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Inledning 

Klimatförändringarna förflyttar mänsklighetens gränser. Vi kommer att behöva förhandla, både med 

oss själva och sinsemellan om sådant som kan vara på annat sätt. En förhandling är en retorisk 

process vilket sätter fingret på retoriken i sig, vad är retorik, och vad är retorisk tradition, är det 

samma sak? Uppsatsen undersöker den besynnerliga lakun som det styvmoderliga intresse som 

ägnades figuren enthymeme under den retoriska grundutbildningen på Södertörns Högskola, i ett 

försök att närma sig ett svar på den frågan, tittar vi på en tes presenterad på masterkursen i 

Litteratursociologi: 

…alltifrån den sorts realismteori som säger att litteraturen (med eller mot författarens vilja) avbildar 
typiska drag i verkligheten och över till tanken att det tvärtom är genom sina förtiganden och lakuner som 
litteraturen avslöjar ideologier hos författaren och i hans samtid.  (t.ex. Macherey 1966/1978, s. 85 ff).  1

Jag kommer att fylla ut tomrummet med troliga orsaker och konsekvenser och visa på teorier i 

retorik som byggts upp utifrån detta. 

Bakgrund 

2005 påbörjade jag en magisteruppsats ämnad att analysera de doxologiska förutsättningar som styr 

den svenska skoldebatten. Arbetet utgick från Kieran Egans The educated mind, how cognitive rules 

shape our understanding  (1997). En för för samtiden helt unik beskrivning av tänkandets och 2

lärandets successiva utveckling, till 100 % författad enligt formen för ett tal - exordium, narratio, 

probatio, refutatio, peroratio. Ett klassiskt retoriskt mästerverk i modern tappning som mig 

veterligen saknar motstycke i litteraturhistorien. Det ur retoriskt hänseende helt unika med boken 

består i att den så pass väl anpassats till Giambattista Vicos viktigaste princip rörande 

framgångsrika förhandlingar: 

It is [a] property of the human mind that whenever men can form no idea of distant and unknown 
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Kommentarer 100 
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things, they judge them by what is familiar and at hand  3

Ovanstående anknyter direkt till principen att vi alltid måste gå via doxa om vi vill nå fram till 

andra människor. Att vi människor (jag med), fortfarande har så svårt att förhålla och anpassa oss 

till klimatförändringarna har sin mest betydelsefulla grund i ovanstående princip rörande förståelse 

och mänskliga medvetanden.  

På Södertörns högskola gav man aldrig den dignitet till den retoriska figuren enthymeme den 

förtjänar utifrån rollen de spelar i politiken. Jag var figuren på spåren genom egen forskning redan 

när jag skrev min magisteruppsats, men, jag hade inte förstått konstruktionen fullt ut. Vad som i 

korthet hände var att jag efter att ha skrivit ett första utkast, handleddes mot att avsluta en 

magisteruppsats som lyfte fram doxas avgörande roll för låsningen i den svenska skoldebatten med 

just ett entymem. Enthymemet baserades på att jag skulle uppge ånger av samkönad sexualitet. 

Något jag övervägde men efter mycken vånda kom fram till att jag ändå inte kunde göra och utan 

att då ännu förstå att det var ett enthymeme jag hade handletts mot att författa. Magisteruppsatsen 

var ett försök att föra läsaren från en definition av kunskap som till stor del är ett resultat från våra 

egna minnen av kunskap parat med vetenskaplig auktoritet (finns mellan pärmarna i en bok), mot en 

bild av kunskap som mer handlar om att överväga. Iden var inspirerad av min blivande handledares 

Finns det genvägar till klokhet, retorik som konsten att överväga  och, det kompendium som senare 4

kom att bli boken Förhandlingens retorik: samtalskonst för arbete, skola och samhälle . 5

 Min hypotes utgår från den skriftliga handledning jag erhöll i form av en disposition; den bild av 

retorisk didaktik jag erhöll under handledning; signifikativ korrespondens med handledare (+ 

professor); ett citat ur en artikel från min handledare;  närläsning av handledares doktorsavhandling 

avseende enthymeme/topos; kurslitteratur på UU:s masterkurs i retorik och metodkurs för 

doktorander i litteratursociolog, nedan citatet ur min handledares artikel:  

Utifrån ett sådant synsätt blir topoi enthymematôn förslag till sådana diskursiva procedurer som kan  
tänkas ha en särskild potential att skapa koherens mellan talarens tes och lyssnarens meningsstrukturer   6

Jag fann ovanstående artikel: Enthymeme, slutledning eller meningsskapande processer? (2010), 

halvvägs in i masterutbildningen (2017). Ett fynd som då utgjorde ett positivt vägskäl för min 

forskning. Det vill säga, hypotesen att min ånger hade varit tänkt att signalera att allt det jag hade 

uppgivit rörande lärande och klokhet i magisteruppsatsen överensstämde med min handledares 

beskrivning av de retoriska funktioner figuren enthymeme härbergerar. Citatet överensstämmer med 

min hypotes att personan jag handleddes mot var tänkt att utgöra ett ”levande bevis” (paradeigma) 
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på riktigheten i de av Egans teser jag hade presenterat, som i sin tur var tänkta att populärisera 

retorisk didaktik. Nedan presenterar jag tre av av Egans principer: 

• Språkutvecklingen har övertagit huvudansvaret för medvetandets innehåll från evolutionen.  7

• Människan styrs av idéer och uppträder i reaktion på vad de tror vara fallet.  8

• Pedagogisk utveckling sker genom att det som tidigare har varit undermedvetna operationer 
bringas till medvetande.  9

Teser som inte bör möta något större motstånd hos retorikstudenter. Här lämnar jag  

magisteruppsatsen tillfälligt för ett av motiven för min master. Jon Viklunds skriver i sin 

uppsatsmanual för retorikstudenter att: ”Retorikhistorien är en annan kontinent av outforskat 

material.” , och det här, i retorikhistorien jag har hamnat i mina försök att begripa vad det var som 10

egentligen hade timat mellan min handledare - och mig? Var, när och hur våra ambitioner 

kolliderade. 

Arbetet analyserar retorisk didaktik och handledningen av den här magisteruppsatsen, utifrån det 

enthymeme som var avsett att avsluta argumentationen (och den endoxa hos publiken jag föreställer 

mig att min handledare tänkte att figuren var avsedd att kunna finna stöd i). Masteruppsatsens 

varför kan, vid sidan av egen nyfikenhet som jag antydde i inledningen motiveras utifrån forskning 

med fokus på klimatförändringarna och de helt nya krav dessa ställer, även inom akademin. 

Forskning rörande dessa nya krav pågår, här ett citat ur Anders Ahlbäcks och Laura Hollstens: 

Changing the narratives of university history, (2015) Åbo Universitet:  

The social processes of selection and socialization into the academic community significantly 
shape the creation of academic knowledge. Who is given the opportunity to do the research and 
whose research interests are recognized as legitimate, interesting and innovative? Such issues 
have a significant impact on what is taught within university courses and what new knowledge is 
produced at university departments (Harding 1991). Obviously on the other side of the coin, a 
number of mechanisms of exclusion exist along the strenuous path from university admission to 
obtaining a proper academic position. Academic processes of selection and exclusion might 
appear difficult to grasp for a historian, especially when older periods are concerned. They have 
left few documentary traces, due to their informal character and the fact that they often 
contradict the persuasive narrative of the modern university as a purely meritocratic system 
based on scientific neutrality (Søndergaard 2003). As pointed out by Liisa Husu, discriminatory 
mechanisms in academia are often a matter of “non-occurrence”: silence, dismissal, discreet 
exclusion, invisibility or lacking support and encouragement (Husu 2005, 30).  11
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En av mekanismerna bakom exkluderingar som fenomen går att finna i Mrals Genus, status och 

motståndets retorik - att analysera maktrelationer i språket, en av essäerna i antologin som utgjorde 

kurslitteratur på masterkursen i retorik: 

...tystnad kan användas som en härskarteknik, för att tysta ner och därmed exkludera andra, eller att inte 
ge svar på tal   12

Hade det funnits rejäla, exemplifierade definitioner av figuren enthymeme i kurslitteraturen på eller 

D-kursen så hade jag förmodligen aldrig nödgats skriva vidare den där magisteruppsatsen, men nu 

fanns det inga sådana. Ett fenomen som återupprepas i antologin: Retorisk kritik, teori och metod 

för retorisk analys (2014) som utgjorde kurslitteratur på masterkursen i retorik. Om jag återknyter 

till det Mral skriver om tystnad som härskarteknik. Tystnad är inte det begrepp man i första hand 

tänker på när man talar om litteratur, här tänker vi snarare på utelämnanden, eller just lakuner. 

Nedanstående citat är hämtat ur kurslitteraturen till metodkursen i litteratursociologi för 

institutionens doktorander och bär på ännu ett motiv för min undersökning: 

Pågående etniska och nationalistiska konflikter framtvingar en ny syn på relationen mellan 
litteratur och identitet. Det behövs studier av hur språkpolitiska maktstrukturer och 
regimomvandlingar samspelar med läsande och betydelseskapande mikroprocesser, med 
institutioner för utbildning och litterär produktion däremellan. Dessa studier kan hjälpa oss att 
förstå vilken roll litteraturen spelar i den pågående processen av identitetsbygge och 
identitetsbevarande - en process som människor fortfarande är villiga att dö för.  13

Min master kan betraktas som en sådan studie. Är svensk retorisk didaktik och kurslitteraturens 

abstrakta, ej exemplifierade definitioner av figuren enthymeme att betrakta som tecken på en sådan 

språkpolitisk maktstruktur? Att man är en institution för utbildning är ju ett faktum. Vad är det man 

lär ut? Vad produceras inom svenska retorikinstitutioner? Är handledningen jag analyserar i den här 

uppsatsen att betrakta som en sådan mikroprocess det talas om i citatet (hämtat ur kurslitteratur 

använd inom institutionen), ovan? Avital Ronell, professor i humaniora, beskriver i sin The Test 

Drive hur vetenskapen efter Nietzsche mer och mer förändrats mot att för att kunna godkännas 

måste kunna testas: 

The consequences of this grid are considerable, involving to say the least, our relation to 
explanatory and descriptive language, truth, conclusiveness, result, probability, process identity. 
Testing, moreover, for Niezsche implies very specific temporal inflections. Henceforth 
everything will have to stand the test of time, which is to say that, ever provisional, things as 
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well as concepts must be tried and proven, and structurally regulated by the destruction of a 
hypothesis that holds them together.  14

Ronell beskriver hur all vetenskap och filosofi lever på mer eller mindre öppet uttryckta löften som 

idag måste klara av att testas. I Klassisk retorik för vår tid (kurslitteratur, masterkurs Politisk 

Retorik), skriver Lindqvist Grinde något som går att uppfatta som ett implicit löfte, möjligt att testa: 

Visst kan retoriken vara ett vapen för den som vill bli tyrann, men utan retoriken kommer vi alla 
att sakna förmågan att genomskåda tyranners propaganda.  (författarens emfas). 15

Erbjuds vi studenter en undervisning och redskap ämnade att uppfylla ovanstående utfästelse, eller 

är det bara en historisk klyscha upprepad och ämnad att övertyga och väcka studielust hos 

studenter? Jag hänvisade till en variant på löftet ovan författat av Jose Ramirez, redan i min 

magisteruppsats: 

Retoriken är etikens organon, etikens instrument. Den som använder sig av retoriken för att manipulera 
visar därmed också sin dåliga etik. I ett retoriskt välutbildat samhälle är dock sådana beteenden 
genomskinliga. Den som avvisar retoriken med förevändning att den är manipulationens verktyg, blir ett 
billigt offer för den manipulation som han avvisar.  16

Även om löftena pekar i samma riktning finns avgörande skillnader, håller något av dem för en 

prövning avseende den didaktiska praxis jag är i färd med att beskriva? (Strax efter att jag hade 

avslutat grundkurserna i retorik på Södertörns Högskola så lades för övrigt José Ramirez kurs 

humanvetenskaplig handlingsteori ned på Södertörns Högskola, med hänvisning till ekonomiska 

orsaker. 

