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Platonism on Love and Beauty 
In this course we shall read four canonic texts in the history of philosophy and in 
aesthetics in particular: Plato’s Symposium and Phaedrus, and Plotinus, Ennead 
I.6. “On beauty” and Ennead V.8. “On the intelligible beauty”.  These treatises of 
Plotinus’ contain his original take on crucial aspects of the two Platonic texts, 
which in turn became the standard interpretation for centuries having deep 
influence on European art and culture generally. Arguably, these texts are 
historically the most important texts on beauty and its role in human life till Kant 
in the 18th century and even beyond because they deeply influenced many of the 
Romantics. Beauty is not all there is to these texts, however. We find in them 
Plato’ account of love, his views on rhetoric and on writing, and finally but not 
least these texts together provide a solid introduction to classical Platonic 
metaphysics. The main focus of the course will be philosophical but it is of 
potential interest also to students of art history, literature, and the history of 
ideas. 
 
 
Platonisme om kjærlighet og skjønnhet 
På dette emnet vil vi lese fire kanoniske tekster i filosofiens historie som er 
spesielt relevante innenfor estetikk: Platons Symposium (Drikkegildet i Athen) 
og Faidros, og Plotins Enneade I.6. ”Om skjønnhet” og Enneade V.9. ”Om den 
intelligibile skjønnhet”. Disse avhandlinger av Plotin inneholder hans originale 
tolkning av disse to platonske tekster, som i sin tur ble mer eller mindre 
akseptert i flere århundre og etterlot dype spor i europeisk kunst og kultur 
generelt.  Det kan lett argumenteres at nettopp disse fire tekstene er de historisk 
sett viktigste tekster som handler om skjønnhet og dens rolle i menneskers liv 
frem til Kant sent på søttenhundretallet og faktisk lenger: de satte dype spor på 
mange av nittenhundretallets romantikere. Allikevel handler de ikke bare om 
skjønnhet. Vi finner her også Platons syn på kjærlighet, talekunst, skrift og sist 
men ikke minst gir disse tekstene en solid innføring klassisk platonsk 
metafysikk. Emnets hovedfokus er selvsagt filosofisk men det kan uten tvil være 
av interesse for studenter for eksempel studenter i kunsthistorie, litteratur, og 
idéhistorie. 


