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Inledning 
 

Ända sedan de första tankarna angående en retorisk teori började ta form i Grekland fyra 

hundra år f. Kr så har även den grundläggande tekniken att väcka känslor hos sin publik 

diskuterats. Som en del av en, inom retoriken, mycket känd triad bestående av även ēthos 

och logos, så är pathos den emotionella ingrediensen ämnad att få ditt gillande och sälla 

dig till ett persuasivt mål. Den är appellen som ska få dig att överge dina tidigare 

hjärtefrågor och istället få dig att brinna för dess motsats. Länken som ska förena det 

huvudet uppfattar och själen känner. Det är min övertygelse att många, likt mig, ofta har 

legat vakna och grunnat över diverse förhastade beslut som man har tagit under sitt liv. 

Oavsett om det rör grundvalarna i hela ens tillvaro eller banala småsaker i vardagen så 

tror jag att många ibland ställer sig frågan – hur kunde jag? Trots att man utsatt en given 

situation för varenda granskning som man kan ställa på ett sunt, rationellt tänkande så har 

man likväl lyckats hamna i ett läge där man i efterhand inte kan förstå vad som egentligen 

hände. I många fall är det pathos som tillsammans med sina bröder har haft ett finger med 

i spelet. 

 Den tidigaste teoretikern som försökt sig på att kategorisera begreppet och dess 

användningsområden är Artistoteles. Han sammanfattade hur det går till när känslor 

uppstår, vem som är mottaglig för en viss känsla och även vilken sinnesstämning som 

leder till känslan.
1
 Även om människan rent anatomiskt inte har utvecklats nämnvärt 

sedan hans dagar så har åtminstone våra sociala förhållanden, doxor och samhället 

överlag gjort det, vilket föranlett att teorin angående förhållandet mellan känslan och 

orsaken har utvecklats. Känslan i sig består dock, rädsla och avund är i högsta grad lika 

aktuella övertalningsfaktorer idag som de var under antiken. Men hur står sig hans 

känslokatalog och dess tillämpningsaktualitet i våra dagar? Kan man applicera teorier 

som nedtecknades för mer än två millennier sedan på ett praktiskt sätt i en modern tid?  

 Med denna uppsats så vill jag belysa styrkor och svagheter i att använda 

Aristoteles modeller som ett analysverktyg. Vilken ny kunskap kan utvinnas genom att 

använda detta uråldriga och väldigt abstrakta begrepp i en värld där allt mindre kan 

stödjas upp av en gudomlighet eller en av kroppen avskiljd själ, som allt som oftast fick 

rycka in som en garant då vetenskapen inte kunde förklaras på något annat sätt?  

 

 

                                                 
1
 Nussbaum (1996) s.204 
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 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att försöka ta reda på hur tillämpningsbara teorier 

som nedtecknades under antiken kan vara i våra dagar. Pathos hålls ofta för att vara den 

retoriska appellen med mest kraft att övertyga, och samtidigt den svåraste att få ett 

ordentligt grepp om. Vem som helst skulle nog gå med på att de har gjort saker de ångrar 

för att de var känslomässigt påverkade, men vem som helst kan inte på riktigt förstå 

varför de blev det. Det krävs en djupare teoretisk kunskap för att göra det, och då 

Aristoteles var den första att nedteckna någon sådan teori kommer den här uppsatsen att 

ägnas åt att ta reda på om hans teorier fortfarande är gångbara. Så min frågeställning är 

alltså om, och i så fall hur, Aristoteles känslokatalog kan förklara vad som händer när 

någon använder pathos för att få en publik dit han vill. 

 

 

 

 Material och metod 

För att få svar på den frågan så kommer jag inledningsvis att förklara begreppet pathos, så 

som Aristoteles känner det i sin berömda ”On rhetorics”. Jag kommer att gå igenom dess 

tillämpningsområden samt avskiljningar och försöka förklara hur någonting som ifrån 

början nog mest liknade instruktioner för att övertyga, även kan användas för att 

analysera hur någon övertygar. Som en andra del av uppsatsen kommer jag att göra en 

närläsning och kontextanalys för att försöka applicera hans teorier på de tre tal som 

Winston Churchill höll till det brittiska parlamentet från sin inkvartering som 

premiärminister 1940 och under en period av fem veckor framåt. Med ett rasande andra 

världskrig utanför dörren så satt inte Churchill på en alltför skön sits, där han dels var 

tvungen att få stöd av de konservativa i parlamentet, dels försöka att lugna den brittiska 

befolkningen och slutligen även få dem att gå med på att fortsatt krig var det enda 

alternativet.  

Allt eftersom kriget utvecklar sig så kommer det nya aspekter till de retoriska 

situationerna som han måste ta hänsyn till. Talen kom att kallas ”Blood, toil, tears and 

sweat”, ”We shall fight on the beaches” och ”Their finest hour”. Att använda talen som 

artefakt för en pathosanalys har sina fördelar i att det är väldigt berömda tal av en man 

som kom att bli berömd bland omvärlden för sina retoriska kunskaper och kända 

uttalanden. Talen är inte representativa för alla krigstal som någonsin har hållits, men de 

är yttringar utav samma man. En man som, i högsta grad, var medveten om vad han talade 
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om, och vad han ville ha ut av sin publik. Med andra ord någon som vid tre olika tillfällen 

ville använda pathos i persuasiva syften, och därmed blir det intressant för mina egna 

syften – att förklara Churchill med Aristoteles. 

 I den tredje delen av uppsatsen så kommer jag att utsätta resultaten för en kritisk 

granskning och diskussion för att utröna metodens för- och nackdelar och 

förhoppningsvis kunna finna svar på min ursprungliga frågeställning.  

 

 

 Tidigare forskning 

Eftersom begreppet är lika gammalt som retoriken så har det naturligtvis forskats väldigt 

mycket runt det. Till betydande forskare i vår tid hör bland annat Stephen Leighton med 

sin essä ”Aristotle and the emotions”, där han ger sin tolkning över hur Aristoteles 

känslokatalog bidrar till att påverka omdömet. Han tar upp hur våra moraliska värderingar 

i hög grad också ligger till grund för våra beslut redan innan vi utsätts för en 

”känsloattack”. Ytterligare så redogör han för sin syn på att behag eller obehag kommer 

som en följd av känslan; här menar han istället att det snarare är behaget eller obehaget 

som kompletterar känslan och fullbordar den.
2
 

 Dorothea Frede visar effektivt på hur retorik och psykologi skiljer sig åt. Även om 

Aristoteles i sin ”De anima”, visar att han behärskar teorin också runt den sistnämnda, så 

är gränserna suddiga. Frede redogör för hur retorik koncentrerar sig på hur någonting 

påverkar oss, när psykologin snarare vill förklara varför. Hon visar även att vi kan hysa 

olika känslor på samma gång. Som i exemplet med ilska som benämns som ett obehag 

över att nekas någonting. Fastän det kan också resultera i ett behag när våra tankar på 

upprättelse och hämnd kommer in i bilden.
3
   

 Gisela Striker för en mer talarorienterad linje. I Aristoteles inledning till ”On 

rhetoric” så skriver han mycket lite om hur teorin om pathos kan användas rent retoriskt. 

Striker visar i sin essä att det egentligen inte stämmer och att mycket faktiskt kan 

användas i ett persuasivt syfte.
4
 Och även ifall hon inte tycker att en talare behöver vara 

någon djupt påläst psykolog, så är en baskunskap om ämnet att föredra. 

 Vidare kan nämnas Jeffrey Walker som i sin essä uppmärksammar några 

intressanta aspekter angående pathos koppling även till Aristoteles teorier om poetik och 

musik, där exempelvis olika rytmer i musiken försätter lyssnaren i olika 

                                                 
2
 Leighton (1996) s.214-220 

3
 Frede (1996) s.258 

4
 Striker (1996) s.286-299 
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sinnesstämningar, och hur det kan liknas mot olika retoriska strategier.
5
 Ytterligare en av 

de mer framstående retorikforskarna av pathos är Fortenbaugh, som grundligt går igenom 

hur olika känslor kan frammanas på olika sätt. Han visar till exempel hur ilska kan vara 

en följd av en process som startar i vårt undermedvetna som en småsak, för att sedan 

accelerera och bygga sig starkare och så småningom få oss till vredesutbrott. På så sätt 

kan man använda det talade ordet till att säga en viss sak som man i slutändan vill ska få 

en helt annan effekt än vad som såg ut att vara meningen ifrån början. Den här mentala 

processen – kognitionen – behöver emellertid inte gälla för alla känslor. Han nämner att 

rädsla å sin sida inte är något som behöver utmynna från att vårt mentala rubbas, utan att 

det är ett komplext fenomen som lika gärna kan starta när vi fullt inser en fara. Här 

förklaras hur Aristoteles lyckas binda olika känslor till argumenterande resonemang och 

på så sätt knyter samman filosofi och retorik.
6
 

Då Churchills tal mest påminner om övertygande monologer än någon form av 

utbyte i dialog, kommer den tidigare forskningen mest inrikta sig på hur omdöme 

påverkas. Det är nog omöjligt att säga att det här eller det där fungerade när man 

analyserar tal, därför kommer tonvikten ligga på vad som, enligt Aristoteles, borde hända. 

Och där kommer, de tidigare nämnda, tolkarna väl till hands.   

Jag är medveten om att det finns tidigare retorisk forskning även på Winston 

Churchill i allmänhet och dessa tal i synnerhet,
7
 men för att kunna hålla en odogmatisk 

linje med Aristoteles retorik i fokus så kommer de endast betraktas som neutrala 

artefakter. För att kunna sätta in olika företeelser i kontext, kommer jag även att luta mig 

mycket åt den retoriska situationen och teorierna om exigence, audience och constraints 

som Lloyd Bitzer omnämner i sin bok ”The rhetorical situation”.
8
 

Översättningen av Aristoteles bok skapar en del problematik, särskilt för min egen 

översättning. Då mina kunskaper i gammalgrekiska är väldigt begränsade har jag vänt 

mig till den engelska översättningen av George Kennedy i främsta hand, men även till den 

norska översättnigen av Tormod Eide för inspiration.  

 

 

 

 

                                                 
5
 Walker (2002) s.76 

6
 Fortenbaugh (1975) s.17 

7
 Exempelvis ger sökningen ”We shall fight on the beaches”, 506, och ”Their finest hour” över 1800 

träffar på Google Scholar. 
8
 Bitzer (1968) Kapitel 1-14 
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 Aristoteles pathosbegrepp 

Pathos är ett mycket abstrakt och svårfångat begrepp. Svårfångat i den bemärkelsen att 

det rör sig oftast i såväl retorik som psykologi som filosofi samtidigt, och fastän 

Aristoteles lade de tyngsta teorigrunderna så var inte begreppet nytt för honom på något 

sätt. Redan sofisterna gjorde bruk av det. Abstrakt i bemärkelsen att du sällan kan se vad 

det egentligen är som försiggår i människans sinne när han eller hon utsätts för en 

”känsloattack”. Så för att förstå Aristoteles rätt så måste vi börja med att titta på vad han 

utgick ifrån. Den uppdelning av termen som har kommit att dominera inom 

retorikvetenskapen i över två millennium är den där välbehag, [hēdonē] vägs mot obehag, 

[lupē].
9
 Man såg det som att varje gång som pathos användes så rubbades själen ifrån sitt 

naturliga tillstånd och beroende på talhandlingen så var exempelvis behag något du kände 

medan själen återvände till det normala, och att den här ”vägen tillbaka” frammanade 

diverse känslor hos åhöraren och som också skulle få honom att handla på ett visst sätt. 

En uppdelning som även fanns med var den om en bestående känsla kontra en flyktig.
10

 

Man pratade redan tidigt om att handlingar utförda under ett särskilt känslosvall inte var 

samma sak som att låta känslorna vara en aspekt vid ett genomtänkt beslut. När jag hurrar 

för att mitt favoritlag i fotboll gör mål och när jag skänker pengar till Röda korset så är 

jag påverkad av pathos, fastän på två olika sätt. I det första fallet så är det en, för mig, 

känsloladdad händelse på tv som får mig att skrika och vifta med armarna och i det andra 

fallet så ligger mina sympatikänslor till grund för mitt beslut. På det här sättet så 

samverkar pathos och logos med varandra och förhållandet dem emellan har varit föremål 

för otaliga diskussioner. 

 Det är ungefär mot den här bakgrunden som Aristoteles börjar sin teori. Även för 

honom så är uppdelningen mellan ett flyktigt och ett bestående pathos centralt och han är 

medveten om förhållandet emellan pathos och logos, och använder en berömd definition 

för att avgränsa pathos till en egen del; att lyssnaren leds in i ett pathos genom ett logos.
11

 

När vi bygger ett argument så följer det alltid en viss struktur där premisser radas upp och 

leder fram till en ståndpunkt. Jag kan säga att alla människor är dödliga – Sokrates var en 

människa – alltså är Sokrates dödlig. Men i många fall så är premissen varken synlig eller 

godtagbar ur ett logiskt perspektiv. Om jag ser en gammal man som ramlat på gatan så 

hjälper jag honom upp av den anledningen att jag är indoktrinerad att vara hjälpsam mot 

människor som har det svårt. Men om vi ser det hela i ett argumenterande led så ser vi att 

                                                 
9
 Green (2001) s.555 

10
 Green (2001) s.555 

11
 Aristotle, I -II 1356a 
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premissen att vara hjälpsam egentligen inte är självklar. Den har snarare att göra med min 

medömkan för mannen. På så sätt blir pathos en del av vad Aristoteles kallade enthymem 

– en slutledningsform baserad på doxa, som har en mycket central plats i hans 

retorikteori.
12

  

 Aristoteles menar vidare att det finns tre saker som vi oundvikligen måste känna 

till och förhålla oss till när vi talar om att använda och analysera pathos i ett persuasivt 

syfte. För det första så måste vi känna till i vilken sinnesstämning publiken befinner sig 

under känslans gång. Det är nödvändigt för att kunna leda dem ifrån den känsla som 

dittills legat till grund för deras handlingar och in i den känslan som gagnar våra egna 

syften. Om vi behandlar en arg publik som en sorgsen publik så kommer vi inte att få 

något gehör och vi gör oss själva till åtlöje. Vad som kan vara lite problematiskt med den 

första punkten är att man ibland inte riktigt vet när man ska leta. I fallet med till exempel 

hat, som Aristoteles anser vara en bestående känsla, alltså någonting som du hade redan 

innan någon försöker att egga upp det inom dig, så kommer sinnesstämningen att visa sig 

först efteråt beroende på hur dina personliga uttryck av känslan visar sig. Här menar 

Leighton istället att det är behaget eller obehaget som kompletterar känslan.
13

 Det här 

första kriteriet hänger som synes mycket ihop med den retoriska situationen och det som 

Lennart Hellspong kallar intellectio.
14

 Och den andra saken vi måste känna till är mot 

vem eller vilka som känslan oftast riktas. Om vi, låt säga, vill få en åhörarskara att rösta 

på vårt parti, så vore en rimlig strategi att få dem att känna ilska emot våra politiska 

motståndare och därför välja oss vid valurnan. Och för det tredje så måste vi känna till 

vilka orsaker som frammanar känslan av ilska i vår publik. I det här fallet kan vi peka på 

att det andra partiet tar ut orättvist hög skatt av publiken. Förstår vi inte alla tre av de här 

elementen så kommer vi inte att kunna påverka dem genom pathos.
15

  

Aristoteles menar att det finns 14 olika slags känslor
16

 och att de alla har säregna 

egenskaper för hur man lockar fram dem och hur man definierar dem. De ställs alla upp 

och jämförs med vad som, åtminstone för det mesta, förefaller att vara dess motsats. Det 

här går i samma linje som sofisternas tankar om behag kontra obehag som fortfarande 

ligger som grund för även Aristoteles tankar. Även om Platon till viss del diskuterade de 

här sakerna så brukar man säga att det här är de allra första grundstenarna inom 

                                                 
12

 Aristotle, II-XX 1396a 
13

 Leighton (1996) s.220 
14 

Hellspong (2004) s.77 
15

 Aristotle, II-I 1378a 
16

 Det här är omtvistat. Cooper menar att det finns minst 12 känslor omnämnda, och högst 15 om man 

räknar implicita. Cooper (1996) s.242 
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psykologin
17

, men de retoriska spåren finns i högsta grad där också. Om vi ser den här 

katalogen som en instruktionsbok till retoriska strategier gällande pathos så kan vi ställa 

upp hans tre premisser för att använda begreppet i en egen metod för analys.  

