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1. Inledning  

Men jag spår att om man om hundra år intresserar sig för mina fraser, är det enbart i deras historiska samman-

hang och intressenterna kommer att vara forskare för vilka det gäller att förstå min generations medvetande.1  

Så menade T.S. Eliot, diktaren, dramatikern, kritikern och en av modernismens viktigaste portalfi-

gurer, att hans begrepp och fraser skulle betraktas i framtiden. Eliot anses vara en av de mest 

inflytelserika poeterna under 1900-talet då han genom sina nyandande dikter; exempelvis The Waste 

Land (1922), satte en ny lyrisk agenda, både formellt och innehållsmässigt. Likaså var Eliot en flitig 

litteraturkritiker och bidrog med nya, stundtals kontroversiella, tolkningar av litterära klassiker.2 

Utöver detta var han verksam som essäist och i essäerna finner vi många av dessa begrepp och 

fraser som utgör delar av hans teoretiska linjer. För 100 år sedan, år 1920, introducerade Eliot 

mycket riktigt en av sina mest kända begrepp objektiva korrelat. Ett begrepp, som trots sitt korta 

omnämnande, studerades med stort intresse under 1900-talet och som än idag lever kvar och lockar 

nyfikna läsare. Eliot betonade att värdefull litteratur och äkta konst skulle förmedla känslor genom 

en objektiv framställning, och trots att känslorna inte direkt skulle uttalas skulle konstverket idea-

liskt bära på en känslomässig essens och erfarenhet som omedelbart skulle vara kännbar för läsa-

ren.3 För att uppnå detta resultat skulle konsten formuleras i form av objektiva korrelat, vilket 

innebar att känslan skulle inkapslas i en situation, ett objekt eller en händelsekedja.4  

Erik Mesterton, litteraturvetare, kritiker och översättare, bidrog till att introducera flera modernist-

iska verk i Sverige, där ibland Eliots produktion.5 Mesterton beskriver vad som är utmärkande för 

det objektiva korrelatet: ”Eliot söker inte förandliga känslan, utan tvärtom förkroppsliga den, med 

hjälp av noga utarbetade fysiska analogier. Resultatet kan kallas en objektiv eller indirekt lyrism, 

som alltid lokaliserar känslan i rummet.”6 Kjell Espmark, professor i litteraturvetenskap, påpekar 

att detta kan förstås som ”själsöversättningens metod”, vilket han menar är en poetisk tradition 

och modernistisk huvudlinje som riktar in sig på framställningen av känslans och tankens verklig-

het.7 Det objektiva korrelatet kan alltså betraktas som ett begrepp som tillhör och representerar 

modernistiska ideal. Den litterära modernismen inkluderar flera olika rörelser och fungerar som en 

översiktsterm för de många och stora förändringar som pågick under 1900-talet. Gemensamt för 

 
1 T.S. Eliot, “Att kritisera kritikern”, Om kritik, övers. Mats Jansson, Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 
2002, s. 116.     
2 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Stockholm: Nordstedts 1994, s. 486–488. 
3 Raman Selden, Peter Widdowson & Peter Brooker, A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory, Harlow: Pearson 
Longman 2005, s. 17. 
4 Mats Jansson, Tradition och förnyelse: Den svenska introduktionen av T.S. Eliot, (diss. Göteborg), Stockholm: Brutus Öst-
lings bokförlag Symposion 1991, s. 31. 
5 Ibid, s. 20.  
6 Ibid, s. 31.  
7 Kjell Espmark, Själen i bild: En huvudlinje i svensk modernistisk poesi, Stockholm: Nordstedts 2010, s. 5. Se även Att 
översätta själen (1975) där Espmark undersöker konceptet internationellt.  
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dessa var utvecklandet av språklig framställning som skulle motsvara en ny livskänsla och världs-

bild, en experimentell ansats till skapandet samt en opposition gentemot flera av de närmast före-

gående strömningarna, såsom romantikens ideal om att uttrycka starka känslor och personligheten, 

vilket Eliot själv motsatte sig.8 Ytterligare ett gemensamt drag för flera modernistiska poeter och 

rörelser var att de stod i polemik mot retoriken: ”All Western literatures witnessed a progressive 

autonomization of literary language, which regarded rhetoric as a force to be driven out.”9 Retori-

ken betraktades inte som en akademisk disciplin utan fungerade snarare som ett skällsord. Fram-

förallt ansågs det vara en skadlig substans som litteraturen skulle befrias ifrån.10 Retorik och äkta 

litteratur betraktades som varandras motsatser: ”Like High and Low or New and Old, the opposi-

tion between poetry and rhetoric is one of those key distinctions used by Modernists to advocate 

the superiority of their work to that of others.”11 Poeter som W.B Yeats, Ezra Pound och T.S. Eliot 

angrep retoriken, inte sällan både varierande och vagt, och beskrev den som ”convoluted poetic 

diction, moralistic or political preaching, and meaningless abstraction.”12 Samtidigt som konflikten 

kulminerade introducerades det publikinriktade och känsloframkallade objektiva korrelatet som, 

trots Eliots inställning till retorik, verkar antyda en retorisk karaktär. Samtidigt finns det inom den 

nya retoriken idéer om att konst inte skulle kunna vara ett intresse för retorik, att ett konstfullt 

uttryck är motsatsen till att praktiskt övertyga:    

There is nothing of philosophical interest in a rhetoric that is understood as an art of expression, whether 

literary or verbal. Rhetoric, for the proponents of the new rhetoric, is a practical discipline that aims not at 

producing a work of art but at exerting through speech a persuasive action on an audience.13  

Kan studiet av det objektiva korrelatet bidra till förståelsen av den modernistiska estetiken som 

retorisk, samtidigt som det öppnar upp uppfattningen för konst som en del av nyretorisk praktik?  

1.1 Tidigare forskning  

T.S. Eliots verksamhet som kritiker och poet har genererat ett omfattande forskningsfält. Detta 

avsnitt utgår från den forskning som berör objektiva korrelat ur ett retoriskt perspektiv, studier 

som närmar sig Eliots produktion ur ett retoriskt perspektiv och slutligen en generell översikt över 

 
8 Olsson & Algulin 1994, s. 472–473. Craig Raine, T.S. Eliot: Image, Text and Context, Oxford: Oxford University Press 
2006, e-bok, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=415810, (27/2 2020), s. xvi. 
9 Matthias Somers & Éric Trudel, “A New ‘Rhetoric’ for Modernism? Jean Paulhan and the Ambivalences of English 
Criticism”, Arcadia, 50, 2015:2, e-artikel, https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1515/arcadia-2015-0020, (15/4 2020), s. 
252–270.  
10 Ibid, s. 254.  
11 Robert Scholes, Paradoxy of Modernism, New Haven, Connecticut: Yale University Press 2006, s. 96, e-bok, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=3420216 (20/2 2020). 
12 Somers & Trudel 2015, s. 252.  
13 Thomas O. Sloane & Chaïm Perelman, “Rhetoric”, Encyklopædia Britannica, 14/3 2019, https://www.britan-
nica.com/topic/rhetoric/Scope-and-organization-of-argumentation , e-artikel, (8/5 2020).  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=415810
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1515/arcadia-2015-0020
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=3420216
https://www.britannica.com/topic/rhetoric/Scope-and-organization-of-argumentation
https://www.britannica.com/topic/rhetoric/Scope-and-organization-of-argumentation
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forskningen om objektiva korrelat. Tyngdpunkten förläggs till de två första delarna som behandlar 

studier om det objektiva korrelatet och T.S. Eliot med retorisk anknytning då det visar sig vara ett 

omfattande område med flera relevanta studier.  

Objektiva korrelat och retorik  

I Paradoxy of Modernism redogör Robert Scholes för det motsatsförhållande flera av modernismens 

portalfigurer utmålade mellan poesin och retoriken. Scholes menar dock att flera modernisters me-

toder och produktion är retorisk, där ibland T.S. Eliots objektiva korrelat. Scholes retoriska ut-

gångspunkt är filmskaparen Sergei Eisensteins montage, ett begrepp som syftar till att sammanställa 

teatraliska effekter eller cinematiska bilder för att väcka effekt hos publiken.14 Att Eisensteins film-

skapande är retoriskt påpekar även Patrik Mehrens då det är tesdrivet och formaliserat.15 Imagis-

terna, en litterär modernistisk grupp och rörelse, såg kombinerandet av bilder som en överlägsen 

poetisk metod då den motsatte sig retoriska verktyg. Scholes menar dock att det finns likheter 

mellan Imagisternas metod och montaget, och visar hur kombinerandet av bilder kan fungera re-

toriskt i form av liknelser eller metaforer.16 Scholes menar också att det finns en viss överenstäm-

melse mellan Eisenstein och Eliot då de söker en framställning, Eliot en formula, Eisenstein ett 

montage, som ska placera publiken i ett visst tillstånd.17 Dessutom, påpekar Scholes, förutsätter 

båda begreppen en skapande auktoritet som syftar till att påverka publiken:    

Eisenstein wanted to control the emotions of a mass audience, whereas the Imagists disdained the mass audi-

ence and sought to refine the emotions of an elite group of readers. Looked at in this way, the rhetoric/poetry 

distinction is one not so much of persuasion versus meditation, as it is in Yeats’s formulation, but of public 

persuasion versus private persuasion. Control over the responses of an audience is just as important in Eliot’s 

“objective correlative” as in Eisenstein’s “montage of attractions.”18   

Scholes menar alltså att oavsett vilken publik som tilltalas så är kontrollen av publikens reaktion 

viktig och gemensam för Eisenstein och Eliot. Vad som skiljer dem åt är vilken publik de vänder 

sig till. Scholes artikel delar en del gemensamma drag med min undersökning, men det finns bety-

dande skillnader som motiverar denna studie. Publikperspektivet är centralt i min studie och något 

jag ämnar utveckla då Scholes exempelvis inte fördjupar distinktionen mellan ”public versus private 

persuasion.” Det objektiva korrelatet är centralt i artikeln, men förekommer främst i form av dikt-

exempel, således skiljer det sig från föreliggande uppsats då jag ämnar undersöka begreppet teore-

tiskt och det primära materialet för detta är Eliots definition av det objektiva korrelatet.  

 
14 Scholes 2006, s. 96–97.   
15 Patrik Mehrens, “Film och retorik: Om retoriken som metod och teori i filmstudiet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 
34, 2005: 1–2, s. 74–95. 
16 Scholes 2006, s. 108. 
17 Ibid, s. 102–103.  
18 Ibid, s. 105–106.  
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I The Rhetoric of Fiction belyser den amerikanska litteraturvetaren och retorikteoretikern Wayne C. 

Booth hur den litterära kommunikationen mellan författare och läsare ofta förbisetts och förnekats 

inom modernismen. Han nämner också relationen mellan retorik och modernismen: ”Though such 

theories have varied widely in what they would ban, most of them have excluded all obvious rhet-

oric, since it is clearly not a part of the ‘pure poetic object’.”19 Booth argumenterar för att flera 

modernistiska uppfattningar om konst kan betecknas som myter, exempelvis att den äkta konsten 

bar på oföränderligt naturligt objekt som innebar ett ”inneboende värde.”20 Booth nämner Eliots 

objektiva korrelat som ett exempel på detta: 

This ’objective correlative’ has become so much a part of our critical language that we often forget to ask 

whether there is any such thing as a natural poetic object which will serve, in itself, as a formula for particular 

emotions. The truth is that dozens of different concepts of what is ‘natural’ have been covered by this conven-

ient notion of the object which correlates with the natural, inevitable response.21 

Booth menar alltså att det inneboende värdet eller betydelsen inte är fast eller oföränderlig utan 

förändras beroende på vilken tid och kontext det befinner sig i. I likhet med Booth och Scholes, 

ämnar denna studie undersöka begreppet ur ett retoriskt perspektiv mot bakgrund av modernister-

nas fientliga syn på retorik. Likt Booth ämnar denna studie också undersöka författare, läsare och 

text, om än i mindre skala. Det objektiva korrelatet förekommer endast kortfattat i Booths studie 

och får snarare funktionen av ett exempel för hans resonemang om författarens retoriska roll i 

fiktion. Jag ämnar därför, med hjälp av hans arbete som teoretisk utgångspunkt, fördjupa förståel-

sen av det objektiva korrelatet i relation till både författaren, läsaren och texten. Ytterligare en 

skillnad är att Booth i högre grad kritiserar modernismen och där ibland det objektiva korrelatets 

funktion. Givetvis finns det aspekter av begreppet som kan ifrågasättas och diskuteras, men min 

studie syftar inte till att bedöma om begreppet i praktiken fungerar, utan ämnar undersöka huruvida 

begreppet, så som Eliot formulerar det, är av retorisk karaktär. Booth tenderar att använda retorik 

för att motbevisa och förneka modernistiska begrepp och idéer, jag undersöker snarare om dessa 

går att relatera till varandra. 

