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Inledning

Material
I en Cuppsats i latin (Lund, 2004) relaterade jag de metaforer jag fann i Ciceros De Amicitia  till 
Lakoffs och Johnsons teorier om begreppsmetaforer. Jag tänker göra detsamma med metaforerna i 
Aristoteles' Den Nikomachiska Etiken, böckerna VIII och IX. Eftersom Ciceros tankar om vänskap i 
mycket följer mönstret från Aristoteles' böcker har han uppenbarligen blivit inspirerad och influerad 
av  dessa.  De  båda   texterna  har  ungefär   samma  omfång:  66   sidor   för  Ciceros   text  och  63   för 
Aristoteles'. Däremot är språkstil och disposition helt olika. Aristoteles' böcker är anteckningar från 
föreläsningar, som definierar, analyserar och systematiserar vänskap i dess olika former. Ciceros 
essä är ett samtal om vänskap mellan Laelius, ena parten i ett ”ädelt” vänskapsförhållande, och hans 
svärsöner. Han återger tankar och associationer, beskriver vänskap men systematiserar inte. Språket 
är ett bildat samtalsspråk. 

Jag har använt Aristotle  The Nicomachean Ethics,  med engelsk översättning av H. Rackham, 
The   Loeb   Classical   Library   1926.   Jag   har   följt   denna   utgåva   även   då   den   skiljer   sig   från 
standardutgåvorna. Ställangivelserna är de gängse. I latinuppsatsen använde jag Cicero De Amicitia  
med kommentarer av H.E. Gould och J.L. Whitley 1941 som källa.

Presentation av ”begreppsmetafor”
Aristoteles' definition av ”metafor” är: ”Metafor är att ett ord som betecknar en sak förs över till en 
annan sak”1Han menar alltså, att ”metafor” är ett språkligt uttryck och att överföringen är baserad 
på likhet. Detta tar George Lakoff och många andra kognitiva lingvister, t ex Zoltan Kövecses och 
Joseph   Grady,   avstånd   från.   Lakoff   och   Johnson   introducerade   nämligen   1980   med   sin   bok 
Metaphors we live by en helt annan syn på ”metafor”. Vi förstår och drar slutsatser om begepp i en 
domän,  måldomänen,genom   överföring   av   erfarenheter   från   en   annan   domän,  källdomänen.2 
Denna överföring kan ske eftersom de båda domänerna är korrelerade till varandra. Det språkliga 
uttrycket är sekundärt, menar de, liksom likheten. 

Formeln för en metafor är 

• MÅLDOMÄN ÄR KÄLLDOMÄN , som i metaforerna
• VÄNSKAP ÄR BAND
• TID ÄR PENGAR3

Vänner känner sig knutna till varandra och i vår kultur baserar vi ofta både lön och kostnader på tid. 
De båda domänerna täcker dock aldrig varandra helt. Det finns många synpunkter på ”vänskap” 
som inte är ”band” och många på ”tid” som inte är ”pengar”. Inte heller kan alla egenskaper hos 
”band” korreleras till ”vänskap” och inte alla egenskaper hos ”pengar” till ”tid”.

Dessa begreppsmetaforer är en naturlig del av den mänskliga tanken. Vi förstår och resonerar 
om alla begrepp – tid, händelser, orsaker, moral, tankar – i metaforer, då vi använder begrepp ur en 
domän – t ex rum – för att tala om en annan – t ex tid. Våra metaforer formas till stor del av vad för 
slags kroppar vi har, våra erfarenheter av vår vardagliga omgivning och hur vi fungerar i den. 

Lakoffs och Johnsons teorier är kontroversiella och har blivit kritiserade av åtskilliga lingvister 

1 Aristoteles 1994, s 56.

2 Jag använder ordet  ”måldomän”  för  target domain,  ”källdomän”  för  source domain  och  ”begreppsmetafor”  för 
conceptual metaphor.

3 Jag följer konventionen att skriva metaforer med versaler.
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bl a Verena Haser,4  som är starkt kritisk och bl a hävdar att metaforer handlar om ord och inte 
tankar, och Matthew S. McGlone,5 som kritiserar deras modell för förståelsen av figurativt språk.

Metod
De metaforer jag finner i Aristoteles' text redovisar jag i tabellform under samma rubriker som i 
texten, dvs i huvudsak efter måldomän. Rumsliga metaforer har jag valt att föra samman till en egen 
grupp,  liksom personifikationer.  Jag citerar  och kommenterar  ett  urval av dem och jämför  med 
motsvarande  metaforer   i  Ciceros   text.  Översättningen  är  min  egen,  men   jag  har   tagit  hjälp  av 
Rackhams och Ringboms översättningar. Översättningarna, med liten stil, följer efter de grekiska 
och latinska citaten.

Mål
Min avsikt med uppsatsen är att jämföra de båda skrifterna beträffande
• metaforernas antal, totalt och för de enskilda måldomänerna;
• metaforernas källdomäner;
• metaforernas utformning i relation till de stilistiska skillnaderna mellan Aristoteles' föreläsningar 

och Ciceros essä;
• sådana skillnader mellan grekiska och latin, som kan ha påverkat metaforerna.

Avsikten är också att besvara frågan:
Kan Lakoffs och Johnsons teorier om begreppsmetaforer relateras till  Aristoteles' text på samma 
sätt  som jag anser att de kan till Ciceros?

Redovisning av metaforerna

Rumsliga metaforer
Rumsliga metaforer grundar sig på att vår hjärna formar abstrakta begrepp utifrån våra sensoriska 
och motoriska erfarenheter. Det som är bra och viktigt för människan är ”upp(e)”, ”framför”, eller 
”nära” medan det som är dåligt eller oviktigt är ”ner(e)”, ”bakom” eller ”avlägset”.6 

D De rumsliga metaforerna är lika många hos Aristoteles (32) som hos Cicero (36). Aristoteles 
orienterar de flesta (19) av dem vertikalt, huvudsakligen med prefixen ὑπερ och ὑπο-, medan den 
horisontella orienteringen är vanlig (13) hos Cicero med verben antepono, praepono och praesto 
(sätta, ställa framför). ”Närhet” innebär, förutom ”viktigt”, för båda också ”likhet” och ”påverkan”. 
Aristoteles har 6 sådana metaforer, Cicero 5.

• STATUS ÄR UPPE
1158a3436 ἀλλ’ ὑπερέχοντι οὐ γίνεται ὁ τοιοῦτος [σπουδαῖος] φίλος, ἂν μὴ 

καὶ τῇ ἀρετῇ ὑπερέχηται· εἰ δὲ μή, οὐκ ἰσάζει ἀνάλογον 
ὑπερεχόμενος.
Den förträfflige blir inte vän med en som är överordnad om inte denne också är överlägsen i dygd. 
Om det inte är så, kan inte den underlägsne åstadkomma proportionell jämvikt.

Aristoteles har 9 metaforer där ὑπερέχω betecknar överlägsenhet. Alla beskriver vänner i ojämlika 

4 Haser 2005.

5 McGlone 2007.

6 Lakoff och Johnson 1980/2003, kap 4.
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vänskapsförhållanden.

• BRA ÄR FRAMFÖR
1155a1415 [οἱ φίλοι] ... τοῖς τ’ ἐν ἀκμῇ πρὸς τὰς καλὰς πράξεις. 

[vänner]...bidrar till att de som är på livets höjdpunkt handlar ädelt.

Medan vi uttrycker livet som en ”upp och nedgång” visar uttrycket  ἐν ἀκμῇ på en horisontell 
orientering. Man står ”vid svärdets framkant” när man är i sin bästa ålder. Aristoteles har ytterligare 
ett exempel på denna metafor med samma uttryck.

• MER ÄR UPP
1164a24 ἐν δὲ τῇ ἐρωτικῇ ἐνίοτε μὲν ὁ ἐραστὴς ἐγκαλεῖ ὅτι ὑπερφιλῶν οὐκ 

ἀντιφιλεῖται.
I erotisk vänskap klagar älskaren ibland över att medan han älskar i övermått blir han inte älskad 
tillbaka.

Bakgrunden till denna metafor är, att ytan stiger när man lägger mer till en stapel av föremål eller 
tillför mer vätska i en behållare.7Aristoteles använder ὑπερέχω, ὑπερφιλέω, ὑπερτείνω i de 5 
metaforerna. Cicero har ingen metafor MER ÄR UPP.

• MER ÄR STÖRRE
1167b910 τοὺς δὲ φαύλους οὐχ οἷόν τε ὁμονοεῖν πλὴν ἐπι μικρόν.

Dåliga människor kan inte vara eniga mer än i liten grad.

Om man lägger mer till  en stapel blir  de  inte bara högre utan också  större,  varför  jag tar  med 
metaforen här även om ”stor” inte är rumsligt orienterat. 

Det är anmärkningsvärt att vårt uttryck för motsatsen till ”i liten grad” är ”i hög grad”. Det tycks 
som om de grundläggande källdomänerna ”stor/liten” och ”upp(e)/ner(e)” kan ersätta varandra.

• MER ÄR LÄNGRE
1170b2223 μήτ’ ἄφιλον εἶναι μήτ’ αὖ πολύφιλον καθ’ ὑπερβολήν;

Ska man antingen vara utan vänner eller ha dem till överdrift?

Ytterligare en metafor har ”det alltför långa kastet”– ἡ ὑπερβολή – korrelerat till ”något som är 
för mycket”.

• VARA DEL AV ÄR UNDER
1160a21 πᾶσαι δ’ αὗται [αἱ κοινωνίαι] ὑπὸ τὴν πολιτικὴν ἐοίκασιν 

εἶναι.
Alla dessa gemenskaper tycks vara undergrupper till samhällsgemenskapen.

• TJÄNA ÄR UNDER
1164b2527 ὁμοίως δὲ φίλῳ μᾶλλον ἢ σπουδαίῳ ὑπηρετητέον ... ἐὰν ἄμφω μὴ 

ἐνδέχηται.
Ska man, på samma sätt, hellre göra en vän en tjänst än en förträfflig man ... om man inte kan göra 
bådadera?

Texten   innehåller   tre  metaforer  med   samma   verb   och   samma   innehåll.   En   annan   tolkning   än 
STYRA ÄR ÖVER/TJÄNA ÄR UNDER kan vara LÅG STATUS ÄR UNDER. De som står under 
i status tjänar som regel dem som står över. I det här exemplet känns dock prefixet  ὑπο- något 
stelnat eftersom ”vännen” är ”en jämlik vän”.

7 Lakoff och Johnson1980/2003, s 16.
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• VIKTIGT ÄR NÄRA
1166a3334 πρὸς αὑτὸν δὲ πότερόν ἐστιν ἢ οὐκ ἔστι φιλία, ἀφείσθω ἐπὶ τοῦ 

παρόντος.
Frågan om man kan vara vän med sig själv lämnar jag för närvarande.

Det som är mindre angeläget skjuter man ifrån sig.

• LIKHET ÄR NÄRHET
1158b3334 δῆλον δ’, ἐὰν πολὺ διάστημα γίγνηται ἀρετῆς ἢ κακίας.

Detta blir tydligt om det blir ett stort avstånd i dygd eller uselhet. 

De fyra metaforerna LIKHET ÄR NÄRHET har samma begreppskorrelation som vi nutida har i vår 
erfarenhet. Vi talat om att ”uppfattningar skiljer sig åt” och ”åsikter går isär”. Ciceros tankar är 
desamma när han talar om

... morum studiorumque distantia. (74)
avstånd i karaktär och intressen,

vilket, förstås, är synonymt med ”skillnad i karaktär och intressen”.8

• PÅVERKAN ÄR NÄRA
1166b2728  φευκτέον τὴν μοχθηρίαν διατεταμένως.