Teori 

Det etymologiska ursprunget till begreppet teori härleds till åskådande (via grekiskan), i 

kurslitteraturen , där det också går att läsa: ”Till viss del kan retorisk kritik förstås institutionellt 17

som de undersökningar som produceras inom ämnet på universitet och högskolor, det vill säga 

retorikvetenskap. Det går också att läsa att enthymeme är ”notoriskt svårdefinierbara”. Vi 

masterstudenter hade en vetenskapligt helt korrekt om än abstrakt definition att tillgå: 

...ett argument baserat på sannolika premisser med en eller flera premisser outtalade.  18
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I kurslitteraturen går det även att läsa sig till följande avseende just retorikvetenskapen: ”Här 

bestäms den kritiska verksamheten som just vetenskaplig: den har som mål att producera ny 

kunskap runt väsentliga ämnen…”  (Författarens emfas). Det här är ju ett yttrande som även det 19

kan betraktas som en form av ett löfte då det hämtats ur den kurslitteratur som är avsedd som grund 

för oss masterstudenter i retorik. Här finns de teoretiska och metodologiska  grunder vi har att utgå 

från när vi försöker klara av det test som även en masteruppsats får betraktas som. Vilken funktion 

fyller den begränsade teori, det begränsade åskådande (theoria), du som student erbjuds avseende 

figuren enthymeme. En fråga som för mig som student  framstår som vetenskapligt adekvat. 

 Det är inte så att det inte forskats på enthymemer inom Sverige. Forskning som även funnits 

tillgänglig när kurslitteraturen producerades. Här vill jag särskilt lyfta fram artikeln jag tidigare 

nämnde: Enthymeme, slutledning eller meningsskapande processer? Att artikeln inte finns länkad 

direkt via biblioteket eller DIVA, utan ligger bakom betalvägg hos Retorikförlaget är bara en detalj, 

sexton kronor kan i sig inte påstås utgöra någon oöverstiglig förmögenhet ens för studenter. Jag 

köpte naturligtvis artikeln, men tolkar åtkomligheten och framförallt valet att utelämna artikeln ur 

kurslitteraturen som indirekt signifikativ. En bedömning som utgår från de annars jämförelsevis 

magra redogörelser och definitioner jag hittills stött på i kurslitteraturen. 

…ett argument baserat på sannolika premisser med en eller flera premisser outtalade.  20
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M:s kampanj och i sin helhet och kanske speciellt enthymemet på fotografiet ovan från Stockholms 

tunnelbana väckte viss uppståndelse både på facebook och i media, men har mig veterligen inte 

givits någon retorisk förklaring där begreppet enthymeme används (än mindre förklaras). Kanske 

saknas kompetensen hos medias retorikexperter, eller? I direkt anslutning till ovanstående gör jag 

ett långt hopp och landar direkt i inledningen till Jamesons The Political Unconscious (1981). Han 

inleder  med att förklara att han försökt hålla ett historicistiskt perspektiv. Ett perspektiv `där våra 

läsningar av det förflutna alltid är starkt beroende av nuet’, vår samtid - `the late moment of 

monopoly, or consumer, or multinational monopoly´ . Jameson fortsätter sedan genom att referera 21

till Guy Debords  The Society of the Spectacle  som i sin tur beskriver vårt samhälle som ett 22

bildens, och ett spektaklets samhälle, Jameson konstaterar att: 

I ett sådant samhälle mättat på bilder och budskap och `estetiska´ erfarenheter av alla möjliga 
slag, så behöver äldre problem av filosofiskt estetisk karaktär historiseras radikalt, och kan 
förväntas transformeras bortom igenkänning under processen .  23

Min master kommer att föra dig som läsare bortanför det vi i Sverige lär oss att betrakta som 

retorik. Sex år efter Jamesons The Political Unconscious kom ännu en bok, Vitanzas Negation, 

Subjectivity, and the History of Rhetorical Tradition  (1987). Jag är inte helt säker på hur jag kom i 24

kontakt med texten, men minns det som att jag hittade Vitanzas bok genom att skriva in 

`enthymeme,  homosexuality’ i sökrutan på google books.  Vitanza blev sedan min egentliga ingång 

till en helt ny förståelse av vad som egentligen hade utspelat sig de här åren på Södertörns 

Högskola. Vid sidan av boken ovan har jag även haft stor behållning av innehållet i antologin 

Writing histories of Rhetoric   (1994, red Vitanza), där det bland annat går att ta del av följande 25

hypotes: 

The synonymy of rhetoric and magic... /…/ The possibility that eros is the force that connects magic and 
rhetoric. Consider Coulianos  definition of magic as a definition of rhetoric as well: Magic as a means of 26

control over the individual and the masses based on a deep knowledge of personal and collective erotic 
impulses. This is the the definition of rhetoric that is implicit, for instance, in Plato´s Phaedrus, when 
Socrates is unable to dissociate his appeal to Phaedrus´s soul and mind from sex appeal.  27

Själv kopplar jag ovanstående direkt till den ångrad-sexualitet-persona som enthymemet jag 

handleddes mot förutsätter. För att kunna åstadkomma detta inför läsaren måste jag definiera 

begreppet enthymeme (De finis, latin för gränser, dvs sätta gränserna för) något jag gör genom att 
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ge flera exempel på enthymeme. En annan viktig teoretisk utgångspunkt för att kunna förstå mitt 

arbete är Vicos retoriska livsverk. 

Vem var Vico? (1669 - 1744). 

Vico verkade som professor i retorik på universitetet i Neapel. Han levde i en tid då Descartes 

vetenskapliga metod börjat vinna inflytande över undervisningen. Något som väckt Vicos farhågor. 

Vid sidan av sin lärarkarriär ägnade han den senare delen av sitt liv åt att söka argument för att 

motverka att den här då nya vetenskapliga metoden skulle vinna det övergripande ansvaret över 

pedagogiken. Med denna oro som drivkraft och med hjälp av retorikens kreativa verktyg, blev Vico 

så den som förklarade en implicit, underförstådd epistemologi hos retoriken på ett sätt som ingen 

tidigare hade gjort. Här spelade begreppet doxa en avgörande roll. Vico såg på civilisationers 

utveckling som ett resultat av ständigt pågående, oavslutade, mer eller mindre lyckosamma 

förhandlingar. Helt avgörande för Vicos syn på retorik var att den i Neapel fortfarande praktiserades 

i en levande muntlig kultur. Medan retoriken i norra Europa alltmer förskjutits mot en mer sekundär, 

skriftbunden retorik. Vicos argument för en retorisk pedagogik bygger därför på en [lyssnande 

publiks reaktioner] detta var avgörande för hans tankar om lärande och kunskap. Hans polemik med 

Descartes vetenskapliga metod är omfattande, men det främsta argumentet går ut på att de 

didaktiska förändringar den då nya vetenskapliga metoden implementerade i skolarbetet riskerade 

leda till tänkande i svart och vitt, det vill säga nedsatt förmåga när det gäller att resonera om sådant 

där det inte finns några enkla svar, Något han ansåg skulle få negativa följdverkningar när det gällde 

den lärandes förnuftsmässiga utveckling. Jag citerar de meningar som fick mig att uppmärksamma 

Vico nedan:  

Filosofisk kritik är det ämne som vi tvingar (driver) våra ungdomar att ta upp först. Nu, 
en sådan spekulativ kritik vars huvudsyfte är att tvätta ren de fundamentala sanningarna 
inte bara från varje tvivel om falskhet, utan även minsta misstanke om fel, sätter på 
samma plan av falskhet inte bara falskt tänkande utan även de sekundära sanningar och 
idéer som baserar sig på enbart , och kommenderar oss att rena våra medvetanden från 
dem./…/ Ett sådant förhållningssätt [Cartesiskt] är tydligt skadligt, eftersom träning av 
förnuftet är essentiell för utbildningen av tonåringar, så den förmågan borde utvecklas så 
tidigt som möjligt; annars så slår det över i besynnerliga eller arroganta beteenden när 
tonåren uppnås. Det är ett positivt faktum att precis som kunskap har sitt ursprung i sant 
eller falskt så har förnuftet sitt ursprung i sinnesförnimmelser igenkända genom likhet. 
Sannolikheter befinner sig så att säga mittemellan sant och falskt.  28
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Vico försvarar helt enkelt retorikens hjärteblod, det sa- sa- sa-nnolika. Ovanstående tankar blev min 

ingång till Vico. Ett helt annat perspektiv på Vico är hans cykliska historiesyn på nationen. Michael 

Mooney beskriver i boken: Vico, in the tradition of rethoric, metoden Vico använde, där doxa hade 

en avgörande betydelse för att tolka civilisationer, och den uppgift han föresatt sig: `..att presentera 

en vetenskap för humaniora: genom att använda Roms historia som en vetenskaplig prototyp för 

tillväxt och utveckling av vilken kultur som helst.´ Jag kommer att finna mitt uppdrag lättare”, hade 

Vico sett Scipio deklarera i De Republica, `om jag för er presenterar en beskrivning av Roms 

födelse, under dess tillväxt, dess mognad, och slutligen under dess starka och hälsosamma tillstånd, 

än om jag skulle följa exemplet Sokrates i Platons arbeten och själv uppfinna en egen ideal stat”, 

och han hade sett Laelius instämmande svar: `Du har börjat diskussionen i samstämmighet med en 

ny princip som inte går att finna någonstans i grekernas arbeten. För Platon valde sin egen grund för 

att kunna skapa ett samvälde efter sin egen smak. Resultatet var utan tvivel en ädel stat, men 

oförenlig med mänskligt liv och traditioner. De andra grekiska filosoferna diskuterade även dom 

den här sortens stater och deras principer, men misslyckades med att behandla något konkret 

exempel. Det förefaller mig som om att du lyckas kombinera det konkreta med det generella.´ 

Harold Bloom beskriver Vicos syn på verkligheten i inledningen till sin Den Västerländska 

Kanon: `I sin Scienza Nuova postulerade Giambattista Vico en cykel bestående av tre faser - den 

teokratiska, den aristokratiska, och den demokratiska - följda av kaos ur vilket en ny teokratisk 

tidsålder ska uppstå´‑ .  29

Här lämnar vi Vico, som skrev och verkade för trehundra år sedan i ett katolskt kungarike 

benämnt Neapel, till ett Paris hemsökt av studentrevolter och landsomfattande strejker år 1968, och 

Gilles Deleuze. Deleuze, vars filosofiska livsverk varit avgörande för mig för att kunna ta till mig 

Vitanzas retorik-teoretiska utgångspunkter (och vokabulär).  