T.S. Eliot och retorik  

John Belk undersöker hur litteraturkritikern och retorikern Kenneth Burke influerats och använt 

sig av T.S. Eliots texter. Belk drar slutsatsen att Burkes identifikationsteori, som presenterades A 

Rhetoric of Motives (1950), influerats av Eliots dramatik, exempelvis Murder in the Cathedral (1935), och 

 
19 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago: The University of Chicago Press, 1973, s. 89, 91.  
20 Ibid, s. 89–90.  
21 Ibid, s. 97. 
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att kunskap om Eliot kan ge retoriker djupare förståelse av teorin.22 Vidare lyfter Belk polemiken 

mellan olika perspektiv och uppgifter som en viktig likhet i Burkes och Eliots arbetsliv. För Eliot 

handlade det om poeten och kritikern, och för Burke var det antitesen mellan esteten och soci-

alisten.23 Denna polemik avspeglas, enligt Burke, i flera av karaktärerna i Eliots versdrama Murder 

in the Cathedral. Utifrån detta utvecklade Burke vad han benämnde Eliot’s wheel: “The wheel is the 

never-ending, agonistic struggle between Eliot’s critical and poetic selves.”24 Belk påpekar att Eliot’s 

wheel kan ses som en tidig formulering av Burkes identifikationsteori då den bygger på en ständig 

förhandling. Belk menar att det finns en tendens att se identifikation som ett slutresultat, men i 

ljuset av Eliots inflytande på Burke drar Belk slutsatsen att det är en ständigt pågående process.25 

Belks analys visar hur Eliots dramatik legat till grund för och inspirerat retorisk teori. Min studie 

undersöker Eliots teoretiska resonemang, definitionen av det objektiva korrelatet, och skiljer sig på 

så vis från Belks studie då Eliots fiktiva produktion är central.  

I T.S. Eliot: Image, Text and Context ger Craig Raine en kort översikt över vad Eliot själv sagt om 

retoriken och finner hans resonemang motsägelsefullt. I essän ”’Rhetoric’ and the Poetic Drama” 

försöker Eliot definiera retoriken som något mer än: ”merely bad writing.”26 Raine lyfter fram att 

Eliot menar att dramatik kan vara retorisk i själva framträdandet om den gör anspråk på att vara 

realistiskt och liknar verkligheten: ”Eliot’s point is that rhetoric, oratory, can sometimes be realistic. 

In real life we act, we see ourselves dramatically.” I samma essä framför Eliot att det poetiska 

dramat måste använda sig av typiska känslor för att förstås som konst. Raine hävdar dock att Eliots 

poetiska drivkraft bygger på att omsätta känslor som det inte finns ord för. Eliot motsäger alltså 

sig själv när han exempelvis kritiserade Shakespeare för att formulera för specifika känslor.27 Raine 

tar kort upp det objektiva korrelatet, men utan att undersöka det i retorisk kontext.28 Denna uppsats 

syftar inte till att undersöka Eliots egen definition av retorik, om än det hade varit intressant då det 

verkar som att han inte enbart kritiserat retoriken. Det verkar dock som att Eliot verkar se retoriken 

som fungerande i form av skådespel, och inte i poetisk framställning. Raine påpekar exempelvis att 

Eliot ville ”divest poetry from rhetoric.”29 Min uppsats utgår istället från ett retoriskt ramverk för 

att undersök begreppets retoriska förutsättningar. 

 
22 John Belk, ”Snapshots of Identification: Kenneth Burke’s Engagements with T.S Eliot”, Rhetoric Society Quarterly, 
44, 2014:4, e-artikel, https://doi.org/10.1080/02773945.2014.938863, (15/2 2020), s. 363–382.  
23 Ibid, s. 372–373. 
24 Ibid, s. 371.  
25 Ibid, s. 379 
26 Craig Raine, T.S. Eliot: Image, Text and Context, Oxford: Oxford University Press 2006, e-bok, https://ebookcen-
tral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=415810, (27/2 2020), s. 136.  
27 Ibid, s. 137. 
28 Ibid, s. 134. 
29 Ibid, s. 130.  

https://doi.org/10.1080/02773945.2014.938863
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=415810
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=415810
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Liksom Raine undersöker Charles Altieri retoriska kopplingar till Eliots kritiska texter. Som en del 

av en större studie kring Eliot undersöker Altieri ett av Eliots viktiga poetiska ideal: impersonality. 

Eliot ansåg att poesin inte var en plats för poeten att uttrycka sin personlighet eller identitet, utan 

ett utrymme för en att formulera en större upplevelse än den individuella.30 Altieri kommer fram 

till att Eliot betraktade det retoriken som vägen till att uttrycka personligheten. Altieri hänvisar 

exempelvis till Eliots kritik av litteraturkritiker som utger sig för att tolka en texts mening, men 

istället formulerar de egna åsikterna om denna. Eliot hävdar att tolkningens syfte är att synliggöra 

sådant som läsaren riskerar att missa, och ska inte fungera som en möjlighet för akademikern eller 

kritikern att klä sig en självgod skrud. Sådant är fallet menar Eliot när det kommer till Coleridge 

och Goethe som formulerar åsikter ”in the guise of illuminating the meaning of a text”:  

There is instead only rhetoric, which Eliot defines as “any adornment or inflation of speech which is not done 

for a particular effect but for a general impressiveness.” Rhetoric becomes the vehicle by which personality 

extends its reach in order to build out of facts self-flattering general impressions.31 

Retoriken blir ett medel för att uttrycka, och framförallt smickra, jaget enligt Eliot. Impersonality, 

eller det opersonliga, introducerades 1919, året innan The Sacred Wood publicerades, och anknyter 

till det objektiva korrelatet på flera punkter påpekar Altieri32  Således kan det opersonliga bidra med 

förståelse av det objektiva korrelatets funktion. Till skillnad från Altieri fokuseras denna uppsats 

till att undersöka det objektiva korrelatet, som trots flera likheter till det opersonliga bör förstås 

som ett eget begrepp. Likaså grundar Altieri till stor del sina slutsatser på Eliots egen definition av 

retorik denna studie ämnar istället anlägga retoriska perspektiv för att undersöka om begreppet 

förutsätter en retorisk kommunikationsmodell.  

Objektiva korrelat  

Flera studier som undersöker begreppet försöker härleda begreppets ursprung eller varifrån Eliot 

hämtat sin inspiration. Dominic Griffiths nämner ett flertal akademiker som härlett begreppets 

ursprung till Pound, Whitman, Baudelaire, Allston, Santayana, Husserl, Nietzsche, Newman, Wal-

ter Pater, Coleridge, Russell, Bradley, Bergson, Bosanquet, Schopenhauer och Arnold.33 Själv finner 

han det troligt att Eliot till stor del inspirerades av filosofen F.H. Bradley, som Eliot skrev en av-

handling om, liksom filosofen Henri Bergson, som citerades i avhandlingen skriven under åren 

 
30 Charles Altieri, The art of Twentieth-Century American Poetry: Modernism and After, Williston: John Wiley & Sons, Incor-
porated, 2006, e-bok, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=243601# (2/4 2020), s. 58–59. 
31 Ibid, s. 61. 
32 Charles Altieri, ”Eliot's Impact on Twentieth-century Anglo-American poetry”, The Cambridge Companion to T.S. Eliot, 
David A. Moody (red.), Cambridge: Cambridge University Press 1994, e-bok, https://search-proquest-
com.ezproxy.its.uu.se/publication/2050360 (1/4 2020), s. 189–209.  
33 Dominic Griffiths, ”T.S. Eliot and Others: The (More or Less) Definitive History and Origin of the Term ‘Objec-
tive Correlative’”, English Studies, 99, 2018:4, e-artikel, https://doi.org/10.1080/0013838X.2018.1497822, (6/3 2020), 
s. 642–660.     

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=243601
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/publication/2050360
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/publication/2050360
https://doi.org/10.1080/0013838X.2018.1497822
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1913–1914.34 John J. Duffy menar exempelvis att Washington Allston formulerade en ide som 

liknar det objektiva korrelatet 90 år innan Eliot.35 Armin Paul Frank menar att Eliots begrepp har 

sina rötter i F.H. Bradleys epistemologiska modell om hur kunskap, objekt och känsla förstås som 

sammanhängande.36 Även Pasquale Di Pasquale Jr. har undersökt termens likhet med Samuel Tay-

lor Coleridges ”framework of objectivity” från år 1818. Coleridge hade tilltro till poeten, vilket 

Eliot inte hade, men de har båda formulerat resonemang om hur den subjektiva idén får större 

värde när den omsätts i ett objekt.37  Ingen av studierna undersöker om begreppet har en retorisk 

koppling vilket är utgångspunkten för denna studie. Likaså avgränsas min uppsats till Eliots defi-

nition och syftar inte till att undersöka begreppets historiska bakgrund.  

1.2 Syftesbeskrivning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka T.S. Eliots begrepp objektiva korrelat för att visa 

dess retoriska karaktär. Mot bakgrund av modernismens kritiska relation till retoriken ämnar jag 

visa att begreppet, som Eliot har formulerat det, förutsätter en retorisk kommunikationsmodell. 

För att uppnå syftet utgår uppsatsen från ett retoriskt teoretiskt ramverk för att undersöka text-, 

författare- och läsarfunktionen. Valet av att centrera uppsatsen till dessa utgångspunkter görs för 

att undersöka flera möjliga retoriska aspekter av begreppet. Utgångspunkterna är inspirerade av 

den polsk-belgiske retorikteoretikern, logikern och filosofen Chaïm Perelmans indelning; argumen-

tation, talare och auditorium.38 Dessa grupper motsvaras i litteraturen av litterär text, författare 

respektive läsare och har bland annat spelat en central i retorikern Wayne C. Booths arbete om 

retorikens roll i fiktiva verk: The Rhetoric of Fiction.39 Booth påpekar dessutom kopplingen mellan 

begreppen: ”[W]orks, authors, and readers are closely related.”40 Inte minst har dessa en tydlig 

retorisk anknytning då Aristoteles formulerade en liknande indelning i Retoriken där han påpekar 

att talet består av tre element: ”Talaren, det han talar om och den han talar inför.”41 Likaså menar 

Otto Fischer, litteraturvetare och professor i retorik, att för att förstå vilken typ av kommunikat-

ionsmodell som ligger till grund för exempelvis en text så krävs det att man undersöker meta-

komunikativa drag. Detta innebär i sin tur att man tematiserar och undersöker vilken betydelse 

 
34 Griffiths 2018, s. 657. 
35 John J. Duffy, ” T. S. Eliot's Objective Correlative: A New England Commonplace”, The New England Quarterly, 42, 
1972:1, e-artikel, https://www.jstor.org/stable/363503, (4/4 2020), s. 108–115.   
36Armin Paul Frank, “T.S. Eliot’s Objective Correlative and the Philosophy of F.H. Bradley”, The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism, 30, 1972:3, e-artikel, https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/428736, (4/4 2020), s. 311–317.  
37 Pasquale Di Pasquale Jr., “Coleridge's Framework of Objectivity and Eliot's Objective Correlative”, The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, 26, 1968:4, e-artikel, https://www.jstor.org/stable/428317, (4/4 2020),  s. 489–500. 
38 Perelman 2004, s. 9, 37. 
39 Booth 1973, s. 89.  
40 Ibid, s. 39. 
41 Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, 1:3:1 1358b, s. 75. 

https://www.jstor.org/stable/363503
https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/428736
https://www.jstor.org/stable/428317
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avsändaren, mottagaren, meddelandet, mediet och kommunikationssituationen har för helheten.42 

Således går det att beakta dessa utgångspunkter som anpassade till det litterära materialet, och sam-

tidigt centrala för retorisk analys.  