Man måste fly uselheten till det yttersta.

Ju mer man sträcker ut avståndet desto mindre blir påverkan.
Är det samma företeelser som är ”upp(e), ”nära” eller ”framför” hos båda?

För Aristoteles är det ”framför” att ”vara mitt i livet”. Den överlägsenhet i status som är ”uppe” 
innebär   ”social  och/eller  moralisk  överlägsenhet”   eller   ”föräldraskap”.  De viktiga   ting,   som är 
”nära”, är ”vänners moral” och ”spörsmål om vänskap”.

Det  som är  ”uppe” för  Cicero  är  ”det  storslagna och gudomliga”,  ”det  moraliskt  goda” och 
”lycka”. ”Status” innebär ”överlägsenhet socialt eller i ålder”. För honom är ”vänskap”, ”kärlek”, 
”dygd”,   ”begåvning”,   ”rättrådighet”,   ”duglighet”   och   ”idealmänniskan   Cato”   ”framför”.   Vissa 
sätter   ovärdiga   ting   som   ”rikedomar”,   ”makt”,   ”ära”   eller   ”njutningar”   främst,   menar   han. 
Gemenskap är ”nära”.9

Det ligger alltså samma värderingar i bådas metaforer. Samtalsstilen i Ciceros essä gör uttrycken 
för vad som är bra och viktigt mer varierade.

Personifikationer
Man   kan   se  personifikationer  som   ”tvåstegsmetaforer”.   En   abstraktion,   som   korreleras   till   ett 
föremål, blir ytterligare specificerad som en person.10

• FÖRNUFTET (KARAKTÄREN, DEN MÄNSKLIGA NATUREN, SINNET) ÄR ETT 
FÖREMÅL I BEHÅLLAREN MÄNNISKA

• FÖREMÅLET ÄR EN PERSON

Förnuftet – τὸ διανοητικόν – är den verkliga ”människan i människan”, påstår Aristoteles. Han 
säger t ex 

8 Ekedahl 2004, s 4.

9 Ekedahl 2004, ss 3f.

10 Lakoff och Johnson 1980/2003, kap 7.
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1166a1617 τοῦ γὰρ διανοητικοῦ χάριν, ὅπερ ἕκαστος εἶναι δοκεῖ.
dvs för förnuftets skull, som ju anses vara vars och ens verkliga jag.

Om detta betyder ”förnuftssjälen” har det ju ingenting med metaforer att göra och är inte ens en 
abstraktion. 

• MÄNSKLIG NATUR ÄR EN PERSON
1157b1617 μάλιστα γὰρ ἡ φύσις φαίνεται τὸ μὲν λυπηρὸν φεύγειν. 

Eftersom naturen mest tycks fly det obehagliga.

Om naturen kan uppträda i flykt är den en person.

• SJÄLEN ÄR EN PERSON
1166a1314 οὗτος γὰρ ὀμογνωμονεῖ ἑαυτῷ,καὶ τῶν αὐτῶν ὀρέγεται κατὰ 

πᾶσαν τὴν ψυχήν.
Ty en sådan [den gode] är ense med sig själv och sträcker sig efter samma saker med varje del av 
sin själ.

När ”förnuftet” deltar i en angenäm samvaro, som hos de goda, eller i konflikter, som hos de dåliga, 
blir det en av två eller flera personer i människan.

I en god människa är ”förnuftet” den dominerande.  Personerna är vänner och ger människan 
andlig balans. Cicero visar samma tankar om vänskapliga känslor även om han inte explicit talar 
om två personer. Han säger:

Ipse enim se quisque diligit .. (80)
Var och en älskar nämligen sig själv

• SJÄLSLIG BALANS ÄR VÄNSKAPLIG SAMVARO
1166a3334 πρὸς αὑτὸν δὲ πότερόν ἐστιν ἢ οὐκ ἔστι φιλία.

Frågan är om man kan vara vän till sig själv eller inte.

1166a3435 δόξειε δ’ ἂν ταύτῃ εἶναι φιλία, ᾗ ἐστὶ δύο ἢ πλείω.
Man måste anse att om vänskap ska finnas på detta sätt [att man är vän med sig själv] består man 
därigenom av två eller flera.

• SJÄLSLIG OBALANS ÄR STRID
1166b19 στασιάζει γὰρ αὐτῶν ἡ ψυχή.

Ty det råder inbördeskrig i deras själ,

• SJÄLSLIG OBALANS ÄR DRAGKAMP
1166b2122 καὶ τὸ μὲν δεῦρο τὸ δ’ ἐκεῖσε ἕλκει ὥσπερ διασπῶντα.

Så drar den ena delen hit och den andra dit som om de ville slita människan i stycken.

De två personerna i en dålig människa har olika uppfattningar och önskemål.
Aristoteles resonerar i två avsnitt om människans känslor inför sig själv och hur de två eller flera 
personerna  i  henne fungerar gentemot varandra.11  Han har 5 metaforer  KARAKTÄR, NATUR, 
SJÄL ELLER SINNE ÄR EN PERSON och14 metaforer, som beskriver två eller flera personer i 
människan. Hos Cicero har jag funnit 4 metaforer MÄNSKLIG NATUR ELLER KARAKTÄR ÄR 
EN PERSON (63,  65,  88,  88).12  Dessutom har Cicero 7 metaforer,  där  ”liv,  död och ålder” är 
personer, i 3 är ”vänskap” en person, i 2 ”dygd”, i 3 ”fosterlandet” och i vardera 1 ”överseende” och 

11 1166a11166b29 och 1168a281169a18.

12 Ekedahl 2004, s 10.
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”inställsamhet”.

Tid
Vi uttrycker ”tid” i två metaforer med ”rum” som källdomän.13

• TIDEN ÄR EN BEHÅLLARE SOM VI PASSERAR GENOM anger tiden som stationär.
Exempel:

Vi har passerat 1900talet.

Vi närmar oss jul.

• TID ÄR ETT FÖREMÅL SOM RÖR SIG anger oss som stationära. Framtiden kommer mot oss, 
passerar och blir till förfluten tid.

Exempel:
Vi tänker på kommande tider.

Den tiden är förbi.

• TID ÄR EN BEHÅLLARE
1158a1718 καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ αἱ ὑπηρεσίαι.

och dessa tjänster [nytta och nöje] kan förekomma inom begränsad tid. 

• TID ÄR ETT FÖREMÅL SOM RÖR SIG
1161b2426 οἱ  μὲν  γὰρ  εὐθὺς  γενόμενα  στέργουσιν,τὰ  δὲ  προελθόντος 

χρόνου τοὺς γονεῖς. 
De [föräldrarna] älskar sina barn genast, dessa sina föräldrar först när en tid har gått.

Medan jag bara har funnit dessa 2 tidsmetaforer hos Aristoteles, har jag funnit 20 hos Cicero, varav 
9 BEHÅLLARE och 11 FÖREMÅL.14 Ciceros essä rör sig mellan förfluten tid och nutid, varför 
han ofta har anledning att  relatera till   tid. Det har däremot knappast Aristoteles i sitt utredande 
resonemang.

Liv
Livet är ett utrymme, som man befinner sig i, ensam eller tillsammans med andra. LIVET ÄR EN 
BEHÅLLARE finns hos Aristoteles i 4 metaforer, hos Cicero i 10.15

• LIVET ÄR EN BEHÅLLARE
1166b1213 καὶ φεύγουσι τὸ ζῆν καὶ ἀναιροῦσιν ἑαυτούς.

[usla människor] flyr från livet och dödar sig själva.

Att dö är att lämna behållaren, men metaforen kan också vara en personifikation, där 
livet är slavägaren, man flyr ifrån.

1172a56 ἕκαστοι ἐν τούτῳ συνημερεύοντες ὅ τί περ μάλιστα ἀγαπῶσι τῶν 
ἐν τῷ βίῳ.
Man tillbringar tid tillsammans med det man älskar mest av allt som finns i livet.

De två   följande metaforerna relaterar  till   tidigare  textställen,  bl a 1106b30, där Aristoteles med 
hänvisning   till   pythagoréerna  hänför   ”det  goda”   till   ”det  begränsade”  och  ”det  onda”   till   ”det 

13 Lakoff och Johnson1980/2003, kap 9.

14 Ekedahl 2004, s 5f.

15 Ekedahl 2004, ss 6f.
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obegränsade”. Eftersom en behållare har begränsningar, måste den andra metaforen ha en annan 
källdomän.
1170a1920 τὸ δὲ ζῆν τῶν καθ’ αὐτὸ ἀγαθῶν καὶ ἡδέων· ὡρισμένον γάρ.

Livet är i sig ett av goda och angenäma ting, ty det är begränsat.

• LIVET ÄR ETT OBEGRÄNSAT UTRYMME
1170a2224 οὐ δεῖ δὲ λαμβάνειν μοχθηρὰν ζωὴν καὶ διεφθαρμένην οὐδ’ ἐν 

λύπαις· ἀόριστος γὰρ ἡ τοιαύτη.
Vi ska inte tala om ett uselt och ödelagt liv, inte heller om ett i plågor. Ty ett sådant är gränslöst.

• LIVET ÄR EN ÄGODEL
1170b13 (φύσει γὰρ ἀγαθὸν ζωή, τὸ δ’ ἀγαθὸν ὑπάρχον ἐν ἑαυτῷ 

αἰσθάνεσθαι ἡδύ).
(livet är av naturen gott och förnimmelsen att ha något gott i sig är angenäm).

• LIVET ÄR EN KAMP
1169a2021 προήσεται γὰρ καὶ χρήματα καὶ τιμὰς καὶ ὅλως τὰ περιμάχητα 

ἀγαθά.
Ty han ger upp ägodelar och makt och allt det goda som människor kämpar för.

Samtal
Grunden för den samtalsmetafor som brukar kallas the conduit metaphor är:
• IDÉER ÄR FÖREMÅL
• SPRÅKLIGA UTTRYCK ÄR BEHÅLLARE
• KOMMUNIKATION ÄR ÖVERFÖRING16

Samtal innebär att idéer skickas i ordbehållare från en människa till en annan. Aristoteles har ett 
exempel på denna metafor:
1155a35b1 οἱ δ’ ἐξ ἐναντίας ... φασὶν. 

De som är av motsatt åsikt säger...

De skickar ut meddelandet från motsatt håll.
Cicero har 9 sådana överföringsmetaforer av totalt 29 metaforer för samtal. Det stora antalet 
förklaras av essäns utformning. Deltagarna inte bara samtalar med varandra utan för också 
diskussioner om samtal.17

Exempel från De Amicitia:
Genus autem hoc sermonum ... videtur habere gravitas. (4)
Detta slags framställning tycks ha tyngd.

Talet är så konkret att det kan vägas.

...consilium vero dare audeamus libere. (44)

...men råd ska vi våga ge fritt.

Aristoteles har ytterligare en samtalsmetafor:

16 Reddy 1979.

17 Ekedahl 2004, s 1113.
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• TALESÄTT ÄR PERSONER 
1168b67 καὶ αἱ παροιμίαι δὲ πᾶσαι ὁμογνωμονοῦσιν.

Alla talesätt håller också med om detta.

Abstrakta företeelser inom människan

Sådana  begreppsmetaforer,   som  låter   en   abstraktion   såsom en  ”aktivitet”,   ”känsla”  eller   ”idé” 
uppfattas   som   ett  föremål,   en  substans   eller   en   behållare   utan   närmare   specificering,   kallas 
ontologiska   metaforer.18  Flera   av   metaforerna   under   andra   rubriker   i   denna   uppsats   är   också 
ontologiska. 