 

Vem var Deleuze? (1925 - 1995)  

Nedanstående filosofiska biografi är hämtad ur översättarens, Brian Massumi´s, (Kanada), förord 

till Deleuze och Guattaris poetiskt-filosofiska verk A Thousand Plateaus. Ett förord döpt till 

"Pleasures of Philosophy": 

The annals of official philosophy are populated by "the bureucrats of pure reason" who speak in "the 
shadow of the despot" and are in historical complicity with the state. They invent a "properly 
spiritual...absolute state that...effectively functions in the mind" (”Paideia”, authors comment). Theirs is 
the discourse of sovereign judgement, of stable subjectively legislated by "good" sense, of rocklike 
identity, "universal" truth and (white male) justice. "Thus the excercise of their thought is in conformity 
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with aims of the real State, with the dominant significations, and with the requirements of the established 
order. Gilles Deleuze was schooled in that philosophy. The titles of his earliest works read like a Who´s 
Who of philosophical giants. "What got me by during that period was conceiving of the history of 
philosophy as a kind of ass-fuck, or, what amounts to the same thing, an immaculate conception. I 
imagined myself approaching an author from behind and giving him a child that would indeed be his but 
nonetheless monstruos." Hegel is absent, being to despiceable to merit even a mutant offspring. To Kant 
he dedicated an affectionate study of "an enemy". Yet much of positive value came out of Deleuze 
flirtation with the greats. He discovered an orphan line of thinkers who were tied by no direct 
descendance but were united in their opposition to the State philosophy that would nevertheless accord 
them minor positions in its canon. Between Lucretius, Hume, Spinoza, Nietzsche, and Bergson there 
exists a "secret link constituted by the critique of negativity, the cultivation of joy, the hatred of interiority, 
the exteriority of forces and relations, the denunciation of power.” Deleuze's first major statements written 
in his own voice, Difference et repetition (1968) and Logique du sens (1969), cross-fertilized that line of 
"nomad" thought with contemporary theory.  30

En logik, vid sidan av den vikt Deleuze lägger vid affirmationer, som inte går att utläsa direkt ur 

ovanstående, men som jag kompletterar med här, är att sofisterna ofta kritiserades (och avrättades), 

som statsfiender (staten/polis). En annan för den här uppsatsen mer upplysande än avgörande detalj, 

är att Deleuze i den första bok han författade, som inte i första hand kommenterade en enskild 

filosof, en text där han står helt på egna språkfilosofiska ben - Difference and Repetition - hänvisar 

till bland andra Vico  och dennes cykliska koncept: `The age of the gods, the age of heroes and the 31

age of men´. Deleuze inte bara kände till retorisk kultur, han kände den väl, varför han knappast kan 

avfärdas som ”kontinental filosof”, jag har erhållit sådan kritik och väljer därför att börja bemöta 

denna redan här. En annan, för det här arbetet mer avgörande teoretiskt litteraturvetenskaplig detalj 

för ett första grepp om Deleuze är hans syn på litteratur: 

A Deleuzian approach to reading litterature implies a twofold transformation of psychoanalytic 
approaches: on the one hand, it treats the text as diagnostic, not expressive; and on the other hand, it 
diagnoses collective, not individual ills.  (författarens emfas). 32

Det är här min förståelse av Deleuze börjar. En för mig som retorikstudent ny litteraturvetenskap 

för att diagnostisera kultur. Enskilda böcker som artefakter för att diagnosticera kulturer (t ex Kafka 

eller Proust). Det har inte varit helt lätt att ta sig in i det här för mig helt nya paradigmet, nästan lika 

komplicerat som det var att gå från molekylärbiologins vetenskapliga sanningsbegrepp till 

retorikens sannolikhetsbegrepp. Ta bara det här med Deleuze och Derridas väsenskilda syn på 

[difference]. Nedan, en kort redogörelse ur Bearns, Differentiating Derrida and Deleuze (2000): 
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Repetition plays a significant, productive role in the work of both Derrida and Deleuze. But the difference 
between these two philosophers couldn’t be greater: it is the difference between negation and affirmation, 
between Yes and No. In Derrida, the productive energy of repetition derives from negation, from the 
necessary impossibility of supplementing an absence. Deleuze recognizes the kind of repetition which 
concerns Derrida, but insists that there is another, primary form of repetition which is fully positive and 
affirmative. I will argue that there is nothing in Derrida’s philosophy to match the affirmative, primary 
form of repetition articulated by Deleuze. Moreover, it is precisely this difference that accounts for the 
most exciting features of Deleuze’s work: the possibility of breaking through to the other side of 
representation, beyond authenticity and inauthenticity, becoming-becoming.  33

Det här med becoming ovan jämförs med fördel med Heideggers being-begrepp, jag tänker då 

snarast på de tankemässiga implikationer det får om vi föreställer oss verkligheten beskriven som 

`varande´ respektive `blivande´.  

Deleuze genomför i sin Difference and Repetition en systematisk genomgång av/uppgörelse med 

Platonismen (dit han även räknar Aristoteles). Difference and repetition eller någon annat av 

Deleuze verk tillhör inte standardverken på retorikkurser i Sverige. Men, det räcker mer sällan med 

en teori för att bryta praktiker och accepterade tankevanor. Något jag tror jag de flesta medvetna 

retorikstudenter är beredda att hålla med om, det handlar (som du förmodligen redan känner till), 

minst lika mycket om resurser och inflytande, vad som affirmeras respektive negeras. Det var ju 

utifrån denna insikt jag en gång skrev magisteruppsatsen med syftet att sälja in retorisk didaktik och 

Vico som lösning på skolans mer eller mindre uppenbara disciplinproblem. En intention jag idag 

med nya erfarenheter i backspegeln  betraktar som både symptomatisk och till viss del 

problematisk, d v s vad händer när det [det pedagogiska imperativet] tillåts vara bestämmande på 

grundutbildningar? 

Att Deleuze sällan omnämns på svenska retorikutbildningar trots att hans livsverk är minst lika 

ambitiöst som Derridas, kan ge upphov till frågor i stil med - varför? Även han har ”all the orators 

art”  som en av sina viktigaste utgångspunkter. Jag kan här bara erbjuda brottsstycken ur Deleuze 34

väl tilltagna teoretiska författarskap, (finns representerat på en skala från systematiskt grundliga 

revisioner av teoretisk natur - till mer poetiskt-teoretiska arbeten). De senare i samarbete med en av 

psykoterapins grundare, Félix Guattari (även ekosofi). Deleuze uppgörelse med filosofin har ett 

tydligt retoriskt grepp och siktet är inställt på västerländskt tänkande i sig. En uppgörelse som i sin 

tur  utgör grunden för en etik som kritiserar common sense-filosofin: 

Since its earliest definitions irony has worked upon, and generated, a distinction between the saying and 
the said. This is what ties irony to the concept, and what ties western thought to the `concept of the 
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concept´: the idea that what we say is the sign of some higher meaning or `said´. The saying is the 
material word, the actual utterance, the corporeal movement of sound, whereas the meaning is the 
meaning generated from that singular articulation. When Trasymachus utters the word `justice´ there is a 
certain meaning that surpasses his `saying´; and this is what allow Socrates to insist that he Thrasymachus 
means or says more than he is saying. It is this notion of the said that, according to Michael Foucault, 
opens the western `will to truth´ and coincides with the routing of the sophists. It is with Plato that 
attention was henceforward directed not to what discourse did or was but to what it said (Foucault 1972: 
218). And it is this production of a said that inaugurates an `ethics of knowledge´ (1972: 227). For with 
the idea of a `said´ or meaning that lies above and beyond the force of an utterance we are able to 
subordinate discourse to some general meaning. The said that supposedly exceeds our singular statements 
provides thought with a foundation and thereby disavows the event of thinking or the production of the 
incorporeal meaning from corporeal force (1972: 231). In Deleuze´s terms, we subordinate the activity of 
thinking to some pre-given and recognizable ground, rather than affirming thought as the very event of 
difference. Against this `ethics of knowledge´ we might consider Deleuze´s ethics of amor fati, an ethics 
that resides in the transcendental movement of freeing the saying from the said and undoing the 
conceptual subjection of irony (Deleuze 1990: 149). What Deleuze will insist upon is not the ironic 
difference between saying and said, the corporeal and the incorporeal, but the passage of sense, this event 
of the incorporeal. By not reducing sound (or the saying) to its meaning (or said) literature replays the 
emergence of concepts from style. Literature then, is most forceful, then, when it adopts a style beyond 
the human: not a voice that subordinates the human to the concept but a voice that moves pre-
conceptually, nomadically or to the level of nonsense. Such voices are given in the nonsense words of 
Lewis Caroll, the shifting viewpoints of Woolf´s stream of consiousness (as in The Waves) or the sound 
and vocality of poetry (such as that of e.e. cummings).   35

Deleuze sökte i sprickan mellan talat och skrivet, och tyckte sig finna rötterna till problemen hos 

Platons Idea.  Han tog sig in i Platons grotta och beskriver hans metafor för tänkande som 

hierarkiserande (inget nytt). En metafor som givit upphov till en underordnande syn på tänkande där 

grunden (konceptet), med tiden kommit att fungera bestämmande för vad som överhuvudtaget kan 

tänkas. En problembeskrivning som i sin tur ger upphov till en helt annorlunda pharmakon än den 

praxis jag tolkar som `comme il faut´ på retorikinstitutionen där jag skrev min magisteruppsats. 