 När vi sedan har koll på vad som orsakar alla känslorna så kommer vi att kunna 

använda dem i retoriska strategier för att föra vår publik dit vi vill. Med det menar jag att 

det kan vara svårt att få en väldigt rädd lyssnare att plötsligt känna trygghet; man kan vara 

tvungen att låta lyssnaren gå i en slags känslotrappa och istället först försöka få honom till 

mildhet innan man går vidare. Jag kommer nu att gå igenom Aristoteles känslokatalog 

efter ordning och försöka att göra den så tydlig som möjligt med moderna exempel. 

Många av hans känslor blir ganska svåra att översätta till svenska medan andra inte är det. 

Jag kommer ge mig på ett försök att döpa om dem till det som känns lämpligast utan att 

de för den sakens skull ska förlora för mycket innebörd. En problematik med att göra på 

det här sättet är att namnen kan tappa sina värden något eftersom jag måste luta mig mot 

texter som redan är översatta en gång ifrån originalspråket, och även att alla texter bör ses 

genom sitt kontextuella sammanhang. Jag tvingas här att sätta min tillit till att de 

översättningar jag jobbar med stämmer till den grad att mina svenska översättningar även 

de blir hållbara. Och då uppsatsen syftar till att förklara retoriken och inte de 

kulturhistoriska förhållandena i antiken kommer jag att bortse från de mer filologiska 

aspekterna. Känslorna uppkommer nästan uteslutande i par som ska likna varandras 

motsatser och det sambandet kan ofta vara lite svårt att se, men jag ska försöka att ge en 

bra översikt för att visa vad jag tror han kan ha menat.  

 Ilska [orgē] är den känsla du erfar när någon, oförtjänt, har uträttat en missgärning 

mot antingen dig själv eller någon närstående. Och naturligt så knyter man ihop känslan 

av ilska med ett obehag; vem vill gå omkring och vara arg hela tiden? Men i det här fallet 

så följer ofta också ett välbehag som förknippas med tanken på att få hämnd eller ställa 

någon till svars för det inträffade.
18

 Människor blir arga av flera olika anledningar som 

samtliga kan knytas till det ovanstående; att man inte tycker att man förtjänat det påhopp 

eller den förolämpning som man har blivit utsatt för. Och om den underlägsenheten är 

varför man blir arg när man utsätts för ett hån, så är anledningen när man själv hånar att 

man känner sig överlägsen den andre. Detta är anledningen till att unga och rika ofta 

hånar menar Aristoteles. Gemensamt för folk som blir arga är att de ifrån början är 

bedrövade, därför att folk som är i den sinnesstämningen begär någonting.
19

 Och när 

                                                 
17

 Kennedy (2007) s.113 
18

 Aristotle, II-II 1378b 
19

 Aristotle, II-II 1379a 
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någon står i vägen för att de ska få eller uppnå detta så blir de arga. Om jag vägras mat 

när jag är hungrig eller när min bil inte startar när jag önskar ta mig till jobbet i tid så blir 

jag arg. Det här hänger i högsta grad även ihop med frågan om vilka vi blir arga på. Kort 

och gott kan sägas de som på något sätt ringaktar oss i sammanhang där vi förlorar något 

på att bli ringaktade och människor som står i vägen för vårt begär att få eller uppnå 

någonting vi önskar. 

 Mildhet [praotēs] är ett svårtytt begrepp, det handlar inte så mycket om känslan 

lugnhet i sig, utan snarare att man leder folk ifrån ilska till det här tillståndet.
20

 Det är 

väldigt talande för hur Aristoteles menar att alla känslopar verkar emot varandra; att 

mildhet uppstår när ilskan försvinner, vilket också får ses som orsaken till känslan. Den 

sinnestämning som ligger med under förloppet torde således vara allmänt glada 

situationer, dylikt på fest eller leksituationer. Även i sammanhang när man har varit arg 

men med tiden på något sätt har lugnat ner humöret så hamnar man i det här tillståndet. 

Ännu en aspekt på tillståndet är att man är mild när man inte är rädd, eftersom det är 

”impossible to be afraid and become angry”.
21

 Det här borde vara omtvistat i modernare 

tid, då tänker jag främst på situationer där folk med exempelvis fobier ändå utsätts för 

sina farhågor och ilska uppstår mot den som exponerat dem för objektet i fråga. Och om 

ilska uppstår mot människor som står i vägen emellan dig och det du begär så står de ju 

också emellan dig och utsikten att leva ditt liv utan spindlar och hissar. 

 Mildhet uppstår lite svårtydigt emot människor som inte gör någonting för att göra 

dig arg, eller de som gör tvärtemot de som gör dig arg. En tolkning av det skulle kunna 

vara att du blir lugn gentemot de som tillmäter dig samma värde och respekt som du själv 

gör och som inte hindrar dig i något avseende. Om du vill använda känslan i ett retoriskt 

syfte att få folk att bli milda emot dig skulle ett råd ifrån Aristoteles vara att peka på allt 

det du gjort som inte har orsakat deras ilska. Eller då kanske till och med att få dem att 

känna rädsla för dig.  

 Vänskap [Philia] uppstår lättast när man blir överväldigad över en tjänst eller 

kanske en gåva ifrån någon som egentligen inte har någonting att tjäna på att ge dig den 

förutom för vänskaps skull.
22

 Vad som vidare orsakar att vi känner vänskap kan vara 

samarbete inom till exempel våra arbeten, närhet till människor i vår omgivning eller våra 

släktingar. Att känna vänskap gentemot någon annan är en varaktig känsla som leder till 

ett behag, men då vänskap existerar både på gott och ont så kan man tänka sig att det inte 

                                                 
20

 Aristotle, II-III 1380a 
21 

Aristotle, II-III 1380a 
22 

Aristotle, II-IV 1381a 
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alltid är behagligt att alltid finnas till hands för de man har känslan inför heller. Och det är 

samtidigt ett kriterium för att man ska fortsätta att känna så också, för ingen vill väl 

egentligen vara vän med någon som sviker när det väl gäller. 

 Men kan känslan väckas mot vem som helst då? Nej, rimligtvis inte ifall två 

personer är så pass olika eller helt enkelt inte tycker om varandra. Så det ställer vissa krav 

på att ett ömsesidigt ēthos har etablerats mellan parterna redan innan. Och vidare så väcks 

känslan mot de som respekterar oss och tillmäter oss samma värde som vi själva gör, och 

påpekar våra egenskaper på gott och ont i ett utvecklande syfte. Aristoteles tillämpar även 

en lite mer dramatisk definition än vad vi nog skulle göra i våra dagar;”And [friends] are 

those to whom the same things are good and bad and who have the same friends and the 

same enemies;…”
23

  

 Ovänskap [ekhthra] är en känsla som mycket påminner om ilska, fastän med 

några väsentliga skillnader. Där ilska är en flyktig känsla som kan brusa upp väldigt lätt 

och som är högst personlig så är ovänskap det vi alltid känner emot en viss kategori 

människor eller andra objekt, det är på så sätt en varaktig och tidlös känsla. Och samtidigt 

är ovänskap ett resultat av att ofta känna ilska emot en särskild företeelse.
24

 Till exempel 

så känner de flesta något mycket starkt och grundläggande emot pedofiler och 

våldtäktsmän, som inte riktigt kan liknas mot det mer flyktiga ilska. Växelspelet dem 

emellan blir ytterligare lite invecklat när man beaktar att de båda föder varandra också; 

eftersom ovänskap av dess tidlöshet är en av känslorna där själva sinnesstämningen visar 

sig först efteråt i form av handlingar som ofta utförs under ilska, och att ovänskap även är 

en produkt av att ofta känna ilska mot en specifik typ av människor eller åsikter.
25

 

Ovänskap används av den anledningen ofta som en premiss i enthymem, eftersom det ofta 

förutsätts att alla människor delar den egna synen på det aktuella exemplet.  

Vidare så är det behag som man förknippar med ilskans tanke på att den som 

förargat en ska drabbas av smärta inte att förväxla med ovänskap. För den som hatar så 

spelar det ingen roll ifall objektet för tankarna vet om att man hatar det eller inte. Man 

önskar inte att en person ska lida så mycket som man önskar att pedofiler ska sluta att 

existera över huvud taget. För en talare är det alltså möjligt både att visa att människor är 

vänner och fiender och att få dem att se det så när de egentligen inte är det. Och att när 

han fått dem att känna ilska och ovänskap kunna styra dem vidare till vilken känsla han 
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nu finner lämplig för sina syften.
26

 

Rädsla [phobos] är den obehagliga insikten att någonting hemskt kan komma att 

drabba antingen dig själv eller de som du håller av. Någonting som ligger nära i både 

sannolikhet, tid och geografi, för vi fruktar inte det som ligger bortom det troliga.
27

 

Terrorattentat var inte någonting som vi gick omkring och funderade kring trots att de har 

en relativt lång historia. Det var först efter attentaten i New York 2001 som det började 

blir en del av även vår vardag eftersom att USA ligger så pass nära oss sett till kulturen. 

Av den anledningen så är orsakerna till rädsla också sådant som har verklig potential att 

verkställa det vi fruktar, eller åtminstone som vi tror äger sådana egenskaper (exempelvis 

sådana som känner ilska och hat). Och vad som sedan kännetecknar de som känner rädsla 

är att de har någonting att förlora. En tiggare på gatan känner exempelvis inte så stora 

svettdroppar i pannan när han tänker på finanskriser. Vidare så är ett fundamentalt 

element för att få, den annars flyktiga, känslan rädsla att hålla i sig under en längre tid att 

lyssnaren hela tiden måste känna att han har ett val, därför att ingen fruktar vad han inte 

kan göra någonting åt.
28

 Det finns även andra som vi känner rädsla inför fast på ett annat 

sätt; Aristoteles beskriver människan som att de flesta av oss är dåliga, äregiriga och fega 

och att vi därför alltid förlitar oss på varandra, och att när utsikten att inte kunna göra det 

längre drabbar oss så erfar vi också rädsla.
29

 Man blir även rädd när man vet att man har 

gjort något fel som inte uppmärksammats än och man blir än mer rädd när man har råkat 

göra någonting som inte kan rättas till på något sätt, exempelvis dödat någon.   

Motsatsen till rädsla är trygghet [tharsos], och vill innefatta allting som den 

förstnämnda inte är. När ett kärnkraftsverk havererat på andra sidan jorden hellre än i ett 

land i forna Sovjetunionen så känner vi trygghet. Medömkan och sorg också naturligtvis, 

men inte så mycket rädsla för vår egen säkerhet. Likaså när man trots faror anser sig stå 

rustad att möta dem i form av ett gott försvar. Om du är bästa kompis med den starkaste 

killen på rastgården så känner du dig trygg emot den näst starkaste. Och inte heller känner 

du rädsla när du anser att du inte har gjort något för att förarga den du fruktar.
30

 Och det är 

också det som är den rådande sinnestämningen hos folk som känner trygghet; antingen 

har de verktyg att reda ut en skrämmande situation eller så förstår de på grund av 

bristande erfarenhet inte faran. Sen finns även möjligheten att de har haft tur och klarat 

sig helskinnade så många gånger att det helt enkelt är osannolikt att någonting skulle 
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kunna drabba dem heller denna gång. 

Trygghet är en känsla som mest riktas inåt emot en själv och därigenom kan den 

spridas till en publik. Det här kom senare att få andra krav ställda på sig att man själv på 

riktigt måste erfara känslan för att kunna applicera den vidare. Fast hos Aristoteles så 

skulle det räcka med att ”…hope of safety is accompanied by an imagination that is near, 

while fearful things either do not exist or are far away”
31

 

När man talar om känslan skam [aiskhynē], så är det svårt att överhuvudtaget 

diskutera begreppet utan dess motpol stolthet [anaiskhyntia]. Om vi definierar skam som 

saker som inte respekterar och saker som är slaggprodukter ifrån feghet och orättvisa,
32

 så 

skulle stolthet vara de saker som respekterar och kommer från mod och rättvisa, båda så 

kallade kardinaldygder.
33

 Andra orsaker som gör att vi känner skam kan vara att man 

brutit mot kulturella moralkodex som finns i samhället, i antiken skulle de kunna vara att 

vanhedra de döda eller brott mot sexuella tabun. I våra dagar kan vi nog säga att vi har en 

lite annan distans till andevärlden och homosexualitet, fast dragen finns i alla fall kvar.  