Aristoteles har 6 metaforer ABSTRAKTA FÖRETEELSER ÄR FÖREMÅL I BEHÅLLAREN 
MÄNNISKA:

• TILLTRO   OCH   OFÖRMÅGA   ATT   GÖRA   ORÄTT   ÄR   FÖREMÅL   I   BEHÅLLAREN 
MÄNNISKA

1157a2223 καὶ τὸ πιστεύειν ἐν τούτοις καὶ τὸ μηδέποτ’ ἂν ἀδικῆσαι,
I dem [vännerna] finns tilltro och oförmåga att göra orätt..

Övriga   ”föremål   i   behållaren   människa”   är   ”tillgivenhet”,   ”det   goda”,   ”förmåga   att   handla 
vänskapligt”, ”förmåga att ge nöje” och ”dygd”.

”Aktiviteter”   är   enligt   Lakoff   och   Johnson   substanser.19  ”Att   känna   ånger   och   lycka”   är 
”aktiviteter” och därmed metaforiskt substanser.

• ÅNGER ÄR EN SUBSTANS I BEHÅLLAREN MÄNNISKA
1166b2425 μεταμελείας γὰρ οἱ φαῦλοι γέμουσιν.

De dåliga är fyllda av ånger.

• LYCKA ÄR EN SUBSTANS I BEHÅLLAREN MÄNNISKA
1169b2930 ὅτι ἡ εὐδαιμονία ἐνέργειά τίς ἐστιν, ἡ δ’ ἐνέργεια δῆλον ὅτι 

γίνεται καὶ οὐχ ὑπάρχει ὥσπερ κτῆμά τι.
Lyckan är en aktivitet; det är uppenbart att en aktivitet blir till och inte är en ägodel som tillhör en.

Ett  ”föremål   i  människan” är  något  man äger,  alltså  en  ”ägodel”.  Aristoteles  har  15 metaforer 
ABSTRAKTIONER ÄR ÄGODELAR.

• ENS EGEN FÖRMÅGA ÄR EN ÄGODEL
1162a2324 ἐπαρκοῦσιν οὖν ἀλλήλοις, εἰς τὸ κοινὸν τιθέντες τὰ ἴδια.

[Man och hustru] hjälper således varandra och lägger sin egen förmåga till den gemensamma 
resursen.

• ATT VARA VÄRD ATT ÄLSKAS ÄR EN ÄGODEL
1166b26 ..διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν φιλητόν.

[En dålig människa älskar inte sig själv] eftersom hon inte har något värt att älskas.

• DET FINASTE OCH BÄSTA ÄR ÄGODELAR
1168b2930 ἀπονέμει γοῦν ἑαυτῷ τὰ κάλλιστα καὶ μάλιστ’ ἀγαθά. 

Han tilldelar sig själv det finaste och bästa .

I övriga metaforer ABSTRAKTIONER ÄR ÄGODELAR är abstraktionerna ”det som är värt att 

18 Lakoff och Johnson 1980/2003, kap 6.

19 Lakoff och Johnson 1980/2003, s 30.
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älskas” (2), ” det goda” (3),  ”självuppskattning” (3), ”obeständiga egenskaper”,  ”förstånd”,  ”att 
bemöda sig” och ”ära och kroppsliga njutningar”.

”Orsak” är ett viktigt begrepp i vår erfarenhet. En av de grundläggande metaforerna för ”orsak” 
är FÖREMÅLET UPPSTÅR UR SUBSTANSEN.20

• VÄLVILJA UPPSTÅR UR DYGD OCH RÄTTRÅDIGHET
1167a1819 ὅλως δ’ εὔνοια δι’ ἀρετὴν καὶ ἐπιείκειάν τινα γίνεται.

I allmänhet uppstår välvilja ur dygd och rättrådighet.

I ytterligare 5 metaforer ABSTRAKTIONER ÄR FÖREMÅL är abstraktionerna ”det goda” (2), 
”idéer”, ”gemenskap” och ”att finnas”.

Grekiskans benägenhet att använda verbaladjektiv och att substantivera verb och adjektiv med 
bestämd artikel ger abstrakta substantiv, som genom metaforer överförs till konkreta föremål.21Av 
de 27 metaforer,  där  ABSTRAKTIONER ÄR FÖREMÅL, är  15 exempel  på  detta.  Aristoteles 
använder

6  τἀγαθόν/τἀγαθά för ”det goda”

1  τὸ κοινόν för ”gemenskap”

1  τὰ ἴδια för ”ens eget”

1  τὰ κάλλιστα καὶ μάλιστ’ ἀγαθά för ”det finaste och bästa”

3  φιλητόν för ”det som är värt att älskas”

1  τὸ εἶναι för ”att finnas”

1  τὸ πιστεύειν καὶ τὸ ... ἀδικῆσαι för ”tilltro och oförmåga att göra orätt”

1  τὰ ὑπάρχοντα för ”tillhörigheter”

Latinet, utan bestämd artikel, har inte samma möjligheter till detta. Det kan vara en förklaring till att 
Cicero har jämförelsevis få – bara 9 – metaforer ABSTRAKTIONER ÄR FÖREMÅL.22

Vänskap och kärlek

• VÄNSKAP ÄR BAND
1155a2223 ἔοικε δὲ καὶ τὰς πόλεις συνέχειν ἡ φιλία.

Vänskapen tycks också hålla samman stater.

1156b1719 ἡ τοιαύτη δὲ φιλία μόνιμος εὐλόγως ἐστίν· συνάπτει γὰρ ἐν 
αὐτῇ πάνθ’ ὅσα τοῖς φίλοις δεῖ ὑπάρχειν.
En sådan [ädel] vänskap är naturligtvis stabil, ty i sig själv förenar den allt som bör vara typiskt för 
vänner.

1165b36 ὅταν μὴ δι’ ὑπερβολὴν μοχθηρίας ἡ διάλυσις γένηται;
Om nu inte vänskapen lösts upp pga ett överskott av uselhet?

Fyra metaforer, varav jag här återger en, innehåller, att den lägre vänskapen är ofullständig, då den 
inte är stabil. När ”nytta eller nöje”, som är basen för den sortens vänskap, försvinner, upplöses 
vänskapen. Jag tycker, att man antingen kan se metaforerna som NYTTA OCH NÖJE ÄR BAND 

20 Lakoff och Johnson 1980/2003, s 73.

21 ”Jag är sorgsen” och ”Jag sörjer” är inte metaforer, medan ”Jag bär på en sorg” är det.

22 Ekedahl 2004, ss 10f. I de övriga 15 metaforerna under samma rubrik är inte abstraktionerna ”föremål”.
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SOM HÅLLER SAMMAN VÄNSKAP eller VÄNSKAP ÄR BAND SOM HÅLLS SAMMAN AV 
NYTTA OCH NÖJE. Jag har valt den senare.
1156a2223 ἀπολυθέντος οὖν δι’ ὃ φίλοι ἦσαν, διαλύεται καὶ ἡ φιλία.

Då orsakerna till att de är vänner [nytta eller nöje] har avlägsnats, löses också vänskapen upp.

Cicero låter Laelius säga:
Nam si utilitas amicitias conglutinaret eadem commutata dissolveret. (32)
Ty om nyttan kittade samman vänskapen skulle denna upplösas tillsammans med den.

Här är alltså NYTTAN ETT KITT FÖR VÄNSKAPEN.23

Eftersom både λύω och solvo – lösa – bokstavligt kan betyda både ”lösa upp ett ämne” och ”lösa 
upp ett  band” kan de användas   figurativt   i  båda betydelserna.  Vänskap,  som hålls   samman av 
”nytta”, faller sönder på samma sätt vare sig ”banden” eller ”kittet” löses.

Cicero  har   en  metafor  VÄNSKAP ÄR BAND (51).  Detta  är   enligt  OLD  första  belägg   för 
användningen av nodum amicitiae i betydelsen ”vänskapsband”.24

I de övriga 4 av Aristoteles' metaforer löser ”orättmätiga krav” och ”förändringar hos vännerna” 
upp vänskapsbanden.

• BARN ÄR BAND FÖR VÄNSKAPEN
1162a2728 σύνδεσμος δὲ τὰ τέκνα δοκεῖ εἶναι,διὸ θᾶττον οἱ ἄτεκνοι 

διαλύονται.
Barn tycks också vara band. Därför löses de barnlösa [äktenskapen] upp lättare.

Ytterligare en metafor anger barn som band i vänskapen mellan man och hustru.

• VÄNSKAP ÄR ETT FÖREMÅL I EN BEHÅLLARE
1161b11 Ἐν κοινωνίᾳ μὲν οὖν πᾶσα φιλία ἐστίν.

All vänskap finns i gemenskap.

Ytterligare 4 metaforer  har samma utformning. I  dem är  behållaren ”människan”,  ”inställning”, 
”likvärdighet” och ”gemenskap”.

• VÄNSKAP ÄR EN BEHÅLLARE FÖR ETT FÖREMÅL
1158b2930 Οὐχ ὁμοίως δὲ τὸ ἴσον ἔν τε τοῖς δικαίοις καὶ ἐν τῇ φιλίᾳ 

φαίνεται ἔχειν.
Likvärdighet i rättvisa tycks inte vara detsamma som i vänskap.

Även RÄTTVISA ÄR EN BEHÅLLARE FÖR LIKVÄRDIGHET
1162a910 ἔστι δὲ καὶ ἐν τῇ ἀδελφικῇ ἅπερ καὶ ἐν τῇ ἑταιρικῇ.

I både brödravänskap och kamratskap finns detsamma.

De båda vänskapsformerna är behållare med samma innehåll.
1162a2425 διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὸ χρήσιμον εἶναι δοκεῖ καὶ τὸ ἡδὺ ἐν ταύτῃ 

τῇ φιλίᾳ.
På grund av detta anser man att både nytta och nöje finns i denna vänskap [mellan man och 
hustru].

I de övriga 4 metaforerna finns föremålen ”frikostighet”, ”likvärdighet” och ”nytta och nöje”(2). 
Cicero   har   10   metaforer   VÄNSKAP   ÄR   EN   BEHÅLLARE.   Behållaren   innehåller   ”dygd”, 

23 Ekedahl 2004, s 20.

24 Ekedahl 2004, s 20.
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”högaktning”, ”välvilja”, ”det som är sant och frivilligt”, ”nytta”, ”tilltro” och ”enighet”. Föremål, 
som är bannlysta i behållaren, är ”det som är uppdiktat och låtsat”, ”olikhet”, ”liderlighet och synd”, 
”kryperi,  smicker och inställsamhet”.25  Jämförelsen belyser tydligt  stilskillnaden mellan de båda 
texterna. Värderingarna av vänskap kan vara desamma, men de språkliga uttryckssätten är olika.

• VÄNSKAP ÄR ETT FÖREMÅL
1156a7 τρία δὴ τὰ τῆς φιλίας εἴδη,

Det finns tre former av vänskap.

Föremålet vänskap kan alltså räknas och det har en form.
1157b1 Εἰς ταῦτα δὲ τὰ εἵδη τῆς φιλίας νενεμημένης.

I dessa former indelas vänskapen.

Föremålet vänskap har form och kan kategoriseras.
1159b3435 καὶ γὰρ τῶν φιλιῶν αἱ μὲν μᾶλλον αἱ δ’ ἧττον.

Ty också vad vänskap beträffar kan den vara större eller mindre.

Föremålet vänskap kan mätas.
I de övriga 7 exemplen på denna metafor har föremålet ”vänskap” form, kan placeras, mätas eller 
klassificeras.

• VÄNNER ÄR EN TILLFLYKT
1155a1112 μόνην οἴονται καταφυγὴν εἶναι τοὺς φίλους.

Man anser vänner vara den enda tillflykten.

