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Nyare retorikforskning
En översikt och en kommenterad bibliografi
Av ALF ÖSTERDAHL

Retorikens betydelse för litterturvetenskapen och
för förståelsen av litteratur överhuvudtaget är fun
damental. År 1948 skriver Wolfgang Kayser: »wer
die antike Herkunft und rhetorische Vermittlung
dieses poetischen Materials nicht kennt, der kommt
zu schweren Missdeutungen, und wer sich in solche
Praxis des literarischen Lebens nicht einleben
kann, der findet nie den rechten Zugang zu weite
sten Strecken der Literaturgeschichte».1Retorik är
ett gammalt begrepp, »older than the Church, older
than Roman Law, older than all Latin literature».2
I kraft av sin ålder borde det vara väl känt, och som
fenomen betraktat vara så klarlagt att ett begreppsdiskussion kunde ses som överflödig.
Förhållandet är dock det rakt motsatta. Få be
grepp har den spännvidd och oskärpa i sin gestalt
ning som just »retorik». Det kan beteckna den
språkteori och den språkkonst, som under antiken
kodifierades av auktoriteter som Aristoteles, Ci
cero och Quintilianus för att fortleva ända till 1800talet och romantiken. Det kan också betyda »välta
lighet» i allmän mening, ofta med pejorativ inne
börd.
På samma sätt kan man urskilja två linjer i den
moderna retorikforskningen. Den ena försöker för
nya och fördjupa den kunskap om den klassiska
retoriken, som Kayser framhöll som så oumbärlig
även för litteraturhistorien. Den andra försöker
skapa en modern teori om retoriken på grundval av
den nya lingvistiken, kommunikationsteorin, filo
sofin, sociologin osv.
Forskning och debatt i Sverige kan näppeligen
sägas ha deltagit i någon större utsträckning i denna
utveckling, som i huvudsak letts av kretsar i Tysk
land, Frankrike, England och USA. Mycket gene
rellt dominerar i Tyskland en traditionell »lärd»
linje, som har sitt ursprung i en klassisk retorisk
skola medan man i Frankrike i sin teoribildning
kring begreppet retorik är betydligt mera fri och
spekulativ. Infallsvinklarna hämtas ofta från ling
vistik eller strukturalism, och begreppet retorik har

hos dessa moderna franska lingvister och filosofer
oftast en helt annan eller vidare innebörd än vad
den klassiska definitionen omfattar. I England do
minerar den forskning, som har sin utgångspunkt i
den traditionella skolan, men även här är spelrum
met öppet för experimentella teoribildare. Forsk
ningen i USA är förankrad i den klassiska teoribild
ningen, men gemensamt för de flesta arbeten i äm
net är den fria, nästan essayistiska behandlingen av
ämnet. Här har dock »nyretoriken» sprungit fram
ur 1950-talets filosofiska strömningar och mottagit
influenser från nykritiken för att få en fast plattform
vid vissa amerikanska lärosäten, särskilt vid Pennsylvaniauni versitetet.
Tyskland
Den grundliga och klassiskt anknutna lärda traditio
nen har alltid givit retoriken en förhållandevis stark
ställning vid de tyska universiteten. Detta intresse
har också tagit sig uttryck i bildandet av intresseför
eningar och organisationer där retoriken fått en
framträdande plats. En av de mer betydelsefulla var
Der Verein für Rhetorik i Düsseldorf, som på tret
tiotalet var aktiv, inte enbart som intresseförening
utan även som bokutgivare. Det mest kända verket,
utgivet under dess överinseende är antagligen
Wegweiser für Rhetorik (1931).
Vid ett flertal universitet har retorikstudiet i se
nare tid blivit mer eller mindre institutionaliserat.
Bland de ledande lärosätena på detta område märks
Tübingen, Münster och Göttingen. I Tübingen
heter institutionen Seminar für Allgemeine Rhe
torik der Universität Tübingen och grundades 1967.
Till institutionschef förordnades Walter Jens, som
redan i fem år innehaft lärostolen i Klassische Phi
lologie und Allgemeine Rhetorik. Efter den admini
strativa nyordning som skedde i slutet av 60-talet
sorterar seminariet nu under fackområdet nyfilologi. Vid sidan av Jens arbetar på institutionen en
biträdande professor och två docenter. Enligt pro
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fessor Schmalzriedt är beslutande myndighet i Ba
den-Württemberg inte benägen att ställa medel till
förfogande för en utvidgning av verksamheten.
Seminariets verksamhet har en klar inriktning:
»Die am Seminar Lehrenden verstehen die Allge
meine Rhetorik als eine Wissenschaft, die sich mit
der Analyse von sprachlichen Intentionen und den
soziopolitischen, kommunikativen und ästheti
schen Bedingungen ihrer Realisation befasst: nach
Gegenstand, Aufgabe und Methodik also eine so
zialwissenschaftlich orientierte Literaturwissen
schaft.»3 Det bör observeras att just samhörigheten
mellan retorik och litteratur betonas som det tyng
sta momentet i grundinriktningen. Det är alltså inte
ett utmärkande drag enbart för den tübingska insti
tutionen, utan denna koppling till litteraturveten
skap gäller i stort för alla tyska institutioner. Helt
utanför den kommunikationsteoretiska haussen står
inte tyskarna. I förbigående nämns att »diversen
Formen nichtliterarischer Kommunikation in den
Massenmedien» också kan betraktas som värde
fulla undersökningsobjekt.4
Seminariet har på senare år kommit att ägna sär
skild uppmärksamhet åt fyra större områden. Ett av
dem är litteraturen, med speciell hänsyn tagen till
bruks- och ändamålsaspekterna. Till detta stora
område räknar man såväl traditionell skönlitteratur
som underhållningslitteratur, brevlitteratur, essäistik, självbiografi, dokumentärlitteratur och politisk
litteratur. Ett annat huvudområde är betitlat »tal».
Denna typ av texter kan behandlas systematiskt
och textkritiskt eller diakront-historiskt. Inom detta
område finns vidare underavdelningar som antik
retrorik, medeltidens och renässansens retorik, ba
rockretorik, retorik under upplysningen och den
franska revolutionen, politiskt tal under 1800- och
1900-talen. Ett tredje intresseområde är predikan.
Där läggs huvudvikten vid predikoteori och prote
stantisk predikokonst från reformation fram till
1900-talet. Det sista stora området är masskom
munikation och litteratursociologi. Publicistikens
historia och metodik samt mediaanalys är underav
delningarna inom detta område. Litteratursociolo
gin delas upp i underavdelningar som vi är förtrog
na med från svensk litteraturvetenskap: författaroch publiksociologi samt media- och marknadssociologi.
Ur de enskilda forskarnas flora av pågående ar
beten kan nämnas retorikteorins historia i det femte
århundradet före Kristus, förberedelsearbete med
en encyklopedisk handbok över retorisk terminolo
gi (Schmalzriedt), retorikens historia från reforma

tionen till nutiden (Jens). Förutom dessa tunga,
historiskt inriktade arbeten deltar institutionen i
projekt som undersöker framväxten av storstadstid
ningar, problem vid receptionen av färg-tv (Goth),
läsbehov och attityderna till läsning i skolor, vissa
arbetsplatser osv. De sistnämnda projekten har ut
gjort och utgör alltjämt en mindredel av institutio
nens arbete men tendensen är, om än ej stark, så
dock entydig. Forskning och arbete inom detta om
råde tillväxer på bekostnad av den mer traditionellt
inriktade verksamheten.
I München där retorikstudiet är väl utvecklat
verkar Ernesto Grassi, en av de förnämsta spridarna av Giambattista Vicos idéer. Den store ita
lienske 1700-talsfilosofen var vid sidan av sina bety
dande insatser i estetik och pedagogik en förgrunds
gestalt inom nyvärderingen av retoriken. I sin »De
nostri temporis studiorum ratione» (till tyska över
satt 1963 av retorikforskaren Walter F. Otto) går
Vico till angrepp, främst mot Descartes, ett an
grepp som följs upp ett par hundra år senare av
hans landsman Ernesto Grassi. Denne angriper i sin
»Macht des Bildes: Ohnmacht der rationalen
Sprache. Zur Rettung des Rhetorischen» (Köln
1970) Descartes’ deterministiska världsuppfattning
och motsätter sig den ensidiga glorifiering av intel
lektet, som han menar Descartes representerar.
Grassi hävdar att människan i hög grad kan skapa
sitt intellekt. Utan fantasi och känslosamhet är in
tellektet blint. Människan skapar utifrån sig själv de
begreppsmässiga och verbala strukturer, som för
henne till en förståelse av tillvaron. Vico är följakt
ligen inte en drömmare som angriper en exakt ve
tenskap (Descartes), utan är en samhällsförbättrare, inte enbart genom rationella metoder, men
också genom livsklokhet (prudentia).
Descartes är i Discours de la méthode hövlig mot
retoriken men hävdar att den mera är frukten av
andens gåvor än av ett allvarligt studium. Logiken
blir rättesnöret och retoriken kan inte, enligt Des
cartes vara sann eftersom den inte bygger på riktig
vetenskap, utan på meningar och tyckanden. Om
Descartes’ argumentation skulle vara den vinnande
även i dag så finge mycket av den moderna, filo
sofiskt baserade retoriken av idag träda tillbaka, så
t. ex. Perelmans argumentationsretorik.
Tankar om människan som skapare av sitt intel
lekt, sin egen verklighet har inte enbart förts fram i
samband med diskussionen om språkets väsen.
Liknande tankegångar återfinns ju i det berömda
verket »Principia Mathematica» av Alfred North
Whitehead och Bertrand Russel, där en av huvud
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teserna är att människan själv skapat matematiken
och dess lagar.
På sitt sätt har heidelbergfilosofen Hans-Georg
Gadamer även han lämnat sitt bidrag till intresset
för retoriken (bibliografin 1965 och 1972). Han be
tonar det muntliga på bekostnad av det skriftliga
när han värdesätter språket som en skapande akti
vitet. »Schriftlichkeit ist Selbstentfremdung .. .5
Gesprochenes Wort legt sich in erstaunlichem
Grade von selber aus, durch die Sprechweise, den
Ton, das Tempo usw., aber auch durch die Um
stände, in denen es gesagt wird.»6
I samma riktning resonerar amerikanen Richard
E. Palmer när han hävdar att tyst läsning av texter
inte är något annat än »oral interpretation (biblio
grafin 1969). I en festskrift till Gadamer (bibliogra
fin 1970) karaktäriserar Paul Ricoeur talet såsom
fångat i skriften, »tout discours fixé par 1’écriture».
Gadamer ser dock alltid de språkliga fenomenen i
ljuset av vad han kallar den konstnärliga erfarenhe
ten; men då han drar en klar gräns mellan det
estetiska och det retoriska bruket av språket, så blir
Gadamers teorier mindre användbara i retorikforsk
ningen.
Vid studiet av nutida tysk retorikforskning kom
mer man aldrig förbi namnet Heinrich Lausberg.
Hans läroböcker räknas som standardverk och be
nämnes vid kortnamn: »stora» och »lilla Lausberg»
även i vetenskaplig litteratur. Detta är ett tecken
om något på böckernas genomslagskraft. De full
ständiga titlarna är Handbuch der literarischen
Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissen
schaft (1960) och Elemente der literarischen Rhe
torik. Eine Einführung für Studierende der klassi
schen, romanischen, Englischen und deutschen
Philologie (1963). Titlarna understryker den för
ening mellan retoriken och litteraturvetenskapen,
som är typisk för Tyskland.
USA
En i många stycken annorlunda karaktär uppvisar
forskningen i USA. Medan retorikforskningen i Eu
ropa sorterar under språk- och litteraturinstitu
tioner, återfinns retoriken här i »speech departments», kommunikationsforskningscentra osv.
Detta säger en del om den delvis annorlunda synen
på ämnet och dess tvärvetenskapliga karaktär. Re
toriken uppträder i USA inte i den koncentrerade
eller renodlade form i vilken den återfinns i Europa
utan i en mer utspädd variant, där flertalet discipli
ner har plockat var sin bit.
Engelsmannen I. A. Richards’ «Philosophy of
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Rhetoric» (1936) har haft stort inflytande på den
amerikanska uppfattningen av retorik. För Rich
ards hade den gamla retoriken en negativ biton.
Den var för honom ett vapen vid kontroverser,
ibland en ursäkt för krigsliknande uppsåt. Retori
kens lagar var formade efter behovet att övertyga,
att vinna juridiska mål. Richards såg en ny retoriks
mål som »a study of misunderstanding and its remedies».7
Därmed följer nödvändigheten av att noga stude
ra betydelse och förekomst av ord i deras samman
hang. Fokuseringen av »discourse» i den ameri
kanska nykritiken beror till stor del på impulser
från Richards. För undersökning av en större text
massa, t. ex. en romanförfattares sätt att visa, dra
matisera och övertyga, är Wayne C. Booths »The
Rhetoric of Fiction» (1961) ett verk som haft och
fortfarande har den största betydelse. Booth har en
nästan aristotelisk utgångspunkt då han klarlägger
vilka medel en författare har till sitt förfogande för
att överflytta sin »fictional world» på läsaren. Till
skillnad från Aristoteles söker Booth att visa hur en
författare även omedvetet söker påverka motta
garen. Både Richards och Booth påvisar alltså för
fattarens makt över sin läsare via den tryckta tex
ten.
Allmänt kan sägas att retorikforskningen i USA
rör sig huvudsakligen på tre fält: a) retorik och
språkteori, (b) retorisk analys av litterära texter, c)
utveckling av retoriska teorier med modeller och
tankegångar från linguistik eller kommunikationsteori. Den sistnämnda typen av forskning är givet
vis mest spekulativ och oklar i konturerna; samti
digt måste man nog hävda att det är där den vikti
gaste forskningsinsatsen görs.
På det första språkteoretiska området är analy
serna koncentrerade till den lilla textmassan, para
grafen, perioden. Man har gjort många försök att
påvisa dess strukturella uppbyggnad. Så har exv.
Francis Christensen arbetat med syntaxfrågor me
dan Lawrence Becker studerat samspelet mellan de
lexikaliska, grammatiska och retoriska systemen.
De i bibliografin nämnda verken av Christensen och
Winterowd är försök att presentera och samtidigt
integrera ett flertal olika riktningar inom den reto
riska forskning, som hämtat ett mertal av sina livgi
vande impulser från linguistiken.
Den retoriska analysen av litterära texter intres
serar sig mindre för retorisk teori än för förklaring
av skilda texters verkningsmedel. Givetvis är detta
ett arv av ny kritiken. Oftast rör undersökningarna
poesi, i mindre utsträckning prosa.
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Enhetligheten i forskningsbilden är således inte
alls att jämföra med Tyskland. Detta manifesteras
bl. a. i de små forskargrupper, som var och en för
sig nått framgång och ryktbarhet. Vid Yale-universitetet verkar den s. k. Hovland-gruppen, som efter
svenskt och tyskt synsätt mer sysslar med kom
munikationsforskning än med retorik. Utgångs
punkten för dessa forskare är begrepp som sändare
och mottagare, avsändarens kompetens och veder
häftighet osv. ... Endast i mycket vid mening berör
detta retoriken, eftersom denna kommunikations
forskning utgår från kvantifierbara storheter medan
retoriken i egentlig mening alltid ger det individuel
la en plats vid analysen av det skrivna ordet. Be
grepp som avsändarens kompetens eller vederhäf
tighet tenderar att få olika innebörd för en retorikoch en kommunikationsforskare. Som man i Euro
pa ser det är retoriken klart humanistiskt orien
terad, medan kommunikationsforskningen är mer
teknologiskt inriktad med sin uttalade bindning till
sociologi, behaviorism etc.
En avgörande skiljelinje går också vid metodan
vändningen. Den empirisk-analytiska metoden är
oftast naturligast i kommunikationsforskningen,
medan hermeneutiska eller historiska metoder är
retorikens vanliga hjälpmedel.
Hovland-gruppens arbete presenteras bäst ge
nom verket »The Order of Presentation in Persuasion» (1957).
Kring tidskriften Philosophy and Rhetoric har
också samlats en imponerande med arbetar skara av
både amerikaner och européer ; ibland talar man om
dem som Pennsylvaniaskolan. Tidskriften utges
nämligen vid Pennsylvania State University. Dess
redaktör är Donald Phillip Verene och bland de
aktiva utgivarna märks filosofen Henry W. Johnstone. I medarbetarskaran möter man namn som
Chaim Perelman, Hans-Georg Gadamer, Arne
Naess, Walter J. Ong, Donald C. Bryant m. fl. Tid
skriften har alltsedan sin start 1968 varit mycket
inflytelserik. Förutom relationerna mellan retorik
och filosofi och andra ämnen behandlar tidskriften
retorikens historia, semantik och retorik osv.
Man kan också tala om en annan grupp forskare,
där intresset för retoriken har vuxit fram ur nykriti
ken och därmed fått en klar litterär inriktning. Vid
sidan av de redan nämnda I. A. Rickards och
Wayne C. Booth är de tunga namnen här Kenneth
Burke, Cleanth Brooks och Robert P. Warren.
Samtliga är nu gamla och välkända namn. Inte nå
gon av deras lärjungar har heller nått upp till mäs
tarnas storhet. Det sammanhänger med att det litte

