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Bind III i nyoversættelsen af Platons samlede værker. Redigeret af Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen. Bind
III indeholder dialogerne Hipparchos Rivalerne Theages Charmides Laches Lysis Euthydemos Protagoras
Gorgias Menon Den store Hippias Den lille Hippias Til hver dialog foreligger indledning og gennemgang af
tekstens disposition. Bindet indledes af et essay om Platon og hans publikum (Hvem skrev Platon for?), og det
afsluttes med geografiske kort over den verden, dialogerne foregår i, samt et register over de personer, som
optræder i teksterne. Platons samlede værker i ny oversættelse udarbejdes af omkring 30 af landets førende
specialister inden for klassisk filologi og filosofi fordelt på tre generationer af forskere. Fra anmeldelserne af
Bind I: Fremragende …. Smukt og kyndigt serveret Bo Tao Michaëlis. Politiken Vellykket …. Der er grund til
at lykønske oversætterne Ditlev Tamm. Berlingske Tidende Solid og beundringsværdig Henrik Gade Jensen.
Jyllands-Posten En filologisk bedrift Jørgen Carlsen. Højskolebladet Fra anmeldelserne af Bind II:
Nyoversættelsen af Platon fører hvem som helst til tænkningens store spørgsmål og til kvalificerede svar Erik
Skyum-Nielsen. Information Dansk politik kunne lære lidt af bind to i pragtudgaven af Platons skrifter, hvor
det hedder sig, at også oldtidens politikere manglede ordentlig dannelse og teede sig som rene amatører Ditlev
Tamm. Berlingske Tidende …. Man skulle jo tro, at det var løgn, men tekster med næsten 2400 år på bagen
går lige ind og griber læseren …. Hans Gregersen. Nordjyske Stiftstidende
Der Standpunkt, dass Poetik eine reine Kunsttechnik ist, findet sich vor allem in den normativen
Regelpoetiken von der. , død ca. Antikkens filosofi refererer til den filosofi som ble drevet i oldtiden, først i
Antikkens Hellas på 400- og 300-tallet f. Harald Korneliussen 27. Kr. Det er alltid vanskelig å operere med
eksakte. Kr. 10. 348 f.
Kr. De tre store tenkerne på denne tiden. 10. Kr. Join Stack Overflow to learn, share knowledge, and build
your career. , død ca. August 2007 at 8:49.
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