• VÄNSKAP ÄR ETT HINDER MOT FÖRTAL
1157a2021 καὶ μόνη δὲ ἡ τῶν ἀγαθῶν φιλία ἀδιάβλητός ἐστιν.

Det är också bara vänskapen mellan goda som är ett hinder mot förtal.

• KÄRLEK ÄR EN KRAFT
1158a1213 (ἔοικε γὰρ ὑπερβολῇ, τὸ τοιοῦτο δὲ πρὸς ἕνα πέφυκε γίνεσθαι).

Den [kärleken] liknar en överdrift, något som av naturen är riktat mot en enda.

• NYTTOVÄNSKAP ÄR EN MARKNADSVARA
1158a21 ἡ δὲ διὰ τὸ χρήσιμον ἀγοραίων.

Den [vänskap] som är baserad på nytta tillkommer krämare.

• VÄNSKAP ÄR EN TÄVLING
1162b89 πρὸς τοῦτο δ’ ἁμιλλωμένων οὐκ ἔστιν ἐγκλήματα οὐδὲ μάχαι.

Mellan dem som tävlar i detta [att utföra välgärningar] finns det varken klagomål eller stridigheter.

• VÄNSKAP ÄR EN RESA
1166b3334 τῇ φιλήσει δὲ ταῦτ’ ἀκολουθεῖ.

Dessa [intensitet och strävan] följer tillgivenheten.

Liksom hos Aristoteles är den ädla vänskapen hos Cicero korrelerad till  goda ting i livet.  Hans 
källdomäner är ”hälsa”, ”livsförnödenheter”, ”mat och dryck”, ”en välkommen gäst”, ”en angenäm 
person”.26

25 Ekedahl 2004, s 18.

26 Ekedahl 2004, ss 19f.
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• VÄNSKAP ÄR UTBYTE AV GÅVOR
1169b1011 εἴ τε φίλου μᾶλλόν ἐστι τὸ εὖ ποιεῖν ἢ πάσχειν.

Om det är mer utmärkande för en vän att göra gott än att ta emot [så behöver den gode vänner]

1162b67 οἱ μὲν γὰρ δι’ ἀρετὴν φίλοι ὄντες εὖ δρᾶν ἀλλήλους 
προθυμοῦνται.
Ty de som är vänner med dygd som grund är ivriga att göra varandra gott. 

Ädel vänskap är generös.
Att vänskap är mer ”givande” än ”tagande” poängteras i ytterligare två metaforer. Mödrar kräver 
t ex inte gengåvor för sin kärlek.

Cicero säger detsamma:

Nihil   est   enim  remuneratione  benevolentiae,   nihil  vicissitudine  studiorum 
officiorumque iucundius. (49)
Ty det finns ingenting angenämare än återbetalning av välvilja och utbyte av tjänster och 
gentjänster.

1156b3435 καὶ κατὰ πάντα ταὐτὰ γίνεται καὶ ὅμοια ἑκατέρῳ παρ’ 
ἑκατέρου.
Och på alla sätt blir också det den ene får av den andre detsamma.

I ädel vänskap blir utbytet lika för lika.
I  ytterligare   två  metaforer  är   innehållet,   att   gåvorna  bör  ha   samma  värde   i   jämlika  vänskaps
förhållanden. ”Nöje” är t ex både ”gåva” och ”gengåva” i vänskap baserad på nöje. 
1162b24 τοὺς ἴσους μὲν κατ’ ἰσότητα δεῖ τῷ φιλεῖν καὶ τοῖς λοιποῖς 

ἰσάζειν, τοὺς δ’ ἀνίσους τῷ τὸ ἀνάλογον ταῖς ὑπεροχαῖς 
ἀποδιδόναι.
Jämställda parter bör åstadkomma jämlikhet genom att ge lika mycket kärlek och övriga 
vänskapsbevis. De som är ojämlika bör ge tillbaka i detta i proportion till överlägsenheten.

I ojämlika vänskapsförhållanden måste skillnaden i status kompenseras. Den överlägsne bör få mer 
än   han   ger.   Då   blir   ”tillgivenhet”   ett   betalmedel   i   stället   för   en   gåva   och   VÄNSKAP   EN 
EKONOMISK TRANSAKTION. Två metaforer till, som jag inte citerar, är exempel på detta.
1164a24 ἐν δὲ τῇ ἐρωτικῇ ἐνίοτε μὲν ὁ ἐραστὴς ἐγκαλεῖ ὅτι ὑπερφιλῶν 

οὐκ ἀντιφιλεῖται.
I erotisk vänskap klagar ibland älskaren över att medan han älskar i övermått blir han inte älskad 
tillbaka. 

Rackham översätter här ὑπερφιλῶν med ”varm kärlek”.

1157a1213 οἱ δὲ μὴ τὸ ἡδὺ ἀντικαταλλαττόμενοι ἀλλὰ τὸ χρήσιμον ἐν 
τοῖς ἐρωτικοῖς.
När man i erotisk vänskap inte ger njutning i utbyte för njutning utan för nytta [så blir vänskapen 
mindre].

1159b1415 οὗ γὰρ τυγχάνει τις ἐνδεὴς ὤν, τούτου ἐφιέμενος 
ἀντιδωρεῖται ἄλλο.
Ty en person som vill ha något han råkar sakna vill ge något annat i utbyte för det.

1164a2022 ὧν γὰρ δεόμενος τυγχάνει, τούτοις καὶ προσέχει,κἀκείνου γε 
χάριν ταῦτα δώσει.
Ty det är det man råkar behöva man är inställd på att få och bara för den skull vill man ge.

Det  är   tveksamt   om  de   fyra   metaforerna  ovan   är   exempel   på   VÄNSKAP  ÄR  UTBYTE  AV 
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GÅVOR eller VÄNSKAP ÄR BYTESHANDEL. Ger man för att få vad man behöver eller får man 
vad   man   betalar   för?   När   inte   båda   älskar   lika   varmt   i   ett   kärleksförhållande   blir   kärleken 
handelsvara. I den lägre sortens vänskap kalkylerar man, i den ädla vänskapen är man generös och 
ger hellre än man tar emot.

Lakoff menar, att vi alla uppfattar ”välmående” som ”välstånd”. Ökning av ”välmåendet” är en 
”vinst”. Vi talar om ”kostnader” i form av skador eller ansträngningar och om ”värdet” av hjälp
insatser.   Metaforen   är   allmänmänsklig   och   viktig   i   vår   begreppsvärld.   Den   innebär,   att   den 
ekonomiska transaktionen blir  en metafor  för  hur man bör  fungera  tillsammans med sina med
människor. Man har skyldighet ”att göra rätt för sig” och ”att hålla räkenskaperna i balans” och 
man har en motsvarande moralisk skyldighet. Hög moral innebär att man ökar andras välmående, 
dvs, metaforiskt, ökar deras välstånd.27

För Aristoteles är vänskap – åtminstone i den kontext som Den Nikomachiska Etiken, bok VIII 
och   IX   utgör   –   i   hög   grad   förknippad   med   denna   moral.   Metaforen   VÄNSKAP   ÄR   EN 
EKONOMISK TRANSAKTION är viktig i hans framställning. I vissa sammanhängande textavsnitt 
talar  han konsekvent  om ”vänskap” i  ekonomiska termer som om han placerade in de enskilda 
metaforerna   i   ett   större   metaforsystem.28  En   sådan   övergripande   metafor   kallar   Kövecses 
”megametafor”.29

• VÄNSKAP ÄR EN EKONOMISK TRANSAKTION
1162b1618 ἐπ’ ὠφελείᾳ γὰρ χρώμενοι ἀλλήλοις ἀεὶ τοῦ πλείονος 

δέονται,καὶ ἕλαττον ἕχειν οἴονται τοῦ προσήκοτνος.
Ty när de är vänner med varandra för egen fördel vill de alltid ha mer och tror sig ha fått mindre 
än vad som tillhör dem.

Nyttovänskapens vinstbegär ger upphov till småaktighet.
Aristoteles påstår:
1162b2223 καὶ τῆς κατὰ τὸ χρήσιμον φιλίας ἡ μὲν ἠθικὴ ἡ δὲ νομικὴ εἶναι.

Vänskap baserad på nytta är antingen moralisk eller kontraktsenlig.

Den kontraktsenliga  nyttovänskapen beskrivs konkret  som den affärstransaktion den faktiskt  är. 
Prestationer och motprestationer följer fastställda regler. Beträffande den moraliska säger han, att 
givaren väntar sig åtebetalning av väntjänster,
1162b33 ὡς οὐ δεδωκὼς ἀλλὰ χρήσας.

Som om man inte gett något utan lånat ut det.

När han övergår från ”affär” till ”moral” övergår han också till ett figurativt språk, där måldomänen 
”vänskap” beskrivs i termer från källdomänen ”ekonomi”. 
1163a2930 λειτουργίαν [τε] γὰρ γίνεσθαι καὶ οὐ φιλίαν, εἰ μὴ κατ’ ἀξίαν 

τῶν ἔργων ἔσται τὰ ἐκ τῆς φιλίας.
Ty det blir en betalningsplikt och inte vänskap om inte det man får ut av vänskapen motsvarar 
värdet på insatsen.

1163b2021 ὀφείλοτνα γὰρ ἀποδοτέον, οὐθὲν δὲ ποιήσας ἄξιον τῶν 
ὑπηργμένων δέδρακεν, ὥστ’ ἀεὶ ὀφείλει.
Den som är skyldig måste betala tillbaka, men ingenting av det han [sonen] gör kan motsvara 
värdet av att ha blivit till, därför står han [sonen] alltid i skuld [till sin far].

Faderns   omsorger   är   ”utlåningar”   och   sonens   förpliktelser   är   ”skulder”.   Texten 

27 Lakoff 1996/2002, kap 4.

28 Avsnitten är: 1162a341163b28, 1163b321165a35 och 1167b171167b33.

29 Kövecses 2002, s 249.
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utesluter inte, att en del av omsorgerna och förpliktelserna är pekuniära.
1164a2223 τὴν ἀξίαν δὲ ποτέρου τάξαι ἐστί, τοῦ προϊεμένου ἢ τοῦ 

προλαμβάνοντος;
Vilken av parterna ska bestämma värdet [av tjänsten], den som har gett eller tagit emot den?

”Värdet  av  återbetalningen”  måste  bestämmas,   antingen  på   ”kreditgivarens”  eller 
”mottagarens” villkor.

1163a22 μέτρῳ δ’ ἔοικεν ἡ τοῦ δράσαντος προαίρεσις.
Måttstocken tycks vara den handlandes avsikt [i ädel vänskap].

Detta ger AVSIKT ÄR EN MÅTTSTOCK, som används i följande metafor:
1164b12 τὴν ἀμοιβήν τε ποιητέον κατὰ τὴν προαίρεσιν (αὕτη γὰρ τοῦ 

φίλου καὶ τῆς ἀρετῆς).
Återbetalningen [av välgärningarna] bör göras i proportion till avsikten (ty denna är utmärkande 
för en vän och för dygden).

”Avsikt” är värdet av ”valutan” i transaktionen.
1167a1517 ὁ δὲ βουλόμενός τιν’ εὐπραγεῖν ἐλπίδα ἔχων εὐπορίας 

δι’ἐκείνου,οὐκ ἔοικ’ εὔνους ἐκείνῳ εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον ἑαυτῷ.
Den som önskar att en annan ska få det bra för utsikten att få fördelar genom denne tycks inte ha 
välvilja mot denne utan mot sig själv.

”Investeringar”, som syftar till ”vinst”, är egoism.
1167b3133 οἱ δ’ εὖ πεποιηκότες φιλοῦσι καὶ ἀγαπῶσι τοὺς εὖ 

πεπονθότας,κἂν μηθὲν ὦσι χρήσιμοι μηδ’ εἰς ὕστερον γένοιντ’ 
ἂν. 
De som gör välgärningarna hyser vänskap och tillgivenhet för mottagarna av välgärningar även 
om dessa varken nu eller i framtiden är till någon nytta.

