

undersöka detta krävs ytterligare forskning. 

Vilka blir konsekvenserna av tolkningen som presenteras i denna uppsats? Till att börja 

med skulle hela Retoriken behöva tolkas om utifrån detta. Jag har utifrån de förutsättningar som 

getts i denna uppsats endast kunnat applicera denna läsning på ett begrepp, nämligen pathos. 

Självklart skulle samma läsning behöva göras på resten av verket för att undersöka om samma 

läsning går att applicera på ytterligare begrepp. För att detta ska kunna göras tillfredställande 

skulle dock även nya översättningar behöva göras. Samtliga översättningar som finns tillgängliga 

idag består, som inledningen visar, av subjektiva tolkningar av originaltexten. De nya 

översättningar bör ha som utgångspunkt att texten just är menad att läsas esoteristiskt i stället för 

bokstavligt. Detta kommer förmodligen att förändra tolkningen av originaltexten och med all 

sannolikhet även ändra själva översättningen. Kanske kan läsaren på det sättet uppmärksammas 

på ytterligare tecken som tyder på att denna läsning är den korrekta. 

Har den esoteristiska läsningen som presenterats i denna uppsats räddat retoriken? 

Förmodligen inte. Det jag kanske har lyckats göra är att öppna upp för framtida forskning i 

ämnet. En liten dörr har ställts på glänt, som forskare kan välja att öppna och i och med det 

rädda retoriken, även om den inte visar sig vara den retorik vi trodde vi skulle finna. 

Vidare har en ännu intressantare tanke formulerats utifrån denna tolkning. Om det går att 

enas om att denna esoteristiska tolkning är möjlig bör det också reflekteras över vad detta skulle 

kunna göra för bilden av Aristoteles själv. Om tolkningen är möjlig kanske det inte är Aristoteles 

som är den som är skapare av den retorik som vi tillskriver honom. Kanske ska denna retorik i 

stället tillskrivas de som efteråt har tolkat Aristoteles arbete. Kanske är Aristoteles arv större än 

bara en retorisk metod. Kanske är vi alla, över 2000 år senare, fortfarande Aristoteles elever som 
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genom analyserandet av hans argumentation lär oss att analysera och argumentera för vår sak 

med syftet att träna oss i den fria tanken, precis som man gjorde i antikens Aten. 
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