Vad som verkligen skapar obehag hos oss när vi skäms är ändå inte våra 

gärningars följder i sig, utan snarare tanken på att utsättas för en situation där vi på grund 

av vårt nu skamfilade rykte inte kan uppnå de förväntningar som de vi själva respekterar 

har på oss.
34

 Vi är på så sätt även rädda att de här personerna ska få reda på vad vi har 

gjort. En son som fuskat på matteprovet har inga problem med att berätta om det för sina 

kompisar, men skulle för allt i världen inte vilja att hans föräldrar får reda på att han har 

vart oärlig. På så sätt fungerar även stolthet som en slags tyst motsats för inte heller 

kommer sonen hem och skryter över att han inte har fuskat. Vi skäms helt enkelt mot de 

vars åsikt spelar någon roll och de som är benägna att föra historien vidare; inför djur och 

barn skäms vi inte alldeles oavsett vad vi har gjort eftersom vi vet att de inte kommer 

kunna berätta om saken i alla fall.
35

  

Att använda skam i ett retoriskt perspektiv är lika lätt som det är klassiskt. Att 

skylla ifrån oss och peka på andra som även de gjort sig skyldiga till diverse moralbrott 

för att lätta på vårt eget skuldankare kallas för relatio criminis och är en del av vad som 

senare kom att kallas statusläran.
36

 Och på samma sätt är det ganska lätt att få folk att 

känna sig stolta genom att peka på allt som de gör i sin vardag genom att bara leva på ett 

moraliskt och stolt sätt. 
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Tacksamhet och otacksamhet anser jag vara lämpliga översättningar på vad som 

Aristoteles kallar [kharis] och [akharista]. Han definierar det som den känsla som uppstår 

när någon, till synes utan egen profit, uppoffrar någonting emot dig eller någon du håller 

av.
37

 Det här paret skiljer sig ifrån de andra eftersom de inte till lika stor grad syftar till att 

förklara i vilken sinnestämning en tacksam person är eller mot vilka man oftast känner 

det. Snarare så vill Aristoteles här förklara hur man lockar fram de båda känslorna i 

människor, vilket jag anser gör det här kapitlet till det mest retorikstrategiska inom 

pathos. Klart är att en viss känsla av att stå i skuld uppstår när någon har gjort dig en stor 

tjänst, och då särskilt när nöden tycks ha varit som störst eller när stora faror har hotat.
38

 

En liten tumregel när man använder tacksamhet i ett retoriskt syfte skulle alltså kunna 

liknas vid att ju bättre du döljer det faktum att du ligger bakom en tjänst – desto större blir 

mottagarens tacksamhetsnota när han senare får reda på det, vilket måste vara en premiss 

för att det ska fungera. Likaså är det lätt att frammana känslan av otacksamhet hos 

människor genom att påpeka att de till synes vänliga tjänsterna som utförts, i själva verket 

skedde med egoistiska motiv och för att få tjänster tillbaka. Eller genom att påvisa att 

någon inte värdesätter någonting de fått tillräckligt mycket. Sen går det även att ställa sig 

frågan ifall någon handling som helst någonsin sker utan ett egoistiskt syfte. Om jag till 

synes uppoffrar mig och ger av min tid eller mina pengar till någon människa så tror jag 

att mycket handlar om att jag mår bra av att se mig själv som en hjälpsam och 

uppoffrande medmänniska. 

Medömkan [eleos] är det obehag som uppstår när någonting ont har drabbat 

någon som man inte tycker förtjänar det.
39

 Och känslan förstärks när de här sakerna 

drabbar folk som inte borde ha drabbats. Om en ung och till synes frisk människa som 

regelbundet sköter både kost och träning, plötsligt drabbas av en hjärtattack så ömkar vi 

den personen. Likaså ifall en familj som ständigt fått dras med ekonomiska bekymmer 

plötsligt får en lottovinst, men så omkommer pappan i en bilolycka bara någon dag 

senare. När man ömkar så händer en del saker i människor. En vanligt förekommande 

företeelse är att du känner dig arg. Arg eftersom att du inser att oavsett hur väl du har 

förberett dig så finns det inga garantier för att du kommer att klara dig och på så sätt så 

står, i brist på bättre ord, ödet i vägen mellan dig och det goda livet du vill ha. Vidare så är 

det vanligt att gamla och visa personer känner medömkan, därför att erfarenheten och 

                                                 
37

 Aristotle, II-VII 1385b 
38

 Aristotle, II-VII 1385b 
39

 Aristotle, II-VIII 1386a 



15 

 

kunskapen gör att de ofta vet vad det innebär att hamna i de här situationerna.
40

 Och vi 

ömkar i första hand sådant som är nära till oss själva i form av ålder, yrke eller klass. 

Ingen känner någon verklig sympati med någon som han inte har någonting gemensamt 

med. 

Att vara missunnsam [to nemesan]; om medömkan är att du känner obehag inför 

någons oförtjänta olycka så borde dess motsats vara att du känner ett obehag inför någons 

oförtjänta lycka,
41

 och båda två är enligt Aristoteles tecken på en bra karaktär eftersom att 

det är rätt att lida med någons otur och det är ett avstamp ifrån rättvisa när någon får en 

sak som han inte har förtjänat. Känslan liknar på många punkter avundsjuka (se nästa 

kapitel), fast ändå med en rad väsentliga skillnader. Där avund vänder sig mer mot de som 

du anser vara dina likar, så är du snarare missunnsam mot de som du inte anser vara 

värdiga att få någonting gott. Inte för att du vill ha det själv som vore fallet med avund. 

Missunnsamhet kan till fördel användas för att leda in människor till andra känslor; om 

man kan visa att andra får någonting gott som även du besitter så kan du lätt skapa rädsla 

genom att visa att fler också kan få det och då tycks inte dina goda saker lika goda 

längre.
42

 Och även om missunnsamhet kan brusas upp som en flyktig känsla så finns det 

även en mer bestående del av det. Bland annat så är nepotism, så kallad ”svågerpolitik” 

någonting som inte drar fram de skönaste konnotationerna hos de flesta när det kommer 

till att tillsätta en ny post på företaget. Och det är just emot sådana människor som 

känslan oftast riktas. 

Här blir det lite invecklat då även avund [phthonos] är en känsla som är motsatt 

ifrån medömkan. Fast med den skillnaden att här erfar du istället obehag när någon, som 

du anser vara på samma nivå som du själv, uppnår någonting som du vill ha.
43

 Det är en 

produkt av mänsklig låghet. Även de som har uppnått det andra vill ha känner avund 

eftersom de är besatta av tanken på att andra kommer försöka att ta det ifrån dem. 

Känslan uppstår mot människor i din närhet, aldrig mot sådana som är långt bort, för 

ingen avundas någon för hundra år sedan. Det handlar om att vi jämför oss med våra likar 

och när de lyckas med någonting så glorifierar vi det och anser att vi borde ha det istället. 

Avund kan också leda till ilska men det är inte nödvändigt då det inte är säkert att någon 

står i vägen för att också vi ska kunna få de saker vi avundas dem för. Människor begär 

och åtrår när de känner avund, men det betyder inte alltid att de vägras det, vilket är ett 

grundelement för att känna ilska. Men även om avund i sig är en obehaglig känsla så kan 
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den snabbt vändas till stort behag när en person som man avundas misslyckas offentligt 

eller på något annat sätt gör sig till åtlöje.
44

 Av den anledningen så är det också svårt att 

känna medlidande med någon som man avundas. 

Aristoteles sista känsla kallar han för [zēlos], och jag tycker att det är svårt att 

finna en lämplig översättning på ordet. I den norska översättningen kallar Eide det för 

”kappelyst”.
45

 Så en svensk översättning som jag anser håller skulle, även om det inte 

riktigt inrymmer alla dess delar, kunna liknas vid kämpaglöd. Om avund åt det ena hållet 

är en motsats ifrån medömkan så är det åt andra hållet en motsats till kämpaglöd. Om 

avund är att vilja att andra inte ska ha någonting, så är en slags motpol att vilja ha 

någonting själv istället
46

 Vi accepterar helt enkelt att någon har förtjänat att ha någonting 

och obehaget vi känner inför det får oss att själva vilja ha det. Det tänds en glöd inom oss 

när vi jämför oss med andra vilket får oss att sträva emot det, och det är kort och gott de 

personerna som lättast manar fram den här känslan i oss; de med samma förutsättningar 

och de som vi kan identifiera oss med. En egen reflektion angående kämpaglöd är att det 

förmodligen inte enbart är orsakat av obehag; ofta när du känner dig inspirerad och 

motiverad av andra människors handlingar tror jag att det ofta följer på en känsla av 

välbehag. Därför borde en bra förmåga att väcka kämpaglöd hos andra människor vara ett 

ovärderligt verktyg för människor som jobbar med exempelvis idrott eller som coacher.  

Sammanfattning 

För att summera upp det hela kan vi säga att Aristoteles känslokatalog ser ut så här: 

 

Ilska Mildhet 

Vänskap Ovänskap 

Rädsla Trygghet 

Skam Stolthet 

Tacksamhet Otacksamhet 

Medömkan 
Missunnsamhet 

Avund – Kämpaglöd  

 

De känns ganska logiska hela vägen ner till Medömkan som delar upp katalogen något, 

Missunnsamhet och Avund är båda två motpoler till Medömkan, och Kämpaglöd är 

samtidigt en annan motpol till Avund. Jag hoppas att jag har gjort begreppen tydliga i 

tidigare stycken.  

 En skillnad man kan lägga märke till är att alla utom rädsla, skam och stolthet 
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diskuteras som att känslan har ett mål.
47

 Den arge vill söka hämnd och den vänskaplige 

vill vara till lags, men det går inte att säga något om dessa tre, förutom att de ska försättas 

i ett visst tillstånd och då kan det påverka deras omdömen. 

  

 Analys 

Blood, toil, tears and sweat 

Den 13 maj 1940 stod den, av kung George VI, nyss utnämnde premiärministern Winston 

Churchill för första gången inför det brittiska parlamentet. Än så länge hade han inte det 

stödet i regeringen som den avgående Neville Chamberlain avnjöt.
48

 Många var de som 

fortfarande ville få till en diplomatisk lösning med Tyskland, där den redan tidigt uttalade 

antinazisten Churchill ansåg att det inte fanns någon annan utväg än fullt krig. Tre dagar 

tidigare, av en slump samma dag som utnämningen, den 10 maj, så startade den tyska 

offensiven mot västra Europa i och med invasionen av Beneluxländerna. Även om 

britterna officiellt redan förklarat krig mot Tyskland så hade de tillsammans med sin 

bundsförvant Frankrike än så länge endast nödrustat för krig, men nu stod det plötsligt i 

farstun. Churchill har därmed två tydliga syften med sitt tal; att ena den koalitionsregering 

som har uppstått och att få den helt inställd på krig. Han har redan börjat ta de första 

nödvändiga stegen mot att uppnå detta genom att utse en krigskabinett bestående av fem 

medlemmar ur sina egna konservativa och sina politiska motståndare. Tiden är knapp. 

Han vet att det bara är en tidsfråga innan tyskarnas blitzkrieg byter fokus och istället 

börjar spana mot de övriga allierade. Därmed har han ytterligare ett tredje syfte; det måste 

gå fort. För att uppnå sitt första mål, att ena regeringen, så använder Churchill flera 

auktoritativa och generaliserande argument. Redan i sin första mening ”… representing 

the united and inflexible resolve of the nation to prosecute the war with Germany to a 

victorious conclusion”
49

 får han det att låta som att det är en enstämmig nation som vill ha 

krig. Strax efter det så säger han även att det är hela parlamentet som brinner starkt för 

detta och att det är nationens vilja att alla partier står enade i frågan.  

Hans narratio bidrar starkt till hans ēthos, han radar upp en lista över de plikter 

som kommer med premiärministerposten och förklarar att han har uppfyllt denna första 
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del av sitt uppdrag. Detta skulle enligt Aristoteles även kunna ses som att han gör 

parlamentet tjänster för att på så sätt frammana vänskapskänslor och tacksamhet. En 

annan intressant sak är att han inte någonstans i sin bakgrund beskriver något av vad som 

just har skett i andra länder. Det skulle kunna tyda på att han inte vill försätta sina åhörare 

i rädsla, vi ska se längre fram varför. I sin tesdrivning
50

 så hänvisar han till att talman har 

stor makt och underförstått att en sådan ska man lyda. I kraft av sitt ämbete så bjuder han 

in parlamentet att godkänna och stödja sin nya regering. Jag tror det är viktigt att lägga 

märke till att han ”bjuder in”, han ber inte och han kräver inte. Det är talande för vad som 

komma skall; Churchill och Storbritannien vill ha hjälp men kommer, om så nödvändigt, 

att fortsätta kriget på egen hand.
51

 

 I den argumenterande delen av talet så visar sig det tredje syftet för Churchill; det 

är bråttom. Att utforma en administration för krig är en stor sak, han kan inte ta hänsyn 

till att några människor kommer i kläm i den diplomatiska ordningen eller att han inte 

rådfrågar parlamentet på någon punkt. England var redan indraget i krig i både Norge, 

Holland och runt medelhavet och därför är det nödvändigt att snarast förbereda sig även 

på hemmaplan. Han ursäktar sin finkänslighet och säger att den beror på att ”I have 

nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.”
52

 Det är en allusion - en retorisk stilfigur 

- som vill få lyssnaren att konnotera till någonting som någon annan har sagt. Frasen är 

berömd inom krigstal; första gången den uttalades var av den italienska fältherren 

Garibaldi 1849 och senare även av Theodore Roosevelt under det amerikanska 

inbördeskriget.
53

 Stilfigurer är ett vanligt sätt att väcka pathos på
54

 även om Aristoteles 

aldrig gjorde just den kopplingen. Det är rimligt att tolka Churchill som att han är stolt 

över att han inte har mycket, men det han har är han stolt över; blod och svett har alltid 

förknippats med en hårt ansatt arbetare som aldrig klagar. Och det är också det som han 

vill att andra ska känna – stolthet. Stolthet sprungen ur att vara modig och 

självuppoffrande. Nu kommer också en retorisk tvist – tidigare bjöd han vackert in sina 

åhörare att ansluta sig till honom, men om Churchill själv nu kan bidra med sina tårar och 

sitt svett – hur kan då någon annan neka att göra samma sak? Den inbjudan som han 

tidigare gav är i själva verket inte alls ett val. Churchill förutsätter. Sakta börjar nu den 

känsla av förvirrad rädsla som krig frammanar, och som tidigare legat till grund för 
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parlamentets handlande, att byta karaktär. Om Churchill, som nämnts ovan, hade spätt på 

deras rädsla i början av talet så hade han enbart gjort det svårare för sig själv. Det tyska 

hotet känns inte längre lika närvarande och istället börjar man fokusera på sina egna 

kvaliteter.  