De som utför välgärningar är visserligen ”kreditgivare” och de som tar emot dem är ”låntagare”, 
men medan kreditgivaren i en penningtransaktion vill långivaren väl för att han ska få tillbaka sina 
pengar är det annorlunda i ett ädelt vänskapsförhållande, menar Aristoteles. Man ger utan tanke på 
återbetalning.  Källdomänen  ”ekonomi”   täcker   alltså   inte  helt  måldomänen  ”vänskap”,  vilket  är 
utmärkande för en metafor.

Aristoteles'   text   växlar   mellan   konkreta   jämförelser   mellan   ”vänskap”   och   ”ekonomiska 
transaktioner”   och   metaforen   VÄNSKAP   ÄR   EN   EKONOMISK   TRANSAKTION.   Han   drar 
uttryckliga paralleller mellan ekonomi och vänskap:

1163a3032 οἴονται γὰρ, καθάπερ ἐν χρημάτων κοινωνίᾳ πλεῖον λαμβάνουσιν 
οἱ συμβαλλόμενοι πλεῖον, οὕτω δεῖν καὶ ἐν τῇ φιλίᾳ.
De tycker, att de som bidrar med mer ska få mer, så som det är i affärsföretag, så ska det också vara i 
vänskap.

Det är möjligt, att Aristoteles, när han använder metaforen, utgår från den likhet mellan ”ekonomi” 
och ”vänskap” som han observerat, för att utifrån den ersätta ord, som gäller ”vänskap”, med ord, 
som gäller ”ekonomi”. I så fall är VÄNSKAP ÄR EN EKONOMISK TRANSAKTION en metafor 
enligt hans egen definition.

Det är också möjligt, att han först omedvetet korrelerar måldomänen ”vänskap” till källdomänen 
”ekonomiska   transaktioner”,   t   ex   med   begrepp   som   ”vinst”   och   ”förlust”.   När   metaforen   är 
etablerad noterar han likheter och utvidgar begreppsmetaforen till en medveten, lexikal metafor. I så 
fall kan metaforen relateras till Lakoffs och Johnsons teorier.30 

30 Lakoff och Johnson 1980/2003, kap 22.
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Det är vanligt att nutida poeter, politiker, sportjournalister och andra, på samma sätt utvidgar 
begreppsmetaforer för att göra en framställning mer målande.31 32

Jag redovisar här – i  texten och i tabellen  –18 metaforer VÄNSKAP ÄR EN EKONOMISK 
TRANSAKTION. Som jag påpekat,  är   långa textavsnitt   jämförelser  mellan de båda domänerna 
eller utredningar om den ekonomi, som ingår i nyttovänskap och den vänskap, som kan förekomma 
mellan olika ekonomiska intressenter. Det är ofta svårt att avgöra vad som är konkret beskrivning, 
liknelse eller  metafor.  Bokstavliga och figurativa uttryck blandas.  Ibland har det dessutom varit 
svårt att avgöra skillnaden mellan ”utbyte av gåvor” och ”byteshandel”. Antalet är alltså osäkert.

Det kan också finnas skäl att betänka de invändningar som Lakoffs kritiker McGlone gör.33 Jag 
påstår,   att   Aristoteles   primärt   korrelerar   begrepp,   som   rör   ”vänskap”,   till   begrepp,   som   rör 
”ekonomi”.  Hur vet jag det? Hur vet jag att han tänker på ”vänskap” i ekonomiska termer? Jo, 
eftersom han använder ekonomiska termer när han beskriver ”vänskap”!

Kritiken må  vara befogad, men min uppgift  är  att   jämföra   texternas metaforinnehåll  och jag 
uppfattar VÄNSKAP ÄR EN EKONOMISK TRANSAKTION som en metafor, där korrelationen 
mellan domänerna är det väsentliga för de slutsatser jag drar.

Cicero använder ”ekonomi” som källdomän till ”vänskap och moral” i 7 metaforer, alla högst 
medvetna. Resonemanget om begreppsmetaforer, som broderas ut av stilistiska skäl, gäller förstås i 
hög grad Cicero. Enligt OLD är första belägg för användningen av ad calculos vocare i betydelsen 
”kalla till redovisning” från en av dessa. I dessa metaforer framhåller han:

• Det är småskuret att räkna äkta vänskap i debet och kredit.
• Tjänster ska inte utlånas mot ränta.
• Den lägre vänskapen (för nytta och nöje) räknar debet och kredit och syftar till att få det man inte 

själv kan åstadkomma.
• Det är en trist sorts människor som kräver lön för sina tjänster.
• Det är ädlare att ge tjänster än att ta emot.
• Återbetalning är angenämt.
• Bara ”dåliga” människor tycker att mänskliga relationer måste ge vinst.34

Det är alltså samma tankegångar som i Aristoteles' metaforer.
Man kunde kanske ha väntat sig fler ekonomiska korrelationer till nyttovänskap i ett samhälle, 

där  clientela ,  kontraktsenlig vänskap, var en viktig ekonomisk, politisk och social realitet.  Men 
Ciceros   essä   är   ju,   som   jag   framhållit,   inte   någon   utredning   av   vänskapen.   De   ”lägre” 
vänskapsformerna beskrivs mest som kontraster till den ädla vänskapen mellan dygdiga män.

Vänskapens orsaker
Aristoteles uttrycker vänskapens orsaker med 4 metaforer TILLBLIVELSE ÄR FÖDELSE, varav 
jag citerar 2, och 13 metaforer FÖREMÅLET UPPSTÅR UR SUBSTANSEN, varav jag citerar 5.

31 Kövecses 2002, s 31.

32 Jag hörde ett exempel från en sportjournalist i SVT 070912. Han sa om EMkvalfotboll: ”...om inte Sverige klarar 
den sista rakan på Autobahn...”Tanken :”Vi är på väg mot EM”, i metaforen FOTBOLL ÄR EN RESA, blir alltså 
utbroderad.

33 McGlone 2007, s 115.

34 Ekedahl 2004, s 16.
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• TILLBLIVELSE ÄR FÖDELSE
1156b3132 βούλησισ μὲν γὰρ ταχεῖα φιλίας γίνεται,φιλία δ’ οὔ.

Viljan till vänskap föds snabbt, men inte vänskap.

1171b31 ὡς κατὰ ταύτην μάλιστα τοῦ ἔρωτος ὄντος καὶ γινομένου.
som om denna [synupplevelsen] vore den främsta orsaken till att kärlek finns och föds.

• FÖREMÅLET UPPSTÅR UR SUBSTANSEN
1156a3132 ἡ δὲ τῶν νέων φιλία δι’ ἡδονὴν εἶναι δοκεῖ.

Hos de unga tycks vänskapens motiv vara nöje.

1159b1213 ἐξ ἐναντίων δὲ μάλιστα μὲν δοκεῖ ἡ διὰ τὸ χρήσιμον γίγνεσθαι 
φιλία.
Det är vänskap baserad på nytta, som oftast tycks uppstå ur motsatser.

1162a1617 ἀνδρὶ δὲ καὶ γυναικὶ φιλία δοκεῖ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν.
Vänskap mellan man och kvinna tycks uppstå ur naturen.

1165b46 ἐγκαλέσειε δ’ ἅν τις, εἰ διὰ τὸ χρήσιμον ἢ τὸ ἡδὺ ἀγαπῶν 
προσεποιεῖτο διὰ τὸ ἦθος.
En man må klaga, om någon som är vän med honom p g a nytta eller nöje, låtsas vara det p g a hans 
karaktär.

1167a3 4 [εὔνοια] ἔοικε δὴ ἀρχὴ φιλίας εἶναι, ὥσπερ τοῦ ἐρᾶν ἡ διὰ 
τῆς ὄψεως ἡδονή.
[Välvilja] tycks vara vänskapens upphov liksom ögats njutning är kärlekens.

Cicero har 14 metaforer för orsakerna till vänskap, nämligen

• TILLBLIVELSE ÄR FÖDELSE 
sed haec ipsa virtus amicitiam et gignit et continet,..(20)
men just denna dygd både ger upphov till och håller kvar vänskapen

och ytterligare 7 metaforer.

• FÖREMÅLET UPPSTÅR UR SUBSTANSEN 
Quapropter a natura mihi videtur potius quam ab indigentia orta amicitia,(27)
Därför tror jag att vänskapen har sitt upphov snarare i naturen än i behov av hjälp,

och ytterligare 4 metaforer.

• VÄLVILJA ÄR VÄNSKAPENS KÄLLA
benevolentiam, qui est amicitiae fons a natura constitutus. (50)
välvilja, som är av naturen bestämd att var vänskapens källa.35

Aristoteles och Cicero är överens om vänskapens orsaker, även om de inte nödvändigtvis använder 
samma metaforer. Den ädla, sanna vänskapen har sitt ursprung i vännens personlighet och dygd, 
medan vänskap, som ingås för nyttans skull, är en lägre sort. Däremot skiljer de sig, när de betraktar 
nöje som motiv för vänskap. Ciceros  voluptas  är i  detta sammanhang enbart  kroppslig njutning 
medan Aristoteles' ἡδονή är såväl det angenäma i ädel vänskap, ungdomars nöje som de älskandes 
njutning.

Båda har dessutom ”gemenskap”, ”likhet”, ”välvilja” och ”naturen” (i den betydelse ordet har i 
”av naturen”) som orsaker till vänskap.

35 Ekedahl 2004, ss 17f.
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Cicero har inte Aristoteles' ambitioner att belysa all slags vänskap. Han berör inte alls vänskap 
mellan man och hustru och mycket lite erotisk vänskap eller förhållandet mellan far och son, bröder 
eller kamrater.

Totalt har Aristoteles 89 metaforer för ”vänskap” och Cicero 71 för ”vänskap” och ”moral”, som 
i hans framställning är sammanflätade. 

Statsskick, samhälle och familj

• STATSSKICK ÄR EN RESPLAN
1160a3132 Πολιτείας δ’ ἐστὶν εἴδη τρία,ἴσαι δὲ καὶ παρεκβάσεις.

Statsskick finns i tre former och lika många avvikelser.

1160b10 μεταβαίνει δ’ ἐκ βασιλείας εἰς τυραννίδα. 
[att avvika är] att gå från kungadöme till tyranni.

1160b12 ἐξ ἀριστοκρατίας δὲ εἰς ὀλιγαρχίαν 
från aristokrati till oligarki

1160b1617 ἐκ δὲ δὴ τιμοκρατίας εἰς δημοκρατίαν.
från timokrati till demokrati.

1160b21  μεταβάλλουσι μὲν οὖν μάλισθ’ οὕτως αἱ πολιτεῖαι.
Dessa är alltså de vanligaste kursändringarna i statsskicken.

Även i Ciceros värld hade det förekommit avvikelser i resplanen:
Deflexit iam aliquantulum de spatio curriculoque consuetudo maiorum. (40)
Fädernas ordning har redan avvikit något från sin bana och sitt lopp.

En resplan har som regel en destination. Som delmetafor till STATSSKICK eller SAMHÄLLE ÄR 
EN RESPLAN finns AVSIKT ÄR EN DESTINATION.

• AVSIKT ÄR EN DESTINATION
1160b2 ὁ μὲν γὰρ τύραννος τὸ ἑαυτῷ συμφέρον σκοπεῖ.

Ty tyrannen fäster blicken på sin egen fördel.

1160a1213 τούτου γὰρ καὶ οἱ νομοθέται στοχάζονται. 
Ty mot detta [samhällsnyttan] syftar lagstiftarna. 