rära retorikstudiet numera inte alls är omhuldat på
samma sätt som i Europa. Visserligen produceras
sådana studier i relativt stor omfattning, vilket
framgår av bibliografin. De röner emellertid inte
den uppmärksamhet som tillkom de ovannämnda
vetenskapsmännens verk.
Kenneth Burkes teorier intar en särställning så
tillvida att de på vissa punkter står i strid med
ny kritikens litteraturteori, som ju bygger på verkets
oavhängighet, impersonalismen. Detta något para
doxala förhållande har gjort Burkes teorier mycket
uppmärksammade och lockat många att analysera
dem, vilket torde framgå av bibliografin.
Vid Berkeley finns »Center for Hermeneutical
Studies» med en tydlig inriktning på studier av
hellenistisk och modern kultur. Den textkritiska
serie som utges vid centret innehåller ofta rent re
toriskt material (se ex v. bibliografin 1976). Redak
tör för centrets tidskrift är W. Wuellner.
En intresseförening är Rhetoric Society of Amer
ica. Dess drivande medlemmar återfinns i Minneso
ta, närmare bestämt vid St. Cloud State University
där både redaktören George E. Yoos och biträdan
de redaktör Jonathan Lawson verkar. Föreningens
tidskrift »Rhetoric Society Quarterly» innehåller
ofta översikter och grundforskningsbidrag av den
art vi har vant oss vid från svenska eller tyska
tidskrifter av liknande slag. Sålunda har de senaste
numren innehållit bibliografier över ciceroniansk
retorikforskning och över retorikstudier i Tyskland
1974-1976. Tidskriften är öppen för bidrag av även
icke-amerikanska forskare. Det här nämnda tyska
inslaget är f. ö. skrivet av Joachim Dyck, professor
i Freiburg.
Minnesota och då speciellt storstaden Minneapolis har 1978 varit en samlingsplats för retorikfor
skare, eftersom två större konferenser avhållits i
staden. I maj hölls en tvärvetenskaplig konferens
»Theory of Rhetoric» vid University of Minnesota,
Minneapolis. Resultatet av konferensen manifeste
rades i ett fyrtiotal mindre forskningsrapporter över
ämnen, t. ex. Epistemology, Invention, Effect, Perlocutionary Acts, Om Rhetoric and Music in the
17th Century osv., således en brokig skara av pro
blem.
I november höll The Speech Communication As
sociation of America sin 64:e årliga konferens i
Minneapolis. Två program, »The Subject Matter of
Rhetoric» och »Cicero Through the Ages», erbjöds
deltagarna. Föredrag hölls av ett flertal kända for
skare med medeltidsforskaren James J. Murphy i
spetsen. Två av föreningens ledare är Lloyd Bitzer
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och Edwin Black. De båda professorerna återfinns
vid University of Wisconsin, Madison, närmare be
stämt vid Department of Communication Arts.
Det är vid denna typ av institutioner som retoriken
återfinns i USA. Den vanligaste benämningen är
»Department of Speech Communication», men
även benämningen »Department of Rhetoric» finns
exv. vid Berkeley i Californien.
Lloyd Bitzer arbetar på en artikel som avser att
analysera »the rhetoric argumentation» i de upp
märksammade TV-debatterna mellan Gerald Ford
och Jimmy Carter 1976. Artikeln över detta ämne
kommer att betitlas »Rhetoric and Public Knowledge» och utges i en volym från Purdue University
Press, där förutom Bitzers artikel även arbeten av
Donald Bryant, Kenneth Burke, Wayne C. Booth,
Henry Johnstone och Maurice Natanson kommer
att ingå.
Som exempel på det vidare retorikbegrepp som
råder i USA, bör det ses att rena strukturalister
som Noam Chomsky och John Lyons delvis kopp
las samman med retoriken. Helt uppseendeväckan
de bör det inte vara. Chomskys idéer i »Syntactic
Structures» låter sig utan alltför stort våld föras
tillbaka till retoriska teorier. Viljan att upprätthålla
gränsdragningen mot andra ämnen är alltså ej påfal
lande stark. Maurice Natanson avstår i artikeln
»Rhetoric and Philosophical Argumentation» (1962)
till och med från den traditionella skiljelinjen mellan
dialektik och retorik. Den retoriska forskningen i
USA tycks även i den nära framtiden komma att ha
många beröringspunkter med filosofi och lingvistik.

107

ka vår verklighet genom språket. Den argumentationsretoriska debatten fick 1958 ett kraftigt upp
sving, inte endast i form av »La Nouvelle Rhéto
rique; Traité de l’Argumentation» (Perelman, i sam
arbete med L. Olbrechts-Tyteca) utan även genom
Stephen Edelston Toulmins »The Uses of Argu
ment». Alla olikheter till trots har de båda verken
det ovan nämnda gemensamma grunddraget. Perel
man är en mycket aktiv forskare. Hans produktion
är voluminös och hans verk översätts nästan direkt
till ett par främmande språk. Så är den 1977 ut
komna »L’Empire rhétorique» redan översatt till
tyska och italienska.
En belgisk forskargrupp, som nått världsrykte
även den, är »le groupe /u» vid universitetet i indus
tristaden Liège. Den representerar en typ av forsk
ning som ligger strukturell lingvistik mycket nära,
t. ex. den som bedrivs av fransmannen Jacques
Durand. Liège-gruppens genombrott skedde 1970
med verket »Rhétorique générale». Det internatio
nella gensvaret på arbetet har varit mycket snabbt
och man har försökt översätta det till tyska. Detta
torde vara förenat med betydande svårigheter, ef
tersom gruppen utvecklat en mycket speciell termi
nologi utifrån moderna litteratur- och språkteorier,
som läsaren förutsätts behärska. Så vill man t. ex.
se det som Roman Jakobson kallar poetisk funktion
som en retorisk funktion. Vad som kan verka tvi
velaktigt för en mer renlärig retoriker är också
gruppens starka betoning av ornatus-momentet i
språkgestaltningen. I den klassiska retoriken är ornatus bara en av fyra underavdelningar till elocutio,
stilläran. Denna starka betoning av ett begrepp gör
att detta som retorisk teori betraktat får en viss
Belgien och Frankrike
slagsida. När dessutom de terminologiska innova
Ännu mer avancerade och uppbyggda till ett filoso tionerna är dominerande blir verket svårtolkat. Le
fiskt system är Chaim Perelmans teorier. Denne groupe p representerar således den mycket fria,
forskare, vars teorier fått en världsomspännande nästan spekulativa vetenskapssyn, som inte är allt
utbredning, har Université Libre de Bruxelles som för ovanlig inom det franska kulturområdet. Grup
sin hemvist. Den internationella ryktbarhet Perel- pen har sex medlemmar utan någon officiell ledare.
man med åren fått har medfört att han mycket ofta Professor Philippe Minguet (vid Séminaire d’Esthéär på resande fot och den juridiska institution han tique) är dock oftast gruppens talesman.
förestår (Centre de Philosophie du Droit) får långa
Det är forskare som Roland Barthes, Chaim Pe
relman, Philippe Minguet eller Tzvetan Todorov
tider klara sig utan sin chef.
Här är inte platsen att genom kortfattade analys och gruppbildningar som den kring tidskriften Com
försök söka ge Perelmans argumentationsteori en munication (bibliografin 1970) och »le groupe p»,
rättvisande presentation (för analyser av Perelman som genom sin verksamhet väckt den största upp
se bibliografin 1969, 1970, 1971 och 1975). Rent märksamheten. Vid sidan därav finns också en mer
allmänt står dock Perelman långt från Cartesius’ traditionell forskning kring ämnen som klassisk re
matematiskt-logiska filosofi och ansluter snarare till torik, retorik och filosofi, retorikstudier i samband
de forskare i Giambattista Vicos efterföljd, som med klassiska författare, med andra ord en forskanser att vi själva har förmåga att skapa och påver ningsbild vi väl känner igen från andra länder. Un
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der 1977 avhölls två retorikkonferenser i Frankrike,
båda med en sådan traditionell, närmast klassisk
inriktning. Den ena hölls vid Ecole Normale Supé
rieure i Paris med arbetsnamnet »Colloque sur la
Rhétorique». Arton forskningsrapporter föreligger
från konferensen och kommer inom kort att publi
ceras. Sorbonne-professorn Alain Michel skriver
om »Rhétorique, critique, poétique: à propos
d’Homer», hans kollega i Tours Jean-Claude Mar
golin behandlar ämnet »La rhétorique d’Aphthonius et son influence au XVIe siècle». Övriga bidrag
är även de klart historiska inriktade. Samma inrikt
ning gällde vid den internationella konferensen i
Tours med den samlade ämnesrubriken »L’image
du mondre renversé et ses représentations ... de la
fin du XVIe siècle au milieu du XVIIe ».
Den franska nya retoriken har många komponen
ter och att däri inte inräkna språkmannen Ferdi
nand de Saussure vore en försummelse. I Saussures
tänkande finns inte någon särställning för talet eller
skriften; båda är likvärdiga manifestationsarter.
Den debatt om talets eller skriftens största värde,
företräde, som föreligger både i Tyskland (exv. Gadamer) och USA (Chomsky, Palmer m.fl.) äger i
Frankrike inte samma aktualitet. Bakom detta
torde man kunna spåra Saussures inflytande.