 I det sista stycket så svänger talet igen och nu börjar mer värdeladdade meningar 

framträda. Churchill framhäver att Storbritannien har ett uppdrag – att bedriva krig ”by 

sea, land and air”
55

 och att det ska göras mot en monstruös tyrann. I hans tidigare väldigt 

ornamentsfattiga tal så börjar han nu använda anaforer, alltså upprepa de första orden i 

varje mening. Först i orden wage war, sedan bara ordet victory och slutligen att det finns 

no survival för det brittiska imperiet om man inte segrar. Det är mycket effektivt för hans 

pathos och ger en bra rytm till talet. Att tala om historiens vingslag och sådant som 

människor stridit för förr i tiden frammanar ofta en känsla av att vilja visa sig likvärdig. 

Han avslutar med att säga att han är säker på att det de nu kommer att få genomlida inte 

kommer att bli förgäves och är segerviss när han förvanskar det gamla talesättet ”enade vi 

stå – splittrade vi falla”.
56

  

 Det är i slutet av hans tal tre olika känslor som samverkar med varandra. Churchill 

har gjort en snygg sak när han först utgår ifrån att lyssnarna känner rädsla, och därmed 

inte späder på den någonting. Så utan att säga någonting om den i sig så får han publiken 

att istället känna stolthet genom att tala till de saker som är produkter av mod och rättvisa. 

Vad som sedan händer är att han exponerar publiken för rädsla igen – fast i termerna att 

de har ett val att träffa. Antingen så överlever inte det brittiska kungadömet eller så segrar 

vi till varje pris med hjälp av varandra och vår stolthet. Och precis som Aristoteles 

tidigare konstaterat så känner vi ju inte rädsla om vi inte har någon möjlighet till 

förändring.
57

 Det har britterna nu och därför skulle det förvåna mig ifall det var många 

som kände en direkt rädsla efter det här talet. Här uppträder även en tredje känsla – hopp. 

Någonting som Aristoteles inte riktigt har förklarat. Hopp att ”mankind will move 

forward towards its goal”. Det skulle kanske kunna inrymmas under stolthet men även en 

hopplös människa kan vara stolt så jag tycker inte riktigt att det passar där. Man skulle 

nog kunna läsa det som att hoppet är en produkt av att välja bort rädsla och känna behag 

över någonting som är möjligt i ens framtid och fokusera på stolthet, vilket i sig är väldigt 

karaktäriserande för det här talet i synnerhet och krigstal i allmänhet. Det engelska 

parlamentet var vid gott mod och även om man visste att den närmsta tiden skulle 
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innebära mycket lidande och svåra uppoffringar så kände man hopp inför framtiden. 

England och Frankrike stod fortfarande enade mot Tyskland. Det skulle komma att ändras 

inom de närmsta dagarna. 

 

  We shall fight on the beaches 

Nästan tre veckor senare, den 4 juni, så har Hitlers styrkor brutit igenom det allierade 

försvaret och effektivt separerat de brittiska trupperna ifrån de franska. Calais hade blivit 

intaget och det enda som nu fanns mellan den tyska armén och Dovers vita klippor var 

den engelska kanalen. Belgien hade gått ifrån att vara neutralt, till att ansluta sig till de 

allierade, för att sedan överlämna sig själva till Tyskland. Det var en militär katastrof. En 

invasion av Frankrike beräknades vara nästa steg och för det brittiska parlamentet var nu 

frågan hur mycket bistånd man kunde avvara till fransmännen utan att släppa på sin egen 

säkerhet. Frankrike i sin tur hade också lidit mycket svåra förluster i både manskap och 

ammunition varpå England inte helt kunde lita på att Frankrike kunde fortsätta kriget, och 

i sådana fall var ytterligare understöd till de tre engelska plutoner som redan fanns på 

fastlandet på förhand dömt att misslyckas.
58

 

 Churchill hade, enlig sig själv,
59

 vid det här tillfället alltså några betydande 

constraints - retoriskt påtvingade omständigheter - att förhålla sig till när han åter tog till 

orda. För det första så var det hans plikt att upplysa det brittiska folket om vad det var 

som hade hänt utan att för den sakens skull hysa något tvivel om att man inte skulle 

komma att vinna kriget. För det andra så var han av byråkratiska skäl tvungen att 

förbereda det engelska parlamentet på att Frankrike kunde tänkas dra sig ur eller bli 

besegrat. Och detta implicit för att inte på något sätt ge fransmännen någon form av 

tillåtelse att göra så. Och för det tredje att fortfarande förhålla sig till vad han hade sagt i 

sitt tidigare tal, att målet är fortfarande ”victory at any costs…victory, however long and 

hard the road may be”.
60

  

 Det mest påträngande för Churchill sett ur ett känsloperspektiv torde nu vara att 

ännu en gång utgå ifrån att människor, med rätta, känner rädsla. Även om få utanför 

krigsrådet känner till hela situationen så går i alla fall rykten genom London.
61

 Så vad han 

inledningsvis gör i sitt tal är att måla upp en bild av det goda engelska folket som modigt 

står upp emot det onda Tyskland. För att uppnå detta så lägger han in värderingar när han 
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återberättar vad som har hänt på kontinenten; de engelska soldaterna har visat stor 

styrka
62

 när de har kommit till fransmännens undsättning och de försvarade Calais intill 

slutet
63

. Allt medan fienden har ägnat sig åt beväpnad och mekanisk slakt
64

, fienden är 

”German people, always so ready to be led to the trampling down in other lands of 

liberties and comforts which they have never known in their own”
65

  

 Det här är Churchills sätt att skapa evidentia, måla upp en bild framför sina 

åhörares ögon, av gott mot ont, vilket är det absolut vanligaste sättet att få folk att vilja gå 

i krig.
66

 Han har ungefär samma känslotrappa att ta publiken igenom nu som i sitt förra 

tal. Fast den här gången så kan han inte strunta i att gå in på detaljer av vad som nu skett i 

kriget. Hans docere - plikt att göra publiken läraktig - den gången avsåg att underrätta 

parlamentet och folket om vilka steg som tagits för att preparera England för krig. Denna 

gång måste han av naturliga skäl upplysa dem om vad som hänt för att kunna motivera 

sitt kommande handlande. Man kan tänka sig att de dominerande känslorna som nu rådde 

var ilska och rädsla; ilska och bedrövelse för att någon står i vägen mellan det brittiska 

folket och deras önskan och begär av att få leva i fred. Rädsla för att någon som är nära i 

både tid och geografi nu har möjlighet att göra dem, eller de som står dem nära, illa på 

riktigt. Att Churchill hela tiden vidhåller styrkan och modet hos de brittiska trupperna är 

därför viktigt för att det nu är väldigt känslig information han framför; om han hade 

berättat historien rakt uppifrån och ner, utan värderande adjektiv, så hade han spätt på den 

stämning som redan rådde och istället gjort hotet mer levande.  

 När han kommer in på att tala om Belgien och deras roll under de här striderna så 

händer någonting intressant. Två gånger berättar han om hur den belgiske kungen 

Leopold III, som tidigare varit fatalt neutral,
67

 nu när de till slut blivit attackerade själva, 

bett de allierade att komma till deras hjälp. Churchill anser att belgarna, ända sedan det 

första världskriget, stått i skuld till de allierade och att deras neutralitet varit förödande. 

Men trots detta så kom de nu till deras hjälp. Den belgiska armén hade vart framträdande 

och skyddat området emellan britterna och fransmännen. Sedan plötsligt, och mot det 

egna parlamentets vilja, hade kung Leopold överlämnat sin armé och styret i landet till 

tyskarna
68

 och därmed också gjort en otjänst mot de allierade och ”condemned the finest 

Army his country had ever formed” till sitt öde. Här skulle Aristoteles förklaring vara att 
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Churchill vill frammana en känsla av otacksamhet gentemot Belgien, och samtidigt 

medömkan mot det belgiska folket, fast jag tror inte riktigt det var hans syfte. Snarare så 

behöver han i det här läget ha en förklaring, en syndabock, för hur denna katastrof kunde 

inträffa trots de modiga engelska soldaterna. Belgien kunde ju tillsammans med Polen 

kanske till och med ha kunnat räddas ifrån tyskarna
69

, så han har egentligen ingen 

anledning att elda upp otacksamhet. 

 Nu kommer Churchill in på vad som kommer att bli en dominerande del av hans 

berättande – The royal airforce (RAF). Det är uppenbart att han vill att mycket hopp ska 

sättas till just stridsflygarna, därför att där är de kvalitativt överlägsna tyskarna. Bland 

annat så har tolv german bombers blivit jagade av endast två RAF
70

 och britterna har visat 

sig överlägsna tyskarna i vad som komma skall. Det här kan tolkas som att han 

förebereder publiken på hans första punkt med det här talet, att han trots katastrofen inte 

hyser några tvivel om seger. Han måste i den här högst logosbaserade delen av talet få 

dem att känna en strimma av hopp och stolthet inför flygarna, något som han lyckas 

mycket väl med.
71

 Han sätter dem även i högre rang än med klassiska engelska krigare 

som Riddarna av runda bordet och Korsfararna
72

 för att ge det ytterligare tyngd. Men 

främst vill han ingjuta känslan av att RAF utför en stor tjänst till det brittiska folket, och 

därmed så vill han, enligt Aristoteles, få dem att känna en tacksamhet. I det förra talet så 

öppnade Churchill sitt framförande med att berätta om de olika tjänster (förklädda till 

plikter) som han har utfört. I detta tal är det i stället stridspiloterna som utfört tjänster och 

förtjänar tacksamhet. 

Talets början har starka drag av att vara genus demonstrativum, hyllningstal över 

de tappra engelska och franska soldaterna och flygvapnet, och även smädande emot den 

belgiske kung Leopold. Den rädsla och ilska som vi får anta har dominerat publikens 

känslovärld har nu fått tillskott i form av stolthet och tacksamhet. Det förstnämnda kan 

han inte sudda ut eftersom hotet nu är mycket mer påtagligt än under hans första tal. Vad 

som hänt i Belgien och Frankrike är fortfarande en ”colossal military disaster”,
73

 som han 

inte kan förbise. Men innan han kommer in i sin tesdrivning ska vi se hur han förhåller sig 

till sin andra constraint; att varsko engelsmännen på att Frankrike kan komma att dra sig 

ur kriget utan att ge dem någon form av tillstånd att göra så. Vid flera ställen så har han 
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upplyst om den kraftigt försvagade franska armén och ”…we must expect another blow to 

be struck almost immediately at us or at France”.
74

 Han upplyser alltså om att Frankrike 

kan falla eller retirera. I stycket därpå så trycker Churchill hårt på punkterna att de inte 

ska hålla något defensivt krig och han hyllar den plikt britterna har gentemot sina 

allierade. Och en plikt mellan allierade gäller som bekant åt båda hållen.  

Nu övergår talets karaktär till att få mer rådande inslag. I det förra talet så 

exponerade Churchill publiken för rädsla och tvingade dem på så sätt att välja mellan 

rädsla och stolthet. För att låta publiken se hans poäng tydligare sätter han det i perspektiv 

när han säger: ”The whole question of home defense against invasion is, of course, 

powerfully affected by the fact that we have for the time being in this Island 

incomparably more powerful military forces than we have ever had in this war or the 

last.”
75

 På det sättet så måste istället åhörarna välja emellan rädsla och trygghet. Och 

eftersom de är varandras motsatser så kan man inte känna dem samtidigt. Hans referenser 

till Napoleonkrigen hjälper honom att berätta om de otaliga gånger som de brittiska öarna 

framgångsrikt har försvarat sig mot invasioner och att traditionens makt är stor. Churchill 

vill återigen få sin publik att känna stolthet och även en viss trygghet om man ser på sista 

stycket; man är kompis med den starkaste killen på skolgården – USA och Gud.
76

 För att 

få budskapet att fästa använder han återigen anaforer, inte mindre än 12 stycken ”we 

shall” återfinns i hans peroratio. Intressant är också att det egentligen är först här som 

hans tesdrivning – att vi kommer att fortsätta kämpa, blir tydlig. Det kallas för modus per 

incrementa, och är ett effektivt sätt att väcka känslor.
77

  

Så för att summera så kan man se att Churchill även denna gång utgick ifrån att 

publiken kände rädsla, men var helt enkelt tvungen att trots det berätta om saker som på 

riktigt hotade dem ändå. Han vill därefter, om man får tro Aristoteles, få dem att känna 

både tacksamhet och medömkan. Utan att egentligen ta hänsyn till i vilken 

sinnesstämning som tacksamma och ömkande är så ställer han sedan återigen upp ett val 

för sin publik. Fast denna gång mellan rädsla och trygghet. Ifrån trygghet är inte steget 

mot stolthet stort; anaforerna och den orubbliga inställningen att slåss till slutet till sjöss, 

på himlen och på stränderna blåser bort all rädsla.  
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Their finest hour 

Den 16 juni 1940 skedde så det som Churchill spådde redan i det förra talet – efter stora 

förluster till följd av striderna runt Dunkirk så begärde Frankrike en vapenvila. Stora delar 

av dess armé hade lyckats evakuerats till de brittiska öarna, men man kunde inte längre 

fortsätta kriget.
78

 Därmed stod nu Storbritannien ensamma emot det tredje riket. Trots det 

var det en samlad och fokuserad Churchill som nu stegade fram inför The House of 

Commons. Man kan i detta fall anta att han hade liknande motiv med sitt tal som det 

andra; att upplysa det brittiska folket om ytterligare ett militärt bakslag och att fortfarande 

ovillkorligt kämpa för seger. Det som främst skiljer sig från det förra är att han nu även 

måste använda viss apologia, ursäktsretorik. När Frankrike föll så gjorde man det med 

endast tre brittiska divisioner med sig i leden. Churchill måste motivera varför det inte 

fanns fler trupper på plats till hjälp för sina allierade.  

 Man kan säga att det är den tredje av hans punkter som han tar upp i inledningen, 

han informerar att, trots de bäst tränade och bäst utrustade trupperna
79

, så är nu slaget om 

Frankrike förlorat. Man hade kunnat skicka mycket mer militärt bistånd, men det hade 

inneburit att om tyskarna då ändå hade vunnit slaget, så hade det engelska försvaret på 

öarna kraftigt försvagats. Churchill vidhåller att han inte ”reciting these facts for the 

purpose of recrimination”
80

, fast det är ungefär som att ställa sig och proklamera att han 

inte heller är någon talare, och att de nu måste tänka på framtiden och inte det förflutna. 