För att arbeta mot att uppfylla syftet ämnar jag därför att undersöka om dessa kommunikations-

funktioner kan förstås fungera retoriskt genom att studera Eliots begrepp utifrån Perelmans och 

Booths teorier. Således blir ett retoriskt teoretiskt ramverk ett verktyg för att undersöka materialet 

ur ett retoriskt perspektiv, och samtidigt en metod för att dra paralleller om det objektiva korrelatet 

kan förstås ha liknande funktioner som teoriernas grundläggande retoriska kommunikativa para-

metrar. Mot bakgrund av detta undersöker jag hur Eliot formulerar det objektiva korrelatets textu-

ella framställning, vad skapandet av det objektiva korrelatet kräver av författaren och till sist vilken 

publik det objektiva korrelatet riktar sig till. Eftersom min frågeställning går ut på att undersöka ett 

litteraturvetenskapligt material ur ett retoriskt perspektiv så är min förhoppning att dessa teorier 

ger djupare insikt om begreppets retoriska aspekter och framförallt placera det objektiva korrelatet 

i nytt ljus.   

1.3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  

Det finns ett omfattande fält med litteraturvetenskapliga läsarorienterade teorier som skulle kunna 

appliceras och vara användbara för materialet, exempelvis Hans Robert Jauss och Wolfgang Iser 

receptionsestetik där ”tomrum” är ett centralt begrepp. Detta innebär att läsaren själv blir med-

skapande där berättelsen lämnar utrymmen.43 Teoretiker som Stanley Fish och Michael Riffaterre 

är också betydande för det läsarorienterade fältet.44 Likaså finns det flera litteraturvetenskapliga 

teorier och studier om författarfunktionen.45 Då uppsatsen primärt är av retorisk relevans och jag 

undersöker det objektiva korrelatets retoriska funktion väljer jag att utgå ifrån Chaïm Perelmans 

auditoriebegrepp och Wayne C. Booths teori om retorikens roll i fiktionen, med betoning på showing 

och telling. Valet av just dessa teorier görs då Booth studerar litterär fiktion ur ett retoriskt perspek-

tiv, och Perelman har en uppställning som inkluderar ett retoriskt perspektiv på de utgångspunkter 

jag ämnar undersöker. Likaså finner jag det intressant att Perelman, tillsammans med Thomas O. 

Sloane; professor emeritus i retorik, formulerat det citat som presenterades i inledningen och som 

formulerar en misstro till konsten som retoriskt övertygande. Slutligen använder jag mig även av 

 
42 Otto Fischer, “Retorisk och litterär kommunikation: några historiska och teoretiska överväganden”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 34, 2005:1–2, s. 16–37. 
43 Lis Møller, ”Läsare”, Litteratur: Introduktion till teori och analys, Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller, Dan Ringaard, 
Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen & Mads Rosendahl Tomsen (red.), Lund: Studentlitteratur 2015, s. 173–184. 
44 Se exempelvis Selden, Widdowson & Brooker 2005, s. 55–59.  
45 Se exempelvis Jon Helt Haarder, ”Författare”, Litteratur: Introduktion till teori och analys, Lasse Horne Kjældgaard, Lis 
Møller, Dan Ringaard, Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen & Mads Rosendahl Tomsen (red.), Lund: Studentlittera-
tur 2015, s. 161–171, och Selden, Widdowson & Brooker 2005, s. 18–23, 39–42.  



 

9 
 

Mats Rosengrens, filosof och professor i retorik, Doxologi – en essä om kunskap, eftersom begreppet 

doxa, är centralt för analysen. Dessutom diskuterar Rosengren flera av Perelmans idéer.      

Studien är ett begreppsorienterad och jag ämnar visa det objektiva korrelatets retoriska aspekter 

genom att studera begreppet i en retorisk kontext, därav valet av retorikteoretiskt ramverk. Meto-

den för uppsatsen är närläsning, då syftet är att undersöka underliggande aspekter i begreppet och 

hur dessa förutsätter en retorisk kommunikationsmodell. Detta innebär att jag studerar vilka ”reg-

ler” och förutsättningar, mer eller mindre medvetna, som upprättas för det objektiva korrelatets 

kommunikation.46 Jon Viklund påpekar att närläsningen är nära besläktad med begreppsstudier och 

blir ett sätt att närma sig ett objekt för att närma sig en djupare mening och för att förstå vilka 

element objektet är sammansatt av 47 

Auditorium  

I Retorikens imperium presenterar Chaïm Perelman begreppet auditorium som en del av sin argumen-

tationsteori. Auditoriet är den grupp av människor som talaren förhåller sig till. Perelman gör en 

distinktion mellan två typer av auditorium; det specifika och det universella auditoriet, men anmär-

ker att det däremellan finns ”en oändlig variation av olika partikulära auditorier.” Auditoriet defi-

nieras inte nödvändigtvis av dem som är fysiskt närvarande vid ett tal, utan kan istället beskrivas 

som de som talaren vill påverka genom sin argumentation. Talarens förhållningssätt skiftar alltså 

beroende på auditorium, men kan vara avhängig det ämne som behandlas. Likaså har auditoriet 

också en avgörande ställning.48 Rosengren påpekar exempelvis i förordet till Retorikens imperium att 

argumentationens syfte kan skilja sig från talarens syfte eftersom publiken kan tolka argumenten 

annorlunda eller som riktade till ett annat auditorium än vad talaren avsett.49   

Om talaren gör anspråk på att påverka alla riktar sig argumentationen till det universella auditoriet, 

ofta gäller det vetenskaplig, filosofisk, religiös eller moralisk argumentation. Om talarens argument 

framstår som riktade till en grupp med särskilda intressen och som på något sätt är avgränsad och 

har specifika intressen så riktar sig talaren till ett specifikt auditorium.50 En skillnad mellan de olika 

auditorierna är att tal som riktas ett särskilt auditorium ämnar övertala medan tal som riktar sig till 

ett universellt ämnar övertyga. Distinktionen mellan att övertala och övertyga menar Perelman ut-

 
46 Fischer 2005, s. 18. 
47 Jon Viklund, “Retorisk kritik – en introduktion”, Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrik 
Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2016, s. 13–31, s. 28–29.  
48 Chaïm Perelman, Retorikens imperium, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2004, övers. Mats Rosengren, s. 
40–41.   
49 Rosengren 2004, s. 11. 
50 Perelman 2004, s. 41–42. 
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görs av att ett övertygande tal i princip kan accepteras av alla medlemmar i det universella audito-

riet.51 Perelman fördjupar inte denna distinktion närmare, men nämner filosofen Anteleme Édou-

ard Chaignet som menar att distinktionen utgörs av att övertalad blir man av andra och övertygad 

blir man av sig själv.52 I den äldre The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation återfinns en utförligare 

diskussion. Perelman och Olbrechts-Tyteca påpekar att distinktionen mellan begreppen är svår att 

precisera i och med att det också beror på vilket auditorium det gäller, utöver specifika och univer-

sell, men beskriver skillnaden på följande sätt:  

The distinction that we propose between persuasion and conviction expresses indirectly the connection that is 

frequently established, though in a confused way, between persuasion and action, on the one hand, and, on the 

other between conviction and intelligence.53 

Det innebär exempelvis att talaren som fokuserar på att nå ett resultat eller förändring försöker 

övertala.54 Detta utesluter inte att en talare skulle vilja nå ett resultat med ett universellt auditorium, 

men där handlar det i högre grad om en intellektuell förändring som i högre grad försöker förändra 

tänkandet. Perelman och Olbrechts-Tyteca påpekar att universella auditorium i högre grad gör an-

språk på ”tidlöshet” och det inte kräver omedelbar handling.55   

Doxa 

Det finns även olika förutsättningar för en argumentations utformning beroende på vilket audito-

rium talaren vänder sig till. En filosof som vänder sig till ett universellt auditorium måste åberopa 

en allmän mening och opinion, ”intuitionen och det självklara”, till skillnad från en talare som 

vänder sig till ett specifikt auditorium där talaren kan använda sig av en sen tidigare etablerad sam-

ling teser och metoder som godtas av medlemmarna.56 Rosengren poängterar dock att talare som 

ämnar påverka ett universellt auditorium med största sannolikhet kommer bemötas med motargu-

ment, då det inte finns några filosofiska eller vetenskapliga dogmer att ta till, utan att det snarare 

handlar om att belysa den mångfald av sanningar som finns där. Generellt innebär det också att 

talaren kan tänkas ha ett syfte med sin argumentation, men att syftet kan tolkas annorlunda av 

auditoriet.57 Rosengren påpekar att auditoriets ställning i frågan kan uppfattas som högst godtyck-

ligt, men menar att Perelman snarare vill lyfta fram att auditoriets värderingar är historiskt och 

socialt förankrade. För att övertyga krävs det att man känner till värderingar, åsikter eller sanningar 

 
51 Perelman 2004, s. 45. 
52 Ibid, s. 42. 
53 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, Notre Dame, Indiana: 
University of Notre Dame Press 2008, s. 29.  
54 Ibid, s. 27. 
55 Ibid, s. 29. 
56 Perelman 2004, s. 44. 
57 Rosengren 2004, s. 11–12. 
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som existerar inom auditoriet. Rosengren förklarar det som att talaren därför måste ta hänsyn till, 

och möjligen omforma, den doxa som är rådande inom det auditorium man ämnar påverka. Likaså 

åligger det auditoriet att ta ställning till om det är övertygande eller ej.  

Begreppet doxa, förklarar Rosengren, är de rådande ”värderingar, åsikter, sanningar […] som om-

fattas inom det sällskap, den disciplin, det samhälle eller den historiska situation man befinner sig 

i.”58 Detta pekar mot en viktig grundsten i Perelmans retoriska filosofi och innebär att kunskap, 

åsikter och uppfattningar inte är fasta eller objektiva, vilket Rosengren i sin tur beskriver som en 

typ av relativism. Perelman inbegriper alltså inte begreppet doxa explicit i sin teori. Flera av hans 

resonemang kan dock tolkas som att han likväl räknar med detta begrepp, och att begreppet är 

centralt för analysen. Rosengren formulerar en doxisk kunskapssyn, det vill säga, en förståelse av all 

kunskap som situerad i ett socialt eller historiskt sammanhang. Med andra ord så gör den inte 

anspråk på att vara evig.59 Trots detta tar människan doxan för att vara sann, eller kanske snarare 

självklar, i och med att människan utgår ifrån sin egen perception och uppfattning.60 I sin tur bygger 

detta på att människan befinner sig i ett brukssammanhang, detta sammanhang formar individen 

långt innan hon medvetet kan ”börja söka kunskap, omforma sammanhang och finna nya sätt att 

bruka orden och tingen.”61 Doxa är på så sätt också svår att få syn på eftersom den är präglad av 

det sammanhang man befinner sig i, den bygger på en situerad självklarhet och framförallt på män-

niskans verklighetsbild.62 Kunskapen kan med andra ord förstås som mänsklig. Något som Rosen-

gren även påpekar är Perelmans poäng: ”Sanningen, evidensen eller kunskapen existerar inte utan-

för eller bortom sitt mänskliga sammanhang.”63 Rosengren framhåller också mångfalden av doxa 

som existerar i olika grupper, allt ifrån ”de mest specialiserade disciplinära doxor till den mest all-

männa doxan – common sense.”64  

Rosengren undersöker också hur Perelman menar att talaren kan använda retorikens topoi för att 

identifiera doxa. Topoi definierar Perelman som de allmänna idéer och tankeplaster som man inom 

en grupp medvetet eller omedvetet uppfattar som viktiga. Rosengren utvecklar i sin tur Perelmans 

position och menar att användandet av topoi kan ha tre funktioner för ett doxologiskt syfte; som en 

metod för att finna de topoi som en doxa består av, en karta över de topoi som en doxa innehåller 

och som en förteckning över hur man inom en viss domän uttrycker och formulerar sig.65 

 
58 Rosengren 2004, s. 13. 
59 Mats Rosengren, Doxologi – en essä om kunskap, Åstorp: Rhetor 2002, s. 68.  
60 Ibid. s. 15 
61 Ibid, s. 23. 
62 Ibid, s. 75. 
63 Ibid, s. 27. 
64 Ibid, s. 75. 
65 Ibid, s. 86–87. 
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Showing och telling   