Deleuze pharmakon är tänkt att fungera som en form av doxologisk, kulturell injektion i syfte att 

motverka totalitära tendenser. Hos Deleuze är stilen metod, en stil som Vitanza (och Avital Ronell, 

Cynthia Haynes m fl), praktiserar i sitt författande och sin undervisning. En direkt konsekvens 

härav blir att det tillgängliga språk retoriken ofta anför som ideal och går att skönja i uttrycket ”det 

dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”, inte återfinns, varken i Vitanzas, Ronells eller Haynes böcker, 

och att detta ska tolkas som en filosofisk metod i sig - Deleuze hävdar att: 

The `clear and distinct´ itself is inseparable from the model of recognition which serves as the instrument 
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of every orthodoxy, even when its rational   36

Udden är riktad direkt mot logocentriskt tänkande. Ett tänkande som ofta betecknats som maskulint 

baktungt och förankrat i skriften. Om jag nu backar ett steg och går tillbaka till tecknen, betecknare/

betecknat. Deleuze har en annorlunda syn på tecken som särskiljer honom från inte minst Derrida, 

en syn som styr hans analys:  

Where Freud, and even Lacan saw sign, signifier and signified - a language and a syntax - Deleuze and 
Guattari describe connections, transformations, arrangements and productions (See Joel Birnman). 
Questions such as: `What does such a sign mean?´ , `What does it stand for?´ are replaced with questions 
such as: `How does such a sign affect me?´, How does it work?´ To which concrete social, political or 
erotic arrangements is it connected?´ In this manner, the problem of expression replaces that of 
designation and signification.  37

Derridas och Deleuzes tankar om tänkande kommer härigenom att stå i ett slags opposition till 

varandra (utan, att som jag tolkar Vitanza fungera sinsemellan helt uteslutande), det går att tänka 

som att de leder i olika riktningar. Att svaren på frågorna Deleuze ställer ovan ger en tämligen 

klarsynt bild av t ex en retorisk situation eller varför inte ett enthymeme, (”how does it work”), gör 

Deleuze retoriskt högintressant. Det är även en generell syn på tänkande som går alldeles utmärkt 

att applicera på den handledningprocess jag analyserar - som just tecken. Jag ska göra ett försök att 

ge en tydligare riktning för tanken åt Deleuze tänkande nedan. Om vi utgår från citatet om Platon 

och ironin. Här är ytterligare ett citat ämnat att visa fram Deleuze språkfilosofiska syn som utgår 

från just ironi: 

Deleuze describes irony as ascent - a movement tied to the infinitely large (and aligned with the infinite 
representation of Hegelian dialectic). In contrast, humor is descent - a movement progressing to the 
infinitely small (and aligned with the finite thought of Leibniz) (Deleuze 1994: 11) There are two broad 
responses to that Deleuze does to his distinction. The first is a preference for Leibniz over Hegel, for 
descent over ascent, for a voice from the depths as opposed to a voice from on high, humor over irony, the 
infinitely small over the infinitely large (Deleuze 1994: 51). (We can see the crude reification of this 
debate in the `opposition´ today between Deleuze and Derrida. Derrida will ask the question of a beyond 
any context or voice - such that speech is a `becoming theological´ (Derrida 1989)  38

Att skilja humor från ironi framstår som komplicerat, jag är inte alls helt säker på att jag klarar att 

särskilja begreppen (Vitanza som varande delvis Deluzian får mig dock ofta att gapskratta ). 39

Deleuze föredrog även det engelska och amerikanska framför det franska eller tyska: …empiricism 
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corrupts and undermines Being and puts experimentation and blocs of becoming in its place. It 

renders these in the form of concept, but their functions can also be expressed through affects and 

percepts”/…/ ”to make the body a power which is not reducible to consciousness (62/76) the 

components of this kinetic assemblage include `soul and body, relationships and encounters, powers 

to be affected, affects which realize this power, sadness and joy, which qualify these affects´/…/ 

Like Spinoza and Hume, the Stoics found ways of getting rid of the indicative IS by substituting 

any verb of the infinitive form that emerges from a state of things (`to flee´, `to arrive´, `to stop´ and 

so on) these verbs in turn designating events” (`Ceasar arriving´, `Deleuze writing´ and so on). This 

in turn is tied to an ethics/politics.”  40

Istället för ”IS” (är) förespråkar Deleuze ”AND” (och). En viktig detalj som förmodligen ter sig 

omöjlig att förstå vid en första påsyn men knyter Deleuze direkt till Vitanza (och hans skrivande), 

och, och, och (and). Det här går bland annat att avläsa i Vitanzas stil och tänkande om att skriva 

retorik/filosofi och hur han beskriver det egna skrivandet i inledningen till Negation, Subjectivity 

and the History of Rhetoric: 

Yes, I am for illegitimate couplings! As will tout later, by way of Jean-Francois Lyotard and Ovid and 
Helène Cixous, it is necessary to link [be social] but not how to link. Here throughout, therefore, I link 
one traditional or revisionary machine. George Kennedy´s or Edward Schiappa´s philological machine to 
Acker´s desiring machine. Or Gorgia´s revisionary-perspectival machine to Judith Butlers desiring 
machine. Or Marx´s proletarian-classless machine to Francois Fouriers phalansteric machine [see Barthes 
1976]. Or in general our cultures binary machine to a desiring machine. Just link. Just link. Just link. 
These (hypertextual) linkages, to be sure, will be seen, more often than not, as irresponsible! By what 
criterion? By that of the dominant discourse, wheter naively or strategic? Yes, in the face of such so-
called responsibility, I would be irresponsible. Therein lies minotarian justice. For what has been 
repressed, supressed, oppressed.  41

Det här med synen på texter som maskiner är något annat som är särskiljande för Deleuze 

litteratursyn, som vi ser avspeglad (och vidareutvecklad), även hos Vitanza. Tanken känns säkert 

ovan vid ett första möte, men om jag nämner bibeln som en frälsnings-missions-maskin så har jag 

ändå försökt ge ett historiskt välkänt exempel ur böckernas värld. Vad är det för mening med det här 

då, vilken betydelse har det för dig som läsare? Som jag betraktar det går det bland annat att 

använda för att tolka litteraturen från min situering som kritisk uttolkare av masterkursens 

kurslitteratur, vilken hjälp har jag egentligen haft av den i det här arbetet? 

Whether a work increases the readers power of acting, and in what way, depends on the work, the reader, 
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and the manner of their encounter. Both the reader and the work are bodies, or extensive parts in a 
configuration that expresses a `system of relations´ or essence (Deleuze 1990: 201-2), the essence being 
`a power of existence or acting´(Deleuze 1990: 89-90), or a capasity for affecting and being affected that 
is as actual and dynamic as the body that expresses it (Deleuze 1990 194, 304, 313). When two bodies 
whose relations of parts agree with other encounters and affect one another, this results in an increase in 
both bodies `powers of acting´, and this increase is experienced affectively through a feeling of power, or 
”joy”.   42

Ovanstående tankar presenteras under rubriken Will it work for me, or why not everone loves 

Proust. Jag ska nu ta ett ganska radikalt exempel på ovanstående kroppsligt-materiella 

litteraturvetenskapssyn. När jag äntligen efter flera års undrande kunde läsa igenom min 

handledares definition av hur ett topoi enthymematon är tänkt att fungera så kände jag just glädje 

(stark). Samma reaktion fick jag när jag  stötte ihop med Vitanza första gången. 

 

Vem är Vitanza? (1941 - han hälsade via facebook till alla retorikstudenter 14 Mars 2018)  

Var befinner sig Vitanza rent språkfilosofiskt? Det är svårt att kategorisera någon som är så 

uppenbart medveten om de avgrunder som kategoriseringar i sig öppnar upp. Nedanstående citat 

placerar ändå in honom på något slags filosofisk 3D-karta: 

In dis/respect to the language game of knowledge, therefore, we might come to see that the book The 
Differend is a loose continuation of Wittgensteins thinking, but a continuation that attempts to move 
beyond the impossibilities of litigation (traditionally situated in the polis (to the possibilities of the 
differend (situated in the pagus). In other words, whereas Wittgenstein starts out with the Tractatus, an 
exploration of the grounds for formal logic and it´s connection with nature, he then continues by way of 
amends with The philosophical Investigations (1968), a development of his concept of "language games" 
- which is a concept further developed by Austin, Searle et al. Many people in our field-widely defined as 
criticism, rhetoric, communications - are happy with this movement from the ideal to the actual, from 
Plato (bad cop) to Aristotle (bad cop/y). But others of us are not so happy, though we are cheerfully 
pessimistic: for Wittgenstein reaches the end of the rules and falls into silence (as later Heidegger does!), 
not just in the Tractatus but even in his Investigations; but though he reaches the end of his road, he stops 
short of "magic", or what he calls "bewitchment" in language (1968,47e) Wittgenstein leaves some of us, 
at this point, consequently, with a "feeling" and a "sign" of what has been silenced/repressed, what has 
been systematically excluded/negated.” Vitanza, 1997, sid 31.  

Det här anknyter ju direkt till min master (Aristotle, bad cop/y) vilket situerar mig i ett direkt 

utanförskap i förhållande till Aristoteles ideale talare formad av och för polis (vem fasiken är jag att 
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komma här och tycka? ). Begreppet `The pagus´ är svåröversatt men härrör från en i första hand 

geografisk term och avser det som ligger utanför polis (Athen), men som inte staden klarar sig utan. 

Termen pagus kan även användas för att beskriva min situering i förhållande till Sveriges 

akademiska retorikinstitutioner och en tyst praxis som styr det dagliga arbetet. En endoxa jag såg 

beskriven första gången hos Vitanza. 

En antologi, Writing Histories of Rhetoric (red Vitanza), har varit oumbärlig för att få ett fastare 

grepp om Retorisk Tradition och hur ”narrativet” regenereras. Följande citat ur Jane Suttons, 

Structuring the narrative for The Rhetorical Canon hämtad ur denna antologi är centralt för min 

master:  

The locus of truth was wrestled out of obscurity and situated for philosophy in dialectic/reason and for 
rhetorics in logos/enthymeme, the settlement of truth in a location or a place, brought closure to the 
question of Being and, in turn, produced the foundation on which to build the now self-evident principles 
of Tradition for each discipline. Broadly described in a Heideggerian understanding of representation. The 
principle of Traditional historiograhy is as follows: ”That which the anscient philosophers found 
continually disturbing as something [a] obscure and hidden has taken on [b] clarity-and-self-evidence [c] 
charged with an error of method. 