1167b 89 βούλονταί τε τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα, τούτων δὲ καὶ 
κοινῇ ἐφίενται. 
De [goda samhällsmedborgare] vill ha det som är både rättvist och nyttigt och de strävar efter det 
tillsammans.

I de övriga två exemplen på denna metafor har tyrannen ”sitt eget goda” som mål och kungen ”sina 
undersåtars”.

Det finns ytterligare 5 metaforer AVSIKT ÄR EN DESTINATION. Visserligen är det i dem 
snarare ”livet” än ”samhället” som är ”resan”, men de får ändå sin plats här. I dem är det ”dygd”, 
”nytta” och ”nöje”, som är mål, tillsammans med ”pengar, ära och kroppsliga njutningar”.

1159a1617 τὸ δὲ φιλεῖσθαι ἐγγὺς εἶναι δοκεῖ,τοῦ τιμᾶσθαι, οὗ δὴ οἱ πολλοὶ 
ἐφίενται.
Att bli älskad tycks vara nästan detsamma som att bli hedrad, vilket de flesta strävar efter.

I  Moral   Politics  behandlar   Lakoff   utförligt   metaforen   STATEN   ÄR   EN   FAMILJ.36  Han   gör 

36 Lakoff 1996/2002, ss 153161.
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värderingar om politik utifrån begrepp från olika familjestrukturer. Han menar, att familjen är en 
nära erfarenhet, som ger oss möjlighet att förstå en mer abstrakt politisk ideologi. Jag har försökt 
tillämpa hans resonemang på Aristoteles' jämförelser mellan stat och familj. Aristoteles går motsatt 
väg och beskriver familjen med statsskick som utgångspunkt. Han använder visserligen politiska 
termer för att beskriva familjen, men behandlar inte ”politik” och ”familj” som olika domäner. Den 
gode fadern leder familjen som i ett idealiskt kungadöme (exemplet nedan), den persiske husfadern 
är  som  en   tyrann   med   söner   i   slaveri   (1160b2729),   det   goda   äktenskapet   fungerar  som  en 
aristokrati, där den bestämmer, som vet bäst (1161a2223). Jag anser alltså inte att beskrivningen är 
metaforisk. Aristoteles använder här analogier, men inte metaforer. Jag ger ett exempel:
1161a1820 φύσει τε γὰρ ἀρχικὸν πατὴρ υἱῶν καὶ πρόγονοι ἐκγόνων καὶ 

βασιλεὺς βασιλευομένων.
Ty det är lika naturligt för en far att styra sina barn, och förfäderna sina efterkommande, som det är 
för en kung att styra sina undersåtar.

Övriga metaforer
De metaforer, som kan härledas till BRA ÄR UPP(E)/DÅLIGT ÄR NER(E) är koherenta och kan 
kopplas till ”välbefinnande”, ”hälsa” och ”sinnestillstånd”.37  När vi av någon anledning inte mår 
bra, är vi ”nere”. Vi ligger ner, när vi är sjuka och vi hänger med huvudet, när vi är ledsna. Det som 
tynger ner oss är ”en börda”.

• DET OBEHAGLIGA ÄR EN BÖRDA
1158a2324 τὸ δὲ λυπηρὸν ὀλίγον μὲν χρόνον φέρουσιν. 

medan de kan bära det obehagliga under kort tid 

• SORG ÄR EN BÖRDA
1171a2930 κουφίζονται γὰρ οἱ λυπούμενοι συναλγούντων τῶν φίλων. 

När människor sörjer, lättas sorgen av vänners deltagande. 

1171a3031 διὸ κἂν ἀπορήσειέν τις πότερον ὥσπερ βάρους 
μεταλαμβάνουσιν.
Därför kan man också fråga sig om de [vänner] på något sätt delar våra bördor.

Cicero har 9 metaforer, med börda som källdomän. Bördorna är ”liv utan mänsklig gemenskap”, 
”ålder”, ”sorgen över döden” (3), ”motgångar” (2) och ”saknad”.38 Exempel:

• SORGEN ÖVER DÖDEN ÄR EN BÖRDA
Quo modo ... mortem filii tulit! (9) 
Hur... bar han [Cato] inte sin sons död!

• MOTGÅNGAR ÄR BÖRDOR
Adversas  [res]  vero  ferre  difficile  esset   sine eo  qui   illas  gravius  etiam quam  tu 
ferret. (22)
Men att bära motgångare vore svårt om inte någon annan kände dem ännu tyngre än du själv.

Det är   intressant att  notera,  att  samma verb – ”bära”,  ferro  och  φέρω –  gör abstraktioner  till 
”föremål som tynger oss”.

”Tävling” och ”kamp” är källdomäner som vi uppfattar som allmänmänskliga. Jag har tidigare 
citerat LIVET ÄR EN KAMP (1169a20) och VÄNSKAP ÄR EN TÄVLING (1162b8). Här är ett 

37 Lakoff och Johnson 1980/2003, s 18.

38 Ekedahl 2004, ss 7,8,9,14.
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exempel till:

• ATT GÖRA GOTT ÄR EN TÄVLING
1169a89 πάντων δὲ ἁμιλλωμένων πρὸς τὸ καλὸν καὶ διατεινομένων τὰ 

κάλλιστα πράττειν.
Om alla tävlade med varandra i dygd och strävade efter att utföra de ädlaste ting

Cicero har 11 metaforer med ”kamp” eller ”tävling” som källdomän. I fem av dem är tävlingen 
hästkapplöpning.39  Måldomänerna   är   ”liv”   (5),   ”vänskap”(3),   ”dispyt”   (2),   ”fädernas   sed”   och 
”begär”. Exempel:

• VÄNSKAP ÄR EN KAPPLÖPNING
repente in medio cursu amicitias exorta aliqua offensione disrumpimus. (85)
vi bryter vänskapen mitt i loppet, när någon misshällighet uppstår.

Jag har inte funnit någon idrottsmetafor hos Aristoteles. 

• BEGÄR ÄR LEDARE
1169a1415 βλάψει γὰρ καὶ ἑαυτὸν καὶ τοὺς πέλας, φαύλοις πάθεσιν 

ἑπόμενος .

Han skadar både sig själv och sina medmänniskor, när han följer sina onda begär.
Att   följa   eller   bekämpa   sina  begär   tycks  också   vara   ett   allmänmänskligt   dilemma.  Här   är   ett 
exempel från Cicero:

•  BEGÄR ÄR MOTSTÅNDARE I EN MAKTKAMP
...cum homines benevolentia coniuncti primum cupidatibus eis quibus ceteri serviunt  
imperabunt....(82)
... när människor, som förenas av välvilja, har herravälde över de begär, som andra är slavar 
under.

• ÅSIKTER ÄR LANDOMRÅDEN
1168b1213 Ἴσως οὖν τοὺς τοιούτους δεῖ τῶν λόγων διαιρεῖν καὶ διορίζειν 

ἐφ’ ὅσον ἑκάτεροι καὶ πῇ ἀληθεύουσιν.
Antagligen gör man här bäst i att hålla argumenten åtskilda och definiera i vilken utsträckning och 
på vad sätt de är sanna.

Avsikten med både Aristoteles' och Ciceros skrifter är att definiera ”vänskap”. Hur beskriver de då 
”att definiera vänskap”?

• VÄNSKAPSFORMERNA ÄR LANDOMRÅDEN
1166a12 καὶ οἷς αἱ φιλίαι ὁρίζονται, ἔοικεν ἐκ τῶν πρὸς ἑαυτὸν 

ἐληλυθέναι.
...och hur vänskapsformerna avgränsas, tycks ha kommit ur det vi känner för oss själva.

• VÄNSKAP ÄR ETT LANDOMRÅDE
1166a910 τούτων δέ τινι καὶ τὴν φιλίαν ὁρίζονται.

Vissa av dessa [fem kännetecken] anger också gränserna för vänskap.

Cicero låter sin huvudperson, Laelius, säga:
Constituendi autem sunt qui sint in amicitia fines et quasi termini diligendi.(56)
Nu gäller det att bestämma vad vänskapen har för gränser och vilka råmärken det finns för 

39 Ekedahl 2004, s 24.

20



tillgivenheten.

...quae definit amicitiam paribus officiis ac voluntatibus...(58)

...den som sätter gränser för vänskapen vid likvärdighet i plikter och god vilja...

Alius igitur finis verae amicitiae constituendus est. (59)
Man måste alltså bestämma en annan gräns för den sanna vänskapen.

Jag uppfattar både Aristoteles' och Ciceros uttryck som levande metaforer. Däremot uppfattar jag 
knappast det svenska ”att definiera vänskap” som figurativt.

Sinnesupplevelser är en grundläggande mänsklig erfarenhet. Jag avslutar med en metafor från 
denna källdomän:

• TEORI OCH FAKTA ÄR DISHARMONISKA LJUD
1168a35b1 τοῖς λόγοις δὲ τούτοις τὰ ἔργα διαφωνεῖ.

Fakta harmonierar inte med dessa teorier.

Cicero har 8 metaforer med seende som källdomän.40 Samtliga är ATT VETA ÄR ATT SE eller 
ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE. Här är ett exempel:

De quibus tres video sententias ferri, quarum nullam probo.(56)
Om detta vet jag att man för fram tre meningar, av vilka jag inte gillar någon.

Sammanfattning

Antalet metaforer
Det totala antalet metaforer, fördelade efter rubrikerna i min text i denna uppsats, visar följande:

Aristoteles Cicero
Rumsliga metaforer 32 36
Personifikationer 20 041

Tid 2 20
Liv 6 39 (Liv och död)
Samtal 2 29
Abstrakta företeelser i människan 27 24
Vänskap och kärlek 89 71 (inkl moral)
Statsskick, samhälle och familj 15 0
Övriga metaforer 9 20
Summa 202 239 42

Analys visar,  att  skillnaden i det  totala antalet  metaforer  inte är statistiskt  signifikant.  Om man 
däremot betraktar måldomänerna ”tid”, ”liv och död” och ”samtal”, som är viktiga samtalsämnen i 
Ciceros essä, är skillnaden stor.43 Lägger man samman dem till en grupp, harAristoteles 10 sådana 
metaforer, Cicero 88 (81). Metaforer för ”statsskick och samhälle” är så få i Ciceros text, att jag inte 
gav dem en egen rubrik i latinuppsatsen. Övriga metaforgrupper visar inte signifikanta skillnader.

40 Ekedahl 2004, s 10.

41 Cicero har 21 metaforer med ”person” som källdomän, vilket inte framgår av sammanställningen, eftersom de har 
redovisats under sina respektive måldomäner. De flesta behandlar inte ”det personifierade sinnet” såsom Aristoteles 
gör.   De   måldomäner,   som   har   ”personer”   som   källdomän   hos   Cicero,   har   jag   redovisat   under   rubriken 
”Personifikationer” i texten.

42 Ekedahl 2004, s 22.

43 De 7 metaforer, där ”liv, död och ålder” är personer, ändrar inte resonemanget.
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Felkällor
Jag vill påpeka några svårigheter, som kan vara felkällor vid beräkningen av antalet metaforer.

Språklig tolkning
Självklart är skillnaden stor mellan ”att översätta” och ”att förstå eller att tolka”. Då 
språkförståelsen sviktar, är det lätt att lita till den engelska eller svenska översättningen, men det är 
ju metaforerna i deras grekiska och latinska språkdräkt jag vill redovisa. Jag har försökt bortse från 
översättningen så mycket som möjligt.