I The Rhetoric of Fiction undersöker Wayne Booth skönlitterär fiktion ur ett retoriskt perspektiv.66 En 

viktig utgångspunkt för Booth är uppgörelsen med modernistiska ideal. Han undersöker hur dessa 

präglat synen och effekten på författaren, texten och läsaren och argumenterar för retorikens plats 

i fiktionen.67 Två av Booths centrala begrepp är showing och telling. Telling betecknar berättande där 

författaren, eller en berättare, framträder genom att uttala värderingar eller kommentarer som i sin 

tur påverkar läsaren. Berättande som använder sig av showing gör anspråk på att utplåna en auktoritär 

röst och ämnar istället representera den fiktiva världen på ett objektivt och opersonligt sätt.68 Sofi 

Qvarnström förklarar att telling har två uppgifter: att kommentera och värdera, samt styra läsarens 

sympatier. Qvarnström nämner ett flertal exempel på hur telling kan ta sig form i fiktiva berättelser: 

det kan innebära att ge läsaren information, beskrivningar och sammanfattningar, kommentarer 

som värderar karaktärer eller förstärka betydelser av vissa händelser.69 När showing används menar 

Qvarnström att läsaren i högre grad måste tolka och värdera det som framställs.70         

Även dessa begrepp har en koppling till modernismen då det ansågs föredömligt att skapa konst 

som visade exempelvis karaktärsdrag, istället för att nämna dessa explicit. Modernister betraktade 

verk som framställdes med hjälp av telling som retorik, och de som använde sig av showing betrakta-

des som konst.71 Detta upprättade en polemik mellan olika typer av berättande. Showing dominerade 

1900-talets romankonst och telling nedvärderades.72       

1.4 Material och struktur 

Uppsatsens primära material är essän ”Hamlet and His Problems” (1920), där begreppet objektiva 

korrelat introducerades för första gången. Essän är med sina nio sidor av kortare karaktär och 

inleder med en kritik av William Shakespeares pjäs Hamlet. Detta leder så småningom fram till 

Eliots kända formulering av begreppet. Det utrymme som begreppet ges  i essän är dock ringa, och 

stundtals kan det uppfattas som om essäns primära tes är att framföra varför Hamlet är en miss-

lyckad pjäs, snarare än att utveckla en teoretisk utgångspunkt för begreppet. Då essän behandlar 

en av världslitteraturens mest upphöjda pjäser kan Eliots kritik uppfattas som radikal, något Eliot 

själv också anmärkt i efterhand.73 Men då Eliot inte har valt att utarbeta begreppet står essän kvar 

 
66 Booth 1973, “Preface”.  
67 Ibid, s. 38–39.  
68 Ibid, s. 8.  
69 Sofi Qvarnström, “Fiktion som retorik”, Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens 
& Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2016, s. 147–160.    
70 Ibid, s. 152. 
71 Booth 1973, s. 8.  
72 Ibid, s. 27. 
73 Eliot, ”Att kritisera kritikern”, 2002, s. 115. Olsson & Algulin 1994, s. 180, 184. 
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som förklaring och ligger till grund för förståelsen av det objektiva korrelatet. Med anledning av 

detta kommer andra essäer författade av Eliot konsulteras vid behov, och görs då med syftet att 

fördjupa förståelsen av det objektiva korrelatet. Detta anges löpande i texten, liksom i noterna. Jag 

har valt avgränsa mig till material som är skrivet nära i tid till det objektiva korrelatets introduktion 

och använder därför essäer skrivna mellan åren 1919–1921. Poängteras bör också att jag i uppsatsen 

diskuterar det objektiva korrelatet som ett litterärt begrepp. I essän utgår Eliot från dramatiska 

exempel, men diskuterar det i former av ”konst” vilket får antas inkludera fler uttryck än dramatik. 

Likaså benämner en övervägande del av nämnda studier det objektiva korrelatet som ett poetiskt 

begrepp. 

2. Analys  

2.1 Dikt 

I avsnittet som följer undersöks förutsättningarna för det objektiva korrelatet på textuell nivå. Med 

andra ord vilka formella aspekter som krävs för att framställa det i form av, exempelvis, en dikt. 

Inledningsvis undersöker jag hur Eliot formulerat begreppet och vilka premisser som upprättar för 

dess framställning i text. Därefter undersöks hur premisserna kan förstås utifrån Booths begrepp 

telling och showing.  

Krav på konsten  

Kritiken som T.S. Eliot framför gentemot Hamlet innefattar pjäsens instabila utförande och idéin-

nehåll.74 Problematiken härleder Eliot till att det vid upprepade tillfällen finns stoff som inte går att 

lokalisera: ”Hamlet […] is full of some stuff that the writer could not drag to light, contemplate or 

manipulate in to art. And when we search for this feeling, we find it, as in the sonnets, very difficult 

to localize.”75 Ett exempel på detta, som Eliot ger i essän, är Gertrudes (Hamlets mor) skuld. Eliot 

påpekar att Hamlets känslor gentemot sin mors ”brott”, det vill säga att hon inte sörjer sin nyss 

avlidne make och istället gifter sig med hans bror, är oförklarliga. Eliot påpekar att om Gertrudes 

felande hade framgått tydligare hade det gett en helt ny, känslomässig, innebörd för Hamlet. Istället 

får Gertrude en obetydlig roll vilket enligt Eliot som omöjligen kan stämma överens med de känslor 

som väcks i Hamlet.76 Hamlet brister således i att det finns antydningar till vissa känslor som inte 

går att peka på i texten, men framförallt har det inte utförts i form av konst; det saknas ett objektivt 

korrelat. Det är utifrån denna kritik som Eliot formulerar definitionen av objektiva korrelatet: 

The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an “objective correlative”; in other words, 

a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that 

 
74 T.S. Eliot, ”Hamlet and His Problems”, The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, London: Methuen 1969, s. 99.  
75 Ibid, s. 100. 
76 Ibid, s. 99, 101. 
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when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately 

evoked.77 

Det objektiva korrelatet kan alltså förstås som ett verktyg, ideal för och förklaring till hur känslor 

ska uttryckas i form av konst. Om vi betraktar det objektiva korrelatet som ideal kan vi förstå det 

som att känslor är en betydelsefull del av konst, men det ställs höga krav på hur dessa ska förmedlas. 

En litterär framställning av känslor kan ske på olika sätt. En karaktär eller berättare kan uttrycka 

vad denne känner explicit genom att formulera i text och explicit uttrycka och förklara Gertrudes 

handlingar som en anledning till Hamlets agerande. Det kan också ske implicit genom att låta Ger-

trude utföra vissa handlingar som i sin tur resulterar i att läsaren tolkar eller uppfattar det som att 

hon är skyldig och ansvarar för att Hamlets agerande. Det är snarare det senare Eliot efterfrågar i 

Hamlet, och det är också det utförandet som krävs för att skapa ett objektivt korrelat, vilket i sin 

tur Eliot ser som ett kriterium för äkta konst. Eliots ordval, ”The only way”, att det objektiva 

korrelatet är inte det mest föredömliga eller effektiva; det är det enda sättet att förmedla känslor 

konstfullt. Av detta skäl uppfattas frammanandet av känslor som ett viktigt konstnärligt ideal, men 

utförandet är avgörande för att det ska betraktas som konst.  

Showing och telling 

Eliot menar att känslan ska kunna lokaliseras och framställas i form av objekt, en situation eller en 

händelsekedja, och att detta i sin tur ska resultera i att känslan framkallas hos läsaren. Med andra 

ord handlar det inte om att uttala känslan i klartext, utan författaren förlitar sig på att budskapet 

ska framgå implicit. Det objektiva korrelatets framställning kan alltså förstås likna Booths begrepp 

showing, då objekten ska framträda i sin egen rätt utan att de exempelvis tillskrivs egenskaper eller 

uttalar den specifika känslan. Att showing och det objektiva korrelatet delar egenskaper är inte särskilt 

oväntat då Booth anmärker att opersonligt, dramatiserat berättande utan vägledande och värde-

rande kommenterar ansågs som ett viktigt modernistisk ideal och dominerade litteraturen under 

1900-talet.78 I sin tur hängde detta ihop med nedvärderandet av berättande som tydligare beskrev 

och värderade karaktärer och skeenden, vilket Booth kallar telling. Showing och telling ansågs som två 

typer av motpoler där den tidigare ansågs innebära konstfullt skapande, medan litteratur som an-

vände sig av telling ansågs retorisk i negativ bemärkelse.79 Eliots exakta inställning till dessa olika 

typer av berättande framgår inte explicit i essän, men onekligen framgår hans övertygelse om att 

ett objekt, en situation eller en händelsekedja är det enda sättet att förmedla känslor konstfullt. Vid 

första anblick kan det objektiva korrelatet på en textuell nivå identifieras som showing, vilket enligt 

 
77 Eliot, ”Hamlet and His Problems”, 1969, s. 100.  
78 Booth 1973, s. 27. 
79 Ibid, s. 8, 27.  
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modernisterna skulle innebära att framställningen är ”fri från retorik.” Men i och med att Booth 

påpekar att telling inte bör reduceras till en typ av framställningssätt finns det fler funktioner att 

undersöka:  

To treat [telling] as a single device is to ignore important differences between commentary that is merely orna-

mental, commentary that serves a rhetorical purpose but it not part of the dramatic structure, and commentary 

that is integral to the dramatic structure.80 

Telling innefattar med andra ord betydligt mycket mer än vad den traditionella modernisten skulle 

räknat in i begreppet. Exempelvis kan sammansättningen av en händelsekedja eller betonandet av 

en viss händelse kunna förstås som telling. Således utesluter telling inte att exempelvis ett objektivt 

korrelat som framställs genom en händelsekedja skulle kunna betraktas som retoriskt disponerat 

eller integrerat i textens struktur. Likaså kan distinktionen mellan telling och showing avgöras genom 

enstaka ordval. Scholes använder sig inte av Booths begrepp men diskuterar en dikt som kan förstås 

som ett exempel på när ordvalet avgör diktens helhet. Scholes utgår från Ezra Pounds dikt ”In a 

Station of the Metro”, vilket Scholes påpekar kan förstås som ett objektivt korrelat. Dikten består 

av två verser och kombinerar två bilder: “The apparition of these faces in the crowd:/ Petals on a 

wet, black bough.”81 Vad som är anmärkningsvärt är att Pound använder sig av ordet ”apparition”, 

vilket flera kritiker menar tillskriver ytterligare en dimension till dikten, och Scholes menar i sin tur 

att ”And if the word ‘apparition’ is not rhetoric, I do not know what is.”82 Det naturligare valet 

hade varit ”appearance”, eftersom ”apparition” kan antyda att dikten bär på ett religiöst motiv. 

Scholes menar att det är valet av ordet som gör det mesta för dikten, istället för att bilderna i dikten 

tillsammans frammanar en viss känsla. Istället styr ordet ”apparition” förståelsen och läsarens re-

aktion. Med andra ord, det idealiska objektiva korrelatet skulle frammana en känsla av gudomlighet 

(eller ett annat religiöst motiv), men utan att använda ett ord som har en etablerad koppling till 

detta, så som ”apparition.” Dikten går därför att förstå som showing, men även telling då situationen 

som Pound återger genom två bilder också värderas och kommenteras genom ordvalet ”apparit-

ion.” Detta kan förstås som att författaren med stor precision måste välja ord för att det inte ska 

kunna förstås som retoriska i den mening att de uttalat styr läsarens sympatier och förståelse.  