Ytterligare en gång så kan man dra parallellerna att Churchill vill ha lite tacksamhet ifrån 

det brittiska folket. Punkten att ”ursäkta” sig för det franska folket borde på förhand vara 

hans svåraste utmaning, men nu går han till och med starkare ur situationen än när han 

gick in i den.  

 Nu händer något som inte har visat sig någon gång tidigare under hans två tal – 

lite humor börjar lysa igenom. ”Here is where we come to the  Navy – and after all, we 

have a Navy. Some people seem to forget that we have a navy. We must remind them.”
81

 

Vad han egentligen vill säga är att Tyskland underskattar England, och att ironisera över 

fienden är antingen ett sätt att förlöjliga honom och få hotet att verka mindre 

skrämmande, eller ett försök att lätta upp den tunga stämningen som krig medför. Även 

Signor Mussolini får sig en skopa sarkasm när Churchill erbjuder italienarna en säker resa 

genom Gibraltar sund ifall han menar allvar med att vilja ta en strid med England till 
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sjöss.
82

 Aristoteles förklaring till den här ironin skulle säga att Churchill inte rör sig så 

mycket mot trygghet, som han vill dämpa rädsla. Så en tolkning av det här är att Churchill 

ännu en gång utgick ifrån att publiken känner rädsla, men den här gången så vill han inte 

ta dem igenom någon annan fas för att nå trygghet, och av den anledningen så måste han 

först montera ner de faktorerna som hittills styrt publikens sinnestämning. Denna trygghet 

kommer att bli något av en tes för resten av talet.    

 Trots det som nu skett så vill han inte för allt i världen gå med på att det 

egentligen är ett bakslag. Tvärtom så står England bättre rustat nu än man gjort under 

många perioder under både det här och det förra kriget. Den brittiska flottan ska inte ha 

några som helst problem att bemöta ett tyskt invasionsförsök eftersom de är mycket 

överlägsna. Ytterligare lite längre ner så belyser han att engelsmännen är smartare än 

tyskarna också genom att humoristiskt säga att han inte kan gå in på detaljer för hur ett 

invasionsförsök kan komma att genomföras, eftersom han inte vill ge tyskarna några idéer 

som han själv har och som inte de har,
83

 och det är inte troligt att de skulle vilja återgälda 

den tjänsten. Fienden är till skillnad från engelsmännen lömsk, och det finns inga fula 

knep som han inte skulle kunna ta till.  

 Men det finns en liten hake med att tala om flottans suveränitet. Det väcker frågan 

om varför man i så fall inte kunde hjälpa till när Norge intogs. Även denna gång så 

härleder han det till att det finns förmildrande, påtvingande omständigheter. I Skagerrack 

så har man inte, på grund av avståndet, kunnat ge något flygunderstöd till flottan, som 

därmed endast bestod av ubåtar. Trots att dessa kämpade modigt så kunde de inte på egen 

hand hindra tyskarna. Men för att inte tappa trygghetstillståndet så påpekar han att i 

Engelska kanalen och på öppet vatten så är läget annorlunda, och där är britterna 

överlägsna. Andra som fortfarande är överlägsna är the Royal Air Force;  ”… these 

splendid men, this brilliant youth – who will have the glory of saving their native land, 

their island home, and all they love, from the most deadly of all attacks.”
84

 När han 

beskriver invasionshotet tonar han ned det genom att säga att tyskarna hade redan under 

ett års tid kunnat invadera England men avstått och att det krävs väldigt stora trupper för 

att landsätta en armé på fientlig mark.
85

 Man får intrycket att Churchill nu enbart 

argumenterar för att skapa trygghet hos det engelska folket. Inte bara med pathos, utan 

även mycket med logos; att räkna upp olika instanser på båda sidor och sen ställa dem 
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emot varandra kan tyckas vara ett rationellt tänkande, men i själva verket är det som att 

hålla upp ett kilo guld och hävda att det här kilot väger mer än ett i Tyskland. Men det får 

såklart sin effekt i känsloappeller som får anses vara prestationshöjande. Sen väcker det ju 

också frågan om han kunde ha gjort något annat? Även om Churchill i sina tidigare tal 

och sin politik sagt att dra sig ur kriget inte är ett alternativ så har trots allt den 

möjligheten hela tiden funnits där. Det gör den inte längre, det finns egentligen inget 

annat val nu.  

 Här börjar han även tala om att England absolut inte står ensamma i kampen mot 

tyskarna. De många kolonier som är byggda på dess lagar och civilisation är även de 

absolut dedikerade till moderlandets sak.
86

 Att Frankrike fallit bort medger han är ett 

nederlag, men då det också innebär att man kan flytta hem alla trupper som man har haft 

på fastlandet så har man plötsligt vunnit istället. Det tillsammans med de hängivna 

kolonierna är hans starkaste logos-argumentation, och leder till en ännu starkare känsla av 

trygghet. Det är en överlag mer hoppfull och inspirerande Churchill som nu står inför 

parlamentet. Han är hoppfull för att det finns bra och vettiga förhoppningar om seger och 

det finns inga skäl för panik och bedrövelse.
87

 Han jämför detta krig med det förra 

återigen, och drar likheten att det även den gången såg mycket mörkt ut under fyra års tid, 

för att sedan vända till en strålande seger. Churchill visste nog inte hur rätt han skulle få 

småningom. I det här forumet så vill han fortfarande bara ingjuta trygghet och stolthet i 

sina landsmän att fortsätta kriga. 

 Strax innan sitt peroratio så späds det på ytterligare; Churchill börjar nu prata om 

att trots att Frankrike faller ut från kriget så kommer engelsmännen aldrig att svika sin 

plikt som allierade.
88

 Han hävdar att han ingenting kräver från någon annan, ”we abate 

nothing of our just demands”, varpå han sedan räknar upp de länder som har fallit under 

tyskt baner. Alla dessa ska få sin frihet åter. Man kan tänka sig att detta är ett drag ifrån 

Churchills sida att redan nu börja bygga upp en tacksamhetsskuld ifrån dessa länder vid 

en eventuell seger. Om vi minns Aristoteles råd om att ju större tjänst vid en desto större 

nöd, ju större tacksamhet om tjänsten förefaller att vara helt utan någon egoistisk 

vinning.
89

 

 När han kommer in på sin avslutning ändras hans stil ganska markant. Han talar 

om motsatser – kriget om Frankrike är över, kriget om Storbritannien ska starta, och om 

vi inte kan stå upp emot Hitlers arméer så kommer hela Europa och Förenta staterna att 

                                                 
86

 Their finest hour, stycke 16, rad 7 
87

 Their finest hour, stycke 19, rad 13 
88

 Their finest hour, stycke 21, rad 9 
89

 Om tacksamhet på s.11 



27 

 

falla, men om vi står upp så kommer den fria världen att gå mot ”broad, sunlit uplands”.
90

 

Det mer dramatiska språket och stilen har diskuterats flitigt och vissa anser att det är ett 

resultat av Churchills fascination av det gamla testamentet.
91

 Intressant att lägga märke 

till här är också att där det i de två tidigare talen vart rikligt med stilfigurer i peroratiot, så 

finns här inga. Låt gå för att talets titel ”Their finest hour” är en metafor men annars lyser 

de med sin frånvaro.  

Att se på de olika känslosvängningar som Churchill vill frammana i det här talet är 

svårt. Tesen blir snabbt tydlig – vi är segervissa, så ni kan känna er trygga. Sen hämtas 

ethos, pathos och logos-argument för att ge stöd åt den. Han förminskar hotet av en 

närstående fara genom humor och ironi, det här är för att ta bort den rädsla som finns och 

för tredje gången under de här fem veckorna leda sin åhörarskara mot trygghet och 

stolthet. Stolthet i att vara brittisk, för då spelar det ingen roll om man lever eller dör – 

bara man kämpar modigt. 

 Att han sedan även blandar in en förberedelse till tacksamhet förklarar Aristoteles 

för oss. Det finns ändå en liten sak som han inte kan förklara – Churchill visste inte med 

säkerhet att det skulle komma att bli en tjänst och jag tror inte att goda intentioner räknas. 

Men det blåser å andra sidan bort alla tvivel om egna syften när man inte kan veta 

utgången på förhand.  

 Churchill läste tiden rätt och 1945 stod Storbritannien som en av segrarna av andra 

världskriget. Tack vare sina obevekliga intentioner att fortsätta kriget mot tyskarna hur 

mörkt läget än såg ut, har Churchill blivit en stor ikon för eftervärlden och har sedan dess 

både dubbats, fått nobelpris, blivit amerikansk hedersmedborgare och blivit framröstad 

till århundradets britt i konkurrens med människor som Diana, John Lennon och 

drottningen. 

 

 

Diskussion 

Jag ska nu gå igenom de olika resultat jag funnit genom min analys av Winston Churchills 

tre tal under sin första tid som brittisk premiärminister och väga dem emot Aristoteles 

teorier om pathos. Jag kommer att börja med vad jag anser vara min metods fördelar och 

diskutera dem för att sedan gå igenom nackdelarna. 
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  Fördelar 

En stor fördel är att metoden är relativt enkel att arbeta med. Resultaten kan ge svar på 

dilemman som annars kan vara svåra att upptäcka. Jag tänker då till exempel på när 

Churchill i det första talet berättar om de olika plikter han utfört innan han tar till orda i 

parlamentet. Det ter sig till en början som en strikt upplysande passage av saklighet och 

logos. Fast om man studerar det vidare och försöker att se andra saker så kan vi se att de 

här plikterna egentligen är olika tjänster som han gör. Och om vi följer det genom 

Aristoteles teori, så säger den oss att hans bruk av pathos här istället vill väcka 

tacksamhet. Tacksamhet kan dels ses som att Churchill får en skuld att kräva in, men det 

kan också ses som att åhörarna börjar rubbas ifrån ett sinnestillstånd till ett annat. Det ger 

honom bättre förutsättningar att slutligen vända dem till den känsla som han vill ska 

motivera deras handlingar.  

 Vidare så kan metoden ge någorlunda rimliga svar på vilka känslor som är i 

omlopp utan att för den delen börja röra sig mot pseudovetenskap. Det baserar jag på att 

det är ganska svårt att bortförklara eller omdefiniera många känslor som uppstår till 

någonting annat. Om jag som i fallet med ilska, vet att arga personer i själva verket är 

bedrövade för att de trånar efter något, och någon hindrar dem ifrån att få det, så skiljer 

sig det beteendet markant ifrån till exempel trygghet som är baserat på helt andra grunder. 

Därför kan man relativt enkelt säga att ”han är arg” och ”hon är tacksam”, och det går att 

se en tydlig skillnad. Men för att det här ska vara tillförlitligt så ställer det också höga 

krav på att min tolkning av Aristoteles definitioner håller. Viss problematik uppstår sedan 

när man ska försöka förklara varför de olika känslorna huserar; som i fallet när Churchill, 

enligt Aristoteles, vill väcka otacksamhet mot den belgiske kung Leopold. Här kan man 

nog anta att det rimligtvis var en viss bitterhet som Churchill gav uttryck för när han var 

tvungen att informera om läget, men det förklarar inte hur pathos arbetar under tiden.  

 En tredje fördel som jag har fått fram är metodens förmåga att hitta 

”känslomönster”. Under alla de tre tal som jag har analyserat så har de olika känslorna 

gått en rimlig väg för att komma fram till sitt mål; de har alla varit deliberativa tal som till 

slut vill få publiken att känna trygghet och stolthet. Av olika påtvingade anledningar så 

måste Churchill varje gång förhålla sig på olika sätt för att nå det målet. I det första talet 

så dämpar han ner den rådande rädslan och börjar istället frammana stolthet, för att först 

efter det visa upp rädsla igen och då tvinga publiken att välja dem emellan. I det andra 

talet så utgår han ifrån samma antagande, fast av olika anledningar så måste han nu 

brodera ut rädsla, för att sedan väva in tacksamhet och trygghet. Först när han fått 
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publiken dit kan han återigen ställa upp ett val, fast denna gång mellan rädsla och stolthet. 

I hans tredje tal så tycks han faktiskt utgå ifrån att åhörarna är i ett lugnt tillstånd; med 

humor och ironi så förminskar han det överhängande hotet. Ett hot som han inte riktigt 

erkänner någonstans under hela talet. Genom att bara späda på trygghet och få in 

tacksamhet mot den engelska armén så leds känslan per automatik in i stolthet. En slutsats 

av det skulle kunna vara att trygghet och tacksamhet ligger väldigt nära stolthet i 

krigstal,
92

 och att man lättare når sitt mål om man tar sin publik igenom den här 

känslotrappan. Liknande slutsatser går säkert att dra om många andra tal än just i 

krigstider, och även med andra genrer än genus demonstrativum. 

 Ännu en fördel är förmågan att definiera vilka känslor som är ”bra” och ”dåliga”, 

detta baserat på uppdelningen av behag och obehag och hur man kan handskas med den 

vetskapen. Detta förutsätter dock att man köper begreppet rakt av; det går att ifrågasätta 

ifall det är exakt samma behag som följer ur både vänskap och belåtenhet och även hur 

intensiv känslan är. En stark känsla av obehag förorsakat av skam tror inte jag behöver 

vara av samma karaktär som den man får av avund. Striker tar upp problematiken och 

visar att det finns en stor skillnad i behag frammanat av andra människor och det behag vi 

exempelvis kan känna i att få äta mat
93

, något som är svårt att blunda för. Klart tycks i alla 

fall efter den här analysen vara att ju starkare känsla, desto starkare påverkar det vårt 

omdöme att handla på olika sätt.   

  

Nackdelar 

En svårighet med att jobba med närläsning och kontextanalys på det här viset är att du 

behöver skaffa dig en mycket gedigen bakgrundskontroll. Flera gånger har olika 

händelser under de här talen vart ganska obegripliga varpå jag har fått vända mig till 

historieböcker för att försöka skapa mig en större förståelse. Nu menar jag inte att det är 

en nackdel att behöva läsa in sig på merkunskap, vad jag menar är att metoden kräver en 

kunskap utöver själva teoridelen annars så kommer resultaten hämmas. Under de långa 

stycken där det engelska flygvapnet hyllas och tillmäts en stor plats så gav mig studierna 

runt RAF en mycket större förståelse av talet som helhet.
94

 Att titeln på det första talet, 

Blood, toil, sweat and tears, i själva verket hade använts i berömda krigstal tidigare 

gjorde att jag kunde identifiera det som en allusion när nu Churchill använde samma ord, 
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något som antagligen gått mig förbi annars. 