Norden
Varken retorisk forskning eller debatt har nått fram
till Skandinavien i någon större utsträckning. Det
är mycket anmärkningsvärt med tanke på den stora
tyngd och omfattning denna forskningsinriktning
har haft och alltjämt har på kontinenten. Det är
tveklöst så att de nordiska länderna på detta områ
de både reellt och bildlikt legat i Europas periferi
och förklaringen till retorikens »död» i Norden går
inte att söka i konkurrensen med andra, moderna
ämnen som kommunikationsteori, mediakunskap,
lingvistik, språkvetenskap eller talpedagogik. Det
sistnämnda är för övrigt något helt annat än retorik.
Möjligtvis kan talpedagogiken sägas utgöra en be
ståndsdel av det mångfacetterade retorikkom
plexet. Det är följaktligen svårt att hitta en förkla
ring till att den vetenskapliga retoriska traditionen,
analysmodeller och synsätt mer eller mindre kom
mit bort på vägen till de nordiska länderna.
Danmark är undantaget i Norden. Där har retori
ken fått ett fast fotfäste vid Köpenhamns universi
tet. En lärdomsstol i ämnet inrättades 1970. Profes
sor Jprgen Fafner som nu förestår institutionen for
mulerar sig snarlikt Wolfgang Kayser, när han för

klarar retorikens betydelse för litteraturvetenska
pen: »Ikke så få litteraturforskere er efterhånden
kommet på det rene med, at mangel på indsigt i
retorikkens teori og historié let vil kunne spærre
for en dybere förståelse af store dele af den ældre
litterære tradition.»8
Retoriken har sin högborg i Institut for Metrik og
Foredragslære vid Köpenhamns universitet. Insti
tutionen började sin verksamhet i nuvarande form i
början på 70-talet och har blivit så livaktig att den
börjat utge en vetenskaplig skriftserie betitlad »Re
torik Studier». Första numret utkom 1977. Utgiv
ningen sker inte med en fast periodicitet utan med
kortare eller längre mellanrum ad libitum. Därmed
hoppas redaktionen, som består av Ida Lindeborg,
L0ne R0rbech och Hans Voigt, att man kan »efterleve den utmærkede retoriske leveregel: har du
noget at sige, skal du taie, hvis ikke, b0r du holde
mund».9 Uppläggningen är ambitiös både till kvan
titet och kvalitet. »Hensikten med skriftserien er at
præsentere ny-retoriken gennem mindre afhandlinger af medarbejderstaben.»10
En mängd problem möter givetvis en nystartad
institution. För den danska institutionen var det ett
angeläget problem att göra gränsdragningar mot
andra, närliggande ämnen. På samma sätt var kurs
planens innehåll ett svårlöst problem. Skulle man
knyta an helt till ny retoriken, närma sig andra an
gränsande ämnen eller liksom i Tyskland bygga upp
en verksamhet anknuten till den »traditionella» re
toriken?
Den nu föreliggande kursplanen ligger i vissa mo
ment nära de klassiska retorikskolorna. Antiken
skapade ju både en teori om den språkliga kommu
nikationen och ett pragmatiskt system av uttrycks
formen, t. ex. en teknik att framställa abstrakta be
grepp i en ändamålsenlig och klar form, att ge käns
lor ett levande och medryckande uttryck osv. Så
har även danskarna sökt kombinera teori och prak
tik, dvs. vanliga teoretiska studier med praktiska
övningar i framställningskonst. Normalstudietiden i
ämnet är två år och ämnet räknas in som »bifag» i
en kandidatexamen. Som bevis på uppskattningen
av retoriken kan nämnas att alla lärarseminarier
formellt har retoriken som ett obligatoriskt ämne.
En av institutionens uppgifter är givetvis att utbilda
lärare till seminarierna. I detta sammanhang kan
nämnas att det finns en förening bestående av reto
riklärarna vid seminarierna. Den verkar bl. a. för en
mer framskjuten position av den muntliga framställningsträningen i gymnasieskolan.
Det är slående hur de praktiska övningarna domi
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nerar studieplanen vid Institut for Metrik og Foredragslaere. Institutionens ledning har insett en fara
i det förhållandet och har därför med emfas under
strukit den historiska och teoretiska basen för hela
studiet. »Retoriken er imidlertid ikke blot en prak
tisk fremstillingslaere men i fprste raekke en fremstillingsfllosofi. Hvis den skal fortjene navn af universitetsfag, må faerdigheden vaere begründet i en
erkendelsesteori. [---- ] Det er derfor af stprste betydning, at samh0righeden mellem teori og praksis
ikke kompromitteres.»11
Kursplanen bjuder på ett rikt urval av både teore
tiska och praktiska moment. På den teoretiska si
dan finns ämnen som retorikens teori, retorikens
historia, litteraturkunskap, metrik och vershistoria.
Metrik är ett teoretiskt ämne med praktisk tilllämpning som versläsningens element med praktisk
metrik. Till de rent praktiska momenten hör uppläs
ning, övningar där man varierar genre, motiv, form
och stil och »fri tale». Det senare har tre delmo
ment, varav ett är fri komposition och framförande
av ett mindre tal under beaktande av retoriska prin
ciper. Samma principer skall även vara vägledande
i de övriga två delarna, men här gäller det att dels
analysera givna texter utifrån retorisk teori, dels att
lära sig utnyttja sina taltekniska färdigheter i en
närmare angiven situation. Debatteknik är även det
exempel på praktiskt orienterad inriktning av den
köpenhamnska retorikundervisningen. Två ämnen
som uppdelas ungefärligen likvärdigt på en teore
tisk och en praktisk sida är argumentationslära och
»stemmebrug». Ordet »stemmebrug» leder lätt till
tolkningen att det uteslutande gäller en praktisk
träning av rösten, något slag av logopedi. Det är
emellertid inte fallet. Retoriken drar en skarp gräns
mot alla former av talpedagogik. Den teoretiska de
len av ämnet »stemmebrug» kallas talteori. Efter
att ha genomgått denna kurs förväntas studenten
besitta kunskaper om talorganens byggnad och fo
netisk transkriptionslära samt kunna beskriva tal ur
semantisk, morfologisk och syntaktisk synvinkel.
Den praktiska delen av »stemmebrug» med namnet
talkritik eller talteknik för än mera tankarna till
talpedagogiken. Men denna talteknik behandlar äm
nen som förhållandet mellan retorisk och filosofisk
argumentation eller samspelet mellan klassisk re
torik och musisk konst och därmed förstår man att
talteknikens uppgift här är en annan. »&temmebrugen må her ikke blive til utvendig teknik men skal
tjene en given tekst i en tolkende fremfprelse.»12
En sorts gränsdragning mot det talpedagogiska gör
för övrigt redan Aristoteles, om än indirekt, i tredje
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delen av Ars rhetorica där han diskuterar innehåll
och form utan att närmare behandla något som kan
svara mot talpedagogiska spörsmål. »I retorisk
sammanhaeng er det, der sker i hovedet, vigtigere
end det, der sker i strubehovedet.»13 Det är därför
felaktigt att på något sätt jämställa fonetik eller
foniatri, som är unga moderna vetenskaper, med
retoriken som har två årtusenden på nacken.
Danskarna gör också en gränsdragning mot den
litterära retoriken, även om den inte här är lika
bestämd. Överhuvudtaget betonas retoriken som
något autonomt och därmed väsensskilt från andra
discipliner. Den litterära retoriken förnekas således
inte men reduceras till det den egentligen är: en
underavdelning i totalbegreppet retorik. Denna un
deravdelning hänför sig till det retoriska elocutiobegreppet, dvs. stilläran. Det är välkänt att den
litterära stilteorin har utvecklats direkt ur den an
tika retoriken. Elocutio-begreppet har speciellt om
huldats i Tyskland där retorikforskarna betonar
detta begrepp och söker därvid göra retoriken till en
huvudbeståndsdel inom litteraturvetenskapen.
En betydelsefull del av den danska institutionens
arbete är alltså den praktiska framställningsläran.
Situationen på gymnasierna i detta ämne har varit
och är fortfarande lik, eller t. o. m. sämre än den
svenska, dvs. gymnasisterna mer eller mindre innantilläser ett skrivet material i de övningar som är
avsatta för muntlig framställning. En kurs i framställningslära, för att ersätta den nuvarande laissezfaire-situationen, borde vara en självklarhet i gym
nasierna och andra högre utbildningsanstalter, an
ser professor J0rgen Fafner. Uppgiften bör vara att
öva upp en lärarkandidat, en student, eller en elev i
färdigheterna «forklare, beskrive, fortolke, referere, fortaelle, laese op, diskutere og argumentere,
så man gider h0re på ham».14
Danskarna är inte enbart kritiska mot den
oprecisa och nyansfattiga muntliga framställnings
konsten i skolorna utan reagerar också mot att det
muntliga får en så undanskymd plats i jämförelse
med den skriftliga framställningen. Detta trots att
muntlig och skriftlig uttrycksfärdighet »i dybere
forstand er to sider af samme sag og således burde
stpttet hinanden».15 Det praktiska retorikstudiet är
upplagt inte enbart för skolans värld. En viktig av
nämare är mediaområdet, speciellt radio och TV.
Den danska språkvetenskapen och stilistiken har
inte haft särskilt stort intresse för det retoriska
grunddraget. En brobyggare finner man dock i
språkmannen Paul Diderichsen som i sin »Dansk
prosahistorie», speciellt första kapitlet om den klas
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siska traditionen, anlägger rent retoriska betraktel
sesätt i sin framställning. Samme författares
»Sprogsyn og sproglig opdragelse» arbetar också
med retoriska problem. Vid analysen av retoriska
konstruktioner och figurer är tysken Heinrich
Lausbergs verk de givna uppslagsverken men för
enklare analyser duger gott Ulla Albecks »Dansk
stilistik». Det är en beprövad lärobok men i sina
moderna utgåvor disponerad så att den lättare an
vänds som uppslagsbok över stilistisk-retorisk ter
minologi.
Produktionen av verk med direkt eller indirekt
anknytning till det nymornade retorikintresset har
de senaste decennierna varit livlig. De mest upp
märksammade är Justus Hartnack: Mennesket og
sproget (1971), Jan Lindhardt: Retorik (1975), H. C.
Winds: Filosofisk hermeneutik (1976), Thure Hastrup: Graesk og Romersk talekunst (1976) och Jör
gen Fafner: Retorik, klassisk og möderne (1977).
Den egentliga forskningen vid institutionen före
träds ännu till större delen av lärarkåren. Det är
dock institutionens avsikt att få fram aktiva dokto
rander, men man har inte kommit så långt på forskarutbildningssidan som ännu ej är fullt institutio
naliserad.
Retorik som vetenskap finns förvisso också re
presenterad i Sverige, men enbart i form av sepa
rata arbeten av ett fåtal forskare, främst då från den
litteratur- eller språkvetenskapliga sidan. Exempel
på svenska forskare från språk- och litteraturfältet
som gjort en insats inom retorikforskning är Peter
Cassirer, Sven Delblanc, Rolf Hillman, Kurt Jo
hannesson, Bertil Malmberg och Bernt Olsson. Ett
samlat grepp i form av forskningsgrupp eller projekt
finns däremot inte och retoriken är också synnerli
gen styvmoderligt behandlad, i den mån den över
huvudtaget finns representerad på de litteratur-,
språk-, historie- och filosofiinstitutioner där dess
närvaro vore berättigad.

