Коракс
1. Задава делението на речта на пет части
a) Въведение – πξννίκηνλ
b) Изложение – δηήγεζηο
c) Аргументи pro – ἀγῶλεο
d) Аргументи contra – παξεθβάζεηο
e) Заключение – ἐπίινγνο
2. Задава линията на дебатиране върху „принципа на вероятността“ на простъпката
(εἰθόο).
Например, ако един инвалид е обвинен в нанасяне на побой, той трябва да пита:
„Възможно ли е аз да съм го атакувал?“ А ако един здрав и силен мъж е обвинен в същото,
то той трябва да пита: „Възможно ли е аз да съм го нападнал, след като зная, че срещу мен
ще бъде повдигнато обвинение?“. Тази линия продължава в Антифонтовите Тетралогии.
Аристотел, Реторика ІІ, 24 – лъжливите ентимеми възникват при пренебрегване на
разликата между абстрактна и конкретна вероятност. Той илюстрира това със стиховете на
Агатон: „Може би някой може да нарече самото това нещо вероятност – че много
невъзможни неща ще ми се случат“ и добавя, че Кораксовият трактат по реторическо
изкуство почива на този принцип (Аристотел, Реторика ІІ, 24, 9).
Тизий
Роден по всяка вероятност през 485 г. Учител на Лизий в Турии, създадена през 443 г., и на
младия Изократ в Атина около 418 г. Принципът на вероятност е развит от него по-нататък
в „Изкуството на реториката“, за което знаем, че е написал (Платон, Федър 267А, 273 А).
Според Павзаний той придружил Горгий в Атина през 427 г.
Горгий
Диодор (12.53.2–4) свидетелства за него, че бил начело на сиракузката мисия в Атина през
427 г. и че превъзхождал всички съвременни му оратори: ἦλ δὲ ηῶλ ἀπεζηαικέλσλ
ἀξρηπξεζβεπηὴο Γνξγίαο ὁ ῥήησξ, δεηλόηεηη ιόγνπ πνιὺ πξνέρσλ πάλησλ ηῶλ θαζ᾽ ἑαπηόλ. νὗηνο
θαὶ ηέρλαο ῥεηνξηθὰο πξῶηνο ἐμεῦξε θαὶ θαηὰ ηὴλ ζνθηζηείαλ ηνζνῦην ηνὺο ἄιινπο ὑπεξέβαιελ,
ὥζηε κηζζὸλ ιακβάλεηλ παξὰ ηῶλ καζεηῶλ κλᾶο ἑθαηόλ. νὗηνο νὖλ θαηαληήζαο εἰο ηὰο Ἀζήλαο
θαὶ παξαρζεὶο εἰο ηὸλ δῆκνλ δηειέρζε ηνῖο Ἀζελαίνηο πεξὶ ηῆο ζπκκαρίαο, θαὶ ηῷ μελίδνληη ηῆο

ιέμεσο ἐμέπιεμε ηνὺο Ἀζελαίνπο ὄληαο εὐθπεῖο θαὶ θηινιόγνπο. πξῶηνο γὰξ ἐρξήζαην ηνῖο ηῆο
ιέμεσο ζρεκαηηζκνῖο πεξηηηνηέξνηο θαὶ ηῇ θηινηερλίᾳ δηαθέξνπζηλ, ἀληηζέηνηο θαὶ ἰζνθώινηο θαὶ
παξίζνηο θαὶ ὁκνηνηειεύηνηο θαί ηηζηλ ἑηέξνηο ηνηνύηνηο…“.
Горгий винаги пише и говори на атически – нито на дорийския сиракузки, нито на
йонийския на Леонтини. „Странното“ е в поетичния характер на стила му: употребата на
поетични думи и употребата на паралелизъм и алитерации в изреченията, така че да
създава усещането за ритъм на прозата и да я доближава до метриката на стих.
Единственият голям фрагмент е от „Надгробна реч“, защото сега вече „Паламед“ и „Елена“
се смятат за късни имитации. Ето проба от него:
καξηπξίαο δὲ ηνύησλ ηξόπαηα ἐζηήζαλην ηῶλ πνιεκίσλ, Δηὸο κὲλ ἀγάικαηα, ηνύησλ δὲ
ἀλαζήκαηα, νὐθ ἄπεηξνη νὔηε ἐκθύηνπ Ἄξενο νὔηε λνκίκσλ ἐξώησλ νὔηε ἐλνπιίνπ ἔξηδνο νὔηε
θηινθάινπ εἰξήλεο, ζεκλνὶ κὲλ πξὸο ηνὺο ζενὺο ηῷ δηθαίῳ, ὅζηνη δὲ πξὸο ηνὺο ηνθέαο ηῇ
ζεξαπείᾳ, δίθαηνη πξὸο ηνὺο ἀζηνὺο ηῷ ἴζῳ, εὐζεβεῖο δὲ πξὸο ηνὺο θίινπο ηῇ πίζηεη. ηνηγαξνῦλ
αὐηῶλ ἀπνζαλόλησλ ὁ πόζνο νὐ ζπλαπέζαλελ, ἀιι᾽ ἀζάλαηνο ἐλ νὐθ ἀζσκάηνηο ζώκαζη δῇ νὐ
δώλησλ.
Перикъл
Suidas s. v. Πεξηθιῆο: ῥήησξ θαὶ δεκαγσγόο, ὅζηηο πξῶηνο γξαπηὸλ ιόγνλ ἐλ δηθαζηεξίῳ εἶπε,
ηῶλ πξὸ αὐηνῦ ζρεδηαδόλησλ.
Cic. De Orat. II. § 93: antiquissimi fere sunt, quorum quidem scripta constent.
Cic. Brut. § 27: Ante Periclem, cuius scripta quaedam feruntur, littera nulla est quae quidem
ornatum aliquem habeat.
Plut. Pericl. 8: ἔγγξαθνλ κὲλ νὐδὲλ ἀπνιέινηπε πιὴλ ηῶλ ςεθηζκάησλ∙ ἀπνκλεκνλεύεηαη δὲ
ὀιίγα παληάπαζηλ.
Eupolis, Δῆκνη, Bothe Frag. Com. I. 162:
Α.: θξάηηζηνο νὗηνο ἐγέλεη᾽ ἀλζξώπσλ ιέγεηλ
ὁπόηε παξέιζνη, ρὥζπεξ ἁγαζνὶ δξνκῆο
ἐθ δέθα πνδῶλ ᾕξεη ιέγσλ ηνὺο ῥήηνξαο.
Β.: ηαρὺλ ιέγεηο κέλ∙ πξὸο δέ γ᾽ αὐηνῦ ηῷ ηάρεη
πεηζώ ηηο ἐπεθάζηδελ ἐπὶ ηνῖο ρείιεζηλ∙
νὕησο ἐθήιεη∙ θαὶ κόλνο ηῶλ ῥεηόξσλ
ηὸ θέληξνλ ἐγθαηέιεηπε ηνῖο ἀθξνσκέλνηο.
Plato, Phaedr. 269 E: πάλησλ ηειεώηαηνο εἰο ηὴλ ῥεηνξηθήλ.

