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Fire taler Isokrates Hent PDF Forlaget skriver: Fire taler består bl.a. af den 13. og 15. tale. Mod sofisterne er
en fingeret tale til potentielle elever med det dobbelte formål dels at tjene som skoleeksempel for de
retorikstuderende elever og dels at gøre op med de andre ungdomslærere (sofister). Om formuebytning

(Antidosis) er Isokrates´ betydeligste og omfangsrigeste bidrag til afklaring af vilkårene for hans undervisning
(Paideia) - med andre ord en kortlæggelse af hans filosofia.

Isokrates levede fra 436-338 f.Kr. og drev som Platon en skole i Athen. Han var desuden en produktiv og
politisk skribent. Hans litterære produktion består af fingerede taler og breve, der forholder sig til centrale

spørgsmål i athensk samfundsliv og græsk politik i en epoke præget af dramatiske forandringer. Den klassiske
verden af bystater blev erobret af den makedonske. Isokrates´ politiske tanker indvarsler den nye tid. Som

forfatter og skolemand indtager Isokrates en nøgleposition i græsk åndshistorie.
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