Framtidsaspekter
Retoriken, den klassiska talekonsten, har som ve
tenskap genomgått genomgripande och skiftande
öden. Dess förhållande till dagens språk- och litte
raturforskning präglas av en mycket stark come
back för retoriken som vetenskap, även om den
uppvisar en »ny teoretisk bakgrund och med andra
språkliga funktioner än de traditionella som ob
jekt». Denna ordalydelse återfinns i Bertil Malmbergs artikel »Retorikens död och uppståndelse», i
SvD november 1977. Där anmärker han vidare att
dagens retorik inte längre är normativ, men att den

som vetenskap metodiskt ändå står starkare än nå
gonsin förr. De språkforskare, exv. Roman Jakob
son och Tzvetan Todorov, som ser diktverket som
ett språkligt dokument, har i nyretoriken funnit ett
lämpligt analysverktyg. De litteraturvetare, som vill
undersöka ett helt verk eller delar därav ur filoso
fisk eller strukturell synpunkt, har i nyretoriken ett
värdefullt hjälpmedel.
Teorierna om varför retoriken kommit tillbaka
inom språk- och litteraturvetenskaperna kan säkert
vara lika många som de olika forskningsinriktningar
som idag ryms inom ämnet. Faktum kvarstår retorikintresset har ökat högst anmärkningsvärt det
senaste decenniet. Detta nya, förhöjda intresse
manifesterades 1977-78 genom bildandet av The
International Society for the History of Rhetoric.
På endast ett år har organisationen vuxit sig tämli
gen stark med ett hundratal vetenskapsmän från
skilda länder som medlemmar. Den växte fram ur
The International Society for Neo Latin Studies,
när ett antal medlemmar i denna organisation tyck
te att retoriken var underrepresenterad. De fyra
initiativtagarna Vickers (Zürich), Murphy (Davis,
California), Michel (Sorbonne) och Fumaroli (Sor
bonne) lyckades snabbt samla en fungerande styrel
se, där de flesta av tidens mer framträdande retorik
forskare är medlemmar, exv. Lausberg (Münster),
Perelman (Bruxelles), Folena (Padua), Leeman
(Amsterdam), Ong (St. Louis), Winterbottom (Ox
ford).
Sällskapet vill vara en organisation där forskare
kan nå kontakt med varandra och där aktuell forsk
ning kan nå ut direkt till medlemmarna via tidskrif
ten Rhetoric Newsletter eller via konferenser i för
eningens regi. Den första arbetskonferensen hölls i
Italien under juli månad 1978. Nästa konferens
kommer att hållas sommaren 1979 vid Vrije Universiteit, Amsterdam.
I stadgarna står det uttryckligen att föreningen
skall gynna »both theory and practice of rhetoric in
all periods and languages and its relationships with
poetics, philosophy, politics, religion, law, and
other aspects of the cultural context».16 Detta citat
säger en del om hur forskarna ser på den moderna
retorikens breda register. Antalet medlemmar är i
skrivande stund något under 300. Medlemsmajoriteten är amerikansk, mer än en tredjedel. Italien,
Frankrike, Västtyskland och England representeras
^ckså vart och ett av ett stort antal forskare. För
övrigt är medlemskapet spritt över många länder.
Av de skandinaviska länderna är endast Danmark
och Sverige representerade.
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Den snabba utveckling som retoriken haft de se
naste åren kan bero på att ett flertal ämnen inom
humanistisk vetenskap vinner i förståelse, när re
toriken införes som förklaringsgrund. När det nu
finns en internationell vetenskaplig intressegemen
skap, som aktivt kommer att hjälpa fram forskning i
ämnet, kommer värdet av denna upptäckt snabbare
att spridas och vinsten av den kommer speciellt
litteraturvetenskapen tillgodo.

Bibliografi
Bibliografin är selektiv, men har som mål att spegla
de två senaste decenniernas forskning inom ämnet.
Utvecklingen och vidgningen av ämnets ram har
under 60- och 70-talen varit mycket intensiv, en
utveckling som ännu inte nått sin höjdpunkt. Den
bakre tidsgränsen är för denna översikt satt till
1958. Detta år utkom The Uses of Argument av
Stephen Toulmin och andra upplagan av den infly
telserika Modern Rhetoric av Cleanth Brooks och
Robert P. Warren, men framförallt så publicerades
La Nouvelle Rhetorique, Traité de VArgumentation
av Perelman & Olbrechts-Tyteca.
Detta omfångsrika verk startade förvisso inte en
samt den ny retoriska strömningen, men var en
verksam katalysator i en påbörjad process och be
traktas som en nära nog kanonisk skrift både för
den filosofiskt inriktade nyretoriken och för andra
närliggande ämnen såsom argumentationsanalys
och lingvistik. Betydelsen av detta arbete för reto
rikstudiet världen över kan knappast överskattas.
De verk som publicerats under 60- och 70-talen
inom ämnesområdet retorik, har till en växande
andel utgjorts av verk med en i stora delar nyska
pande teoribildning i en perelmansk anda. De verk,
som i samklang med sitt oftast klassiska/antika
ämnesstoff använder sig av en övervägande »klas
sisk» faktasamlingsbaserad metod, får se sitt antal
reducerat till förmån för de teoretiskt nybildande
verken. Ett typexempel på den traditionella, empi
riska forskningen är det 1974 utkomna Antike Rhetorik - Technik un Methode. Inte förvånande är det
ett tyskt verk. Tyskarna är nämligen de som på
detta område bäst försvarar den »lärda», empiriska
traditionen.
Ett flertal viktiga bidrag i retorisk vetenskap och
debatt under de senaste årtiondena har publicerats i
tidskrifter för filosofi, språk- eller litteraturveten
skap, som alla har en uttalad inriktning på retoriska
spörsmål och som också har det gemensamt att de,
med något undantag, är grundade på 60- och 70-
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talen. Till de viktigaste hör Communications (Seuil,
Paris), utgiven vid Ecole des hautes études en
sciences sociales - Centre d’études transdisciplinaires. Denna tidskrift är ett forum för moderna
kommunikationsteorier där retoriken ingår som en
beståndsdel. De retoriska spörsmålen har där be
handlats av namn som Roland Barthes, Gérard
Genette, Jacques Durand och Tzvetan Todorov.
Philosophy and Rhetoric (Pennsylvania State
University Press, i Europa utgiven av D. Reidel
Publishing Co, Dordrecht, Holland) behandlar lika
mycket retorikens historia som förhållandet mellan
retoriken och andra discipliner. En tidskrift som är
och har varit mycket inflytelserik. I de amerikanska
taltidskrifterna The Quarterly Journal of Speech
och Speech Monographs återfinns uppseendeväc
kande mycket »retorical criticism». Speciellt har
den förstnämnda, QJS, blivit ett viktigt forum för
retorisk debatt och kritik. Speech Monographs
utger årligen en bibliografi med tonvikten lagd på
verk publicerade inom amerikansk forskning. Inne i
bibliografin används förkortningen QJS för The
Quarterly Journal of Speech och Phil & Rhet för
Philosophy and Rhetoric.
Dessa fyra ovannämnda är de mest inflytelserika
inom aktuell debatt. Andra publiceringskanaler för
retorik i tidskriftsform är exempelvis: Modern Lan
guage Review (England), Zeitschrift für verbale
und visuelle Kommunikation (Tyskland), Lingua e
Stile (Italien).
Vidare är denna bibliografi selektiv i så måtto att
den endast tar upp verk med anknytning till den
filosofiska, litterära retoriken, och till yttermera
visso begränsad till de verk som varit eller alltjämt
är de mest inflytelserika. Listan gör alltså inte an
språk på att vara komplett. Den bör dock vara till
god hjälp för den som vill orientera sig i aktuell
litterär retorikteori.
Verk tryckta före 1958 har endast tagits upp om
de efter nämnda årtal utkommit i nya upplagor. Om
ett verk utkommit i ett flertal identiska upplagor
under den tidsperiod som denna bibliografi behand
lar, så anges den senast utkomna upplagan. Stor
och liten bokstav på enskilda ord ingående i verkti
teln har bibehållits på samma sätt som är brukligt i
moderna översikter utgivna i respektive verks hem
land.
Bibliografin är kronologiskt anordnad. Detta för
att läsaren lättare skall kunna iaktta hur karaktären
av facklitteraturen förändras för att de senaste åren
domineras av verk som fransmännen rubricerar
som »réinterpretations contemporaines de 1’heri-
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tage rhétorique - dans les perspecitves de la linguistique structurale et de la théorie de la littérature».
Indelningsgrunderna i de få utländska bibliogra
fier som finns är ofta förvirrande. Icke sällan
styckar dussinet olika rubriker sönder och indelar
översikterna efter vaga principer. Systematiseringsförsöken är talrika och olika från bibliografi till
bibliografi. Sålunda har Walter Jens i sin bibliogra
fiska uppställning i Reallexikon ... (1971) inte
mindre än 22 rubriker på nio sidors text. För att
demonstrera rikedomen av det som internationell
facklitteratur rubricerar som retorik ges nedan en
liten exempelsamling på rubriker. Dessa visar tyd
ligt ämnets forskningsmässiga polarisering i tradi
tionellt eller ultramodernt. Följande rubriker är
tagna ur Communications, Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte eller Medieval Rhetoric:

retorikens historia, antik retorik, retoriken efter
medeltiden, nutida tolkningar av det retoriska arvet
i ljuset av strukturell linguistik, litterär retorik och
argumentationslära, retorik och tal, retorisk kritik,
retorik och nyretorik, retorik och filosofi, retorik,
musik och bildande konst, retorik och ars praedicandi m. fl.
Slutligen - nytryck av de klassiska författarnas
verk ingår ej i bibliografin, eftersom den enbart
avser att behandla den moderna forskningen kring
begreppet retorik.
Om det inte särskilt anges att arbetet har publi
cerats som del i större arbete eller i tidskrift, är det
fråga om ett fristående arbete - oftast i bokform.

Manuskriptet avslutades 1978-11-30.

NOTER
1 Wolfgang Kayser: Das sprachliche Kunstwerk 1948,
citerad efter 14:e uppl 1969 sid. 72.
2 C. S. Lewis: English Literature in the Sixteenth Century, 1954 sid. 61.
3 Rhetoric Newsletter nr 1 1978 sid. 59.
4 Ibid.
5 Wahrheit und Methode, 1965 sid. 368.
6 Ibid sid. 371.
7 I. A. Richards: The Philosophy of Rhetoric sid. 3.

8 Retorik Studier, sid. 3 (Köpenhamn 1977).
9 Retorik Studier, ur förordet (Köpenhamn 1977).
10 Ibid.
11 Studieplan för retorik, sid. 8 (enligt 1975 års ordning).
12 Studieplan för retorik, sid. 2.
13 Retorik Studier 1-77, sid. 7.
14 Retorik Studier 1-77, sid. 23.
15 Ibid sid. 24.
16 Rhetoric Newsletter 1-78, sid. 7.

1958
Auerbach, Erich: Literatursprache und Publikum in der
lateinischen Spätantike und im Mittelalter (Bern).
Auerbach närmar sig här retoriken med en viss fient
lighet, som man ej kan finna i Mimesis.
Brooks, Cleanth & Warren, Robert P.: Modern Rhetoric
(New York).
Huvudsakligen avsedd som kursbok på universitet.
Bryant, Donald C. (red.): The Rhetorical Idiom (New
York).
Studier tillägnade Herbert Wichelns. Ett flertal gi
vande studier, exv. Renaissance Rhetoric and Modern
Rhetoric: A Study in Change.
Cobin, Martin: An Oral Interpreter’s Index to Quintilian, i
QJS.
Gray, F.: Le Style de Montaigne (Paris).
Jacobsen, Eric: Translation as a Traditional Craft (Köpen
hamn).
Murphy, Richard: The Speech as Literary Genre, i QJS.
Nichols, Marie H.: I. A. Richards and the »New Rhe
toric», i QJS.
Ong, Walter J.: Ramus, Method and the Decay of Dia
logue (Cambridge, Mass.).
St. Louis-professorn Walter J. Ong tillhör de stora
namnen inom retorikforskningen; specialist inom me
deltid och renässans. I likhet med flertalet amerikanska

forskare har Ong till stor del publicerat sina arbeten i
tidskrifter som Modern Schoolman, Modern Philology,
Journal of the History of Ideas, Revue de littérature
comparée, Studies in Philology, Modern Language
Quarterly, Studies in English Literature, Studies in the
Renaissance, Comparative Literature Studies m.fl.
Perelman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, L.: La Nouvelle
Rhétorique: Traité de 1’Argumentation (Paris).
Den nya retorikens kanoniska skrift; ett mycket om
fångsrikt arbete i två delar. Som titeln indikerar är det
en logisk systematisk studie, som undersöker olika
framställningstekniker. De retoriska figurerna intres
serar inte direkt författarna, försåvitt de inte kan vara
argumentationsfaktorer. Detta är något nytt och särskil
jer verket från de flesta andra moderna tolkningar av
retorik. Författarna utgår i sin ny retorik från söndringen/oförenligheten mellan retorikbegreppen demonstratio och argumentatio och för fram persuasio-begreppet
som retorikens centrala område.
Quadlbauer, Franz: »Die Genera dicendi bis auf Plinius»,
i Wiener Studien LXXI.
Toulmin, Stephen: The Uses of Argument (Cambridge).
Författaren förfäktar här idén att man borde ha den
juridiska logiken snarare än den matematiska som mo
dell vid retorikanalys. För uttolkning av Toulmins argu
mentationslära - se 1960.