Enligt Qvarnström handlar telling om att styra läsarens sympatier, medan showing i högre grad hand-

lar om att låta något framträda i sin egen rätt.83 Showing kan alltså förstås som att läsaren får friare 

tyglar att tolka, men både Qvarnström och Booth påpekar att det finns andra faktorer som styr 

läsarens inställning till verket. Exempelvis innebär showing att man i högre grad identifierar sig med 

 
80 Booth 1973, s. 155. 
81 Scholes 2006, s. 107.  
82 Ibid, s. 114.   
83 Qvarnström 2016, s. 152. 
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centrala karaktärer och att den litterära verkligheten förs närmare den som läser. Booth formulerar 

sig på följande sätt om detta: ”Whether we call this effect identification or not, it is certainly the 

closest that literature can come to making us feel events as if they were happening to ourselves.”84 

Vad som är intressant är att författaren till det objektiva korrelatet i hög grad vill kontrollera läsa-

rens reaktion, vilket kan förstås som telling, men utan att framträda som styrande i texten. Samtidigt 

bygger det objektiva korrelatet på att läsaren ska uppleva något som anknyts till det som läses, den 

känslomässiga effekten av det skrivna ordet, vilket i sin tur kan förstås som det Booth beskriver: 

att litteraturen beskriver något som får läsaren att uppleva det. Detta indikerar att det objektiva 

korrelatet bär på båda funktionerna då det liknar showing på ett textuellt uttrycksplan, och telling i 

den mening att författaren ämnar styra läsarens reaktion, vilket får formen av en slags implicit telling. 

Huruvida telling är en essentiell del av det objektiva korrelatet går inte att bestämma säkert utifrån 

Eliots formulering, detta blir något att avgöra utifrån olika framställningar. Scholes exempel och 

Booths resonemang visar dock att även enstaka ordval kan fungera retoriskt eller vara integrerat i 

textens struktur. Booth skriver följande om relationen mellan begreppen:  ”Everything [the author] 

shows will serve to tell: the line between showing and telling is always to some degree an arbitrary 

one.”85 Distinktionen mellan vad som är showing och telling visar sig, som Booth nämner, vara svår 

att göra, men framförallt framgår det att begreppen inte nödvändigtvis utesluter varandra: ett ob-

jektivt korrelat kan ha funktionen av showing och telling samtidigt. Detta kan förstås som en effektiv 

metod i och med att det skapas en motsättning i form av en lågmäld, implicit framställning och 

som ska resultera i en stark reaktion. Begreppet som har ett tydligt ändamål; att framkalla känslor, 

etableras således genom en formaliserad framställning. Slutligen det beaktas svårt, om inte omöjligt, 

att exkludera retorik från det objektiva korrelatet.  

2.2 Författare  

Närmast undersöker jag vilka krav Eliot ställer på författaren i essän, därmed blir utgångspunkten 

för detta är att undersöka kritiken gentemot William Shakespeare. För att fördjupa förståelsen av 

författarens tillvägagångssätt att skapa objektiva korrelat inkluderas ytterligare ett begrepp som in-

troducerades året innan det objektiva korrelatet: det opersonliga. Begreppen studeras för att under-

söka om det finns en koppling mellan dessa. Detta blir i sin tur vägen till att precisera vad innebör-

den av ”förmedlandet av känslor” innebär, och såldes också det objektiva korrelatets syfte. Avslut-

ningsvis relateras detta till hur doxa kan förstås som kopplat till författarens uppgift, liksom en 

förutsättning för det objektiva korrelatet.     

 
84 Booth 1973, s. 277. 
85 Ibid, s. 20. 
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William Shakespeare  

Eliot menar att Shakespeare till stor del baserat Hamlet på pjäsen på dramatikern Thomas Kyds 

tidigare pjäs The Spanish Tradgedy (1592) då pjäserna bygger på liknande händelser och fraser.86 Vad 

Eliot vill framföra är att flera av ändringarna är mindre lyckade, exempelvis menar han att Sha-

kespeares Hamlet hämnas omotiverat och vid fel tillfälle. Dessutom får Hamlets galenskap funkt-

ionen av att skapa oro, till skillnad från Kyds pjäs där huvudkaraktären låtsas vara galen för att inte 

framstå som ett hot. Till skillnad från Kyd, vars pjäs kan beskrivas som ett drama om framförallt 

hämnd, menar Eliot att Shakespeares Hamlet är en pjäs som kretsar kring det svek Gertrude begått, 

och Hamlets agerande utifrån detta. Enligt Eliot går Shakespeares nya motiv inte går ihop med 

”the intractable material of the old play” och han ger därför pjäsen följande omdöme: ”So far from 

being Shakespeare’s masterpiece, the play is most certainly an artistic failure.”87 Anledningen till att 

Eliot bedömer det som ett artistisk misslyckande beror framförallt på att Shakespeare inte lyckats 

omsätta motiv och känslor på ett konstfullt sätt. Exempelvis menar Eliot att Hamlets känsla gente-

mot sin mors svek inte kan lokaliseras någonstans i Hamlet, så som i tonaliteten, händelserna eller i 

några citat.88 Det saknas med andra ord ett objektivt korrelat och Shakespeare har misslyckats upp-

fylla sin konstnärliga uppgift. Trots detta har pjäsen nått omåttlig popularitet, Shakespeare har med 

andra ord lyckats övertyga en större publik, men enligt Eliot av fel anledningar.89 Shakespeare kan 

alltså förstås som en aktör som misslyckats med att framföra sin ”argumentation”, och följaktligen 

får vi första det som att det också ligger ett ansvar på författaren att frammana känslan.  Vad som 

är intressant är att Eliot också antyder en kritik gentemot publikens värdering av pjäsen (detta 

återkommer i avsnittet om läsarna) vilket i sin tur kan förstås som att Eliot värdesätter metoden 

som författaren använder för att övertyga läsaren.  

En introduktion till det opersonliga  

Det opersonliga är ett begrepp som Eliot introducerade 1919 i essän ”Tradition and Individual 

Talent”, även denna inkluderas i essäsamlingen The Sacred Wood. I essän argumenterar Eliot för 

vikten att konstnären ser sig själv i relation till tidigare konstnärer: ”No poet, no artist of any art, 

has his complete meaning alone.”90 Eliot menar att om en konstnär ska utvecklas och skapa äkta 

konst krävs det att konstnären är medveten om sina föregångare. För att bli medveten krävs det att 

konstnären ger upp sin individualitet och personlighet: ”The progress of an artist is a continual 

self-sacrifise, a continual extinction of personality.” Avståndstagandet till personligheten kommer 

 
86 Eliot, “Hamlet and His Problems”, 1969, s. 97. 
87 Ibid, s. 98. 
88 Ibid, s. 100. 
89 Ibid, s. 99. 
90 Eliot, ”Tradition and Individual Talent”, 1969, s. 49. 
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göra konstnären medveten om sin tradition, det förflutna och inte minst de stora skaparna. Detta 

ska i sin tur föra konsten närmare vetenskap och objektivitet.91 Robert S. Lehman, professor i 

engelska, påpekar att det hänger ihop med konstnärens önskan om att poesin ska överleva: ”[T]he 

modern poet hope to gain a purchase on his ancestors’ ’immortality.’”92 Vid sidan av att ha en god 

förståelse av den litterära traditionen menar Eliot att författaren ska betrakta sig själv som ett me-

dium. I och med att författaren ska avlägga sin personlighet blir dessa intryck och känslor större än 

författaren själv. Författaren ska inte använda dikten som ett utrymme för att uttrycka personliga 

känslor och åsikter utan ska fungera som en slags observatör för att samla på sig intryck och käns-

lor, för att därefter kanalisera dessa i dikt. 

The poet’s mind is in fact a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images, which 

remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present together.93 

Den form Eliot beskriver kan förstås som ett objektivt korrelat och det opersonliga som tillväga-

gångssättet för att framställa formen. Kopplingen mellan det objektiva korrelatet och det operson-

liga påpekar Altieri då han menar att Eliot ville motverka vad han kallade för ”dissociation of sen-

sibility” genom det opersonliga idealet, och att detta i praktiken skulle ske genom att ”treating art 

works as objective correlatives rather than as personal expressions or rhetorical performances.”94 

”Dissociation of sensiblity” är ännu ett av Eliots kända koncept och kan kortfattat beskrivas som 

särskiljandet mellan intellekt och känsla. Eliot menar att de metafysiska 1600-talspoeterna förenade 

intellektet med känslan, och att de framförallt hade en tydlig uppfattning och närhet till sitt tän-

kande.95 Tiden som följer efter denna präglas, enligt Eliot av ”dissociation of sensibility” och anty-

der att den moderna människan inte kunde greppa sin verklighet eller historiska kontext; kvar är 

en rotlös och splittrad individ. I relation till detta kan poeten förstås som den som ska göra mening 

av vår tradition och nutid, Lehman beskriver exempelvis poetens funktion som följande: ”The 

mind of the poet is essentially a synthetic mind, a mind that orders the world rather than letting it 

remain.”96 Det går alltså att betrakta det opersonliga som ett ideal författaren bör följa för att skapa 

objektiva korrelat, men samtidigt distanserar och neutraliserar det författaren. Går det då fortfa-

rande att beakta det objektiva korrelatet som retoriskt kommunikativt? Jag vill mena att det finns 

 
91 Eliot, ”Tradition and Individual Talent”, 1969, s. 52–53. 
92 Robert S. Lehman, Impossible Modernism: T.S. Eliot, Walter Benjamin, And the Critique of Historical Reason, Stanford, Cal-
ifornia: Stanford University Press 2016, s. 40.  
93 Eliot, ”Tradition and Individual Talent”, 1969, s. 55. 
94 Altieri 1994, s. 192.  
95 Encyklopædia Britannica ,“Dissociation of sensibility”, 10/9 2010 https://www.britannica.com/art/dissociation-of-
sensibility, (17/5 2020). För vidare läsning om begreppet se exempelvis: Timothy Materer, ”T.S. Eliot’s Critical Pro-
gram”, The Cambridge Companion to T.S. Eliot, David A. Moody (red.), Cambridge: Cambridge University Press 1994, e-
bok, https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/publication/2050360 (17/5 2020), s. 48–59. 
96 Lehman 2016, s. 43. 

https://www.britannica.com/art/dissociation-of-sensibility
https://www.britannica.com/art/dissociation-of-sensibility
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/publication/2050360
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fler faktorer som spelar in då författarens uppgift är att komma närmare traditionen, men också att 

observera sin omgivning. Det opersonliga skulle kunna förstås ha ett ytterligare ett syfte: att kon-

struera en gemensam känsla och erfarenhet, och på den vägen också motverka ”the dissociation of 

sensibility.”  

Doxa som förutsättning för det objektiva korrelatet  

Enligt Eliot ska personligheten ersättas med en kunskap kring historia och tradition vilket blir ett 

tillvägagångssätt för lära av de stora skaparna. Åsidosättandet av personligheten har dock fler funkt-

ioner än så då de egna känslorna och åsikterna ska ersättas med observerandet av ”feelings, phrases, 

images.” Lehman beskriver utbytet som följande: ”By sacrificing, by surrending [the personality], 

the modern poet exchanges particular for universal.”97 Det handlar alltså om att finna något som 

existerar utanför det subjektiva, något som fler identifierar sig med och håller gemensamt.   

I relation till att det objektiva korrelatet ska frammana en gemensam känsla och omedelbar senso-

risk upplevelse krävs det att författaren är uppmärksam på hur kollektiva betydelser, känslor och 

erfarenheter konstrueras i verkligheten. Det är författarens uppgift att sammanföra känsla och ob-

jekt, vilket i sin tur förutsätter att det existerar en etablerad relation mellan objekt och känsla för 

att den ska vara igenkännbar för läsaren vilket kan förstås vara en förutsättning av det omedelbara 

frammanandet av känslan. Därmed kan det förstås som om att författaren måste ta hänsyn till, och 

framförallt, förstå, de rådande värderingar, åsikter och sanningar som omfattas inom exempelvis 

den historiska situation man befinner sig i, det som kallas för doxa.98 Det lyckade objektiva korre-

latet förutsätter därför författarens förståelse av hur betydelsemönster, för exempelvis känslor, 

skapas socialt och kulturellt. Med andra ord blir doxa också avgörande för det objektiva korrelatets 

funktion, och författarens uppgift blir att observera sin verklighet, för att därefter formulera detta 

litterärt och därmed synliggöra det för läsaren. Detta är också tätt sammanknutet med publiken, 

eftersom doxa betraktas som en typ av mänsklig kunskap, som inte existerar bortom människan.99  

Rosengren återger hur Perelman menar att talaren kan använda retorikens topoi, allmänna idéer och 

tankeplatser som man inom en grupp uppfattar som viktiga, för att identifiera doxa. I sin tur ut-

vecklar Rosengren hur användandet av topoi kan fungera som ett verktyg med ett doxologiskt 

syfte.100 Dels som en metod för att finna de specifika platser eller idéer som en doxa innefattar, som 

en karta över vilka olika typer av tankeplatser som omfattas och till sist som en förteckning över 

 
97 Lehman 2016, s. 40. 
98 Rosengren 2004, s. 13. 
99 Rosengren 2002, s. 27.  
100 Ibid, s. 86. 
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hur man inom en viss grupp uttrycker sig.101 Flera av dessa funktioner kan förstås som centrala för 

skapandet av det objektiva korrelatet. En topisk metod blir en förutsättning för det objektiva kor-

relatet för att först och främst finna stoff i form av de etablerade betydelser som finns inom fältet. 