Identifikation av metaforerna

Det är ofta svårt att avgöra om en metafor är levande eller ej. Alla ἔχω eller habeo har inte ”ägo
delar” som objekt,  alla  ἐν eller  in  följs  inte av ”en behållare”.  Betyder  τὸ εἶδος helt enkelt 
”form”, eller är det ”något man ser”? Ska man notera metaforen ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE varje 
gång man träffar på en form av verbet  οἶδα eller är metaforen stelnad? Skillnaden mellan döda 
metaforer och levande är dessutom flytande och svårbedömd. Tveksamma fall blir hänvisade till 
min egen bedömning.

Min ambition  har  varit  att   redovisa  samtliga  metaforer,  men båda  texterna   innehåller   säkert 
åtskilliga, som jag inte har identifierat.44

Problemen är  desamma i båda texterna.  De bör alltså   inte nämnvärt  ha påverkat jämförelsen 
mellan det redovisade antalet metaforer hos Aristoteles och Cicero.

Antal metaforer fördelade efter källdomän
De rumsligt orienterade källdomänerna är i stort sett lika många hos Aristoteles och Cicero enligt 
sammanställningen ovan. De metaforer, där en abstraktion betraktas som ett föremål, en behållare 
eller en substans är 69 hos Aristoteles enligt den tabellbilaga, där jag redovisar samtliga metaforer. 
Hos Cicero är de 68.45 I 21 metaforer hos Aristoteles och 21 hos Cicero är källdomänen en person 
(ibland två personer).46  I dessa tre grupper är antalet statistiskt lika. En indelning efter källdomän 
resulterar i följande:

Källdomän Aristoteles Cicero

Rumslig 32 36

Entitet, substans 67 68

Person 21 21

Varierande 82 114

Summa 202 239

Cicero   har   svagt   signifikant   fler   metaforer   i   den   grupp,   vars   källdomän   jag   här   rubricerat 
”varierande”. Som jag påpekar under rubriken ”Vänskap” är dock osäkerheten stor vad beträffar 

44 Jag har t ex misslyckats med att känna igen metaforen VIKTIGT ÄR STORT och låtit bl a ...utilitates multae et  
magnae  ..(30)  –  många   och  stora  fördelar  –  liksom   1169b910  [φίλοι]  ὃ  δοκεῖ  τῶν  ἐκτὸς  ἀγαθῶν 
μέγιστον  εἶναι. – [vänner] som tycks oss vara det största yttre goda. – passera onoterade.

45 Ekedahl 2004, s 24.

46 Förutom de  20  metaforerna  under   rubriken  Personifikationer  har  Aristoteles  1   samtalsmetafor  med källdomän 
”personer”. Beträffande Cicero se fotnot 41.
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”ekonomiska transaktioner”.
För  Aristoteles'   del  är   de   vanligaste   källdomänerna   i   denna   grupp   ”utbyte   av  gåvor”   (14), 

”ekonomiska transaktioner” (18) och”band” (13) , som alla korreleras till ”vänskap”. ”Destination ” 
(10) korreleras till ”avsikt”.

I Ciceros text är ”tävling och kamp” (11), ”börda” (8), ”seende” (8) för ”att veta eller förstå”, 
”födelse” (8) för ”vänskapens orsak”, ”ekonomiska transaktioner” (7) korrelerat till ”vänskap och 
moral”, ”växande och trädgård” (7) och ”rättegång” (6) vanligast.47

Jämförelse av texterna

Skillnader
När   det   gäller   de   rumsligt   orienterade   metaforerna   noterar   jag,   att   Aristoteles   huvudsakligen 
använder verb med prefix, som ger en vertikal orientering, medan större delen av Ciceros verb är 
horisontellt   orienterade.   Lakoff   och   Johnson   hävdar,   att   rumsligt   orienterade   metaforer   är 
allmänmänskliga, men i vilken riktning orienteringen sker är kulturellt betingad.48  Självklart kan 
man inte dra några som helst generella slutsatser av de få exemplen i mitt material.

Under   rubriken   ”Abstrakta   företeelser   inom   människan”   redovisar   jag   27   metaforer   hos 
Aristoteles, varav 27 har ”föremål” som källdomän. Jag jämför där detta antal med Ciceros 9 under 
samma rubrik och anger grekiskans substantivering av verb och adjektiv som en möjlig anledning 
till skillnaden. 

En stor skillnad gäller – som jag påpekar i sammanfattningen – metaforer för ”tid”, ”liv” och 
”samtal”, där Aristoteles har 10 och Cicero 88. 

De båda texterna är uppenbart olika. Aristoteles beskriver, kategoriserar och analyserar vänskap 
från olika utgångspunkter;  han undervisar om vänskapens natur och upphov och om olika slags 
vänskap; han redogör  för  vänskapens roll  och utformning i  olika statsskick och i  familjen;  han 
belyser   jämlika   och   ojämlika   vänners   skyldigheter   och   rättigheter;   han   beskriver 
självuppskattningens värde hos goda män och faran av egenkärlek hos de dåliga och vänskapens 
värde för individ och samhälle. En så strukturerad text ger litet utrymme för utvikningar om ”tid”, 
”liv och död” och ”samtal”.

Cicero återger mycket av Aristoteles' syn på vänskap – dock, förstås, utan att ange källan. Han 
framför den synen tillsammans med sina egna synpunkter och reflektioner i form av ett lättsamt och 
underhållande samtal. Han följer associationer som dyker upp i samtalet och gör utvikningar till 
andra samtalsämnen. De utvikningarna berör just ”tid”, ”liv och död” och ”samtal”.

Samma   resonemang   gäller   som   förklaring   till   att   Cicero   nästan   helt   saknar   metaforer   för 
statsskick och familj, då han endast marginellt berör ämnena.49 Aristoteles behandlar dessa ämnen 
ganska utförligt.50 

Om begreppen inte finns i tankeinnehållet kommer naturligtvis inte några metaforer för dessa 
begrepp att uppträda i texten.

En   annan   skillnad   gäller   de   metaforer,   vars   källdomän   jag   i   sammanfattningen   rubricerar 
”varierande”. Två tredjedelar, dvs 55, av Aristoteles' 83 metaforer har bara 4 källdomäner, medan 
de 7 vanligaste källdomänerna hos Cicero finns i knappt hälften, dvs 55, av de 114 metaforerna. 

47 Ekedahl 2004, ss 24f.

48 Lakoff och Johnson 1980/2003, s 24.

49 De Amicitia 4042.

50 1160a31 1162a33.
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Förklaringen till detta anser jag ligga i den stilskillnad mellan texterna, som jag har beskrivit. 
Aristoteles' text är närmast sakprosa och är inte beroende av språklig variation. Ciceros metaforer är 
mer varierade. En del av dem tycks vara i hög grad medvetna. Han verkar välja källdomäner som 
”hästkapplöpningar” eller ”rättegångar” för att åstadkomma stilistisk finess.51 Detta gäller dock en 
mindre del av metaforerna.  Resonemanget utesluter inte att  de tillrättalagda metaforerna har sitt 
ursprung i begreppsmetaforer.

Grundmotivet för både Aristoteles' och Ciceros skrift är naturligtvis ”vänskap”. Båda korrelerar 
”vänskap   och   moral”   till   ”ekonomiska   transaktioner”.   Korrelationen   är   speciellt   påtaglig   hos 
Aristoteles,   för   vilken   också   ”utbyte   av   gåvor”   ingår   som   ett   värdigare   alternativ   till 
”byteshandel”.52  Jag   har   i   min   text   kommenterat   detta   och   gett   argument   för   och   emot   att 
metaforerna   skulle   kunna  klassificeras   som begreppsmetsforer.   Jag  vill   lägga  ytterligare   några 
synpunkter till mitt resonemang.

Jag   introducerar   Kövecses'   term   ”megametafor”   i   diskussionen   om   VÄNSKAP   ÄR   EN 
EKONOMISK TRANSAKTION under rubriken ”Vänskap och kärlek”. Jag redovisar, i text och 
tabell, 18 exempel på denna metafor, av vilka 16 finns i de textavsnitt jag anger i fotnot 28. Om 
man ser denna storskaliga struktur som en bakgrund till de enskilda ”mikrometaforerna”, urskiljer 
man   ett   sammanhängande,   koherent   mönster   i   texten.53  Den   ädla   vänskapens   generositet   och 
nyttovänskapens   schackrande   blir   liksom   regler   för   vänners   beteende   tydliggjorda   i   en 
sammanhållen kontext.

Detta   stämmer   väl   med   Lakoffs   och   Johnsons   teorier   om   begreppsmetaforer.   Begreppet 
”vänskap” beskrivs och blir  begripligt  genom erfarenheter  från källdomänen ”ekonomi”.  Vi blir 
medvetna om likheter mellan de båda domänerna när erfarenheterna har uttryckts i ord.

Det avgörande för mina slutsatser anser jag vara, att Aristoteles kopplar kvalitativa, abstrakta 
begrepp som ”tillgivenhet”  och  ”kärlek”   till  kvantitativa,  konkreta  begrepp som ”kostnad”  och 
”vinst”.   Därigenom   kan  han  beskriva   och   analysera   dem.   I   hans   framställning   av  vänskap  är 
kvantitativa begrepp som ”storlek” och ”mängd” av tjänster och välgärningar viktiga. 

Cicero har inte någon liknande övergripande metaforstruktur i sin text. Hans text innehåller inte 
systematiska jämförelser på samma sätt som Aristoteles'.

Likheter
I texten har jag påpekat, att samma företeelser är ”upp(e)”, ”nära” och ”framför” i Aristoteles. Och 
Ciceros rumsliga metaforer. Vänskapens villkor, fördelar och förpliktelser beskrivs metaforiskt på 
likartat sätt. Därigenom för de fram likartade värderingar av de begrepp, som ingår i måldomänerna. 

Korrelationen mellan domänerna ”temperatur” och ”känslor” är grundad på en allmänmänsklig, 
grundläggande   erfarenhet   och   varierar   inte   mellan   kulturer.54  Däremot   kan   graden   av   värme 
variera.55 För oss är ”vänskap” oftast ” varm” och ”kärlek” ofta ”het”.

Jag   tycker   det   är   anmärkningsvärt,   att   den   för   oss   så   naturliga   metaforen 
TILLGIVENHET/VÄNSKAP/KÄRLEK   ÄR   VÄRME   saknas   helt   i   dessa   texter   hos   både 
Aristoteles och Cicero trots att båda språkens ”temperaturord” som θερμός och calidus också har 

51 Ekedahl 2004, ss 24f

52 Jag är  medveten  om att  sambandet  mellan  ”ekonomi”  och  ”moral”  är  noggrant  analyserad   i  Bok V,  men jag 
begränsar mig här till texten i Bok VIII och IX.

53 Kövecses 2002, s 249.

54 Grady 2005, s 1600.

55 Kövecses 2002, s 190.
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metaforisk   betydelse.   H.   Rackham   översätter  ὑπερφιλέω (1164a3) med   ”känna   varm 
tillgivenhet” och σφόδρα i samband med vänskap (1171a14) med ”varm”. Jag har inte heller hittat 
något annat ”temperaturord” kopplat till känslor i någon av texterna.

Däremot  gör  Aristoteles   samma  distinktion  mellan  ”vänskap”  och  ”kärlek”  med  en   rumslig 
metafor som vi gör med olika grader av ”värme”, när han påstår :

1158a1013 πολλοῖς δ’ εἶναι φίλον κατὰ τὴν τελείαν φιλίαν οὐκ ἐνδέχεται. 
ὥσπερ οὐδ’ ἐρᾶν πολλῶν ἅμα (ἔοικε γὰρ ὑπερβολῇ, τὸ τοιοῦτο 
δὲ πρὸς ἕνα πέφυκε γίνεσθαι).
Det är inte möjligt att vara vän med många i ordets fulla mening , liksom det är omöjligt att samtidigt 
älska många (ty kärleken tycks vara en slags överdrift som av naturen bara kan riktas mot en).