Nyare retorikforskning
1959
Auer, J. Jeffery: An Introduction to Research in Speech
(New York).
Baldwin, Charles S.: Ancient Rhetoric and Poetic
(Gloucester, Mass.).
I detta verk omtalas och analyseras Aristoteles’ ringa
intresse för den sista av rhetorices partes - actio. Även
ordningsföljden inom persuasio-begreppet (logos,
ethos, pathos) hos Quintilianus diskuteras. I Quintilianus’ speciella definition av persuasio har ethos bytts
ut mot mores och pathos mot adfectus.
Ovanstående verk och de samma år utkomna Renais
sance Literary Theory and Practice och Medieval Rhe
toric and Poetic är återutgivningar av Baldwins arbeten
från 20- och 30-talen.
Barwich, Karl: Martial und die zeitgenössische Rhetorik
(Berlin).
Clark, Donald L.: Rhetoric and The Literature of The
English Middle Ages.
— Imitation: Theory and Practice in Roman Rhetoric.
Båda artiklarna i QJS. Den sistnämnda artikeln är en
kritisk betraktelse av imitatio-begreppet i den antika re
toriken. Detta begrepp diskuteras även hos Eugenio
Garin - se år 1966. Clark även 1960 och 1963.
Dovring, Karin: The Road of Propaganda: The Semantics
of Biased Communication (New York).
Hocke, Gustav René: Manierismus in der Literatur.
Sprach-Alchimie und esoterische Kombinationskunst.
Beiträge zur vergleichenden europäischen Literaturge
schichte (Hamburg).
Holland, L. Virginia: Counterpoint; Kenneth Burke and
Aristotle’s Theories of Rhetoric (New York).
Johnstone, Henry W. Jr: Philosophy and Argument
(Pennsylvania State University Press).
I sina ställningstaganden över retoriska fenomen står
här Johnstone på en rationalistisk (cartesiansk) grund,
vilket han senare lämnar för en mer öppen, pluralistisk
uppfattning. Johnstone även 1971.
Mudd, Charles S.: The Enthymeme and Logical Validity,
i QJS.
Schmid, Wilhelm: Über die klassische Theorie und Praxis
des antiken Prosarhythmus (Wiesbaden).
Torrence, Donald L.: A Philosophy for Rhetoric from
Bertrand Russel, i QJS.
Wallach, Luitpold: Alquin and Charlemagne: Studies in
Carolingian History and Literature (New York).
Wallach ägnar större delen av sitt verk åt studiet av
Alkuins retorik.

I960
Buchheit, Vinzenz: Untersuchungen zur Theorie des
Genos Epidektikon von Gorgias bis Aristoteles (Mün
chen).
Clark, Donald L.: Milton’s Rhetorical Exercises, i QJS.
Ehninger, Douglas & Brockriede, Wayne: Toulmin on Ar
gument: An Interpretation and Application, i QJS.
Fuhrmann, Manfred: Das systematische Lehrbuch. Ein
Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der An
tike (Göttingen).
Gilbert, N. W.: Renaissance Concepts of Method (New
York).
8-804543 Samlaren
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Lausberg, Heinrich: Handbuch der literarischen Rhe
torik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. I—II
(München).
Verket ger god information om den klassiska reto
riska traditionen. I arbetet ingår en tematiskt upplagd
översikt och terminologiska översikter på grekiska, la
tin och franska. Båda Lausbergs böcker är översatta till
ett flertal språk. Lausberg även 1963.
Tillsammans med författarens »Elemente der litera
rischen Rhetorik. Eine Einführung für . . . » räknas detta
verk till de normativa läroböckerna i traditionell, klas
sisk retorik. Andra viktiga verk som ingår i samma
grupp är: Charles Baldwins »Ancient Rhetoric and Poe
tic» (1959), Leonid Arbusovs »Colores Rhetorici»
(1963), Richard Lanhams «A Handlist of Rhetorical
Terms. A Guide . . . » (1968), Lee Sonninos »A Handbook to Sixteenth Century Rhetoric» (1968), George
Kennedys »The Art of Rhetoric in the Roman World»
(1972), Aldo Scagliones »The Classical Theory of Com
position» (1972), James Murphys »Rhetoric in the Mid
dle Ages. A History . . . » (1974).
I Norden torde J0rgen Fafners »Retorik, klassisk &
moderne» komma att få en liknande betydelse som
grundläggande lärobok.
Le Hir, Yves: Rhétorique et Stylistique. De la Pleiade au
Parnasse (Paris).
Michel, A.: Rhétorique et philosophic chez Ciceron (Pa
ris).
Murphy, James J.: Saint Augustine and the Debate about
a Christian Rhetoric, i QJS.
Okoreaffia, Chinyere Okore: Gladstone’s Oratory: Struc
ture and Style of his Speeches (Bonn).
Quacquarelli, Antonio: Retorica e liturgia antenicena
(Rom).
Tateo, Francesco: Retorica e poetica fra Medioevo e Rinascimento (Bari).
Vitale, Maurizio: La Questione della lingua (Palermo).

1961
Beaumont. Charles A .: Swift’s Classical Rhetoric (Georgia).
Söker klarlägga Swifts klassiska beroende via analys
av swifttexter. En upplysande ordlista över retorisk
terminologi avslutar verket.
Booth, Wayne C.: The Rhetoric of Fiction (Chicago).
Ett betydelsefullt verk inom nyretoriken. Författaren
är ej bunden av klassiska förebilder utan skapar en egen
teoribild utifrån skilda områden som: lingvistik, filosofi
och litteraturvetenskap. Booth är inte nyskapare eller
teoribildare av samma dignitet som Perelman, utan ar
betar i en mer essäistisk anda, men för övrigt med
samma betoning på författarens verkningsmedel,
dennes syfte och förmåga att övertyga. Booths huvud
intresse ligger sålunda, liksom Perelmans, vid persua
sio-begreppet.
Med smärre ändringar har detta verk kommit ut i ett
tiotal upplagor.
Baden, Waldo: Speech Methods and Resources. A Textbook for the Teacher of Speech (New York).
Burke, Kenneth: The Rhetoric of Religion: Studies in
Logology (Boston).
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Kenneth Burke har som teoretiker haft stort inflytan
de på amerikanska litteraturvetare och filosofer.
— Die Rhetorik in Hitlers »Mein Kampf» und andere
Essays zur Strategie der Überredung (Frankfurt).
Burke uppträder här med den auktoritet som givit
honom det stora inflytandet inom nyretoriken, speciellt
när det gäller att avslöja alla retoriska, dvs. i hans
språkbruk persuasiva motiv, som en läsare/åhörare nor
malt inte lägger märke till. Burke förskjuter i sin reto
riska filosofi vikten från persuasio till begreppet iden
tifikation. (Ex. Det är svårt att berömma atenare när det
är spartaner eller mykenare som utgör auditoriet.)
Begreppet pistis, sannolikhetsgraden av att persua
sion skall vara framgångsrik är för Burke det centrala
inom retoriken. »You persuade a man only insofar as
you can talk his language by speech, gesture, tonality,
order, image, attitude, idea, identifying your ways with
his.» Burke även 1969, 1970.
Caplan, Harry: Classical Rhetoric and the Medieval
Theory of Preaching, i Raymond F. Howes (red.): His
torical Studies of Rhetoric and Rhetoricians (New
York).
Grube, Georges M. A.: A Greek Critic: Demetrius on
Style (Toronto).
Översättning med kommentar.
Morier, Henri: Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique
(Paris).
I alfabetisk ordning presenteras ett stort antal termer
betecknande retoriska figurer, litterära genrer och lingvistiska begrepp. Vaije term är följd av en definition
och kommentar, berikad med historiebakgrund och ex
emplifiering.
Weinberg, Bernard: A History of Literary Criticism in the
Italian Renaissance (Chicago).
Weithase, Irmgard: Zur Geschichte der gesprochenen
deutschen Sprache I—II (Tübringen).

1962
Black, M.: Models and Metaphors (Ithaca).
Hardison, O. B.: The Enduring Moment: A Study of the
Idea of Praise in Renaissance Literary Theory and Prac
tice (Chapel Hill).
Joseph, Sister M.: Rhetoric in Shakespeare’s Time. Liter
ary Theory of Renaissance Europe (New York).
Detta är en förkortad utgåva av förstagångsupplagan
av år 1947.
Kukenheim, Louis: Esquisse historique de la linguistique
française et de ses rapports avec la linguistique générale
(Leiden).
Lemmermann, Heinz: Lehrbuch der Rhetorik (München
och Wien).
Natanson, Maurice: Rhetoric and Philosophical Argumen
tation, i QJS.
Ett nyretoriskt verk där söndringen mellan retorik
och dialektik inte har någon giltighet. Den som talar
måste också kunna lyssna och inte som den gamle
retorn bara vara en envägs kommunikationskälla. Persuasio-begreppet görs om till en reversibel enhet. Den
som vill överbevisa, övertala och övertyga måste vara
beredd att själv utsättas för liknande moment.
Quadlbauer, Franz: Die antike Theorie der Genera dicendi im lateinischen Mittelalter (Wien).
Här framhäver författaren den antika traditionens

starka inflytande mot den teori som vill göra gällande
att framställningsnivån under medeltiden huvudsakligen
bestämdes av de inblandade personernas sociala status.
Schiaffini. Alfredo: Rivalutazione della retorica, i Zeit
schrift für romanische Philologie, LXXVIII.
Stötzer, Ursula: Deutsche Redekunst im 17. und 18. Jahr
hundert (Halle).
Turbayne, C. M.: The Myth of Metaphor (New Haven
och London).

1963
Arbusov, Leonid: Colores Rhetorici: Eine Auswahl rhe
torischer Figuren und Gemeinplätze als Hilfsmittel
für akademische Übungen an mittelalterlichen Texten
(Göttingen).
Förutom vad titeln anger innehåller verket en kortfat
tad historisk översikt och de för antiken specifika troperna och stilfigurerna. Första upplagan 1948.
Clark, Donald L.: Rhetoric and Poetry in the Renaissance
(New York). Clark även 1959 och 1960.
Curtius, Ernst R.: European Literature and the Latin
Middle Ages (New York).
Den amerikanska översättningen av Curtius’ storverk
från 1948, Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter, där vissa kapitel är direkt ägnade åt retorik.
Frank-Böhringer, Brigitte: Rhetorische Kommunikation,
mit einem Anhang: Eristik von Arthur Schopenhauer
(Quickborn).
Kallsen, T. & McCoff, D.: Rhetoric and reading (New
York).
Kennedy, G. A.: The Art of Persuasion in Greece (New
York).
Lausberg, Heinrich: Elemente der literarischen Rhetorik.
Eine Einführung für Studierende der klassischen, roma
nischen, englischen und deutschen Philologie (Mün
chen).
Den andra, väsentligt utvidgade upplagan; första upp
lagan, München 1949. Lausberg även 1960.
Leeman, Anton D.: Orationis Ratio: The Stylistic Theories and Practices of the Orators, Historians and Philosophers (Amsterdam).
Lindholm, Gudrun: Studien zum mittellateinischen Pro
sarhythmus: Seine Entwicklung und sein Abklingen in
der Briefliteratur Italiens (Stockholm).
Linn, Marie-Luise: Studien zur deutschen Rhetorik und
Stilistik im 19. Jahrhundert (Marburg).
Lyons, John: Structural Semantics. An Analysis of Part of
the Vocabulary of Plato (Oxford),,
Olsson, Bernt: Spegels Guds Werk och Hwila (Stock
holm).
Bernt Olssons avhandling analyserar Spegels verk
med tonvikten lagd på det retoriska.
Otto, W. F.: De nostri temporis studiorum ratione (Darmstadt).
Otto och Gianturco har till tyska respektive engelska
översatt retorikprofessorn Giambattista Vicos installationsföreläsningar från 1700-talets första decennium.
Vico har haft stort inflytande på moderna teoretiker
såsom Hans-Georg Gadamer och Ernesto Grassi. Spår
av Vicos tankar återfinns även hos en naturvetenskaplig
filosof som Bertrand Russel.
Pinborg, Jan: Quintilian og den antikke sprogteori, i Stu
dier for sprog og oldtidsforskning (Köpenhamn).