En karta över vilka typer av kollektiva referenspunkter blir också betydelsefull då det ger en över-

blick till den precision det objektiva korrelatet kräver. Det finns givetvis risk för snarlika betydelser 

och värden som angränsar till varandra. Till sist kan en förteckning över de uttryck som är centrala 

inom en viss grupp bli viktig för själva utformandet av det objektiva korrelatet. De uttryck och 

formuleringar som är centrala inom ett fält kan bli en nyckel till vilka objekt, händelser eller situat-

ioner som ska bli det objektiva uttrycket för känslan. Rosengren påpekar att som doxologisk metod 

anger detta bara hur man ska gå till väga för att finna topoi, därefter blir författarens uppgift att 

förstå hur dessa är relaterade till varandra, vilka som är ofrånkomliga och vilka som är sekundära: 

”Problemet med topiken som metod är att den inte ger några direkta tips om hur man skall fråga 

för att få de svar man vill ha.”102 Hos Eliot blir detta hur avläggandet av personligheten.      

Varför ska då författaren göra detta? Jag vill mena att det objektiva korrelatet i första hand inte 

handlar om att förändra en doxa, desto mer belysa doxa. Rosengren påpekar exempelvis att doxa är, 

för de som inbegrips i fältet där den råder, svår att synliggöra.103 I ”The Metaphysical Poets” (1921) 

hävdar Eliot att människans upplevelse av omvärlden är ”chaotic, irregular, fragmentary”, till skill-

nad från författaren vars medvetandet ska vara ”[…] perfectly equipped for its work, it is constantly 

amalgamating disparate experience.”104 Författarens avståndstagande från personligheten blir på så 

sätt att närma sig ett större sammanhanget och uppgiften blir att belysa den verklighet läsaren be-

finner sig i och vilka konventioner det innebär för människan. Likaså uttrycker Eliot i ”Hamlet and 

his problems” ett liknande resonemang: ”[T]he ordinary person puts these feelings to sleep, or 

trims down his feeling to fit the business world; the artist keeps it alive by his ability to intensify 

the world to his emotions.”105 Författarens uppgift blir alltså, förutom att komma närmare tradit-

ionen, att observera och förstå rådande doxa, också att synliggöra denna. Rosengren påpekar att 

uppfattningen om doxa och att dess ständiga föränderlighet kan betraktas som en slags retorisk 

filosofi, men att retoriken kan fungera som ett verktyg vi kan bruka för att förstå dessa förändringar, 

logiken som ligger bakom och samspelet dem emellan.106 Följaktligen får vi betrakta det opersonliga 

som ett avgörande, retoriskt tillvägagångssätt för att skapa objektiva korrelatet. Till sist vill jag även 

 
101 Rosengren 2002, s. 87. 
102 Ibid, s. 87–88.   
103 Ibid, s. 71, 75. 
104 Lehman 2016, s. 43–44.  
105 Eliot, ”Hamlet and His Problems”, 1969, s. 102.  
106 Rosengren 2004, s. 15. 
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påpeka att kollektiva känsla som krävs för att begreppet ska förstås som giltigt konstrueras också 

delvis av människan och förutsätts vara igenkännbart hos denne. Detta för oss vidare till läsaren, 

som här också visat sig vara en viktig förutsättning för det objektiva korrelatet då författaren måste 

vända sig till betydelser som är etablerade i människan, doxa, för att kunna formulera ett objektivt 

korrelat. I sin tur blir det onekligen intressant att mot denna bakgrund studera Eliots publikfilosofi.  

2.3 Läsare 

Slutligen behandlas begreppet utifrån vilka läsare som det objektiva korrelatet vänder sig till. Inled-

ningsvis introduceras Eliots syn på masspubliken, för att därefter relatera dessa till värderingarna 

Eliot formulerar i ”Hamlet and His Problems.” Därefter undersöker jag hur Eliots syn på mass-

publiken och formuleringen av det objektiva korrelatet går att förstå utifrån auditoriebegreppet. 

Till sist undersöks Perelmans syn på konsten som filosofiskt retoriskt ointressant.     

Den stora massan   

Eliots idéer om konst och kultur betraktas många gånger som elitistiska då han misstrodde en större 

publik, liksom hans tydliga värderingar om vad som kunde betraktas som äkta konst.107 I essän 

”Modern Tendencies in Poetry” (1920) skriver exempelvis Eliot om sin syn på publiken: 

You produce half a dozen, at most, of respectable poets in a generation; you produce twenty or thirty people 

who are capable of discovering that these poets are good; a hundred people who can see that they are good 

when somebody else points it out; a thousand who will admire out of respect for others’ opinion; and the rest 

who will, eventually, believe what they are told.108  

Eliot menar att om en större publik skulle lockas till låt oss säga, en diktsamling, så kan de inte 

avgöra varför det de uppskattar är bra. Om en publik mot förmodan skulle lockas av något som 

enligt Eliot är av kvalitet så förlitar sig den yttersta cirkeln, de tusen personerna, den stora massan, 

på vad tidigare konsumenter har sagt om litteraturen – istället för att bilda sin egen uppfattning om 

eller förståelse av varför något är bra eller dåligt. Eliot nedvärderar den större publiken och misstror 

deras förmåga att uppskatta eller avgöra om något har kvalitet. Om konst konsumeras av en större 

publik beror det inte på publikens förståelse av konstens värde och kvalité, utan har spridits via 

allmän opinion.  

 
107 John Carey, ”De intellektuella och massorna”, Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), 
Lund: Studentlitteratur 2012, s. 157–181. Eliot är ett återkommande namn i John Careys sammanställning The Intellectu-
als and the Masses (1992) om kulturelitens förakt för den stora massans smak och levnadsvanor. Carey återger bland 
annat för Eliots, med många andras, förakt gentemot dagspressen då dess effekt på läsaren var att ”bekräfta deras 
existens som en foglig, fördomsfull och tanklös massa.” Se exempelvis s. 161, 164. 169. 
Altieri 2006, s. 59. Jansson 1991, s. 164. Lehman 2016, s. 44. 
108 Anthony Cuda & Ronald Schuchard (red.), The Complete Prose of T. S. Eliot: The Critical Edition: The Perfect Critic, 1919–
1926, Baltimore: John Hopkins University Press 2014, s. 272.  
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I sin tur kan resonemang som detta förklara den misstänksamhet flera modernister bar på gentemot 

publiken, och framförallt masspubliken, vilket i sin tur också kan förstås som en anledning till 

modernismens författarideal. Booth förklarar att ett viktigt ideal för konstnären var att man inte 

skapade med publiken i åtanke, eftersom det i längden skulle innebära att man anpassade konsten 

efter en okunnig publik.109 Anpassningen till publiken kan alltså förstås som en av anledningarna 

till att man kategoriserade en viss typ av konst som retorisk. Retorik fungerande som ett verktyg, 

enligt modernisterna, att förenkla och popularisera konst, liksom tjäna pengar på. Vad modernister 

betraktade som äkta konst ansågs med andra ord vara för komplicerat för allmänheten att förstå. 

Denna publiksyn skulle kunna förstås som ett sätt att skydda sin konst från att kallas för retorisk 

om den skulle nå en större publik, annars skulle exempelvis Eliots produktion kunna betraktas som 

retorisk i och med den popularitet och publikframgång han nått. I och med den publiksyn som 

förmedlas blir det dock som ett försvar gentemot detta där konstnären enbart ska fokusera på vad 

denne kan göra för att framställa konst, men mottagandet kan konstnären inte styra över då den 

publik som ”räknas” inte överstiger den stora massan till antalet. 

”The ’Mona Lisa’ of literature”  

Publikens mottagande och spridningen av konst tas även upp i ”Hamlet and His Problems.” Eliot 

menar att den popularitet och uppskattning Hamlet uppnått har skett av fel anledningar, och istället 

snarare bör betraktas som överskattad: ”And probably more people have thought Hamlet a work 

of art because they found it interesting, than have found it interesting because it is a work of art. It 

is the ’Mona Lisa’ of literature.”110 Formuleringen är något snårig och vilka Eliot exakt syftar på 

med ”people” framgår inte. Eliot verkar dock anta att det är fler som betraktat verket som ett 

konstverk för att det är intressant och menar att konst inte kan avgöras av intresse. Men i någon 

mening skulle ett intresse för ett konstverk som bestäms på grund av något är ”a work of art” också 

betraktas som negativt. Betraktar man något som intressant för att det är ett konstverk, är det på 

grund av att någon avgjort att det är ett konstverk, eller är det den allmänna opinionen som gjort 

det? Det är istället jämförelsen med Leonardo DaVincis Mona Lisa som är mest talande för Eliots 

idé om publikens mottagande och värdering av konst. I samklang med Eliots förakt gentemot po-

pularitet som uppnåtts av fel anledningar får vi anta att jämförelsen inte är en smickrande sådan 

utan förstå det som att både Hamlet och Mona Lisa är populära konstverk som lockat en stor publik, 

och vars status bestämts av mängden människor, snarare än konstverket i sig. 

 
109 Booth 1973, s. 89–90. 
110 Eliot, “Hamlet and His Problems”, 1969, s. 99. 
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Eliots värderingar antyder att en större publik inte är kapabel till att avgöra eller förstå äkta konst. 

Detta är även något som Scholes påpekar då han menar att Eliot är retorisk, men han syftar till att 

påverka en elitpublik och vänder sig således inte till en större publik utan sysslar med ”private 

persuasion.”111 Men trots att Eliot är kritisk gentemot konst (det vill säga, ”retorisk konst”) som 

görs tillgänglig och anpassas till en större obildad publik blir införandet av det objektiva korrelatet, 

åtminstone i Hamlets fall, en del av det han själv kritiserar. Vad som är intressant i fallet Hamlet är 

att Eliot kritiserar den för att utförandet inte är konstfullt vilket han anknyter till att känslorna inte 

går att lokalisera på specifika ställen. I längden innebär införandet av det objektiva korrelatet, åt-

minstone i Hamlets fall, att göra den tillgängligare. Det förefaller som att tillförandet av det objek-

tiva korrelatet förtydligar den känsla som författaren ämnar framföra. För att se om det finns fler 

indikationer på att en större publik inbegrips, undersöker jag vidare det objektiva korrelatet utifrån 

Perelmans auditoriebegrepp.    

Den känslofyllda konsten eller konstfulla känslan? 

Baserat på Eliots ideal om äkta konst, åsikten om Hamlets överskattade status tillsammans med hans 

resonemang om hur konst sprids och värderas av publik kan vi förstå det som att han riktar sig till 

en begränsad skara individer med särskilda intressen för konst, exempelvis de ”twenty or thirty 

people who are capable of discovering that these poets are good; a hundred people who can see 

that they are good when somebody else points it out”  som nämndes tidigare.112 Således skulle Eliots 

publik kunna betraktas som ett specifikt auditorium, det vill säga att han med sin argumentation 

vänder sig till en grupp som på något sätt är avgränsad och har särskilda intressen.113 Det skulle 

kunna förstås som om det objektiva korrelatet är riktat till ett specifikt auditorium som är intresse-

rade av ”äkta konst.” Å andra sidan kan det betraktas som universellt i den mening att vi som 

människor känner känslor vilket får betraktas som gemensamt. Detta blir en fråga om vad som är 

det mest centrala i begreppet, något som blir viktigt när det gäller att förstå vad det objektiva kor-

relatet ämnar framföra. I sin tur blir detta viktigt för att därefter kunna undersöka närmare vilket 

auditorium det objektiva korrelatet vänder sig till.  