 Ännu en sak är att det kan bli mycket subjektivt att arbeta på det här sättet. Det går 

egentligen inte helt vetenskapligt att utgå ifrån att människor från början känner en viss 

sak och att de leds att känna någonting annat. Metoden erbjuder endast ett alternativ till 

hur man kan tolka saker och ting, men den kan inte slå fast att det är just det här som 

händer i en publik. Att jag sedan kan argumentera för och motivera att det är på det här 

sättet som det antagligen förhåller sig får förstås texten mer sanningsenlig och levande 

men den berättar inte en epistemisk sanning. Att det är Churchills intention att föra 

publiken genom en ”känslotrappa” behöver ju inte heller stämma, men det kan matchas 

mot att han har lagt upp en retorisk strategi som han vill driva; att han placerar tesen sist i 

sitt tal för att det är ett effektivt sätt att entusiasmera publiken kan backas upp med 

retorisk teori, men det innebär inte att det var hans avsikt.  

 Många gånger så går begreppen in i varandra och skapar lite förvirring, det 

behöver inte bli några större problematiseringar men det är av vikt att man är medveten 

om vart gränserna går. Aristoteles teorier är högst besläktade med grundstenar inom 

psykologin, eftersom också den försöker förklara varför människor reagerar som vi gör i 

olika lägen. Jag tänker bland annat på känslan vänskap, som Aristoteles ägnar stort 

utrymme att definiera. Mycket av det som han skriver där skulle lika gärna kunna skrivas 

om hur man skapar välvilja emot sin publik. Eunoia är i sin tur en grundsten i hur man 

bygger sitt ethos,
95

 och då har vi ju kommit ifrån vårt ämne. Skillnaden hoppas jag att jag 

lyckats utreda i tidigare kapitel, men det är viktigt att tänka på att saker som ser lika ut, i 

många fall inte är samma sak.  

 En annan svårighet uppstår när man ska försöka förklara någonting som saknar ett 

tydligt syfte; om jag inte vet vart en talare är på väg så vet jag inte heller hur han vill ta 

sig dit. Det betyder inte att hela metoden faller, men den blir betydligt mer godtycklig om 

jag inte behöver utgå ifrån att det förhåller sig på ett sätt eller annat. Churchill avslutar de 

två första talen med att använda sig av stilfigurer och en högre stilnivå,
96

 detta tror jag 

mig veta att han gör därför att elocutio och stilfigurer är starkt sammankopplat med 

pathos, samtidigt som jag tror mig veta att Churchill hade en stark önskan att publiken 

skulle känna stolthet efter hans tal. Hade jag inte trott mig veta de här vägdirektionerna så 

skulle jag inte kunnat förklara det på det sätt jag har gjort. 

 Om jag summerar upp detta så tycker jag mig ha funnit en metod som klarar av att 

förklara hur människor använder pathos för att övertyga. Metoden har, som diskuterats 
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ovan, sina för- och nackdelar. Den kan inte ge en absolut sanning på någonting, men den 

kan ge nya tolkningsalternativ som, när de är väl argumenterade, kan generera intressanta 

resultat.   

 

 

Sammanfattning 

Med den här uppsatsen så ville jag testa om, och i så fall hur, Aristoteles teorier om 

pathos, det retoriska bevismedlet att övertyga med känslor, fungerar i vår moderna tid. 

Hur kan texter som nedtecknades för mer än två millennier sedan fortfarande ligga till 

grund för den retorikutbildning som praktiseras i våra skolor än idag? Så till att börja med 

har jag utrett Aristoteles begrepp och gjort min egen tolkning av hans arbete. Jag har vägt 

det och diskuterat det emot vad andra moderna forskare har sagt om termen. När jag 

sedan hade det klart för mig var nästa steg att se hur jag kunde använda denna kunskap 

för att få svar på min ursprungliga frågeställning. 

 För att ta reda på det så använde jag en kombination av närläsning och ett studium 

av den retoriska situationen och försökte med de resultaten förklara hur pathos rörde sig i 

tre olika tal. Tack vare sina retoriska kunskaper och sin berömmelse för kända yttringar så 

valde jag ut Winstons Churchills tre första tal som han höll i det brittiska parlamentet, 

House of Commons, under sin tid som premiärminister 1940-1945. Andra världskriget 

rasade för fullt i Europa och mellan varje tal så händer det nya saker som Churchill måste 

ta hänsyn till. Olika känsloaspekter som han måste föra publiken igenom för att komma 

till sitt mål. Jag upptäckte under uppsatsens gång att Churchill går igenom en slags 

”känslotrappa”, där han först utgår ifrån att det är rädsla som från början legat till grund 

för sina åhörares känslor och sedan försöker han att i olika steg föra dem till den känsla 

som passar hans egna syften. 

 Jag upptäckte hur metoden kan appliceras på olika situationer och förklara hur 

olika känslosvängningar uppstår och förändrar åhörarnas omdömen. Metoden har sina 

fördelar bland annat i att den kan ge intressanta tolkningar som man kanske annars hade 

missat. Den har sina nackdelar bland annat i att den kan ge lite olika svar beroende på 

vem som använder den och hur mycket bakgrundsfakta man har gagnat sig. Sammantaget 

kan sägas att jag anser att jag har fått svar på varför Aristoteles teorier används än idag. 

Orsakerna till känslorna må ha ändrats och utvecklats sedan dess men man märker att 

grunderna faktiskt håller fortfarande. 
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Bilagor 

Blood, toil, tears and sweat 
I beg to move,  

 

That this House welcomes the formation of a Government representing the united and 

inflexible resolve of the nation to prosecute the war with Germany to a victorious 

conclusion.  

 

On Friday evening last I received His Majesty's commission to form a new 

Administration. It as the evident wish and will of Parliament and the nation that this 

should be conceived on the broadest possible basis and that it should include all parties, 

both those who supported the late Government and also the parties of the Opposition. I 

have completed the most important part of this task. A War Cabinet has been formed of 

five Members, representing, with the Opposition Liberals, the unity of the nation. The 

three party Leaders have agreed to serve, either in the War Cabinet or in high executive 

office. The three Fighting Services have been filled. It was necessary that this should be 

done in one single day, on account of the extreme urgency and rigour of events. A 

number of other positions, key positions, were filled yesterday, and I am submitting a 

further list to His Majesty to-night. I hope to complete the appointment of the principal 

Ministers during to-morrow. the appointment of the other Ministers usually takes a little 

longer, but I trust that, when Parliament meets again, this part of my task will be 

completed, and that the administration will be complete in all respects.  

 

I considered it in the public interest to suggest that the House should be summoned to 

meet today. Mr. Speaker agreed, and took the necessary steps, in accordance with the 

powers conferred upon him by the Resolution of the House. At the end of the 

proceedings today, the Adjournment of the House will be proposed until Tuesday, 21st 

May, with, of course, provision for earlier meeting, if need be. The business to be 

considered during that week will be notified to Members at the earliest opportunity. I 

now invite the House, by the Motion which stands in my name, to record its approval of 

the steps taken and to declare its confidence in the new Government.  

 

To form an Administration of this scale and complexity is a serious undertaking in itself, 

but it must be remembered that we are in the preliminary stage of one of the greatest 

battles in history, that we are in action at many other points in Norway and in Holland, 

that we have to be prepared in the Mediterranean, that the air battle is continuous and 

that many preparations, such as have been indicated by my hon. Friend below the 

Gangway, have to be made here at home. In this crisis I hope I may be pardoned if I do 

not address the House at any length today. I hope that any of my friends and colleagues, 

or former colleagues, who are affected by the political reconstruction, will make 

allowance, all allowance, for any lack of ceremony with which it has been necessary to 

act. I would say to the House, as I said to those who have joined this government: "I 

have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat." 
 

We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many 

long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I can say: It is to 

wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can 

give us; to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark, 

lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I 

can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, 
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victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no 

survival. Let that be realised; no survival for the British Empire, no survival for all that 

the British Empire has stood for, no survival for the urge and impulse of the ages, that 

mankind will move forward towards its goal. But I take up my task with buoyancy and 

hope. I feel sure that our cause will not be suffered to fail among men. At this time I feel 

entitled to claim the aid of all, and I say, "come then, let us go forward together with our 

united strength."  

 

 

 

We shall fight at the beaches 
From the moment that the French defenses at Sedan and on the Meuse were broken at 

the end of the second week of May, only a rapid retreat to Amiens and the south could 

have saved the British and French Armies who had entered Belgium at the appeal of the 

Belgian King; but this strategic fact was not immediately realized. The French High 

Command hoped they would be able to close the gap, and the Armies of the north were 

under their orders. Moreover, a retirement of this kind would have involved almost 

certainly the destruction of the fine Belgian Army of over 20 divisions and the 

abandonment of the whole of Belgium. Therefore, when the force and scope of the 

German penetration were realized and when a new French Generalissimo, General 

Weygand, assumed command in place of General Gamelin, an effort was made by the 

French and British Armies in Belgium to keep on holding the right hand of the Belgians 

and to give their own right hand to a newly created French Army which was to have 

advanced across the Somme in great strength to grasp it.  

 

However, the German eruption swept like a sharp scythe around the right and rear of the 

Armies of the north. Eight or nine armored divisions, each of about four hundred 

armored vehicles of different kinds, but carefully assorted to be complementary and 

divisible into small self-contained units, cut off all communications between us and the 

main French Armies. It severed our own communications for food and ammunition, 

which ran first to Amiens and afterwards through Abbeville, and it shore its way up the 

coast to Boulogne and Calais, and almost to Dunkirk. Behind this armored and 

mechanized onslaught came a number of German divisions in lorries, and behind them 

again there plodded comparatively slowly the dull brute mass of the ordinary German 

Army and German people, always so ready to be led to the trampling down in other 

lands of liberties and comforts which they have never known in their own.  

 

I have said this armored scythe-stroke almost reached Dunkirk-almost but not quite. 

Boulogne and Calais were the scenes of desperate fighting. The Guards defended 

Boulogne for a while and were then withdrawn by orders from this country. The Rifle 

Brigade, the 60th Rifles, and the Queen Victoria's Rifles, with a battalion of British 

tanks and 1,000 Frenchmen, in all about four thousand strong, defended Calais to the 

last. The British Brigadier was given an hour to surrender. He spurned the offer, and 

four days of intense street fighting passed before silence reigned over Calais, which 

marked the end of a memorable resistance. Only 30 unwounded survivors were brought 

off by the Navy, and we do not know the fate of their comrades. Their sacrifice, 

however, was not in vain. At least two armored divisions, which otherwise would have 

been turned against the British Expeditionary Force, had to be sent to overcome them. 

They have added another page to the glories of the light divisions, and the time gained 

enabled the Graveline water lines to be flooded and to be held by the French troops.  

 

Thus it was that the port of Dunkirk was kept open. When it was found impossible for 
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the Armies of the north to reopen their communications to Amiens with the main French 

Armies, only one choice remained. It seemed, indeed, forlorn. The Belgian, British and 

French Armies were almost surrounded. Their sole line of retreat was to a single port 

and to its neighboring beaches. They were pressed on every side by heavy attacks and 

far outnumbered in the air. 

 

When, a week ago today, I asked the House to fix this afternoon as the occasion for a 

statement, I feared it would be my hard lot to announce the greatest military disaster in 

our long history. I thought-and some good judges agreed with me-that perhaps 20,000 or 

30,000 men might be re-embarked. But it certainly seemed that the whole of the French 

First Army and the whole of the British Expeditionary Force north of the Amiens-

Abbeville gap would be broken up in the open field or else would have to capitulate for 

lack of food and ammunition. These were the hard and heavy tidings for which I called 

upon the House and the nation to prepare themselves a week ago. The whole root and 

core and brain of the British Army, on which and around which we were to build, and 

are to build, the great British Armies in the later years of the war, seemed about to 

perish upon the field or to be led into an ignominious and starving captivity. 

 

That was the prospect a week ago. But another blow which might well have proved 

final was yet to fall upon us. The King of the Belgians had called upon us to come to his 

aid. Had not this Ruler and his Government severed themselves from the Allies, who 

rescued their country from extinction in the late war, and had they not sought refuge in 

what was proved to be a fatal neutrality, the French and British Armies might well at the 

outset have saved not only Belgium but perhaps even Poland. Yet at the last moment, 

when Belgium was already invaded, King Leopold called upon us to come to his aid, 

and even at the last moment we came. He and his brave, efficient Army, nearly half a 

million strong, guarded our left flank and thus kept open our only line of retreat to the 

sea. Suddenly, without prior consultation, with the least possible notice, without the 

advice of his Ministers and upon his own personal act, he sent a plenipotentiary to the 

German Command, surrendered his Army, and exposed our whole flank and means of 

retreat. 

 

I asked the House a week ago to suspend its judgment because the facts were not clear, 

but I do not feel that any reason now exists why we should not form our own opinions 

upon this pitiful episode. The surrender of the Belgian Army compelled the British at 

the shortest notice to cover a flank to the sea more than 30 miles in length. Otherwise all 

would have been cut off, and all would have shared the fate to which King Leopold had 

condemned the finest Army his country had ever formed. So in doing this and in 

exposing this flank, as anyone who followed the operations on the map will see, contact 

was lost between the British and two out of the three corps forming the First French 

Army, who were still farther from the coast than we were, and it seemed impossible that 

any large number of Allied troops could reach the coast.  

 

The enemy attacked on all sides with great strength and fierceness, and their main 

power, the power of their far more numerous Air Force, was thrown into the battle or 

else concentrated upon Dunkirk and the beaches. Pressing in upon the narrow exit, both 

from the east and from the west, the enemy began to fire with cannon upon the beaches 

by which alone the shipping could approach or depart. They sowed magnetic mines in 

the channels and seas; they sent repeated waves of hostile aircraft, sometimes more than 

a hundred strong in one formation, to cast their bombs upon the single pier that 

remained, and upon the sand dunes upon which the troops had their eyes for shelter. 

Their U-boats, one of which was sunk, and their motor launches took their toll of the 
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vast traffic which now began. For four or five days an intense struggle reigned. All their 

armored divisions-or what Was left of them-together with great masses of infantry and 

artillery, hurled themselves in vain upon the ever-narrowing, ever-contracting appendix 

within which the British and French Armies fought. 