Nyare retorikforskning
Roberts, William R.: Greek Rhetorik and Literary Criti
cism (New York).
Zucker, Friedrich: Semantica, Rhetorica, Ethica (Berlin).
Webber, Joan: Contrary Music (Madison).
Om det retoriska inslaget i John Donnes prosa.
Whately, Richard: Element of Rhetorik (Carbondale).
Wilkinson, L. P.: Golden Latin Artistry (Cambridge och
Toronto).
Volkmann, Richard E.: Die Rhetorik der Griechen und
Römer in systematischer Übersicht (Hildesheim).
Nytryck av utgåvan 1885.

1964
Barthes, Roland: Rhétorique de l’image, i Communica
tions IV.
En artikel med modern, avancerad teoribildning.
Barthes’ bidrag är mestadels av detta slag, men under
stundom arbetar han i en mer traditionell anda, exv.
1970.
Becker, Lawrence C.: Determinism as a Rhetorical Prob
lem, i Phil & Rhet IV.
Blench, J. W.: Preaching in England in the Late Fifteenth
and Sixteenth Centuries. A Study of English Sermons
1450-1600 (Oxford).
Castor, Grahame: Pléiade Poetics: A Study in SixteenthCentury Thought and Terminology (Cambridge).
Crane, William G.: Wit and Rhetoric in the Renaissance
(New York).
Nytryck av förstaupplagan 1937.
Frind, S.: Die Sprache als Propagandainstrument in der
Publizistik des Dritten Reiches, untersucht an Hitlers
»Mein Kampf» und den Kriegsjahrgängen des Völki
schen Beobachters (Berlin).
Goldemann, G.: Die Sprache Charles de Gaulles: Gedan
ken und Sprachstil seiner Schriften und Reden (Reutlin
gen).
H0eg, Carsten: Introduktion til Cicero (Köpenhamn).
Lewis, C. S.: The Discarded Image - An Introduction to
Medieval and Renaissance Literature (Cambridge).
Främst senare delen, från kapitlet »The Seven Liber
al Arts», ger mycket för retorikstudier.
Nadeau, Ray: Delivery in Ancient Times: Homer to Quin
tilian, i QJS.
Neumeister, Christian: Grundsätze der forensischen Rhe
torik. Gezeigt an Gerichtsreden Ciceros (München).
Rockas, L: Modes of Rhetoric (New York).
Sandys, John E.: A History of Classical Scholarship:
From the Sixth Century to the End of the Eighteenth
Century (New York).
Ger de allmänna linjerna beträffande perioder, rörel
ser och personer.
Saunders, J. W.: The Profession of English Letters (Lon
don).
Sillars, Malcolm: Rhetoric as Act, i QJS.
Touber, A. H.: Rhetorik und Form in deutschen Minne
sang (London).

1965
Auerbach, Erich: Literary Language and its Public in
Late Latin Antiquity and in the Middle Ages (New
York och London).
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Den engelska översättningen av tyska utgåvan 1958.
Bailey, Dudley (red.): Essays on Rhetoric (New York).
En antologi med texter av Platon, Aristoteles, Ci
cero, Quintilianus, Coleridge, Herbert Spencer, Stuart
Mill, I. A. Richards, C. S. Lewis, Richard Robinson,
Richard M. Weaver, Gilbert Ryle m.fl.
Baird, A. Craig: Rhetoric: A Philosophical Inquiry (New
York).
Hos Baird demonstreras tydligt den amerikanska
uppfattningen av retorik dvs. som både muntlig och
skriftlig kommunikation.
Black, Edwin: Rhetorical Criticism. A Study in Method
(New York och London).
Borinski, Karl: Die Antike in Poetik und Kunsttheorie
(Darmstadt).
Bryant, D. C.: Papers in Rhetoric and Poetic (Iowa U.P.)
Cellier, Léon: D ’une Rhétorique profonde: Baudelaire et
l’oxymoron, i Cahiers Internationaux du Symbolisme.
Christensen, F.: A Generative Rhetoric of the Paragraph,
i College Composition and Communication.
Corbett, E. P.: Classical Rhetoric for the Modern Student
(New York).
Ett försök att introducera retoriken i klassrummet.
Arbetet innehåller även en kort översikt, c:a 30 sidor,
av retorikens historia.
Davidson, Hugh M.: Audience Words and Art. Studies in
Seventeenth Century French Rhetoric (Columbus,
Ohio).
Delblanc, Sven: Ära och Minne. Studier kring ett motiv
komplex i 1700-talets litteratur (Stockholm).
Delblancs avhandling behandlar motivet ära och dygdeidealet i den enskildes och statens tjänst. Idéhistorisk
bakgrund ges alltifrån Aristoteles. Äran, som motiv tas
upp ur skilda aspekter. Ära som socialt anseende,
ståndsära, teologisk ära, aristokratisk lidelse, elitkänsla
eller socialt belöningsmedel.
Retoriken kommer in via tal och skrifter, av i första
hand L. Magnus Lehnberg och Gustav III.
Dockhorn, Klaus: Die Rhetorik als Quelle der vorroman
tischen Irrationalismus (Göttingen).
Ellul, Jacques: Propaganda: The Formation of Men’s Atti
tudes (New York).
France, P.: Racine’s Rhetoric (Oxford).
Analyserar i Racines verk två förekommande varian
ter av retorik, den funktionella och den dekorativa.
Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grund
züge einer philosophischen Hermeneutik (Tübingen).
I detta verk kan man tydligt iaktta förbindelsen med
Giambattista Vico, retorikprofessorn från Neapel, som
på 1700-talet sökte rehabilitera retoriken med utgångs
punkt från begreppet sensus communis. På samma sätt
ägnar sig hermeneutikern Gadamer här åt det sannings
begrepp som har sin utgångspunkt i samma sensus com
munis.
Gianturco, Elio: On the Study Methods of our Time (In
dianapolis).
Den engelska översättningen av Vicos arbete. Jämför
Otto 1963.
Grube, Georges M. A.: The Greek and Roman Critics
(Toronto).
Hommel, Hildebrecht: »Rhetorik», i Lexikon der Alten
Welt (Zürich).
Ingarden, Roman: Das literarische Kunstwerk. Mit einem
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Anhang von den Funktionen der Sprache im Theater
schauspiel (Tübingen).
Jordan, J. E.: Using Rhetoric (New York).
Natanson, M. & Johnstone, Henry (red.): Philosophy,
Rhetoric and Argumentation (Pennsylvania State Uni
versity Press).
Nielsen, Palle W.: Cicero (Köpenhamn).
Richards, I. A.: The Philosophy of Rhetoric (New York).
Första utgåvan kom redan 1936 och är betydelsefull
så tillvida att den var en av inspirationskällorna för den
litterära nyretorik som utvecklades ur ny kritiken.
Schwartz, Joseph & Rycenga, J. A.: The Province of
Rhetoric (New York).
I detta samlingsverk ingår ex v. den välrenommerade
översikten från 1942 »Rhetoric in the Middle Ages» av
Richard McKeon.

1966
Baldwin, Thomas W.: William Shakespeare’s Small Latine and Lesse Greeke (Urbana). Första uppl. 1944.
Chomsky, Noam: Cartesian Linguistics: A Chapter in the
History of Rationalist Thougt (New York & London).
Där går Chomsky till angrepp bl. a. mot glossemantiken och angriper teorin som säger att ett begränsat antal
regler kan generera ett obegränsat antal texter.
Cohen, Jean: Structure du language poétique (Paris).
Crocker, Lionel & Carmack, Paul A. (red.): Readings in
Rhetoric (Springfield).
Croll, Morris W.: Style, Rhetoric and Rhytm. Essäer,
utgivna av J. Max Patrick & Robert O. Evans (Prince
ton).
En samling essäer som särskilt behandlar prosastilen
på 1500- och 1600-talen.
Dyck, Joachim: Ticht-Kunst. Deutsche Barockpoetik und
rhetorische Tradition (Bad Homburg).
Elertsen, Heinz: Moderne Rhetorik. Rede und Gespräch
in der Wirtschaft und im öffentlichen Leben (Heidel
berg), 3:dje uppl.
Embler, W.: Metaphor and Meaning (Deland). Förord av
S. I. Hayakawa.
Fuhrmann, Manfred: »Obscuritas. Das Problem der Dun
kelheit in der rhetorischen literaästhetischen Theorie
der Antike», i Wolfgang Iser (red.): Immanente Ästhe
tik. Ästhetische Reflexion (München).
Fussell, P.: The Rhetorical World of Augustan Human
ism: Ethics and Imagery from Swift to Burke (New
York).
Grue-S0rensen, K.: Opdragelsens Historie I—III (Köpen
hamn).
Hildebrandt-Günther, Renate: Antike Rhetorik und
deutsche literarische Theorie im 17. Jahrhundert (Mar
burg).
Lausberg, Heinrich: Rhetorik und Dichtung, i Der
Deutschunterricht 18.
Levin, G.: A Brief Handbook of Rhetoric (New York och
Chicago).
Lewis, C. S.: Studies in Medieval and Renaissance
Literature (Cambridge).
McDonald, Charles Osborne: The Rhetoric of Tragedy:
Form in Stuart Drama (Massachusetts).
Metzger, H.: Tradition und Persönlichkeit im Stil der
politischen Rede: J. F. Kennedy in Literatur, Kultur

und Gesellschaft in England und Amerika. Festgabe für
F. Schubei (Frankfurt).
Murphy, James J.: Aristotle’s »Rhetoric» in the Middle
Ages, i QJS.
Rodgers, P.: »A Discourse-Centered Rhetoric of the Para
graph», i College Composition and Communication 17.
Stackpole, E. & Winterowd, W. R.: The Relevance of
Rhetoric (Boston).
Topliss, P.: The Rhetoric of Pascal (Leicester).

1967
Aarsleff, Hans: The Study of Language in England,
1780-1860 (Princeton).
Arlt, F.: In den Wind geredet? Schule der Rhetorik und
Dialektik (Köln).
Ascoli, Graziddio Isaia: Scritti sulla questione della lingua
(Milano).
Barthes, Roland: L ’analyse rhétorique, i Littérature et
Société. (Utgiven av LTnstitut de Sociologi de L’Université Libre de Bruxelles.)
Christensen, Francis: Notes Toward a New Rhetoric. Six
Essays for Teachers (New York och London).
Crocker, G. Lionel: Rhetorical Analysis of Speeches
(Boston).
Donzé, Roland: La Grammaire générale et raisonnée de
Port-Royal.
Fowler, Roger (red.): Essays on Style and Language
(London).
Speciellt är att märka Fowlers artikel Prose Rhythm
and Metre samt Linguistics and the Figures of Rhetoric
av G. N. Leech. I den sistnämnda artikeln förs fram
tankar som ligger i linje med individualstilteorin och
Roman Jakobsons teori om språkets poetiska funktion.
Gadamer, Hans-Georg (red.): Das Problem der Sprache
(München).
Gagnepain, Jean: Linguistique et rhétorique, i Revue de
1’enseignement supérieur (Paris).
Gorell, Robert M. (red.): Rhetoric: Theories for Applica
tion (Champaign, 111.).
Marsh, Patrick O.: Persuasive Speaking. Theory, Models
Practice (New York).
Müller, Adam: Zwölf Reden über die Beredsamkeit und
deren Verfall in Deutschland. (Mit einem Essay und
einem Nachwort von Walter Jens.)
Norins, H.: Der perfekte Werbetexter (München).
Petersen, D.: The English Lyric from Wyatt to Donne: A
History of the Plain and Eloquent Style (Princeton).
Schenkeveld, D. M.: Studies in Demetrius »On Style»
(Chicago).
Senger, J.: L’Art oratoire (Paris).
Stanford, William Bedell: The Sound of Greek. Studies in
Greek Theory and Practice of Euphony (Berkeley och
Los Angeles).
Steinmann, Martin (red.): The New Rhetoric (New York).
Ett av de första i den långa raden av analysverk över
den nya retoriken som kommit alltsedan slutet av 60talet.
Todorov, Tzvetan: Litterature et Signification (Paris).
I ett appendix finns en översikt »Tropes et Figures».
Klassifikationen är grundad på elementära linguistiska
kriterier. Todorov bygger sin språkframställning myc
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ket på retorisk teori, något som framgår än klarare i
hans senare verk.