The principle, then, for rhetorical historiography is this: first in the age of obscurity, the practise of 
rhetoric was transformed into theory. During this time, only what could be turned into theory or what 
could be conceptualized out of the practice got into the world picture. Following that in the age of clarity 
only theory represents rhetoric because practise is what characterizes obscurity.   43

Det kan hjälpa att ha ovanstående i bakhuvudet när du bedömer det här teoriavsnittet. Vad som står 

ovan förändrar spelreglerna för hur retorisk teori bör te sig . Ovanstående rymmer min 

masteruppsats i så måtto att jag är mer eller mindre tvingad att försöka skriva fram den praxis jag 

erfarit, ett faktum som öppnar upp för en mer berättande stil. Vad jag beskriver är en skärva av 

möjligheter till dold praktik. Jag försöker lyfta fram det ljusskygga ur skuggorna. Det som hände 

mig är förmodligen extremt, extremt. Men, det är inte mig jag har studerat, det är de ”självklara” 

och samtidigt suddiga konturerna av retorisk didaktik jag försöker locka fram ur skuggorna. Det 

finns ett pedagogiskt imperativ i retoriken som är värd all uppmärksamhet. Dessa studier har flera 

namn, ett som används upprepade gånger bland de retoriker som tagit på sig ansvaret för 

studerandet av de fenomen som beskrivs av Sutton ovan är: Oedipedagogy, omnämnt av bland 

annat Avital Ronell, intervjuad i nästa citat. Även Vitanza (m fl) använder begreppet. Vitanza går på 

djupet med konsekvenserna av praktiken bakom begreppet i sin Sexual Violence in Western Thought 

and Writing: Chaste Rape (2003), Vitanzas andra doktorsavhandling, som ger implicita svar på 
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många av de frågor som uppstått i kölvattnet på #MeToo. En poetisk doktorsavhandling författad 

2003, mer än ett decennium innan rörelsen tog verklig fart. Nu, Ronell: 

"Oedipedagogy," briefly, is the way pedagogy is linked to desire but also to the structures of parricidal 
writing or overcoming your teachers./.../ When you publish something, you´re putting yourself to this 
tribunal that is going to judge and evaluate what you´ve done. And there were so many graduate students, 
at Berkeley, who where intensely competitive and jealous with one another or of me. Some where loving 
and wonderful; but, obviously, the site of learning and teaching is a highly charged atmosphere, and I 
wanted to bring to the fore the impossibility of teaching while I was teaching and also to scan the virginal 
space of the student body that lets itself be filled by the professorial phallus...  44

Ovanstående kan även det sägas karaktärisera mitt skrivande, om än på en annan nivå än som en 

beskrivning av den mekaniska logik Heidegger antyder bakom begreppet enthymeme. Jag kommer 

att försöka åskådliggöra de krafter bland publiken som åhörare (iakttagna av sina lärare), som skulle 

ha kunnat få mekaniken under själva `tribunalen´ (oppositionen), att fungera, om jag hade iklätt mig 

den här ånger-personan. Vad, vem, hur dömer, bedömer vi ett arbete, hur bör det göras? Vilka 

följder har det? Vad är auktoritet? Vem har den, och varifrån utgår den? Avital Ronell skriver 

följande om auktoritet: 

Authority slips away as one tries to pin it down. So say Kojève and Arendt; so contended the Romans 
who instituted its earliest forms as family-bound auctoritas. The greeks it is said barely had a grip on it 
but put up, in the works especially of Plato and then Aristotle, something that approximated the modern-
day understanding of what is meant by authority. Still, to the very extent that it is crucial to any political 
rhetoric or practice, authority is also decidedly off the radar, a ghost of itself, gone but spectrally 
imprinted. For Hanna Arendt authority is an undeletable term, key to any grasp of politics. At the same 
time, authority has been on the decline together with religion and tradition even as it remains a primal 
impulse in the cuing up of group formation - one can in any case no longer say what authority is. One can 
barely say what its not. For her part Arendt opens the discussion on authority as if she were in the 
company of a specter, opening a political crypt. Something that still holds us hostage, authority has for all 
intents and purposes disappeared, it has even eaten away at her title. ”What is Authority?” ”In order to 
avoid misunderstanding.” She begins her famous essay. ”It might have been wiser to ask in the title: What 
was—and not what is—authority?”  45

Om jag drar ut lite på de frågetecken som citatet förhoppningsvis lämnar efter sig genom att citera 

Ronell ovan. Vad är auktoritet? Vad skulle t ex det mystiska `universella auditoriet´ svara på den 

frågan? Hur skulle det `universella auditoriet´ kunna tänkas uttrycka sig eller förklara den lakun 

enthymemen utgjorde under min grundutbildning? Jag påminner om Ronells `concepts must be 
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tried and proven, and structurally regulated by the destruction of a hypothesis that holds them 

together.´  46

En fråga: utgör den av människor skapade fantasin `det universella auditoriet´ en sådan hypotes? 

Om vi kopplar över till Deleuze. Han ställer en fråga till sig själv i inledningen till AntiOedipus: 

Capitalism and Schizophrenia, och ger även ett svar: 

F: Do you believe in God?  
S: Absolutely, but just as the ruler of the disjunctive syllogism*  (*enthymeme, författarens 47

kommentar). 

Det här borde ju bara göra enthymemen ännu intressantare i mina ögon. Att makten över gud har 

mer än bara viss betydelse i samtiden, även med en syn på begreppet makt sett som något flytande 

är obestridligt. För att du här ska slippa placera in mig i någon onödigt förenklad författarposition 

berättar jag redan här att jag har sjungit i ganska många kyrkor, både i Sverige, Finland och USA, 

och hoppas få sjunga i fler i framtiden. 

En detalj som både roat och väckt andra, mindre aktningsvärda känslor vid närläsningen av min 

handledares doktorsavhandling har varit att finna inte bara ett utan flera citat hämtade direkt ur min 

ej godkända magisteruppsats. Det jag re-presenterar nedan har dock något att säga avseende 

intensiteten hos de krafter och påtryckningar man utnyttjade för att åstadkomma något som låg i 

linje med institutionens agenda. Citatet handlar om ackommodering och är hämtad ur Knud Illeris 

Lärande (2007). Jag lade fram magisteruppsatsen för opposition 2008. De inledande orden är mina 

egna: 
  
Ackommodation är ett begrepp jag lånar från Piagets läroteori: ”som kretsar kring förståelsen av lärande 
som en jämviktsprocess,  individen eftersträvar hela tiden efter att upprätthålla en jämvikt i samspelet 
med omgivningen genom en ständig adaption,  det vill säga genom en process där individen anpassar sig 
till omgivningen samtidigt som individen försöker anpassa omgivningen till sina egna behov. Denna 
adaption sker i ett ständigt samspel mellan de assimilativa och de ackommodativa processerna, vilka hela 
tiden tenderar att balansera varandra. Assimilation handlar om att införliva något i en redan existerande 
struktur. På det sociala planet finns det exempelvis en diskussion om invandrare ska assimileras i det nya 
samhället eller inte./…/ I ett lärosammanhang handlar assimilation om att införliva nya former av 
påverkan i redan etablerade kunskapsstrukturer, förståelsesätt, rörelsemönster, handlingspotentialer. Vid 
ackommodation  förändrar den införlivande organismen sig själv för att kunna hantera påverkan från 
omgivningen – som när ögat ackommoderar pupillernas storlek till ljusets styrka. I ett lärosammanhang 
handlar det om att omstrukturera etablerade kunskapsstrukturer, förståelsesätt, rörelsemönster eller 
handlingspotentialer./…/ Ackommodation är generellt sett en betydligt mer krävande process än 
assimilation. Det är mycket enklare att foga ett nytt element till ett redan existerande schema än att företa 
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den komplicerade nedbrytning, omstrukturering och rekonstruktion som det ackommodativa lärandet 
innebär. Framför allt verkar det vara påfrestande att bryta ner eller överge en redan förvärvad insikt eller 
förståelse. Vi överger inte utan vidare positioner som vi kanske med stor möda nått fram till, eller som vi 
åtminstone vant oss vid. Att överge det invanda kräver att det finns subjektivt övertygande skäl för att 
göra det.  48

Att jag aldrig iklädde mig personan ”ångrar min sexualitet”, kan med fördel betraktas mot bakrund 

av ovanstående. Viktigt här är att konstatera att det inte var något konstigt eller illegitimt min 

handledare gjorde när hon fann något i en students arbete som överensstämde med hennes egna 

tankar, och fann innebörden värd att representera i egna doktorsavhandlingen. Det är i själva verket 

något jag är djupt tacksam för att hon lärde mig, vikten av copia. Ser du något bra, skriv ned det, du 

vet aldrig när du kan få användning för det. Vetenskap är ett kollektivt arbete,  jag kände mig 

bekräftad i efterskott (också), när jag fann citatet.  

Teori topos + enthymeme 

Min master och mitt tänk kom att underlättas på ett avgörande sätt när jag ett år in i masterstudierna 

fann Ed Dycks Topoi and Enthymeme där de två begreppen kopplades samman, de är sinsemellan 

ovillkorligt beroende (inte minst ur didaktiskt perspektiv). Ytterligare två år senare fann jag sedan 

följande i Mehrens Logosargumentation. Att inte nedanstående finns representerat i Retorisk kritik, 

teori och metod i retorisk analys går utan större besvär att tolka som en liten berättelse i berättelsen 

om masterkursens kurslitteratur: 

Enligt Aristoteles skapas entymem utifrån topos. Topos kan således betraktas som entymemets källa. 
Analysen av entymem kan beskrivas som ett avtäckande av de topoi varifrån talarens argument hämtats. I 
inventio, finnandet och uppfinnandet av argument, fungerar topoi på motsvarande sätt som vägar för att 
skapa entymem. Inom retoriken betraktas topos ofta som ett slags mönster eller en schablon med vars 
hjälp man kan finna de argument som är bäst ägnade att övertyga. Topos är inte ett färdigt argument, utan  
ska istället förstås som argumentets begreppsliga utgångspunkt, dvs som ett slags ”tankeram” för 
argumentationen. Teoretiskt kan topos beskrivas som det argumentationsschema som motiverar 
implikationen i entymemet. Istället för på den fullständiga syllogismens logiska följdriktighet vilar 
entymemet på ett topos som självt implicerar slutsatsen. Topos är således den grund som berättigar det 
logiska resonemangets förenkling.  49

Mehrens text utgör en mycket systematisk genomgång av hur ett retoriskt argumentationsschema 

bör utformas. Det var tacksamt att till slut hitta en text som är producerad inom institutionen där jag 

skriver - som på ett så självklart sätt kopplar samman enthymeme och topos. I kurslitteraturen har 
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författarna i stället valt en dispositionsmässig särskrivning […], av begreppen (topos och 

enthymeme), där avsnittet om enthymeme minimerats utan att för den skull utgöra något som 

representerats vetenskapligt felaktigt. I skrivande stund har jag inte kunnat finna några svar på 

frågor i stil med `I vilken utsträckning används Logosargumentation på kurserna som ges på 

institutionen?´, mer än att de studenter jag frågat på c-kursen inte känner till texten (empiri?). Själv 

kan jag bara vittna om att den varken fanns representerad på masterutbildningen eller 

sommarkursen Politisk Retorik (Campus Gotland, UU).  Texten hade varit utmärkt på den senare 

som utgångspunkt för att analysera partiledartalen i Almedalen. Jag skulle även ha haft nytta av 

Mehrens Logosargumentation i nästa avsnitt, metod, men väljer att inte visa varför i metodavsnittet, 

utan hänvisar till mitt argumentatio (och principen rörande Retorikens res och verba, det går inte att 

skilja vad som sägs från hur det sägs). I stället tar jag här ett historiografiskt perspektiv på den 

lakun rörande den retoriska didaktik jag erfarit med hjälp av Dyck´s auktoritet som forskare: 