TID ÄR EN RESURS saknas helt hos Aristoteles liksom hos Cicero.56 Förmodligen skulle vår 
kulturs kommersiella syn på ”tid” förefalla dem absurd.

Slutsats
Det totala antalet metaforer i Aristoteles' text överensstämmer med Ciceros. Om metaforerna till 
större delen hade varit medvetna, stilistiska finesser borde de förstås ha varit vanligare i Ciceros 
essä. Källdomänerna är också högst vardagliga och näraliggande. Mer än hälften av dem är enligt 
sammanställningen   ovan   ”rumslig   orientering”,   ”entitet”,   ”substans”   eller   ”person”.   Även   när 
Aristoteles behandlar t ex ”statsskick” och ”familjerelationer”, som var annorlunda i hans kultur än 
i  vår,  använder han källdomäner,  som känns vardagliga och naturliga också  för  oss.  Detsamma 
gäller Cicero, när han behandlar ämnen, som är speciella för hans tid. Begrepp, som kan kännas 
svårdefinierade   för   oss,   som   ”dygd”,   ”karaktär”   och   ”välgärningar”,   tillhör   måldomänen.   Vad 
källdomänen beträffar, hade Aristoteles och Cicero samma grundläggande erfarenheter som vi av 
sin   vardagliga   omgivning,   eftersom   de   hade   likadana   kroppar   som   vi   med   samma 
sinnesupplevelser,  förmågor och behov som våra har och med samma orientering i rummet.  De 
använde dessa erfarenheter för att klarlägga de abstrakta företeelser de avsåg att beskriva.

Jag   anser   alltså,   att   Lakoffs   och   Johnsons   teorier   om   begreppsmetaforer   kan   relateras   till 
Aristoteles' text lika väl som till Ciceros.

56 Ekedahl 2004, s 6.
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Appendix

Samtliga metaforer i Den Nikomachiska Etiken, Bok VIII och IX. Inom varje måldomängrupp är 
källdomänerna markerade med fet stil.
Rumsliga metaforer Personifikationer

VERTIKAL ORIENTERING PERSON I MÄNNISKAN

STATUS ÄR UPPE 1158a3435 MÄNSKLIG NATUR 1157b1617

1158b1112 SJÄLEN 1166a1314

1158b2325 SINNET 1166a2324

1158b36 KARAKTÄREN 1157a1011

1159a1415 1157b3031

1161a1112 TVÅ PERSONER I MÄNNISKAN

1162a5 SJÄLSLIG BALANS 1166a3334

1163a24 1166a3435

1163b23 1167b6

MER ÄR UPP 1158a1213 SJÄLSLIG OBALANS 1166b20

1162b1112 1166b21

1164a24 ÖMSESIDIG KÄRLEK 1168a2829

1165a34 1168b35

1168a2021 1168b11

MER ÄR STÖRRE 1164a24 EN   BESTÄMMER,   DEN   ANDRE 
LYDER

1168b1921

VARA DEL AV ÄR UNDER 1160a21 1168b3031

TJÄNA ÄR UNDER 1158a1718 1168b3334

1159b5 1168b3436

1164b2527 1169a1516

HORISONTELL ORIENTERING 1169a1718

MER ÄR LÄNGRE 1170b2223 S:a 19

1171a1112

Tid

BRA ÄR FRAMFÖR 1155a1415 BEHÅLLARE 1158a1718

1156a2627 FÖREMÅL 1161b2426

AVSTÅND S:a 2

VIKTIGT ÄR NÄRA 1165b22 Liv

1166a3334 BEHÅLLARE 1166b1213

1171a3334 1172a56

LIKHET ÄR NÄRHET 1158b3334 1170a1920

1159a56 OBEGRÄNSAT UTRYMME 1170a2224

1160b12 ÄGODEL 1170b13

1165b2527 KAMP 1169a2021
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PÅVERKAN ÄR NÄRA 1166b2728 S:a 6

1171b56

S:a 32
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Samtal Vänskap och kärlek

ÖVERFÖRING 1155a35 BAND

PERSONER 1168b67 VÄNSKAP 1155a2223

S:a 2 1156a1920

Abstrakta företeelser inom människan 1156a2223

FÖREMÅL I BEHÅLLAREN MÄNNISKA 1156b1719

TILLGIVENHET 1155a1618 1157b1011

TILLTRO 1157a2223 1163a2526

DET GODA 1157a32 1164a911

FÖRMÅGA TILL VÄNSKAP 1157b910 1165a37b1

FÖRMÅGA ATT GE NÖJE 1157b1415 1165b23

DYGD OCH UPPGIFT 1158b1718 1165b1718

SUBSTANS I BEHÅLLAREN MÄNNISKA 1165b36

ÅNGER 1166b2425 BARN 1162a2728

LYCKA 1169b2930 1162a2829

ÄGODELAR FÖREMÅL I BEHÅLLARE

FÖRSTÅND 1161b26 BEHÅLLAREN är MÄNNISKA 1156b21

ENS EGEN FÖRMÅGA 1162a2324 INSTÄLLNING 1157b2829

VÄRT ATT ÄLSKAS 1164a4 LIKVÄRDIGHET 1158b1

OBESTÄNDIGHET 1164a1011 GEMENSKAP 1159b2627

DET GODA 1166a2122 1161b11

1169b89 BEHÅLLARE MED FÖREMÅL

1169b1718 BRÖDRAVÄNSKAP 1162a910

SJÄLVUPPSKATTNING 1166b2 FÖREMÅLEN är 

1166b56 NYTTA OCH NÖJE 1158b78

1166b67 1162a78

ATT BEMÖDA SIG 1168a2627 1162a2425

ÄRA 1168b1617 LIKVÄRDIGHET 1158b2728

DET FINASTE 1168b2930 1158b2930

ÖVRIGA FÖREMÅL FRIKOSTIGHET 1158a2021

DET GODA 1165b1415

1166a20 FÖREMÅL 1156a7

IDÉER 1166a2627 1156a3031

GEMENSKAP 1167b1314 1157a30

ATT FINNAS 1168a56 1157a3334

FÖREMÅLET UPPSTÅR UR SUBSTANSEN 1157b1

FÖREMÅLET är VÄLVILJA 1167a1819 1158b1112

S:a 27 1159b3435

1161a3031

28



1161b1516

1161b1617
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Vänskap och kärlek, forts VALUTA

TILLFLYKT 1155a11-12 AVSIKT 1163a22

KRAFT 1158a12-13 1164b1-2

MARKNADSVARA 1158a21 1164b4

TÄVLING 1162b8-9 S:a 72

RESA 1166b33-34 Vänskapens orsaker

UTBYTE AV GÅVOR, som är TILLBLIVELSE ÄR FÖDELSE 1155b10-11

GENERÖSA 1159a27-28 1156a24-25

1159a29-30 1156b31-32

1162b6-7 1171b31

1169b10-11 FÖREMÅLET UPPSTÅR UR  SUBSTANSEN,  som 
är

LIKVÄRDA 1156b34-35 NYTTA eller NÖJE 1156a31-32

1159b16-17 1157a34-35

OLIKVÄRDA 1162b2-4 1157b1-2

1158b20-21 1165b4-6

1158b23-25 DYGD 1156b19-20

1164a2-4 1162a25-26

1157a12-13 1164a12

1159b14-15 UMGÄNGE 1158a3-4

1164a20-22 GEMENSKAP 1161a32-34

NÖJE 1162b13-14 GEMENSAM UPPFOSTRAN 1161b33-34

EKONOMISK TRANSAKTION 1162b16-18 MOTSATSER 1159b12-13

1163a5-6 NATUREN 1162a16-17

1163a26-27 VÄLVILJA 1167a3-4

1163a29-30 S:a 17

1163a33-34 S:a 89 (Totalt förVänskap och kärlek)

1163b1-2

1163b11-12

1163b15

1163b20

1164a22-23

1167a14-15

1167a15-17

1167b31-32

1170b24-25

1171b19
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Statsskick och samhälle Övriga metaforer

RESPLAN 1160a3132 EN BÖRDA

1160b10 DET OBEHAGLIGA 1158a2324

1160b12 SORG 1171a2930

1160b1617 1171a3031

1160b2122 TÄVLING

AVSIKT ÄR DESTINATION, som är ATT GÖRA GOTT 1169a89

EGEN FÖRDEL 1160b2 LEDARE

1160b8 BEGÄR 1169a1415

ANDRAS FÖRDEL 1160b56 LANDOMRÅDE(N)

SAMHÄLLSNYTTA 1160a1213 ÅSIKTER 1168b1213

RÄTTVISA 1167b89 VÄNSKAP 1166a12

NYTTA, VINST 1156a2527 1166a910

NÖJE 1156a3233 LJUD

ATT BLI HEDRAD 1159a1617 TEORIER OCH FAKTA 1168a35b1

PENGAR, ÄRA 1168b1719 S:a 9

DYGD, NYTTA 1169a56

S:a 15

Totalt 202

31



Litteraturförteckning

Antika texter
Aristotle The Nicomachean Ethics, Harvard University Press 1926. 2nd ed. Cambridge 1934.

Aristoteles Den Nikomachiska Etiken, Översättning och kommentarer Mårten Ringbom 1967,

Daidalos, Göteborg 1988. Andra upplagan 2004.

Aristoteles 1994 = Aristoteles Om diktkonsten, Översättning Jan Stolpe, Göteborg: Anamma.

Cicero  De Amicitia,  With Introduction,  Notes and Vocabulary by H.E. Gould & J.L.  Whiteley, 
Macmillan &Co. Ltd. 1941. 2nd ed. Bristol 1983.

Marcus  Tullius  Cicero  Om ålderdom – Om vänskap,  Originaltexterna  med svensk översättning 
jämte inledning och anmärkningar av Tore Janson, Natur och Kultur, Stockholm 1968.

Sekundärlitteratur
Grady 2005 = Joseph Grady, Journal of Pragmatics 37 15951614; www.sciencedirect.com

Haser 2005 = Verena Haser,  Metaphor, Metonomy, and Experientialist Philosophy. Challenging  
Cognitive Semantics. Berlin: Mouton de Gruyter.

Kövecses 2002 = Zoltan Kövecses, Metaphor, A Practical Introduction, Oxford University Press.

Lakoff och Johnson 1980/2003=George Lakoff and Mark Johnson ,  Metaphors We Live By, The 
University of Chicago Press.

Lakoff 1996/2002 = George Lakoff, Moral Politics, The University of Chicago Press.

McGlone   2007   =   Matthew   S.   McGlone,  Language   &   Communication   27  109126; 
www.sciencedirect.com

Reddy   1979   =   Michael   Reddy,  The   Conduit   Metaphor.  In   A.   Ortony,   ed.,  Metaphor   and 
Thought.Cambridge.

OLD = Oxford Latin Dictionary, ed. P. G. W. Glare, Oxford 1982.

Ekedahl 2004 =AnnaStina Ekedahl, Metaforer i Ciceros De Amicitia, Cuppsats, Lund.

32

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/

	Inledning
	Material
	Presentation av ”begreppsmetafor”
	Metod
	Mål

	Redovisning av metaforerna
	Rumsliga metaforer
	Personifikationer
	Tid
	Liv
	Samtal
	Abstrakta företeelser inom människan
	Vänskap och kärlek
	Vänskapens orsaker

	Statsskick, samhälle och familj
	Övriga metaforer

	Sammanfattning
	Antalet metaforer
	Felkällor
	Språklig tolkning
	Identifikation av metaforerna

	Antal metaforer fördelade efter källdomän
	Jämförelse av texterna
	Skillnader
	Likheter


	Slutsats
	Appendix
	Litteraturförteckning
	Antika texter
	Sekundärlitteratur