 

Meanwhile, the Royal Navy, with the willing help of countless merchant seamen, 

strained every nerve to embark the British and Allied troops; 220 light warships and 650 

other vessels were engaged. They had to operate upon the difficult coast, often in 

adverse weather, under an almost ceaseless hail of bombs and an increasing 

concentration of artillery fire. Nor were the seas, as I have said, themselves free from 

mines and torpedoes. It was in conditions such as these that our men carried on, with 

little or no rest, for days and nights on end, making trip after trip across the dangerous 

waters, bringing with them always men whom they had rescued. The numbers they have 

brought back are the measure of their devotion and their courage. The hospital ships, 

which brought off many thousands of British and French wounded, being so plainly 

marked were a special target for Nazi bombs; but the men and women on board them 

never faltered in their duty. 

 

Meanwhile, the Royal Air Force, which had already been intervening in the battle, so far 

as its range would allow, from home bases, now used part of its main metropolitan 

fighter strength, and struck at the German bombers and at the fighters which in large 

numbers protected them. This struggle was protracted and fierce. Suddenly the scene 

has cleared, the crash and thunder has for the moment-but only for the moment-died 

away. A miracle of deliverance, achieved by valor, by perseverance, by perfect 

discipline, by faultless service, by resource, by skill, by unconquerable fidelity, is 

manifest to us all. The enemy was hurled back by the retreating British and French 

troops. He was so roughly handled that he did not hurry their departure seriously. The 

Royal Air Force engaged the main strength of the German Air Force, and inflicted upon 

them losses of at least four to one; and the Navy, using nearly 1,000 ships of all kinds, 

carried over 335,000 men, French and British, out of the jaws of death and shame, to 

their native land and to the tasks which lie immediately ahead. We must be very careful 

not to assign to this deliverance the attributes of a victory. Wars are not won by 

evacuations. But there was a victory inside this deliverance, which should be noted. It 

was gained by the Air Force. Many of our soldiers coming back have not seen the Air 

Force at work; they saw only the bombers which escaped its protective attack. They 

underrate its achievements. I have heard much talk of this; that is why I go out of my 

way to say this. I will tell you about it. 

 

This was a great trial of strength between the British and German Air Forces. Can you 

conceive a greater objective for the Germans in the air than to make evacuation from 

these beaches impossible, and to sink all these ships which were displayed, almost to 

the extent of thousands? Could there have been an objective of greater military 

importance and significance for the whole purpose of the war than this? They tried hard, 

and they were beaten back; they were frustrated in their task. We got the Army away; 

and they have paid fourfold for any losses which they have inflicted. Very large 

formations of German aeroplanes-and we know that they are a very brave race-have 

turned on several occasions from the attack of one-quarter of their number of the Royal 

Air Force, and have dispersed in different directions. Twelve aeroplanes have been 

hunted by two. One aeroplane was driven into the water and cast away by the mere 

charge of a British aeroplane, which had no more ammunition. All of our types-the 

Hurricane, the Spitfire and the new Defiant-and all our pilots have been vindicated as 

superior to what they have at present to face. 
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When we consider how much greater would be our advantage in defending the air 

above this Island against an overseas attack, I must say that I find in these facts a sure 

basis upon which practical and reassuring thoughts may rest. I will pay my tribute to 

these young airmen. The great French Army was very largely, for the time being, cast 

back and disturbed by the onrush of a few thousands of armored vehicles. May it not 

also be that the cause of civilization itself will be defended by the skill and devotion of a 

few thousand airmen? There never has been, I suppose, in all the world, in all the 

history of war, such an opportunity for youth. The Knights of the Round Table, the 

Crusaders, all fall back into the past-not only distant but prosaic; these young men, 

going forth every morn to guard their native land and all that we stand for, holding in 

their hands these instruments of colossal and shattering power, of whom it may be said 

that Every morn brought forth a noble chance And every chance brought forth a noble 

knight, deserve our gratitude, as do all the brave men who, in so many ways and on so 

many occasions, are ready, and continue ready to give life and all for their native land. 

 

I return to the Army. In the long series of very fierce battles, now on this front, now on 

that, fighting on three fronts at once, battles fought by two or three divisions against an 

equal or somewhat larger number of the enemy, and fought fiercely on some of the old 

grounds that so many of us knew so well-in these battles our losses in men have 

exceeded 30,000 killed, wounded and missing. I take occasion to express the sympathy 

of the House to all who have suffered bereavement or who are still anxious. The 

President of the Board of Trade [Sir Andrew Duncan] is not here today. His son has 

been killed, and many in the House have felt the pangs of affliction in the sharpest form. 

But I will say this about the missing: We have had a large number of wounded come 

home safely to this country, but I would say about the missing that there may be very 

many reported missing who will come back home, some day, in one way or another. In 

the confusion of this fight it is inevitable that many have been left in positions where 

honor required no further resistance from them.  

 

Against this loss of over 30,000 men, we can set a far heavier loss certainly inflicted 

upon the enemy. But our losses in material are enormous. We have perhaps lost one-

third of the men we lost in the opening days of the battle of 21st March, 1918, but we 

have lost nearly as many guns -- nearly one thousand-and all our transport, all the 

armored vehicles that were with the Army in the north. This loss will impose a further 

delay on the expansion of our military strength. That expansion had not been proceeding 

as far as we had hoped. The best of all we had to give had gone to the British 

Expeditionary Force, and although they had not the numbers of tanks and some articles 

of equipment which were desirable, they were a very well and finely equipped Army. 

They had the first-fruits of all that our industry had to give, and that is gone. And now 

here is this further delay. How long it will be, how long it will last, depends upon the 

exertions which we make in this Island. An effort the like of which has never been seen 

in our records is now being made. Work is proceeding everywhere, night and day, 

Sundays and week days. Capital and Labor have cast aside their interests, rights, and 

customs and put them into the common stock. Already the flow of munitions has leaped 

forward. There is no reason why we should not in a few months overtake the sudden 

and serious loss that has come upon us, without retarding the development of our 

general program. 

 

Nevertheless, our thankfulness at the escape of our Army and so many men, whose 

loved ones have passed through an agonizing week, must not blind us to the fact that 

what has happened in France and Belgium is a colossal military disaster. The French 
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Army has been weakened, the Belgian Army has been lost, a large part of those fortified 

lines upon which so much faith had been reposed is gone, many valuable mining 

districts and factories have passed into the enemy's possession, the whole of the 

Channel ports are in his hands, with all the tragic consequences that follow from that, 

and we must expect another blow to be struck almost immediately at us or at France. We 

are told that Herr Hitler has a plan for invading the British Isles. This has often been 

thought of before. When Napoleon lay at Boulogne for a year with his flat-bottomed 

boats and his Grand Army, he was told by someone. "There are bitter weeds in 

England." There are certainly a great many more of them since the British 

Expeditionary Force returned.  

 

The whole question of home defense against invasion is, of course, powerfully affected 

by the fact that we have for the time being in this Island incomparably more powerful 

military forces than we have ever had at any moment in this war or the last. But this will 

not continue. We shall not be content with a defensive war. We have our duty to our 

Ally. We have to reconstitute and build up the British Expeditionary Force once again, 

under its gallant Commander-in-Chief, Lord Gort. All this is in train; but in the interval 

we must put our defenses in this Island into such a high state of organization that the 

fewest possible numbers will be required to give effective security and that the largest 

possible potential of offensive effort may be realized. On this we are now engaged. It 

will be very convenient, if it be the desire of the House, to enter upon this subject in a 

secret Session. Not that the government would necessarily be able to reveal in very 

great detail military secrets, but we like to have our discussions free, without the 

restraint imposed by the fact that they will be read the next day by the enemy; and the 

Government would benefit by views freely expressed in all parts of the House by 

Members with their knowledge of so many different parts of the country. I understand 

that some request is to be made upon this subject, which will be readily acceded to by 

His Majesty's Government. 

 

We have found it necessary to take measures of increasing stringency, not only against 

enemy aliens and suspicious characters of other nationalities, but also against British 

subjects who may become a danger or a nuisance should the war be transported to the 

United Kingdom. I know there are a great many people affected by the orders which we 

have made who are the passionate enemies of Nazi Germany. I am very sorry for them, 

but we cannot, at the present time and under the present stress, draw all the distinctions 

which we should like to do. If parachute landings were attempted and fierce fighting 

attendant upon them followed, these unfortunate people would be far better out of the 

way, for their own sakes as well as for ours. There is, however, another class, for which 

I feel not the slightest sympathy. Parliament has given us the powers to put down Fifth 

Column activities with a strong hand, and we shall use those powers subject to the 

supervision and correction of the House, without the slightest hesitation until we are 

satisfied, and more than satisfied, that this malignancy in our midst has been effectively 

stamped out. 

 

Turning once again, and this time more generally, to the question of invasion, I would 

observe that there has never been a period in all these long centuries of which we boast 

when an absolute guarantee against invasion, still less against serious raids, could have 

been given to our people. In the days of Napoleon the same wind which would have 

carried his transports across the Channel might have driven away the blockading fleet. 

There was always the chance, and it is that chance which has excited and befooled the 

imaginations of many Continental tyrants. Many are the tales that are told. We are 

assured that novel methods will be adopted, and when we see the originality of malice, 
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the ingenuity of aggression, which our enemy displays, we may certainly prepare 

ourselves for every kind of novel stratagem and every kind of brutal and treacherous 

maneuver. I think that no idea is so outlandish that it should not be considered and 

viewed with a searching, but at the same time, I hope, with a steady eye. We must never 

forget the solid assurances of sea power and those which belong to air power if it can be 

locally exercised. 

 

I have, myself, full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the 

best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once 

again able to defend our Island home, to ride out the storm of war, and to outlive the 

menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what 

we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's Government-every man of 

them. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French 

Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their 

native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. Even 

though large tracts of Europe and many old and famous States have fallen or may fall 

into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag 

or fail. We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and 

oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall 

defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall 

fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight 

in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, 

this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond 

the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in 

God's good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the rescue 

and the liberation of the old. 

 

 

 

 

 
Their finest hour 

I spoke the other day of the colossal military disaster which occurred when the French 

High Command failed to withdraw the northern Armies from Belgium at the moment 

when they knew that the French front was decisively broken at Sedan and on the Meuse. 

This delay entailed the loss of fifteen or sixteen French divisions and threw out of action 

for the critical period the whole of the British Expeditionary Force. Our Army and 

120,000 French troops were indeed rescued by the British Navy from Dunkirk but only 

with the loss of their cannon, vehicles and modern equipment. This loss inevitably took 

some weeks to repair, and in the first two of those weeks the battle in France has been 

lost. When we consider the heroic resistance made by the French Army against heavy 

odds in this battle, the enormous losses inflicted upon the enemy and the evident 

exhaustion of the enemy, it may well be the thought that these 25 divisions of the best-

trained and best-equipped troops might have turned the scale. However, General 

Weygand had to fight without them. Only three British divisions or their equivalent 

were able to stand in the line with their French comrades. They have suffered severely, 

but they have fought well. We sent every man we could to France as fast as we could re-

equip and transport their formations.  

 

I am not reciting these facts for the purpose of recrimination. That I judge to be utterly 

futile and even harmful. We cannot afford it. I recite them in order to explain why it was 
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we did not have, as we could have had, between twelve and fourteen British divisions 

fighting in the line in this great battle instead of only three. Now I put all this aside. I 

put it on the shelf, from which the historians, when they have time, will select their 

documents to tell their stories. We have to think of the future and not of the past. This 

also applies in a small way to our own affairs at home. There are many who would hold 

an inquest in the House of Commons on the conduct of the Governments-and of 

Parliaments, for they are in it, too-during the years which led up to this catastrophe. 

They seek to indict those who were responsible for the guidance of our affairs. This also 

would be a foolish and pernicious process. There are too many in it. Let each man 

search his conscience and search his speeches. I frequently search mine.  

 

Of this I am quite sure, that if we open a quarrel between the past and the present, we 

shall find that we have lost the future. Therefore, I cannot accept the drawing of any 

distinctions between Members of the present Government. It was formed at a moment 

of crisis in order to unite all the Parties and all sections of opinion. It has received the 

almost unanimous support of both Houses of Parliament. Its Members are going to 

stand together, and, subject to the authority of the House of Commons, we are going to 

govern the country and fight the war. It is absolutely necessary at a time like this that 

every Minister who tries each day to do his duty shall be respected; and their 

subordinates must know that their chiefs are not threatened men, men who are here 

today and gone tomorrow, but that their directions must be punctually and faithfully 

obeyed. Without this concentrated power we cannot face what lies before us. I should 

not think it would be very advantageous for the House to prolong this Debate this 

afternoon under conditions of public stress. Many facts are not clear that will be clear in 

a short time. We are to have a secret Session on Thursday, and I should think that would 

be a better opportunity for the many earnest expressions of opinion which Members will 

desire to make and for the House to discuss vital matters without having everything read 

the next morning by our dangerous foes. 

 

The disastrous military events which have happened during the past fortnight have not 

come to me with any sense of surprise. Indeed, I indicated a fortnight ago as clearly as I 

could to the House that the worst possibilities were open; and I made it perfectly clear 

then that whatever happened in France would make no difference to the resolve of 

Britain and the British Empire to fight on, '~f necessary for years, if necessary alone." 

During the last few days we have successfully brought off the great majority of the 

troops we had on the line of communication in France; and seven-eighths of the troops 

we have sent to France since the beginning of the war-that is to say, about 350,000 out 

of 400,000 men-are safely back in this country. Others are still fighting with the French, 

and fighting with considerable success in their local encounters against the enemy. We 

have also brought back a great mass of stores, rifles and munitions of all kinds which 

had been accumulated in France during the last nine months.  

 

We have, therefore, in this Island today a very large and powerful military force. This 

force comprises all our best-trained and our finest troops, including scores of thousands 

of those who have already measured their quality against the Germans and found 

themselves at no disadvantage. We have under arms at the present time in this Island 

over a million and a quarter men. Behind these we have the Local Defense Volunteers, 

numbering half a million, only a portion of whom, however, are yet armed with rifles or 

other firearms. We have incorporated into our Defense Forces every man for whom we 

have a weapon. We expect very large additions to our weapons in the near future, and in 

preparation for this we intend forthwith to call up, drill and train further large numbers. 