Alternately impoverished and enriched in rhetorical history, the enthymeme might be seen as an index of 
the way the disciplinary rhetoric functions in the social field (Seas 4). From the Scholastic period to 
roughly the mid-1950s, the enthymeme was viewed as a stylistic trope or an incomplete syllogism based 
on a misguided reading of Aristotle's rhetoric (Ong, "Ramus" 187). The ubiquitous enthymeme regarding 
Socrates' mortality, the simple elimination of logical premises from a syllogism, is the product of a 
medieval bias toward logic that mistakes probable reasoning for certainty (Ong, "Ramus" 99). Or rather, it 
is one manifestation of a systemic logic that screens out the contextual experience of individuals and 
collectives who are moved to assent by the conscious or subconscious implications.  50

…misstar det sannolika för säkerhet…[medeltida]? En systematisk logik? Medvetna och 

undermedvetna implikationer? Det undermedvetna tillhör Freud och psykoanalysen. Håll i dig nu 

för nu går det undan! Nedan kommer ett psykoanalytiskt begrepp tänkt att göra både enthymemen 

och situeringen jag befann mig i under handledningen av magisteruppsatsen lättare att greppa: 

A double bind is a situation where a person has a choice (typically between two options), but whichever 
way they choose, they lose out, often with the same result. Usually in the double bind there is no 
alternative, as the person is forced to choose and does not have the luxury of not choosing (this would be 
a third choice that could well be preferable).This situation may occur by chance, but in persuasion it is 
often carefully engineered by the persuader. Any alternative choices are either removed or hidden so only 
the double bind options appear valid.  51

Ett partikulärt ”double binds” styrka bestäms utifrån situering och det omöjliga valet. För att 

exemplifiera, på ett subjektivt plan framstår det sällan som lika avgörande att ställas inför en 
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valaffisch i kollektivtrafiken, om vi jämför med att ställas inför möjligheten att välja mellan att 

skriva en godkänd/icke godkänd magisteruppsats och den öppnade dörr till examen ett godkänd i 

sig utgör (Mer om double binds teoretiska implikationer i bilaga 5).  

Metod  

Det etymologiska ursprunget till metod härleds ur grekiskans métodos och översätts till efter vägen. 

En självklar utgångspunkt för min master utgörs av Vico´s axiom ” It is [a] property of the human 

mind that whenever men can form no idea of distant and unknown things, they judge them by what 

is familiar and at hand” . Ett axiom som min handledare översatte till ”man kan bara förstå med 52

hjälp av det man redan förstår” i den skriftliga dispositionen jag erhöll som handledning. Jag måste 

försöka visa vad jag har haft möjlighet att förstå i den här processen. Det är först mot slutet av det 

här arbetet som jag kunnat skönja en väg (métodos). Något som delvis kan förklaras utifrån de 

abstrakta definitioner som omger enthymemen i kombination med en närmast total avsaknad av 

exempel (appropå ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”). Lindqvist Grindes Klassisk retorik för 

vår tid utgör det enda planerade inslag jag hittills stött på, även här på UU. Oviljan att diskutera 

figuren på kurser har varit märkbar, att lyssna till tystnaden kanske går att beskriva som min 

inledande ”metod”. 

De metoder för vetenskaplig slutledning som beskrivs i Retorisk kritik, teori och metod i retorisk 

analys är induktion, deduktion och abjektion. Där induktion beskrivs som erfarenhetsbaserad. Vi 

utgår från en rad observationer och drar slutsatser utifrån dessa. Deduktion är en hypotesdrivande 

metod (lakunen), vi utgår från allmänna premisser (t ex doxa avseende bögar) och kan därifrån 

logiskt sett härleda sanna påståenden. Den tredje termen, abduktion, ”beskriver hur vi kan göra 

kvalificerade gissningar utifrån nya eller oväntade fenomen, det vill säga hur vi går tillväga när vi 

saknar en teoretisk förförståelse av området eller en given metodologisk utgångspunkt” . 53

(författarens emfas). 

Artefakten jag undersökt, det avslutande enthymemet och den persona dispositionen förutsätter, 

kan ju vid första påseendet framstå som nära nog omöjliga att undersöka. Inte minst beroende på att 

just det här partikulära enthymemets, som jag ser det viktigaste del, publikens reaktioner, vid en 

första anblick framstå som omöjliga att be-skriva. Dels beroende på att historien är nedtystad (= 

ickehändelse). Dels beroende på att jag gick emot min handledares instruktioner (Bilaga 1), och det 

alltså aldrig kunde uppstå någon reaktion från publiken (lärare och elever under opposition).  

Det här förfarandet, att ge en student en färdig disposition att utgå ifrån är ju något som i sig (har 

jag förstått så här i efterhand), är högst ovanligt. Ett förfarande i sig som står ju i strid med de tankar 

avseende en magisteruppsats som finns uttryckt i de dokument tänkta att garantera utbildningars 
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kvalitet, t ex ”självständigt planera”, detta sagt helt bortsett från eventuella etiska aspekter. Men, 

som student så är ju läraren den du har att lita till, jag hade helt enkelt aldrig skrivit någon 

magisteruppsats tidigare (`du kan bara förstå med hjälp av det du redan förstår’). Där och då var jag 

tacksam för att de (en professor var också närvarande vid den muntliga handledningen), gav mig 

uppmärksamhet och uppmuntran. Jag kommer att koppla förfarandet (dispositionen från 

handledaren), till retorikhistorien via bland annat min handledares doktorsavhandling. Även om min 

masteruppsats i sig vid en första påsyn kan te sig ovanligt besvärlig, så: 

Genom att analysera talsituationen i kombination med en analys av det givna talets argumentation, 
känslomässiga appell och formella struktur kan man komma fram till talets ändamålsenlighet i 
förhållande till den omedelbara publiken  54

Ovanstående blir utgångspunkt för min uppsats: Den formella strukturen (dispositionen från min 

handledare) har jag och talsituationen kommer jag att analysera. Till min hjälp här har jag 

kurslitteraturen, Retorisk kritik, teori och metod vid retorisk analys, men då snarare genom en 

läsning av vad som inte står att läsa sig till. Utöver detta går det faktiskt att läsa sig till en hel del 

genom att låta de olika avsnitten i kurslitteraturen börja tala med varandra.  

Både talets struktur och talarsituation har fungerat som hjälpmedel i sökandet efter verktyg att 

skriva fram ett tolkningsmässigt övertygande (finns det något alternativ?), narrativ rörande den 

känslomässiga appellen (enthymemet). Syftet med just detta kan dock inte vara att åstadkomma 

något slags slutgiltig klarhet rörande status coniecturalis (har handlingen verkligen begåtts?) , utan 55

måste utgå från situeringen jag intar när jag opponerar på den här masteruppsatsen och 

”tribunalens” sammansättning. Jag skriver från den andra sidan av en differend: 

A differend would be a case of conflict, between (at least) two parties, that cannot be equitably resolved 
for lack of rule applicable to both parties. One sides legitimacy does not imply the others lack of 
legitimacy. However, applying a single rule of judgement to both in order to settle their differend as 
though it where merely a litigation would wrong (at least) one of them (and both of them if neither admits 
this rule). Damages result from an injury which is inflicted upon the rules of a genre of discourse but 
which is reparable according to those rules [the differend] suggests….that a universal rule of judgement 
between heterogenous genres is lacking in general.  56

Begreppet differend myntades av Lyotard och föddes ur en fransk nazists vägran att erkänna 

gaskamrarna i Auschwitz, då det inte fanns någon som kunde vittna om att de varit inne i 

`duschrummen´. Någon som kunde vittna om hur gaskranarna öppnats och det som sedan hände. 
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Inga vittnen kvar innebär enligt den här skeva tolkningen - vi kan inte veta säkert vad som hände 

[…]. Det låter som en bisarr tvistefråga, som samtidigt är oroväckande aktuell i samtiden. Min 

situering som författare av den här mastern och ovanstående debatt påminner om varandra, och 

utgångspunkten är likadan. Vad bör räknas till historien och vem bestämmer det, hur och varför? 

Egan skriver, som ett av de starkare argumenten för en retorisk didaktik appropå historier och 

medvetendet: 

Vi drömmer i berättelser, dagdrömmer i berättelser, kommer ihåg,  föregriper, hoppas, förtvivlar, tror, 
tvivlar, planerar, reviderar, kritiserar, konstruerar, skvallrar, lär oss, hatar och lever genom berättelser. 
(Medvetandet är också en logisk-matematisk inrättning och en estetisk inrättning och så vidare.)  57

Det kan framstå som dramatiskt att hänvisa till The Differend och Auschwitz, men politik och 

ideologi har vissa tendenser till drama. Om jag återvänder till metod-tänket och enthymemet i min 

magisteruppsats. Som jag tidigare påpekat så blev mitt arbete betydligt lättare när jag väl kunde 

börja skriva utifrån hypotesen att topiken utgör en del av ett enthymeme. I Viklunds beskrivning av 

retorikvetenskapens utveckling hittade jag mot arbetsprocessens slutskede ett namn som går att 

applicera på metoden jag arbetat med, begreppsanalys: 

  
Vi är nu inne i det tredje utvecklingsstadiet, menar Jasinski, där retoriska analyser successivt å ena sidan 
blir mindre metoddrivna och å andra sidan blir mer begreppsorienterade. En begreppsorienterad studie 
utgår inte från en redan etablerad teoretisk och metodisk ram utan söker sig fram i ett material, med 
utgångspunkt i ett eller flera begrepp Jasinski beskriver detta som en abduktiv process (bygger på att man 
tar med teorier i resonemanget och blandar dem med observationer. Detta eller dessa begrepp 
omdefinieras och fylls under processen med nya betydelser och associationer. Därmed "tjocknar" 
begreppen som det heter inom socialantropologin.  58

När jag väl kunde koppla topos till enthymeme (via Dyck), så kom Mehrens avsnitt om 

topikanalyser ur kurslitteraturen att bli matnyttig. Någon metod för analys av enthymemer har jag 

ännu ej kunnat finna inom svensk litteratur även om Mehrens Logosargumentation även den kom 

att bli användbar inför avslutningen (men den finns som jag redan konstaterat inte med i 

kurslitteraturen), och jag hade då redan beslutat mig för att utgå utgå från Aunes (2003) metod för 

begreppsanalysen: 

Unresolved problems 1) defining the enthymemes 2) identifying enthymemes 3) procedures for analyzing 
enthymemes 4) relating enthymemes to their argumentative contexts, and 5) knowing what kind of 
information can be gained by unpacking the enthymemes.  59
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Texten kommer inte att hålla sig till det som ovan löper risken att te sig sig som en tämligen fast 

struktur. Ett sådant tillvägagångssätt skulle göra det svårare att koppla Mehrens beskrivning av det 

han i kurslitteraturen benämner ett definitionsargument:”bygger på att klassificeringen etableras 

under själva argumentationen” , till den disposition jag erhöll under handledning. Det vill säga, jag 60

tolkar den disposition (bilaga 1), jag erhöll från handledare (+ professor), som varande ett skelett till 

just ett definitionsargument. En disposition där begreppen lärande och kunskap var tänkta att 

successivt föras från en syn på kunskap som något som `finns mellan pärmarna i en bok´, (under det 

att begreppet doxa successivt exemplifierades), för att omdefinieras mot en mer retorisk 

kunskapssyn, en flexiblare världsbild där i stort sett allt kan bli föremål för förhandling och det vi 

tänker på som ”rena” fakta har en tendens att minska i betydelse. 

