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Platon Hent PDF Forlaget skriver: Dette nummer af Slagmark er helliget Platons filosofi med særligt fokus på
forholdet imellem tænkningens sprog og den dramatiske iscenesættelse i hans berømte dialoger. I nummeret
har vi blandt andet den ære for første gang på dansk at kunne præsentere Thomas Szlezák, som er en af de få
læsere, der tager udgangspunkt i Platons kritik af skriften for derigennem at nå til en dybere indsigt i det nære

forhold imellem dialogernes form og indhold.

Udover Szlezáks eget bidrag er der til sidst i nummeret en grundig introduktion til den tradition, som
Szlezáks studier og akademiske virke ligger i forlængelse af, den såkaldte Tübingerskole, samt et længere
interview, hvor han uddyber sin samlede læsning af Platons værk. De andre bidrag i Slagmark 45 kaster nyt
lys over erkendelsesteoretiske, religiøse og etiske spor i dialogerne og fremhæver Platons aktualitet hos en
række moderne tænkere såsom den fransk-jødiske tænker Emmanuel Lévinas og den italienske filosof

Massimo Cacciari.
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