1968
Bell, J. & Cohn, A.: Rhetoric in a Modern Mode (New
York).
Broadbent, J. B.: Milton’s Rhetoric, i Modern Judgements’ series. Artikeln första gången tryckt i Modern
Philology, LVI, 1959.
Brown, J. A. C.: Techniques of Persuasion. From Propa
ganda to Brainwashing (Baltimore). Penguin Books,
femte uppl.
Clarke, Martin Lowther: Rhetoric at Rome: A Historical
Survey (London)
Diderichsen, Paul: Dansk prosahistorie I, 1.
— Sprogsyn og sproglig opdragelse.
Båda dessa verk är postumt utgivna. Språkforskaren
Diderichsen dog 1964 och verken har sammanställts av
kvarlämnade manuskript och föreläsningar. Inlednings
kapitlet, bakgrunden: den klassiska traditionen, i det
planerade storverket över dansk prosahistoria var det
enda som Diderichsen hann slutföra före sin död. Detta
kapitel finns även utgivet i särtryck.
Dixon, Peter: The world of Pope’s satires. An Introduction to the Epistles and Imitation of Horace (London).
Dockhorn, Klaus: Macht und Wirkung der Rhetorik. Vier
Aufsätze zur Ideengeschichte der Vormoderner (Bad
Homburg, Berlin, Zürich).
Innehåller bl. a. uppsatser om Wordsworth och den
retoriska traditionen i England, och om retoriken som
källa för den förromantiska Irrationalismen i littera
turen.
Dubois, Jacques, Edelin, Francis, Minguet, Philippe &
Trinon, Hadelin: Rhétorique généralisée, i Cahiers internationaux de symbolisme 15/16.
Författarna till denna artikel är nästan helt och hållet
identiska med »le groupe p» från universitetet i Liége,
som bl. a. gett ut det inflytelserika verket: Rhétorique
générale. (Le groupe p 1970 och översikten.)
Durand, Jacques: Rhétorique et publicité, i Bulletin des
Recherches de Publicis nr 4.
Fischer, Ludwig: Gebundene Rede. Dichtung und Rhe
torik in der literarischen Theorie des Barock in
Deutschland (Tübingen).
— Alte und neue Rhetorik. Überlegungen zur rheto
rischen Analyse von Werbetexten i Format Zeitschrift
für verbale und visuelle Kommunikation (StuttgartWeilimdorf).
Fontanier, Pierre: Les Figures du Discours (Paris).
Denna utgåva förenar för första gången Fontaniers
båda verk »Manuel classique pour 1’étude des tropes»
(1821) och »Des figures autres que tropes» (1827).
I detta verk anar man vissa moderna synsätt på re
torik, t. ex. tropernas särställning och indelning av des
sa i tre huvudgrupper: métaphore, métonymie, synecdoque.
Golden, James L. & Corbett, Edward P. J.: The Rhetoric
of Blair, Campbell and Whately (New York).
Johannesson, Kurt: I polstjärnans tecken. Studier i
svensk barock (Uppsala).
Lanham, Richard A.: A Handlist of Rhetorical Terms
(Berkeley och Los Angeles).
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Ett koncentrerat verk som håller vad titeln lovar;
översvallande rikt på namn och exempel. Innehåller:
alfabetisk lista på termer, listor med termer typindelade, indelade efter underavdelningar inom retoriken,
termer klassificerade som ornament, termer speciellt
värdefulla inom litterär kritik, en översikt med viktiga
historiska data.
Larsen, Holger: Traeck af retorikkens historie i oldtidens
Graekenland, i Tale & Stemme.
Lucas, D. W.: Aristotle - Poetics (Oxford).
Ett arbete där större delen upptas av en kommentar
till Aristoteles’ Ars Poetica. Kommentaren är så utfor
mad att den utgår från de enskilda orden i den grekiska
originaltexten. Fyllig inledning och bra, omfångsrika
appendix om begrepp hos Aristoteles som: mimesis,
medlidande, rädsla, katharsis, hamartia m. m.
Payne, R. O.: Chaucer and the Art of Rhetoric, i Compan
ion to Chaucer Studies, red. B. Rowland.
Pfeiffer, Rudolf: History of Classical Scholarship, from
the Beginning to the End of the Hellenistic Age (Ox
ford).
Robbins, Robert Henry: A Short History of Linguistics
(Bloomington och London).
Rogers, P.: Swift’s Ani-Rhetoric, i Cambridge Reiew.
Rosiello, Luige: »Le teori linguistiche di Vico e Condil
lac», i Forum Italicum II.
Schütte, M.: Politische Werbung und totalitäre Propagan
da (Düsseldorf).
Seigel, Jerrold E.: Rhetoric and Philosophy in Renais
sance Humanism. The Union of Eloquence and Wis
dom, Petrarch to Valla (Princeton).
Visar hur retoriken, speciellt den ciceronianska återföddes och sökte ingå i en syntes med filosofin.
Sonnino, Lee A.: A Handbook to Sixteenth-Century Rhe
toric (London o. New York).
Behandlar framförallt renässanslitteraturen. Sonnino
även 1960, under Lausberg.
Vickers, Brian: Francis Bacon and Renaissance Prose
(Cambridge).
— The Artistry of Shakespeare’s Prose (London).
— King Lear and Renaissance Paradoxes, i Modern
Language Review.
Vickers är ett av de stora namnen i det nymornade
intresset för retorik i slutet av 70-talet. Vickers även
1970 och översikten.
Winterowd, W. R.: Rhetoric. A Synthesis (New York).
Young, R. »Notions of ’Generation’ in Rhetorical Stud
ies», i Studies in Language and Language Behavior VI.

1969
Auer, J. J.: The Rhetoric of Our Time (New York).
Barilli, Renato: Poetica e Retorica (Milano).
Blum, Herwig: Die antike Mnemotechnik (Hildesheim).
Burke, Kenneth: A Rhetoric of Motives (University of
California Press).
Christiansen, Svend: Retorik og skuespilkunst, i Teatervidensk. studier I (Köpenhamn).
Corbett, Edward P. J.: Rhetorical Analysis of Literary
Works (New York).
Cronkhite, C.: Persuasion: Speech and Behavioral
Change (New York).
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Crosby, H. & Estey, G.: College Writing: The Rhetorical
Imperative (New York).
Dearin, Ray D.: The Philosophical Basis of Chaim Perelman’s Theory of Rhetoric, i QJS.
En av de tidigare specialstudierna tillägnade Perelmans teorier. För vidare studier över Perelman - se
1970, 1971 och 1975.
Elertsen, Heinz: Moderne Rhetorik. Rede und Gespräch
in der Wirtschaft und im öffentlichen Leben (Heidel
berg).
Geissner, Helmut: Rede in der Öffentlichkeit. Eine Ein
führung in die Rhetorik (Stuttgart, Berlin, Köln,
Mainz).
Hardison, O. B.: Practical Rhetoric (New York).
Jens, Walter: Von deutscher Rede (München).
Jens har ett högt anseende bland tyska forskare och
han åberopas ofta som auktoritet. Det refereras ofta till
hans stora artikel om retorik i Reallexikon . . . (1971).
Johannesson, Kurt: Retorik och propaganda vid det äldre
Vasahovet, i Lychnos 1969/70.
Leech, Geoffrey N.: Linguistic Guide to English Poetry
(London).
Behandlar bl. a. uppvärderingen av retoriken i sam
band med lingvistiken.
Lowenthal, Leo & Guterman, Norbert: Prophets of De
ceit: A Study of the Technique of the American Agita
tor. Förord av Herbert Marcuse (Palo Alto).
Murrin, Michael: The Veil of Allegory. Some Notes
toward a Theory of Allegorical Rhetoric in the English
Renaissance (Chicago/London).
Nadeau, Ray E.: A Basic Rhetoric of Speech Communi
cation (Massachusetts).
Palmer, Richard E.: Hermeneutics. Interpretation Theory
in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer
(Evanston).
Där, med syftning tillbaka på Gadamers Wahrheit
und Methode, förs en diskussion om texttolkning med
jämförelse baserad på en högt uppläst och en tyst läst
text. (Se vidare översikten.)
Poser, Michael von: Der abschweifende Erzähler, Rheto
rische Tradition und deutscher Roman im achtzehnten
Jahrhundert (Bad Homburg, Berlin, Zürich).
Stolt, Birgit: Studien zu Luthers Freiheitstraktat mit be
sonderer Rücksicht auf das Verhältnis der lateinischen
und der deutschen Fassung zu einander und die Stilmit
tel der Rhetorik (Stockholm 1969).
Tibbets, A. M.: The Strategies of Rhetoric (Illinois).
Usher, Stephen: Artikeln ’Oratory’ i Greek and Litera
ture: a Comparative Study (red. J. Higginbotham) (Lon
don, Methuen).
Weller, Maximilian: Die besten Regeln der Rhetorik aus
zwei Jahrtausenden.
Mit einer Einleitung: Wesen und Gegenwartsaufga
ben der Sprechkunde, besonders der Rhetorik (Düssel
dorf, Wien).

1970
Arnold, Carrol C.: Perelman’s New Rhetoric, i QJS.
Barner, Wilfried: Barockrhetorik - Untersuchungen zu
ihren geschichtlichen Grundlagen (Tübingen).
Brandt, W.: The Rhetoric of Argumentation (Indianapo
lis).

Bryant, Donald C. (red.): Papers in Rhetoric and Poetic
(Iowa).
Burke, Kenneth: The Rhetoric of Religion. Studies in
Logology (University of California Press).
Burks, Don M.: Persuasion, Self-Persuasion and Rhetorical Discourse, i Phil & Rhet nr 2.
Caplan, Harry: Of Eloquence. Studies in Ancient and
Medieval Rhetoric (Cornell Univ. Press).
Communications nr. XVI. Ett specialnummer, helt ägnat
åt retorik. De åtta nedanstående artiklarna återfinns i
detta nummer. Artiklarna är alla mer eller mindre strukturalistiskt inspirerade, speciellt artiklarna av Durand
och Genette.
Barthes, Roland: L’ancienne rhétorique. Aide-mé
moire.
Bremond, Claude: Le rôle d’influenceur.
Cohen, Jean: Théorie de la figure.
Durand, Jacques: Rhétorique du nombre.
Genette, Gérard: La rhétorique restreinte.
Kuentz, Pierre: La »rhétorique» ou la mise à l’écart.
Simeray, Jean: Erreur simulée et logique différentielle.
Todorov, Tzvetan: Synecdoques.
I samma specialnummer deltar också »Groupe p»
med en artikel: Rhétoriques particulières. Figure de
l’argot, Titres de film, La clé des songes, Les biogra
phies de Paris-Match.
Consigny, Scott: Rhetoric and its Situations, i Phil & Rhet
VII.
Conville, Richard: Northrop Frye and Speech Criticism:
An introduction, i QJS. ________ _____
Ducros, F.: Au sujet de la rhétorique, i Revue des Lan
gues Romanes 79.
Faure, Georges: Les Eléments du Rythme Poétique en
Anglais Moderne (Haag).
Kommenterad av Jprgen Fafner i Orbis Litterarum
1974.
Florescu, Vasile: Rhetoric and its Réhabilitation in Contemporary Philosophy, i Phil & Rhet nr 4.
Goth, Joachim: Nietzsche und die Rhetorik (Tübingen).
En framställning som bl. a. tar upp ett påstått retorik
förakt i Tyskland, exv. Nietzsches pejorativa retorikbe
grepp, dennes estetik och dess grund i antikens reto
riska system.
Grassi, Ernesto: Macht des Biides: Ohnmacht der rationalen Sprache. Zur Rettung des Retorischen (Köln).
Grassi presenterar mycket av den misstro som kring
gärdat begreppet retorik, men söker samtidigt att bemö
ta kritiken. Exemplifieringen sker via klassiska texter.
Tillsammans med Benedetto Croce är Grassi den för
nämste spridaren av Giambattista Vicos idéer.
»Groupe p» (J. Dubois, F. Edeline, J. M. Klinkenberg, P.
Minguet, F. Pire & H. Trinon): Rhétorique générale
(Paris).
Detta är retorik driven så långt som möjligt i en
linguistisk-strukturalistisk riktning. Liègegruppen har
haft stort inflytande i kontinental debatt. Tysk översätt
ning 1974.
Hillman, Rolf: Gustaviansk retorik. Svensk prosastil un
der 1700-talet (Stockholm).
Innehåller analyser, företrädesvis från en språklig
synvinkel, över Dalin och Den Swänska Argus, Linné
och Gustaviansk talekonst.
Jäger, Hans-Wolf: Politische Kategorien in Poetik und
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Rhetorik der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
(Stuttgart).
Kibédi-Varga, Aron: Rhétorique et littérature. Etudes de
structures classiques (Paris).
Utgår från några välkända franska texter från 1700och 1800-tal, analyserade med utgångspunkt från inventio- och disposito-begreppen. Arbetet visar hur den
klassiska litteraturen är avhängig tre huvudgenrer inom
vältaligheten (judiciaire, déliberatif, démonstratif). Slut
kapitlet behandlar förhållandet mellan klassisk retorik
och modern litteraturteori.
Kozy, John Jr: The Argumentative Use of Rhetorical
Figures, i Phil & Rhet nr 3
Denna artikel och ovanstående av Arnold är kom
mentarer till och analyser av Perelmans La Nouvelle
Rhétorique. Studier över Perelman, 1969, 1971 och
1975.
Kurka, E.: Wirksam reden - besser überzeugen. Einfüh
rung in die sozialistische Rhetorik (Berlin).
McGee, Michael C.: Thematic Reduplication in Christian
Rhetoric, i QJS.
McNally, James R.: Toward a Definition of Rhetoric, i
Phil & Rhet nr 2.
Meador, Prentice A.: Rhetoric and Humanism in Cicero, i
Phil & Rhet nr 1.
Paul, Anthony M.: Figurative Language, i Phil & Rhet
nr 4.
Plett, Heinrich F.: Der affektrhetorische Wirkungsbegriff
in der rhetorisch-poetischen Theorie der englischen
Renaissance (Bonn). Plett även 1973 öch 1975.
Ricceur, Paul: »Qu’est-ce qu’un texte?», i Hermeneutik
und Dialektik (Festskriften till Hans-Georg Gadamers
70-årsdag).
Robinson, James E.: The Scope of Rhetoric. A Handbook
for Composition and Literature (Glenview, 111.).
Romani, Werther: Stilistica, retorica, poetica. Intorno ad
alcuni recenti studie e proposte di testi, i Lingua e
Stile 5.
Stolt, Birgit: Docere, delectare und movere bei Luther,
Analysiert anhand der ’Predigt, dass man Kinder zur
Schulen halten solle’ i Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte.
Streuver, Nancy: The Language of History in the Renais
sance Rhetoric and Historical Consciousness in Floren
tine Humanism (Princeton).
Vickers, Brian: Classical Rhetoric in English Poetry (Lon
don).
Ett verk där de första kapitleri är ägnade åt retorikens
historia, medan de övriga är analyser över texter.
Wilkerson, K. E.: On Evaluating Theories of Rhetoric, i
Phil & Rhet nr 2.