Min metod kan betraktas som en tillämpning av RTC (rhetorical culture theory) - där praxis har 

epistemologiskt företräde framför intention och struktur.  Ett tänk som kan omformuleras till en 61

fråga: vad kan min handledare + professor ha förväntat sig att jag skulle åstadkomma utifrån 

dispositionen jag erhöll, vilken persona kräver enthymemet jag påstår att jag handleddes emot?  

Min metod blir ett försök att ge ett personligt narrativ om sådant som hittills inte kunnat sägas. 

Jag låter Anna Rostock kommentera med ett citat ur hennes The History of Higher Education: Some 

Conceptual Remarks on the Future of a Research Field (2011): 

History is reflected in today’s political behaviour, social perspectives, and cultural values; history is  
apparent in the persistence of certain ideas and images; and history ultimately shapes the genesis of  
new scientific disciplines, trends, and concepts - even if at a mostly unconscious level. Therefore,  
because a part of the present is always in the past, today’s times can only be properly understood and  
questioned historically – and this questioning helps to provide new vantage points on potential future  
developments. In short, seen in this way, history essentially becomes a method. Nobody formulated the 
mission of the historian that emerges from this perspective with greater salience than the French  
philosopher Michel Foucault (1996): The game is to try to detect those things which have not yet  
been talked about, those things that, at the present time, introduce, show, give some more or less  
vague indications of the fragility of our system of thought, in our way of reflecting, in our practices.   62

Engelskans detect, kan översättas både som ”upptäcka” respektive ”ertappa”. 

Syfte  

Ge argument för en svängning bort från det jag här väljer att kallar det pedagogiska imperativet mot   

en retorik som den målas fram nedan: 
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The prospect of defining rhetoric as "the study and practise of manipulating phantasms" as suggested by 
Ioan Couliano´s "Eros and magic in the renaissance" (1987) which establishes the centrality of the 
phantasm - from antiquity forward - in the processes of perception and cognition.  63

I kurslitteraturen beskrivs min handledare som förespråkare av en kognitiv topikförståelse . En 64

förståelse som antyds vara den ”mest komplexa”. Jag visar att det psykoanalytiska perspektiv som 

Deleuze beskriver och beforskade och Vitanza använder, när han angriper narrativet som ger liv åt 

retorisk tradition, är minst lika komplext som teori. Deleuze ger en bra bild av mitt syfte nedan: 

The truth is that philosophy is not merely to find answers but to invent and define his or her problem, and 
subsequently to characterize it, rather than to solve it. Indeed a speculative problem is resolved as soon as 
it is well characterized […] But stating the problem is not simply uncovering, it is inventing. (1988: 15)‑  65

Genom att beskriva handledningsprocessen av min magisteruppsats kan jag måla fram en inom 

svensk akademi okänd bild av Retorisk Tradition och dess narrativ. Susan Atwill, en av 

medförfattarna i antologin Writing histories of rhetoric, påminner i sin Contingencies of historical 

representation , om hur Smith och Lyotard pekat ut två specifika kontingenser rörande historisk 66

representation, institutioner och subjekt. Atwill argumenterar för att dessa förtjänar en noggrannare 

granskning både när vi skriver, och när vi skriver om historier om retorik. Hon påpekar att all 

historiografi bär ett underförstått erkännande rörande det faktum att historier fungerar både som 

kulturella och institutionella tecken. Historier erbjuder inte bara fönster mot det förflutna, de utför 

även performativa, betecknande funktioner i nuet. Atwill konstaterar att Lyotards uppfattning 

rörande generiska regler och Smiths grepp om institutionella förhållanden erbjuder två ingångar till 

att diskutera dessa betecknande funktioner. Atwill understryker hur både Smith och Lyotard pekat 

mot nödvändigheten av att undersöka de metoder  genom vilka dessa regler och förhållanden 67

säkras . De ”rådande förhållanden” jag åberopar är den diskrepans som går att avläsa mellan den 68

dignitet som enthymemer tillmäts vid svenska institutioner där retorikundervisning bedrivs; jämförd 

med vikten traditionens fäder, Aristoteles; Isokrates,  Vico  och även Heidegger tillmäter figuren. 69

Nedan hur Isokrates såg på talet:  

 
…in Against the sophists, after his brief description of choosing and combining ideai to its kairos, 
Isocrates adds that the able rhetor must "embellish the whole speech with fitting enthymemes” ; 70
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Ovanstående är hämtat ur Jeffrey Walkers The Genuine Teachers of This Art: Rhetorical Education 

in Antiquity (2011). Jag kommer via Vitanza skriva fram ett tyst ett eko mellan 

handledningsprocessen och den dignitet Isokrates ger åt enthymemen ovan. 

Jag mumlade en smula kritiskt angående det ”kognitiva” som den mest komplexa 

topikförståelsen. Nedanstående av Jameson beskriver det jag haft med mig in i det här arbetet och 

det besvärliga jag försöker genomföra, men även hur pass fruktbart nödvändigt, det kan bli:  

The theoretical objection to the theory of desire has for the most part taken the form of critique of the 
notion of transgression on which such theories are inevitably based. It is as "genuine" desire needed 
repression in order for us to come to consiousness of it as such: but then in that case desire must always 
be transgressive, must always have a repressive norm or law through which to burst and against which to 
define itself. Yet it is a commonplace that transgressions, presuppossing the laws or norms or taboos 
against which they function, thereby end up preciely reconfirming such laws. (For example blasphemy 
not only requires you to have a strong sense of quality of the divine name, but may even be seen as a kind 
of ritual by which that strenght is reawakened, and revitalized). From the point of view of interpretation, 
what this means is that desire is always outside of time, outside of narrative: it has no content, it is always 
the same in its cyclical moments of emergence, and the events in question takes on historicity only to the 
degree that the context of explosion, the nature of that particular and historical repressive apparatus, 
knows specification. What is more damaging, from the present perspective, is that desire, like its paler 
and more well-behaved predecessor, wish-fullfilment, remains locked into the category of the individual 
subject, even if the form taken by the individual in it is no longer the ego or self, but rather the individual 
body. We must now argue this objective more consequently, since the need to transcend individualistic 
categories and modes of interpretation is in many ways the fundamental issue for any doctrine of the 
political unconscious, of interpretation in terms of the collective or associative. We will do so, however, 
by shifting from the Freudian hermeneutic to a quite different interpretative system, comparable only to 
the psychoanalytic one in the persistence of just such a valorization of desire.  71

 

Det kommer att bli tydligt vad desire står för när analysen börjar, men mer om det under nästa 

rubrik, disposition, 

Disposition 

Det kan ju förefalla som att det mest naturliga vore att börja med att definiera figuren enthymeme. 

Jag har medvetet valt att inte gå tillväga på det sättet (här bortser jag från kurslitteraturens definition 

som väger lätt i sin brist på exemplifieringar), i ställer utgår jag från den bästa och enda metod jag 

funnit, Aunes: The use and Abuse of the Entymeme in New Testament Scholarship nedanstående: 

Since the enthymeme is not a real object which can be investigated and analyzed, but a word 
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used by ancient and modern authors with various denotations and connotations, it must be 
defined in terms of how it is understood in particular authors and to the extent to which those 
definitions where part of a shared rhetorical tradition.  72

Huvudsyftet med den här mastern är ju inte att definiera enthymemer som figur, även om texten för 

flertalet retorikstudenter bör kunna fungera som ett ofta senkommet klargörande. Inte heller att lyfta 

fram enthymemers stundtals helt avgörande betydelse för den politiska retoriken. Jag kommer att 

exemplifiera inte bara ett utan flera enthymeme som skiljer sig åt ganska rejält sinsemellan, både 

utseendemässigt, hur det medieras, och till sin disposition, där den enda gemensamma nämnaren är 

just ”…ett argument baserat på sannolika premisser med en eller flera premisser outtalade.”  73

Detta för att det tillåter mig att skapa så mycket klarhet det nu går att skapa, runt de händelser, de 

processer, de inneboende och utifrån kommande krafter som påverkat mig och människor runt 

omkring mig under den här handledningsprocessen, inklusive talande tystnader ( i och utanför 

kurslitteraturen). 

Det är ofta svårt att uttyda en entydig retorisk genre för ett arbete, den deliberativa retoriken 

behandlar framtiden och den forensiska försöker avgöra vad som har hänt, medan den epideiktiska 

handlar om värderingar . Då enthymemets avgjort viktigaste element består av publiken och dess 74

värderingar, och arbetet via Vitanza rör sig mot anagog nivå, betraktar jag arbetet som i huvudsak 

tillhörande den epideiktiska genren, och låter detta bestämma inledningen. Nedanstående är saxat ur 

introduktionen till Rhetorica Scandinavicas temanummer: epideiktisk retorik, tankarna tillhör Jette 

Barnholdt Hansen & Lisa Storm Villadsen: 

Perelman og Olbrechts-Tyteca, har arbejdet med en meget mere nuanceret opfattelse af genren. De har 
bl.a. påvist den epideiktiske retoriks store betydning som grundlag for politisk retorik, idet dens primære 
funktion er at øge tilslutningen til værdier, der senere kan være udgangspunkt for egentlig handling (fx en 
stemmeafgivning).7 Sheard har også vigtige revurderende pointer: For det første argumenterer hun for 
eksistensen af en egentlig åben og radikal epideiktisk retorik, der i modsætning til den lukkede og 
konservative har deliberative og visionære aspekter.  75

Jag kommer utifrån ovanstående påbörja arbetet med en samtalsanalys hämtad ur den norska tv-

serien Skam, med topiken hetero-/homosexualitet som filter. Syftet är att åskådliggöra hur en doxa 

mer eller mindre omedvetet regenereras hos publiken (värderingar), i en samtida skandinavisk 

kontext (detta då jag handleddes mot att åstadkomma talets avslutande movere utifrån just denna 

topik ).   76

Efter detta fortsätter jag beskriva upprinnelsen till hur det kom sig att den här handledningen 
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överhuvudtaget kunde komma till stånd, inklusive mina första halvt medvetna steg in i 

enthymemernas värld, här börjar jag samtidigt definiera figuren utifrån publikens reaktion. 

Därefter kommer jag att exemplifiera ett antal fullständiga enthymeme (konstruerade utifrån 

olika topiker), flera av dem är hämtade ur Egans: Från myt till ironi, hur kognitiva verktyg formar 

vår förståelse  (den svenska titeln på artefakten jag undersökte i magisteruppsatsen). Syftet med 77

detta är att ge läsaren ett fastare grepp om figuren och samtidigt kunna återge min egen ”upptäckt” 

av figuren (res och verba). Som jag berättade ovan är de flesta exemplifierade enthymemer jag 

redovisar hämtade ur Egans bok. Detta, för att kunna illustrera hur didaktiskt användbara och 

komplexa enthymemer faktiskt kan vara (enthymemer i sig `är varken goda eller onda´). Efter detta 

går vi till det jag betraktar som ett av russinen i kakan, ett definitionsargument, vad är det, och hur 

är det tänkt att fungera ur mekaniskt perspektiv.  