Ett objektivt korrelat är onekligen ett verktyg för att framställa äkta konst, men förutsättningen för 

att resultatet ska betraktas som konst är att känslan införlivas i läsaren. Därmed får frammanandet 

av känslan betraktas som högst centralt för begreppet. Rent teoretiskt bygger det objektiva korre-

latets funktion på att framkalla en känsla genom ett objekt: detta kräver en författare som har vet-

skap om hur känslor konstrueras socialt och kulturellt liksom hur de framkallas, och till sist även 

 
111 Scholes 2006, s. 105–106.  
112 Cuda & Schuchard 2014, s. 272.  
113 Perelman 2004, s. 41–42. 
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en läsande publik. Med andra ord så det inte i första hand publikens värdering av konst som för-

fattaren bör ha i åtanke när han eller hon skapar ett objektivt korrelat, utan snarare de kollektiva 

känslouttrycken och referenspunkterna. Detta tillvägagångssätt liknar till viss den klassiska retori-

ken syn på vad som föregår själva talet, eller i detta fall konstverket. I Platons dialog Faidros säger 

Sokrates följande:   

Innan man vet sanningen om de saker som man talar eller skriver om, innan man kan definiera varje sak för sig 

och efter den definitionen återigen kan dela upp dem i sorter ända till det odelbara, innan man med samma 

metod inser själens natur, letar sig fram till den sortens tal som passar för varje enskild natur och inrättar och 

ordnar talet på ett sådant sätt att en sammansatt själ får ett sammansatt och i allt samstämmigt tal och en enkel 

själ ett enkelt tal – innan dess kan man aldrig hantera talens släkte på ett så fackmässigt sätt som det är möjligt 

enligt sakens natur, vare sig för att undervisa eller för att övertala.114 

För att det ens ska vara möjligt att framställa och övertyga i form av konst, det vill säga ”hantera 

talens släkte”, så förutsätter det en omfattande förståelse av, i detta fall, den kollektiva referens-

punkt eller känsla man ämnar övertyga om. Således är det ämnet som styr utformningen. Likaså 

betonar Aristoteles att frammanandet av en känsla kräver noggrann analys:        

Det är nödvändigt att analysera varje känsla i tre delar. Jag menar, med vreden som exempel, i vilket tillstånd 

man är argsint, på vilka man brukar vredgas och för vad. Om vi förstår en enda eller två av dessa men inte 

helheten, skulle det vara omöjligt att väcka vrede. Det är likadant med de andra känslorna.115  

Det är alltså centralt för talaren att granska ämnet innan det konstfulla uttrycket utformas. Att det 

betecknas som konst blir snarare resultatet av att man lyckas uppfylla de utmaningar som det ob-

jektiva korrelatet kräver. Mot denna bakgrund blir det alltså känslan som förutsätter det objektiva 

korrelatets funktion. Både i läsakten och för författaren i skapandet av det objektiva korrelatet. I 

följande avsnitt undersöks huruvida känslor kan förstås i relation till Perelmans argumentations-

teori tillsammans med det objektiva korrelatets andra funktioner för att komma fram till vilket 

auditorium som det objektiva korrelatet vänder sig till.  

Det objektiva korrelatets övertygande och kommunikativa förmåga  

Perelman och Olbrechts-Tyteca inkluderar en mångfald av resonemang om sanning, objektivitet 

och universalitet. Där ibland Immanuel Kants resonemang om objektiv tro: ”Every objective belief 

can be communicated, because it is ’valid for the reason of every man.’”116 Detta skulle enligt Kant 

 
114 Platon, Faidros ur Skrifter Bok 2: Menon /Protagoras / Lysis / Charmides / Ion Menexenos / Euthydemos / Faidros /Kratylos, 
Övers. Jan Stolpe, Stockholm: Atlantis 2001, s. 374, 277b-c. Jag har även konsulterat den engelska översättningen av 
Faidros i Readings in Classical Rhetoric (2016) där ”talens släkte” istället översatts till ”the method of art” vilket möjligen 
anknyter tydligare till min tolkning av det konstfulla utformandet förutsätter att känslan granskas i första hand. 
115 Aristoteles 2012, 2.1.9 1378a, s. 124. 
116 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2008, s. 32. 
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göra anspråk på att vara en sanning, och sålunda gälla alla, men enligt Perelman behöver inte ob-

jektivitet eller vad som är giltigt i ett universellt auditorium utgöras av detta: 

Vid sidan av fakta och sanningar förlitar vi oss ofta på det som tas för givet och som, även om det inte framstår 

som lika säkert som dessa, likväl ger oss en tillräcklig bas för att kunna förankra en förnuftig övertygelse. Vad 

som tas för givet hänger vanligtvis samman med vad som normalt sett brukar hända och som det är förnuftigt 

att utgå från.117   

”Vad som tas för givet”, menar Perelman, utgörs av gemensamma erfarenheter och den allmänna 

meningen, vilket onekligen påminner om den tidigare diskussionen om doxa som en förutsättning 

för det objektiva korrelatet. Men vad Kant säger om ”sanningens” kommunikativa funktion på-

minner om omedelbarheten i förmedlandet av det objektiva korrelatet: ”the emotion is immediately 

evoked.”118 Likaså är Eliots kritik av Hamlet till stor del förlagd till att känslan inte går att lokalisera 

i pjäsen, och som jag påpekar i avsnittet ”The ’Mona Lisa’ of literature” får tillförandet av det 

objektiva korrelatet effekten av att tydliggöra och framförallt, kommunicera känslan till läsaren.   

Perelman och Olbrechts-Tyteca påpekar att det finns flera historiska definitioner som liknar deras 

egen distinktion övertyga/övertala som kan vara värda att beakta. Exempelvis återger de filosofen 

Blaise Pascals och psykologen Georges Dumas syn på vad som kännetecknar övertalande argu-

mentation. Pascal menar att talaren övertalar genom att fokusera på auditoriets fantasi och känsla 

och att detta i sin tur är åtskilt från förnuftet. Dumas påpekar att den som ämnar övertala kan göra 

detta genom känslomässiga och personliga argument.119 Utifrån Dumas och Pascals idé om över-

talande argumentation skulle vi kunna förstå det som att det objektiva korrelatet riktar sig till ett 

specifikt auditorium, eftersom det bygger på en känslomässig kommunikation mellan författare, 

text och läsare. Å andra sidan är det inte känsloargument som används för att påverka läsaren, det 

handlar snarare om objekten som används för att känslan ska infinna sig. Att känslan frammanas i 

läsaren är det som giltigförklarar det objektiva korrelat, vilket därefter avgör dess status som konst.  

Detta kan också förstås utifrån distinktionen mellan övertyga och övertala, där övertalandet, enligt 

Perelman och Olbrechts-Tyteca, hör till specifik argumentation, övertygandet till universell. Chai-

gnet menar som sagt att övertygad blir man av sig själv, övertalad blir man av andra. Att starkt 

uppleva en känsla som uppstår i läsande av en text kan förstås som en slags acceptans och bevis på 

det objektiva korrelatets funktion. Det blir på så vis ett slags bevis som blir svårt att avvisa i och 

med att man upplever det, således handlar det inte att ta ställning till de argument en talare försöker 

övertala en publik om. Om det objektiva korrelatet är korrekt utformat ska det inte finnas någon 

 
117 Perelman 2004, s. 52–53.  
118 Eliot, “Hamlet and His Problems” 1969, s. 100.  
119 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2008, s. 27. 
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tvekan om dess giltighet.  Perelman & Olbrechts-Tyteca påpekar också att övertygandet i högre 

grad är kopplat till intellektet och övertalandet till att påverka till handling.120 Detta går också att 

anknyta till Eliots koncept ”dissociation of sensibility” där han påpekar att intellektet och känslan 

tidigare varit sammanlänkade, något han önskar nå tillbaka till.121 I avsnittet ”Den känslofyllda 

konsten eller konstfulla känslan?” nämner jag kort att det inte kan vara i en specifiks grupps intresse 

att ”känna känslor”, det förutsätter exempelvis inte att talaren använder sig av några sen innan 

accepterade metoder utan handlar snarare om att auditoriet är emotionellt mottagligt, vilket får 

betraktas som en övervägande gemensam erfarenhet. Det finns alltså en anledning till att undersöka 

närmare huruvida specifika känslor kan vara intressanta för ett universellt auditorium. Med anled-

ning av detta vill jag kort inkludera filosofen Jamie Dows forskning om Aristoteles syn på känslor, 

och hur detta kan förstås och användas i samtida kontext.  

Den klassiska retoriken framhöll att påverkandet av ett känslotillstånd hos publiken kunde fungera 

som ett grundläggande skäl till övertygelse och betraktades i och med det som en färdighet: ”[A] 

skill in doing so is properly part of an expertise in rhetoric.”122 Jamie Dow undersöker detta i 

Aristoteles Retoriken och fokuserar bland annat på en motsättning han finner i Aristoteles resone-

mang om känslor som bevis, där Aristoteles å ena sidan hävdar att väckandet av känslor inte har 

något essentiell roll i retoriken, samtidigt som han också menar att det har en mycket viktig plats i 

retoriken som ett av de tre övertygelsemedel, det vill säga ethos, pathos, logos, som tillhör konsten 

(pistis).123 Aristoteles beskriver att övertalande eller övertygande ”[…] beror på talarens karaktär, på 

möjligheten att försätta åhörare i ett visst tillstånd och på själva argumentet.”124 Dow undersöker 

om det verkligen är en motsättning och kommer fram till att Aristoteles snarare kritiserade den typ 

av känsloframkallade som inte hade en koppling till själva talet i fråga, utan istället byggde på tala-

rens hierarkiska position och förmåga att väcka dessa, istället för att känslan skulle kopplas till 

argumentationens syfte. Som en följd av detta drar Dow slutsatsen att framkallandet av känslan 

fortfarande får ses som en betydelsefull del av retoriken.125 Dow påpekar dessutom att ett aktuellt 

och samtida sammanhang, för synen på framkallandet av känslor som ett retoriskt verktyg:  

 
120 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2008, s. 29. 
121 Encyklopædia Britannica, “Dissociation of sensibility”, 10/9 2010) https://www.britannica.com/art/dissociation-of-
sensibility, (17/5 2020). 
122 Jamie Dow, Passions and Persuasion in Aristotle's Rhetoric, Oxford: Oxford University Press 2015, e-bok, 
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198716266.001.0001, (21/5 2020), s. 1. 
123 Ibid, s. 107. 
124 Aristoteles 2012, 1:2:3 1356a, s. 70. 
125 Dow 2015, s. 126–127.  
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[…] Aristotle offers a justification for those who consider emotions and their arousal to have a legitimate and 

important place in public reason, political debate, legal argument, advertising, and public discourse quite gen-

erally. And it offers a basis on which to resist the view that public discourse should be kept free from emotion 

(supposing that were possible).126 

Med andra ord kan alltså frammanandet av känslan också förstås som en del av en rationell dis-

kussion och således få status som ett förnuftigt bevis, om det används föredömligt. Detta möjliggör 

att vi ser det objektiva korrelatet som en universellt giltig argumentation utifrån att framkallandet 

av känslor kan förstås som ett rationellt acceptabelt bevismedel. Dessutom visar det också på en 

tydlig retorisk anknytning då känsloframkallandet, enligt Dow och Aristoteles, är ett centralt reto-

riskt verktyg.  

En poetisk argumentation  

Mot bakgrund av Perelmans syn på det konstnärliga uttrycket som filosofiskt och retoriskt ointres-

sant för den nya retoriken vill jag avslutningsvis ställa denna formulering mot de observationer som 

gjorts.127 Perelman påpekar att om man använder sig av vad han hänvisar till som ”common values” 

i sin argumentation, och därmed ämnar övertyga ett universellt auditorium, så kräver det att talaren 

bearbetar dessa värden för att nå konsensus. Annars kommer auditoriets förståelse och tolkning av 

argumentationen förefalla mycket varierande: ”[A]n agreement about common values must be ac-

companied by an attempt to interpret and define them.”128 I det objektiva korrelatets fall så måste 

författaren förstå hur doxa kan omsättas i ett objekt så att det väcker en gemensam reaktion. Att 

framställa gemensamma referenspunkter i form av konst kräver onekligen en tolkningsprocess, och 

framförallt en annan typ av definition i form av ett konstnärligt uttryck.  