1971
Adam, Konrad: Docere - delectare - movere / Zur poeti
schen und rhetorischen Theorie über Aufgaben und
Wirkung der Literatur (Kiel).
Apostel, Leo: Assertion Logic and Theory of Argumenta
tion, i Phil & Rhet nr 2.
Bitzer, Lloyd F. & Black, Edwin (red.): The Prospect of
Rhetoric (New York).
Bosmajian, H. A. (red.): Readings in Speech (New York
och London).

119

Bowers, John W. & Ochs, Donovan J.: The Rhetoric of
Agitation and Control (Reading, Mass.).
Cummings, D. W., Herum, J. & Lybbert, E. K.: Semantic
recurrence and rhetorical form, i Language and Style nr
4 (Carbondale, 111.).
Dixon, Peter: Rhetoric (London).
En komprimerad framställning av retorikens historia
från Aristoteles till Dickens. Trots bokens lilla format
förekommer en del exemplifieringar.
Dockhorn, Klaus: Rhetorik und germanistische Literatur
wissenschaft in Deutschland, i Jahrbuch für Interna
tionale Germanistik nr 3.
Gadamer, Hans-Georg: Rhetorik, Hermeneutik und Ideo
logiekritik (Frankfurt).
Hauser, Gerard: Rhetoric as a Way of Knowing, i Today’s
Speech 59.
Howell, Wilbur S.: Eighteenth-Century British Logic and
Rhetoric (Princeton).
Howell publicerade på tidigt 50-tal flera artiklar om
retorik i QJS.
Jakobson, Roman: Der Doppelcharakter der Sprache. Die
Polarität zwischen Metaphorik und Metonymik, i Jens
Ihwe (red.): Literaturwissenschaft und Linguistik; Er
gebnisse und Perspektiven (Frankfurt).
Jens, Walter: »Rhetorik», i Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte Band 3, häfte 5 (Berlin, New
York).
Historisk översikt med tysk utgångspunkt, ingår i det
stora verket Reallexikon . . . , som är ett omfångsrikt
verk med stora och grundliga artiklar över företeelser
och termer inom litteratur.
Johnstone, Henry W.: Some Trends in Rhetorical Theory,
Bitzer/Black (red.): The Prospect of Rhetoric (New
York).
Johnstone är centralgestalten i gruppen kring tidskrif
ten Philosophy and Rhetoric, som utges vid Pennsyl
vania State University.
Kinneavy, James L.: A Theory of Discourse: The Aims of
Discourse (New York).
Macsoud, John: Phenomenology, Experience and Inter
pretation, i Phil & Rhet.
I denna artikel diskuteras olika strategier vid uppläs
ning, med syfte att uppnå skilda effekter hos åhörarna.
Murphy, James J.: Medieval Rhetoric. A Select Biblio
graphy (Toronto).
Ett rent bibliografiskt verk över medeltidsretorik.
Vissa översikter rubriceras efter tid, medan andra är
indelade efter rubriker som: Ars Grammatica, Ars Dictaminis, Ars Praedicandi och Disputatio.
Ong, Walter J.: Rhetoric, Romance and Technology.
Studies in the Interaction of Expression and Culture
(Cornell Univ. Press).
Ong även 1958 och 1973 och 1977.
Perelman, Chaim: The New Rhetoric, i Yehoshua BarHillel (red.): Pragmatics of Natural Languages (Dor
drecht).
För den som inte har tid eller anledning att ta sig
igenom det omfångsrika huvudverket La Nouvelle Rhé
torique rekommenderas denna fem sidor korta artikel.
Sider, Robert D.: Ancient Rhetoric and the Art of Tertullian (Oxford).
Todorov, Tzvetan: Poétique de la prose (Paris).
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Ueding, Gert: Schillers Rhetorik. Idealistische Wirkungs
ästhetik und rhetorische Tradition (Tübingen).
Vickers, Brian: »Shakespeare’s Use of Rhetoric», i A
New Companion to Shakespeare Studies under redak
tion av K. Muir och S. Schoenbaum (Cambridge).

1972
Andersen, Carl Ulrik v. S-Ph.: Hvad er retorik?, i Tale og
Stemme nr 2.
Ett arbete som betonar skillnaden mellan det este
tiska och det retoriska bruket av språket.
Dyck, Joachim: Die Rolle der Topik in der literarischen
Theorie und Praxis des 17. Jahrhunderts in Deutsch
land, i Toposforschung, red. P. Jehn (Frankfurt).
Ehninger, Douglas (red.): Contemporary Rhetoric. A
Reader’s Coursebook (Glenview, 111.).
France, Peter: Rhetoric and Truth in France. Descartes to
Diderot (Oxford).
Hauser, Gerard: »Empirism, Description and the New
Rhetoric», i Phil & Rhet.
Ide, H. (red.): Sozialisation und Manipulation durch
Sprache (Stuttgart).
Kemp, Peter: Sprogets dimensioner (Köpenhamn).
Kennedy, George: The Art of Rhetoric in The Roman
World (Princeton, New York).
Martin H. H. & Colburn, C. W.: Communication and
Consensus. An Introduction to Rhetorical Discourse
(New York).
McCroskey, James C.: An Introduction to Rhetorical
Communication (Prentice Hall, New Jersey).
Murphy, James J.: A Synoptic History of Classical Rhe
toric (New York).
Nichols, Marie H.: Rhetoric and Criticism (Louisiana
State Univ. Press).
Där ett flertal artiklar tidigare presenterade i QJS
återfinns, t. ex. om I. A. Richards (1958). Vidare ingår
artikeln Public Address as Humane Study som är intres
sant ur den synvinkeln att den, på samma sätt som
ovanstående artikel av Andersen, analyserar skillnaden
mellan de vetenskaper som på ett »exakt» sätt analyse
rar kommunikativa påverkningsmedel och retoriken
som i egenskap av humanistisk vetenskap alltid pekar
mot det individuella, om personlig övertygelse.
Perelman, Chaim: »Philosophie, rhétorique, Lieux communs», i Bulletin de la Classe des Lettres et des
Sciences morales.
Scaglione, Aldo: The Classical Theory of Composition
(North Carolina).
Undertiteln på detta verk är From its origins to the
present, a historical survey. Avhandlingen omspänner
således ett oerhört tidsperspektiv. Ett gediget arbete,
närmast att jämföra med Curtius’ Europäische Literatur
und lateinisches Mittelalter.
Smith, Craig: The Medieval Subjugation and the Existen
tial Elevation of Rhetoric, i Phil & Rhet nr 3.
Taylor, Warren: Tudor Figures of Rhetoric (Whitewater,
Wise.).
Weische, Alfons: Ciceros Nachahmung der attischen
Redner (Heidelberg).
Zimmerman, Hans Dieter: Die politische Rede. Der
Sprachgebrauch Bonner Politiker (Stuttgart).

1973
Campbell, Paul N.: Poetic-Rhetorical, Philosophical, and
Scientific Discourse, i Phil & Rhet nr 1.
Explorations in Rhetorical Criticism är ett samlingsverk
utgivet vid Pennsylvania State University. Det innehål
ler ett flertal intressanta översikter om den retoriska
forskningen i USA och några kåserande artiklar i vitt
skiftande ämnen från Cicero till Black Power.
Geissner, Helmut: Rhetorik (München).
Informerar om kommunikationsteori och modern stil
teori. Innehåller en översikt av de viktigaste figurerna
och troperna som kan förknippas med retorik. Verket
innehåller bidrag från flera författare. Geissner är re
daktör och delförfattare.
Goth, Joachim & Balzer, Karl M. m.fl.: Rhetorik, Ästhe
tik, Ideologie: Aspekte einer kritischen Kulturwissen
schaft (Stuttgart).
Hauser, Gerard A. & Cushman, Donald P.: »Weaver’s
Rhetorical Theory: Axiology and the Adjustment of
Belief, Invention and Judgement», i QJS.
Höffe, Wilhelm N.: Ästhetische und rhetorische Kommu
nikation, i Sprache und Sprechen.
Kopperschmidt, Joseph: Allgemeine Rhetorik. Einfüh
rung in die Theorie der Persuasiven Kommunikation
(Stuttgart, Berlin, Köln och Mainz).
Lanham, Richard: Tristram Shandy. The Games of Pleas
ure (Berkeley, Los Angeles och London).
Av intresse är speciellt kapitlet Apocryphal Narrative
and Rhetorical Man.
Maccoby, Nathan: Die neue »wissenschaftliche Rhe
torik», i Wilbur Schramm (red.): Grundfragen der Kom
munikationsforschung (München).
Ong, Walter J.: Why Talk? A Conversation about Lan
guage (San Francisco).
Pelster, Th.: Rede und Rhetorik (Düsseldorf).
Plett, Heinrich F.: Einführung in die rhetorische Textana
lyse (Hamburg).
Ett omfångsrikt studiematerial med ett flertal öv
ningsuppgifter. Kort historik över retorikens utveck
ling. Kortfattad redogörelse för de klassiska retoriska
begreppen.
Schild, Hans J.: Sprache und Herrschaft: Studien zur
Theorie politischer Rhetorik und ihrer zeitgenössischen
Praxis in der USA (Frankfurt).
Scott, Robert L.: On Not Defining »Rhetoric», i Phil &
Rhet.

1974
Bevilacqua, Vincent M.: Vico, »Process» and the Nature
of Rhetorical Investigation: an Epistemological Per
spective, i Phil & Rhet.
Breuer, D.: Einführung in die pragmatische Texttheorie
(München).
Douglas, Rodney B.: An Aristotelian Orientation to Rhe
torical Communication, i Phil & Rhet.
Dyck, Joachim m.fl.: Rhetorik in der Schule (Kronberg).
En elementär lärobok för skolbruk med övningsex
empel och kortfattad analys av propaganda- och festtal.
Ehninger, Douglas & Monroe, Alan: Principles and Types
of Speech (Glenview, 111.).
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Eisenhut, Werner: Einführung in die antike Rhetorik und
ihre Geschichte (Darmstadt).
Gerl, Hanna-Barbara: Rhetorik als Philosophie: Lorenzo
Valla (München).
Johannesson, Kurt: »Renässansens latinpoesi. Studier
kring Henricus Mollerus», i Vetenskapens träd. Idéhi
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Texttheorie, i Göttingische Gelehrte Anzeigen 230.
En översiktlig och informativ artikel.
Rhetoric Newsletter nr 1 (Zürich).
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