Those who are not called up, or else are employed during the vast business of munitions 
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production in all its branches-and their ramifications are innumerable-will serve their 

country best by remaining at their ordinary work until they receive their summons. We 

have also over here Dominions armies. The Canadians had actually landed in France, 

but have now been safely withdrawn, much disappointed, but in perfect order, with all 

their artillery and equipment. And these very high-class forces from the Dominions will 

now take part in the defense of the Mother Country.  

 

Lest the account which I have given of these large forces should raise the question: Why 

did they not take part in the great battle in France? I must make it clear that, apart from 

the divisions training and organizing at home, only 12 divisions were equipped to fight 

upon a scale which justified their being sent abroad. And this was fully up to the number 

which the French had been led to expect would be available in France at the ninth 

month of the war. The rest of our forces at home have a fighting value for home defense 

which will, of course, steadily increase every week that passes. Thus, the invasion of 

Great Britain would at this time require the transportation across the sea of hostile 

armies on a very large scale, and after they had been so transported they would have to 

be continually maintained with all the masses of munitions and supplies which are 

required for continuous battle-as continuous battle it will surely be.  

 

Here is where we come to the Navy-and after all, we have a Navy. Some people seem to 

forget that we have a Navy. We must remind them. For the last thirty years I have been 

concerned in discussions about the possibilities of oversea invasion, and I took the 

responsibility on behalf of the Admiralty, at the beginning of the last war, of allowing all 

regular troops to be sent out of the country. That was a very serious step to take, because 

our Territorials had only just been called up and were quite untrained. Therefore, this 

Island was for several months particularly denuded of fighting troops. The Admiralty 

had confidence at that time in their ability to prevent a mass invasion even though at 

that time the Germans had a magnificent battle fleet in the proportion of 10 to 16, even 

though they were capable of fighting a general engagement every day and any day, 

whereas now they have only a couple of heavy ships worth speaking of-the Scharnhorst 

and the Gneisenau. We are also told that the Italian Navy is to come out and gain sea 

superiority in these waters. If they seriously intend it, I shall only say that we shall be 

delighted to offer Signor Mussolini a free and safeguarded passage through the Strait of 

Gibraltar in order that he may play the part to which he aspires. There is a general 

curiosity in the British Fleet to find out whether the Italians are up to the level they were 

at in the last war or whether they have fallen off at all.  

 

Therefore, it seems to me that as far as sea-borne invasion on a great scale is concerned, 

we are far more capable of meeting it today than we were at many periods in the last 

war and during the early months of this war, before our other troops were trained, and 

while the B.E.F. had proceeded abroad. Now, the Navy have never pretended to be able 

to prevent raids by bodies of 5,000 or 10,000 men flung suddenly across and thrown 

ashore at several points on the coast some dark night or foggy morning. The efficacy of 

sea power, especially under modern conditions, depends upon the invading force being 

of large size; It has to be of large size, in view of our military strength, to be of any use. 

If it is of large size, then the Navy have something they can find and meet and, as it 

were, bite on. Now, we must remember that even five divisions, however lightly 

equipped, would require 200 to 250 ships, and with modern air reconnaissance and 

photography it would not be easy to collect such an armada, marshal it, and conduct it 

across the sea without any powerful naval forces to escort it; and there would be very 

great possibilities, to put it mildly, that this armada would be intercepted long before it 

reached the coast, and all the men drowned in the sea or, at the worst blown to pieces 



10 

 

with their equipment while they were trying to land. We also have a great system of 

minefields, recently strongly reinforced, through which we alone know the channels. If 

the enemy tries to sweep passages through these minefields, it will be the task of the 

Navy to destroy the mine-sweepers and any other forces employed to protect them. 

There should be no difficulty in this, owing to our great superiority at sea. 

 

Those are the regular, well-tested, well-proved arguments on which we have relied 

during many years in peace and war. But the question is whether there are any new 

methods by which those solid assurances can be circumvented. Odd as it may seem, 

some attention has been given to this by the Admiralty, whose prime duty and 

responsibility is to destroy any large sea-borne expedition before it reaches, or at the 

moment when it reaches, these shores. It would not be a good thing for me to go into 

details of this. It might suggest ideas to other people which they have not thought of, 

and they would not be likely to give us any of their ideas in exchange. All I will say is 

that untiring vigilance and mind-searching must be devoted to the subject, because the 

enemy is crafty and cunning and full of novel treacheries and stratagems. The House 

may be assured that the utmost ingenuity is being displayed and imagination is being 

evoked from large numbers of competent officers, well-trained in tactics and thoroughly 

up to date, to measure and counterwork novel possibilities. Untiring vigilance and 

untiring searching of the mind is being, and must be, devoted to the subject, because, 

remember, the enemy is crafty and there is no dirty trick he will not do.  

 

Some people will ask why, then, was it that the British Navy was not able to prevent the 

movement of a large army from Germany into Norway across the Skagerrak? But the 

conditions in the Channel and in the North Sea are in no way like those which prevail in 

the Skagerrak. In the Skagerrak, because of the distance, we could give no air support to 

our surface ships, and consequently, lying as we did close to the enemy's main air 

power, we were compelled to use only our submarines. We could not enforce the 

decisive blockade or interruption which is possible from surface vessels. Our 

submarines took a heavy toll but could not, by themselves, prevent the invasion of 

Norway. In the Channel and in the North Sea, on the other hand, our superior naval 

surface forces, aided by our submarines, will operate with close and effective air 

assistance 

 

This brings me, naturally, to the great question of invasion from the air, and of the 

impending struggle between the British and German Air Forces. It seems quite clear that 

no invasion on a scale beyond the capacity of our land forces to crush speedily is likely 

to take place from the air until our Air Force has been definitely overpowered. In the 

meantime, there may be raids by parachute troops and attempted descents of airborne 

soldiers. We should be able to give those gentry a warm reception both in the air and on 

the ground, if they reach it in any condition to continue the dispute. But the great 

question is: Can we break Hitler's air weapon? Now, of course, it is a very great pity that 

we have not got an Air Force at least equal to that of the most powerful enemy within 

striking distance of these shores. But we have a very powerful Air Force which has 

proved itself far superior in quality, both in men and in many types of machine, to what 

we have met so far in the numerous and fierce air battles which have been fought with 

the Germans. In France, where we were at a considerable disadvantage and lost many 

machines on the ground when they were standing round the aerodromes, we were 

accustomed to inflict in the air losses of as much as two and two-and-a-half to one. In 

the fighting over Dunkirk, which was a sort of no-man's-land, we undoubtedly beat the 

German Air Force, and gained the mastery of the local air, inflicting here a loss of three 

or four to one day after day. Anyone who looks at the photographs which were 
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published a week or so ago of the re-embarkation, showing the masses of troops 

assembled on the beach and forming an ideal target for hours at a time, must realize that 

this re-embarkation would not have been possible unless the enemy had resigned all 

hope of recovering air superiority at that time and at that place. 

 

In the defense of this Island the advantages to the defenders will be much greater than 

they were in the fighting around Dunkirk. We hope to improve on the rate of three or 

four to one which was realized at Dunkirk; and in addition all our injured machines and 

their crews which get down safely-and, surprisingly, a very great many injured 

machines and men do get down safely in modern air fighting-all of these will fall, in an 

attack upon these Islands, on friendly. soil and live to fight another day; whereas all the 

injured enemy machines and their complements will be total losses as far as the war is 

concerned. 

 

During the great battle in France, we gave very powerful and continuous aid to. the 

French Army, both by fighters and bombers; but in spite of every kind of pressure we 

never would allow the entire metropolitan fighter strength of the Air Force to be 

consumed. This decision was painful, but it was also right, because the fortunes of the 

battle in France could not have been decisively affected even if we had thrown in our 

entire fighter force. That battle was lost by the unfortunate strategical opening, by the 

extraordinary and unforseen power of the armored columns, and by the great 

preponderance of the German Army in numbers. Our fighter Air Force might easily 

have been exhausted as a mere accident in that great struggle, and then we should have 

found ourselves at the present time in a very serious plight. But as it is, I am happy to 

inform the House that our fighter strength is stronger at the present time relatively to the 

Germans, who have suffered terrible losses, than it has ever been; and consequently we 

believe ourselves possessed of the capacity to continue the war in the air under better 

conditions than we have ever experienced before. I look forward confidently to the 

exploits of our fighter pilots-these splendid men, this brilliant youth-who will have the 

glory of saving their native land, their island home, and all they love, from the most 

deadly of all attacks.  

 

There remains, of course, the danger of bombing attacks, which will certainly be made 

very soon upon us by the bomber forces of the enemy. It is true that the German bomber 

force is superior in numbers to ours; but we have a very large bomber force also, which 

we shall use to strike at military targets in Germany without intermission. I do not at all 

underrate the severity of the ordeal which lies before us; but I believe our countrymen 

will show themselves capable of standing up to it, like the brave men of Barcelona, and 

will be able to stand up to it, and carry on in spite of it, at least as well as any other 

people in the world. Much will depend upon this; every man and every woman will 

have the chance to show the finest qualities of their race, and render the highest service 

to their cause. For all of us, at this time, whatever our sphere, our station, our 

occupation or our duties, it will be a help to remember the famous lines: He nothing 

common did or mean, Upon that memorable scene.  

 

I have thought it right upon this occasion to give the House and the country some 

indication of the solid, practical grounds upon which we base our inflexible resolve to 

continue the war. There are a good many people who say, "Never mind. Win or lose, 

sink or swim, better die than submit to tyranny-and such a tyranny." And I do not 

dissociate myself from them. But I can assure them that our professional advisers of the 

three Services unitedly advise that we should carry on the war, and that there are good 

and reasonable hopes of final victory. We have fully informed and consulted all the self-
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governing Dominions, these great communities far beyond the oceans who have been 

built up on our laws and on our civilization, and who are absolutely free to choose their 

course, but are absolutely devoted to the ancient Motherland, and who feel themselves 

inspired by the same emotions which lead me to stake our all upon duty and honor. We 

have fully consulted them, and I have received from their Prime Ministers, Mr. 

Mackenzie King of Canada, Mr. Menzies of Australia, Mr. Fraser of New Zealand, and 

General Smuts of South Africa-that wonderful man, with his immense profound mind, 

and his eye watching from a distance the whole panorama of European affairs-I have 

received from all these eminent men, who all have Governments behind them elected on 

wide franchises, who are all there because they represent the will of their people, 

messages couched in the most moving terms in which they endorse our decision to fight 

on, and declare themselves ready to share our fortunes and to persevere to the end. That 

is what we are going to do.  

 

We may now ask ourselves: In what way has our position worsened since the beginning 

of the war? It has worsened by the fact that the Germans have conquered a large part of 

the coast line of Western Europe, and many small countries have been overrun by them. 

This aggravates the possibilities of air attack and adds to our naval preoccupations. It in 

no way diminishes, but on the contrary definitely increases, the power of our long-

distance blockade. Similarly, the entrance of Italy into the war increases the power of 

our long-distance blockade. We have stopped the worst leak by that. We do not know 

whether military resistance will come to an end in France or not, but should it do so, 

then of course the Germans will be able to concentrate their forces, both military and 

industrial, upon us. But for the reasons I have given to the House these will not be found 

so easy to apply. If invasion has become more imminent, as no doubt it has, we, being 

relieved from the task of maintaining a large army in France, have far larger and more 

efficient forces to meet it.  

 

If Hitler can bring under his despotic control the industries of the countries he has 

conquered, this will add greatly to his already vast armament output. On the other hand, 

this will not happen immediately, and we are now assured of immense, continuous and 

increasing support in supplies and munitions of all kinds from the United States; and 

especially of aeroplanes and pilots from the Dominions and across the oceans coming 

from regions which are beyond the reach of enemy bombers.  

 

I do not see how any of these factors can operate to our detriment on balance before the 

winter comes; and the winter will impose a strain upon the Nazi regime, with almost all 

Europe writhing and starving under its cruel heel, which, for all their ruthlessness, will 

run them very hard. We must not forget that from the moment when we declared war on 

the 3rd September it was always possible for Germany to turn all her Air Force upon 

this country, together with any other devices of invasion she might conceive, and that 

France could have done little or nothing to prevent her doing so. We have, therefore, 

lived under this danger, in principle and in a slightly modified form, during all these 

m6nths. In the meanwhile, however, we have enormously improved our methods of 

defense, and we have learned what we had no right to assume at the beginning, namely, 

that the individual aircraft and the individual British pilot have a sure and definite 

superiority. Therefore, in casting up this dread balancesheet and contemplating our 

dangers with a disillusioned eye, I see great reason for intense vigilance and exertion, 

but none whatever for panic or despair.  

 

During the first four years of the last war the Allies experienced nothing but disaster and 

disappointment. That was our constant fear: one blow after another, terrible losses, 
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frightful dangers. Everything miscarried. And yet at the end of those four years the 

morale of the Allies was higher than that of the Germans, who had moved from one 

aggressive triumph to another, and who stood everywhere triumphant invaders of the 

lands into which they had broken. During that war we repeatedly asked ourselves the 

question: How are we going to win? and no one was able ever to answer it with much 

precision, until at the end, quite suddenly, quite unexpectedly, our terrible foe collapsed 

before us, and we were so glutted with victory that in our folly we threw it away.  

 

We do not yet know what will happen in France or whether the French resistance will be 

prolonged, both in France and in the French Empire overseas. The French Government 

will be throwing away great opportunities and casting adrift their future if they do not 

continue the war in accordance with their Treaty obligations, from which we have not 

felt able to release them. The House will have read the historic declaration in which, at 

the desire of many Frenchmen-and of our own hearts-we have proclaimed our 

willingness at the darkest hour in French history to conclude a union of common 

citizenship in this struggle. However matters may go in France or with the French 

Government, or other French Governments, we in this Island and in the British Empire 

will never lose our sense of comradeship with the French people. If we are now called 

upon to endure what they have been suffering, we shall emulate their courage, and if 

final victory rewards our toils they shall share the gains, aye, and freedom shall be 

restored to all. We abate nothing of our just demands; not one jot or tittle do we recede. 

Czechs, Poles, Norwegians, Dutch, Belgians have joined their causes to our own. All 

these shall be restored. 

 

What General Weygand called the Battle of France is over. I expect that the Battle of 

Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. 

Upon it depends our own British life, and the long continuity of our institutions and our 

Empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler 

knows that he will have to break us in this Island or lose the war. If we can stand up to 

him, all Europe may be free and the life of the world may move forward into broad, 

sunlit uplands. But if we fail, then the whole world, including the United States, 

including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new Dark 

Age made more sinister, and perhaps more protracted, by the lights of perverted science. 

Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves that, if the British 

Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, "This was 

their finest hour." 

 

 

 

 


