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Den store stil Longinos Hent PDF DEN STORE STIL eller OM DET SUBLIME (Peri Hypsous /περὶ
ὕψους) er nedfældet i det 1. årh. e.Kr. Der er tale om en retorisk og litteraturkritisk afhandling af en ukendt
forfatter. Traditionen tilskriver værket til en græsk retoriker og litterær kritiker ved navn Longinos. Men
Dionysios fra Halikarnassos eller Dionysius Longinus bliver også nævnt som værkets forfatter, eller han

bliver beskrevet som Pseudo-Longinus, eftersom forfatteren er ukendt.

Dateringen af DEN STORE STIL bygger på, at værket er udarbejdet som et gensvar til et arbejde af den
sicilianske retoriker Caecilius af Calacte, som var en af de mest indflydelsesrige litteraturkritikere i

augustinsk tid. Den ældst overlevende udgave af manuskriptet stammer fra det 10. århundrede e.v.t. Det blev
første gang trykt i 1554 og blev oversat til fransk af Nicolas Boileau i 1674. Omkring en tredjedel af

manuskriptet er gået tabt.

Afhandlingens tema er storhed i tale og skrift. Det vil sige evnen til med retoriske midler at opnå en virkning,
der overstiger de muligheder, der ligger i den gængse og korrekte brug af disse midler. Longinos definerer det
sublime (hypsos) som følger: "Den store stil er et ekko af det store sind. Og den springer gærne frem under et
pres af hæftig følelse og får fart af fantasien. Dog skal kunsten og studiet af ypperlige forbilleder hjælpe på

naturens gaver og lutre dem. Natur og kunst i forening skaber det fuldkomne."

DEN STORE STIL foreligger nu som en digital udgave med noter og søgbart indeks i Niels Møllers
oversættelse fra 1934.

Type: E-bog
Filformat: ePub 3.0
Sideantal: 112
Sprog: Dansk

Udgivet: 4. marts 2015
Forlag: Halkyon

ISBN: 9788793276055

Læseprøve

Sammenlign pris

 

DEN STORE STIL eller OM DET SUBLIME (Peri Hypsous /περὶ
ὕψους) er nedfældet i det 1. årh. e.Kr. Der er tale om en retorisk og

litteraturkritisk afhandling af en ukendt forfatter. Traditionen
tilskriver værket til en græsk retoriker og litterær kritiker ved navn

Longinos. Men Dionysios fra Halikarnassos eller Dionysius
Longinus bliver også nævnt som værkets forfatter, eller han bliver
beskrevet som Pseudo-Longinus, eftersom forfatteren er ukendt.

Dateringen af DEN STORE STIL bygger på, at værket er udarbejdet
som et gensvar til et arbejde af den sicilianske retoriker Caecilius af
Calacte, som var en af de mest indflydelsesrige litteraturkritikere i
augustinsk tid. Den ældst overlevende udgave af manuskriptet
stammer fra det 10. århundrede e.v.t. Det blev første gang trykt i
1554 og blev oversat til fransk af Nicolas Boileau i 1674. Omkring

en tredjedel af manuskriptet er gået tabt.
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Afhandlingens tema er storhed i tale og skrift. Det vil sige evnen til
med retoriske midler at opnå en virkning, der overstiger de

muligheder, der ligger i den gængse og korrekte brug af disse midler.
Longinos definerer det sublime (hypsos) som følger: "Den store stil
er et ekko af det store sind. Og den springer gærne frem under et pres
af hæftig følelse og får fart af fantasien. Dog skal kunsten og studiet
af ypperlige forbilleder hjælpe på naturens gaver og lutre dem. Natur

og kunst i forening skaber det fuldkomne."

DEN STORE STIL foreligger nu som en digital udgave med noter og
søgbart indeks i Niels Møllers oversættelse fra 1934.
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