Under liknande förutsättningar som en talare i Perelmans argumentationsteori använder sig av ge-

mensamma värden och definierar och tolkar dessa, så formulerar författaren i form av objektiva 

korrelat en typ av konstnärlig, poetisk argumentation. Den poetiska argumentationen kan övertyga 

sin publik, men utan att nödvändigtvis få publiken att agera, och inte heller att förändra deras 

doxiska syn, utan snarare göra dem varse om verkligheten och såldes ett slags mänsklig kollektiv 

upplevelse. Perelman har påpekat att en talare som med sin argumentation lyckas övertala sitt au-

ditorium inte nödvändigtvis vill få sitt auditorium att agera utifrån argumentationen. Med andra ord 

behöver inte argumentationens syfte vara att påverka till aktiv handling, utan syftet kan också in-

nebära en intellektuell övertygelse, vilket Perelman anmärker ofta är fallet i universell argumentat-

ion.129 Följaktligen pekar det mot att det objektiva korrelatet på flera punkter liknar vad Perelman 

 
126 Dow 2015, s. 2. 
127 Sloane & Perelman 2019.  
128 Ibid. 
129 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2008, s. 29. 



 

28 
 

kännetecknar som universell argumentation, med andra ord; det objektiva korrelatet kan betraktas 

som en typ av poetisk argumentation som riktar sig till ett universellt auditorium. Samtidigt kvarstår 

dock problemet med att identifiera Eliots publik som universell i och med den kritiska synen på 

masspubliken och upplyftandet av en läsande elitgrupp. Går de att förena? 

Perelman och Olbrechts-Tyteca menar att om en talare som vänder sig till ett universellt auditorium 

inte skulle övertyga alla, så kan talaren hävda att de som inte håller med är oförstående, dumma 

eller motsträviga, och på så vis fortfarande stå fast vid argumentationens universella giltighet.130 

Denna idé förutsätter dock att antalet individer som exkluderas från auditoriet inte kan vara an-

märkningsvärt många. I sådana fall kräver det att den universella publiken ställs emot en elitpublik. 

Perelman och Olbrechts-Tyteca menar också att de kännetecknas av att fungera som norm för den 

universella publiken, att deras kunskap är eftersträvansvärd, normgivande och betydelsefull: 

The elite audience embodies the universal audience only for those who acknowledge this role of vanguard and 

model. For the rest it will be no more than a particular audience. The status of an audience varies with the 

concepts one has of it.131 

En elitpublik kan därmed ses som en idealmodell för det universella auditoriet. Detta avgörs dock 

av auditoriets medlemmar. Det blir på sätt och vis övertygande och inflytande i två led, där det 

krävs att talaren övertygar elitpubliken och att elitpubliken i sin tur kan utöva sitt inflytande på den 

universella publiken genom normingivande åsikter. Detta skulle kunna innebära att konsten kan 

spridas vidare, och i någon mån också avkodas av elitpubliken som förutsätts ha större inblick i 

lyrikens värld. Huruvida detta är fallet gällande det objektiva korrelatet går inte avgöra med säkerhet 

utan att inkludera material som behandlar reception kring begreppet samt diktexempel, vilket inte 

är möjligt här på grund av uppsatsens omfång. Vi kan trots detta, i relation till det objektiva korre-

latets likheter med en argumentation riktat till ett universellt auditorium, se det som sannolikt att 

en elitpublik skulle kunna få denna status inom ett universellt auditorium. Trots att Eliot uttrycker 

förakt gentemot en större publik så kan det objektiva korrelatet förstås vända sig till ett universellt 

auditorium, i relation till en elitpublik. I själva verket kan det också förstås som en typ av försvars-

mekanism att vända sig till en elitpublik.  Om publiken inte verkar förstå det objektiva korrelatet 

eller fel reaktion frammanas, då finns möjligheten att peka mot att det är endast elitauditoriet som 

förstår. Men för att ett objektivt korrelat ska betraktas som universellt giltigt så krävs att det uni-

versella auditoriet också accepterar och ser på elitpubliken som ett föredöme. Ännu en gång visar 

sig publiken i hög grad vara styrande.  

 
130 Perelman & Olbrechts-Tyteca 2008, s. 33. 
131 Ibid, s. 34. 
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Det objektiva korrelatet kan alltså förstås som en poetisk och konstnärlig argumentation som be-

visligen kan övertyga. Det kan också uppfattas som att man på omvägar försöker formulera filoso-

fiska eller universella realiteter, och att det skulle vara betydligt effektivare att som Perelman nyttja 

retoriken som en ”praktisk disciplin” istället för att omsätta dessa idéer i konst. Men kanske är det 

just kombinationen av känslor, konst, retorik och universalitet som är betydande. I Poetiken menade 

Aristoteles att de stora tragedierna formulerade universella sanningar om människor, och Dow 

menar att de emotionella reaktioner som väcks i anslutning till fiktiva framställningar mycket väl 

kan anspela på mänsklighetens tillstånd.132 Likaså påpekar Aristoteles känslans funktion som föl-

jande: ”Känslorna (pathos) är orsaken till att man ändrar sig och gör annorlunda bedömningar.”133 

När allt kommer sig omkring är det möjligen den poetiska argumentation som är särskilt lämpad 

för att belysa universella frågeställningar? 

3. Slutsats 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka hur T.S. Eliots begrepp objektiva korrelat 

förutsätter en retorisk kommunikationsmodell. För att uppnå syftet har jag undersökt begreppet 

utifrån tre kommunikativa parametrar; text, författare och läsare. Undersökningen visar att begrep-

pet förutsätter att den poetiska texten riktar sig till och syftar till att påverka en publik. Därmed 

finns det flera paralleller mellan den kommunikationsmodell som begreppet förutsätter och den 

kommunikationsmodell som ligger till grund för den nya retorikens företrädare, så som Perelman 

och Olbrechts-Tyteca, men också för klassisk retorisk teori, exempelvis Aristoteles och Platon. 

Det objektiva korrelatet bygger på en relation mellan en känsla och ett objekt, en situation eller 

händelsekedja. Författarens uppgift blir att, genom att medvetet granska omvärlden och verklig-

heten, finna en korrelation mellan känsla och objekt som ska förstås och vara självklar för publiken. 

Detta förutsätter att författaren kan förstå och dra slutsatser om kollektiva referenspunkter. Exem-

pelvis hur känslor konstrueras socialt, kulturellt och historiskt, men också vilka åsikter och värde-

ringar som är rådande inom en viss domän. Det betyder att det finns paralleller till den retoriska 

teorins diskussioner om talarens förhållningssätt till publikens doxa. Eliots begrepp, det operson-

liga, kan förstås som nyckeln och tillvägagångssättet för att uppnå detta: förutom kännedom om 

tradition och litterär historia blir avläggandet av personligheten ett sätt att närma sig förståelsen av 

kollektiva erfarenheter, för att därefter kanalisera dessa i litterär form. Med andra ord är doxa en 

förutsättning för det objektiva korrelatets funktion. Som en följd av detta måste författaren med-

vetet och i hög grad ha sin publik i åtanke i utformandet av det objektiva korrelatet. Det innebär i 

 
132 Dow 2015, s. 227. 
133 Aristoteles 2012, 2:1:8 1378a, s. 124.  
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sin tur att det finns skäl att problematisera det modernistiska idealet att författaren inte ska ha en 

publik i åtanke i sitt skapande.       

Förutom att tillvägagångssättet för att skapa ett objektivt korrelat betraktas som retoriskt i och med 

att det är baserat på doxa, så kan vi med hjälp av Wayne C. Booth dra slutsatsen att begreppet i 

första hand inte uttalar den känsla som författaren ämnar frammana hos läsaren, utan att denna 

känsla ska ha en konkret motsvarighet i den litterära framställningen. Att känslan inte uttalas expli-

cit visar sig dock inte innebära att det utesluter en retorisk funktion då undersökningen visar att 

författaren i synnerhet ämnar påverka läsarens reaktion. Vi får dock förstå det som att författarens 

röst inte är central i det objektiva korrelatet, det sker snarare genom en underliggande struktur. 

Sålunda visar begreppet tecken på att fungera både som telling och showing. I själva verket kan telling 

i form av en underliggande struktur ses som en funktionell och effektiv retorisk metod för att 

övertyga läsaren. Effekten av att konstruera en formula som till synes enbart består av objekt, som 

i själva verket ska väcka en viss känsla, blir en implicit och ändamålsinriktad retorisk metod.  

Vidare visar undersökningen att införlivandet av känslan kan förstås som en intellektuell, överty-

gande process, såsom den beskrivs av Perelman, Olbrechts-Tyteca och Chaignet, eftersom införli-

vandet av känslan i läsaren förutsätter det objektiva korrelatets giltighet.  Författaren konstruerar 

en framställning som läsaren upplever och som en följd av detta genomgår läsaren en intellektuell 

känslomässig reaktion som kan förstås som övertygande i den mening att upplevelse inte går att 

förneka. Det handlar med andra ord inte om att läsaren väger ett argument mot ett annat för att 

därefter ta ställning till det. Det är i hög grad att uppleva något genom litteraturen.  

Genom denna undersökning har jag också velat visa att det auditorium det objektiva korrelatet 

ämnar övertyga, trots Eliots elitiska uttalanden, inte tveklöst kan definieras som specifikt. Studien 

har visat det objektiva korrelatets syfte, att på ett konstfullt sätt framställa kollektiva erfarenheter 

genom sensoriska, känslomässiga upplevelser, pekar mot att det objektiva korrelatet vänder sig till 

universellt auditorium. Eliots begrepp det opersonliga och ”dissociation of sensibility” har bidragit 

med förståelsen att författaren ämnar sammanföra och kanalisera en förståelse av verkligheten. 

Dessutom visar Jamie Dows forskning att väckandet av känslor dels fungerar som ett retoriskt 

verktyg, dels att känslor kan förstås som användbara rationella bevis. 

Dock går det inte att bortse från Eliots elitistiska uttalanden och därför har jag föreslagit att det 

objektiva korrelatet, en universell argumentation, vänder sig till ett elitauditorium. Perelman påpe-

kar nämligen att ett elitauditorium också kan inkluderas i ett universellt auditorium.  
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Detta förutsätter dock att det universella auditoriet värderar elitpubliken som detta, vilket i sin tur 

också avgör om argumentationen kan uppfattas som universell. Ännu en gång visar det sig att 

publikens position är avgörande för det objektiva korrelatet. Undersökningen har sammanfatt-

ningsvis, på flera punkter visat att det objektiva korrelatet förutsätter en retorisk kommunikations-

modell som på många sätt är analog med den som ligger till grund för Perelmans argumentations-

teori. Därmed visar det också att, trots att Perelman hävdar att konst inte är av intresse för retori-

ken, det objektiva korrelatet är ett konstfullt uttryck som i hög grad är retoriskt.   

Otto Fischer nämner att kommunikationsmodeller är en förutsättning för varje kommunikativ 

handling men att modellen kan skilja sig åt genom att vara ”mer eller mindre medveten, mer eller 

mindre fullständig, mer eller mindre uttalad och teoretiserad, och mer eller mindre adekvat i relation 

till den faktiska kommunikationssituationen.”134 I och med denna studie har jag velat teoretisera 

den kommunikationsmodell som ligger till grund för det modernistiska begreppet objektiva korre-

lat, och det visar sig vara ett begrepp som förutsätter just en noga uträknad och ändamålsinriktad, 

retorisk kommunikationsmodell. I hög grad handlar det om formaliserad poesi med att tydligt syfte, 

författaren kan förstås undersöka kollektiva referenspunkter med hjälp av retoriska verktyg för att 

därefter omsätta detta i form av en retorisk metod som bär på både telling och showing. I sin tur 

pekar detta mot en medvetenhet om publikens centrala funktion för begreppets giltighet. Denna 

poetiska argumentation, det objektiva korrelatet, ställer onekligen höga krav; både på författare och 

läsare, och inte minst på dess ambition att försöka synliggöra något allmängiltigt genom att fram-

mana känslan av detta hos läsaren. Vägen dit? Retoriken. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
134 Fischer 2005, s. 17.  
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