Det var först våren 2017 jag fick tid att börja läsa i min handledares doktorsavhandling Topos 

som meningsskapare, retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom 

argumentation . Här kunde jag bland annat läsa mig till att jag hade försökt skriva min 78

magisteruppsats parallellt med ett forskningsprojekt på Södertörns Högskola: Vad krävs för en 

topisk didaktik , det är ju egentligen inget speciellt med det förutom att det understryker vilka 79

faktiska kunskaper rörande enthymeme som egentligen fanns på högskolan och hur institutionens 

agenda egentligen kan ha tänkas sett ut. Ett forskningsprojekt i sig kan ju betraktas som ett uttryck 

för gemensam vilja. 

I arbetets avslutande del kommer jag att använda min handledares yttranden i framförallt 

doktorsavhandlingen men även tidigare texter, inte minst för att det hjälper mig med de-finieringen 

av just mitt partikulära entymem, utifrån Aunes:  

…must be defined in terms of how it is understood in particular authors and to the extent to which those 
definitions where part of a shared rhetorical tradition. . 80

Jag kommer sedan att försöka knyta ihop uppsatsen utifrån Aunes: 5) knowing what kind of 

information can be gained by unpacking the enthymemes.   I uppsatsen kommer det att förekomma 81

flera  stavningar av begreppet enthymeme, då jag valt att behålla respektive författares stavning. 

Själv föredrar jag stavningen enthymeme då den etymologiska kopplingen till grekiskans thymus 

här bevaras inklusive de betydelser detta lyckas fånga, jag låter Goetch beskriva: 
  
Goetch ger en känslomässig karakterisering av den retoriska figur som kallas enthymeme: » Den 
principiella definitionen av thumos  är ”principen av liv, känsla och tanke, speciellt starka känslor och 

!30



passion. Det är en term som indikerar sätet för lust och känslor, såväl som tanke. Det översätts därför ofta 
som ”hjärta”, och att ha något en thumō kan därför sägas vara att `ta det till sitt hjärta´.»  82

Pathos, drivkraften. När dagens medicinare använder begreppet thymus så talar de om brässen, det 

organ där  där t-cellerna (immunförsvarets dirigenter) mognar, och den möjliga koppling mellan 

kropp och psyke detta i sig utgör. Som ofärdig molekylärbiolog utgör ovanstående något jag själv 

tycker är oerhört spännande - psykoneuroimmunologi. Hur gränserna mellan de olika perspektiven 

håller på att suddas ut genom upptäckter av molekyler som kopplar samman de olika systemen 

genom stress (både positiv och negativ). Här finns allt att lära för en pedagogik som syftar mot att 

stärka det som ofta benämns med begreppet resilience, och syftar mot systems motståndskraft, tänkt 

klimatförändringar och miljö i största allmänhet. 

I följande avsnitt inleder jag analysen genom att  ”packa upp” den underliggande doxa för 

topiken i det entymem jag handleddes mot som avslutning. Topiken är dygd/odygd (Mehrens ) som 83

i enthymemet jag handleddes mot uttrycks genom binären homosexuell/heterosexuell. Det 

förhållande jag tolkar som utgångspunkt för den inventio som bör ha legat till grund för den 

disposition jag erhöll i både muntlig och skriftlig form.  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 If P, and T (P,Q), then Q (where T is a suitable topos).  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Trump. Dyck , 2002, Sid 107. sid 109. 
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En topik med säte i det undermedvetna. 

En egenskap alla topoi förefaller ha gemensamt är att de är binära konstruktioner - möjligt/omöjligt, 

nödvändigt/ej nödvändigt, klok/galen eller som topiken vi ska analysera homo/hetero och dess 

betydelse för maskuliniteter. Dessa binära motsatser går att använda i förhandlingar (deliberationer), 

bland annat för att uppfinna och disponera tal (se Mehrens Logosargumentation). Vi ska titta på en 

enkel, språkfilosofisk beskrivning av topos hämtad ur Ed Dycks Topos and enthymeme: 

A topos (T) is a binary relation which, alone or in combination with other relations and predicates, is used 

to construct “if—then” statements.   84

Det här om topoi som binära är något även Wolrath - Söderberg tangerar, men aldrig riktigt uttalar i 

sin doktorsavhandling . Jag kommer att närma mig det kontinuerliga formandet av topiken hetero/85

homo i en skandinavisk samtid via en samtalsanalys: Jag låter Rosengren beskriva syftet:  

Värdet av topiken som metod ligger snarare i att ange vilken typ av saker man bör leta efter – alltså topoi 
– samt fråga efter hur de är relaterade till varandra. Ett grundantagande i den topiska metoden är att man 
söker efter de diskursiva elementen inom en doxa, samt att dessa element kan förstås som en samling till 
varandra relaterade idéer, föreställningar, antaganden och så vidare. Kan man beskriva hur dessa 
relationer ser ut, den struktur de bildar, så kan man säga något intressant om den doxa man undersöker.”  86

Topiken heterosexualitet/homosexualitet har givit upphov till mängder av böcker och utgör en 

oundgänglig del av den intersektionella maskulinitetsforskningen, där andra viktiga aspekter 

(topiker) utgörs av kön, klass, etnicitet och funktion. The hegemonic masculinity i sin tur utgör en 

central teoribildning som fortfarande är under utveckling inom maskulinitetsforskningen: 

In connecting the institutional aspects of male power with the collective practices of men, Carrigan et al. 
sought to describe, identify and expose the character of the dominant form of masculinity that they termed 
`hegemonic masculinity´.The ability to impose a particular definition on other kinds of masculinity is part 
of what we call `hegemony´. Hegemonic masculinity is far more complex than the accounts of essences in 
the masculinity books suggest. It is not a `syndrome´ of the kind produced by the sexologists like Money 
reify human behaviour `condition´ or when clinicians reify `homosexuality´into a pathology. It, is, rather 
a question of how particular groups of men inhabit positions of power and wealth and how they legitimate 
and reproduce the social relations that  generate their dominance. (1987: 179). 

`Hegemony´ then, always refer to a historical situation, a set of circumstances in which power is  
won and held. The construction of hegemony is not a matter of pushing and pulling between ready- 
formed groupings, but partly a matter of the formation of those groupings. To understand the  

!36



different kinds of masculinity demands, above all, an examination of the practices in which   
hegemony is constituted and contested - in short, the political techniques of the patriarchal social  
order. (1987: 181; original emphasis) 

The most important feature of this [hegemonic] masculinity, alongside its connection with   
dominance, is that that it is heterosexual. (1987: 180)  87

I den här första delen av arbetet lyfter jag fram och illustrerar regenereringen av topiken 

heterosexualitet/homosexualitet via en diskursanalys av ett antal representativa dialoger ur den 

norska TV-serien Skam. Vetenskapliga texter, lever som bekant i en språklig värld där referenser 

alltid riskerar bli otydliga under abstraktifieringen till just vetenskap. För att teorier ska bli möjliga 

att greppa behövs människor av kött och blod, eller som här, en fiktiv historia (om människor av 

kött och blod). Mats Rosengren beskriver det, i sin Doxologi, en Essä om kunskap, som att vi måste 

”finna ett sätt att beskriva och förstå doxa utan att lämna dess domäner.”  I  analysen ger jag 88

exempel på den roll desire spelar för formandet av maskuliniteter i en samtida skandinavisk 

kontext. En av de i mitt tycke stora fördelarna med de analysverktyg som erbjuds inom paradigmet 

hegemonic masculinity är att synen på kvinnor som enbart offer korrigeras, i det här spelet deltar 

samtliga gender, även om fokus i just min analys ligger på manliga performativ: 

…it is not necessary to offer a generally descriptor of hegemonic masculinity, but to posit that `a 
hegemonic form of masculinity [is] the most honored or desired in a particular context´  89

Verktyget som sådant fungerar således lika bra att använda i en hundra procent manlig homosexuell 

kontext: 

Desire to be (a man): ”What follows is a very selective appropriation of the complex works of Deleuze, 
Guattari, Lacan and Foucault. The aim is to sketch some connections between masculine ontology and the 
desire to be a man in the world by the masculine subject. The emphasis is on recognizing the centrality of 
desire for the masculine subject as it pursues its 'ideal' representations of masculinity. The concept of 
desire being discussed here is not primarily one of libido and sexuality, but rather production (of self). 
Desire, in this context, is understood as a primary force, an unconscious activity that is independent of 
linguistic expression or interpretation (Bogue, 1996). Thus, desire is not simply a discursively anchored 
need or lack, but a requirement to be in the social world, to become an individual, or male/man (Deleuze 
and Guattari, 1988). This interpretation of desire emphasizes the positive, productive dynamics 
fundamental to being and becoming./.../This understanding places desire as an instinct, beyond the social, 
as the 'immanent plane of existence' (Deleuze, 1990: 95). This removes the dichotomy between essence 
and existence, and between the 'free-floating' subject'. For desire can be understood as both precondition 
of existence and as mediated by the conditions of its own production. In Butler's terms, desire can be 
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understood as 'the drive' which is indissociable from its cultural articulation' (1995: 248). A way of 
appreciating what is meant here is to see desire as the force that drives a baby to crawl/walk, 
communicate, and from there to apply such actions in increasingly sophisticated, yet learnt fashion.  90

Butlers ”The sexed/gendered body materializes through the dynamics and processes of discourse.”  91

utgör, vid sidan av ett återförenande av kropp och tanke, en utmärkt utgångspunkt för att 

åskådliggöra maktens flytande karaktär. För analysen har jag använt teorin bakom begreppet 

homohysteria  - rädslan att uppfattas som homosexuell, som filter. Fokus ligger på diskursiva 92

detaljer i dialoger där en av huvudpersonerna (Isak) i tv-serien Skam utgör centrum. En 

diskursanalys där Isaks och de omgivande personers kontinuerliga produktion av `själv´ i olika 

situationer, sticker ut som diskursiva tecken producerade utifrån just `desire to be a man´: 

...this process is not, however, one of construction of the subject; rather it is: `a process of reiteration by 
which both `subjects´and `acts´come to appear...There is no power that acts, but only a reiterated acting 
that is power in its persistence and instability...What I would propose in place of these conceptions of 
construction is a return to the notion of matter, not as a site or surface, but as a process of materialization 
that stabilizes over time to produce the effect of boundary, fixity, and surface we call matter´. (Butler, 
1993: 9; original emphasis)”  93

En teori om det själv vi ibland beskriver som identitet, här i stället beskriven som ett pågående, 

flytande resultat av diskurser där `desire´ utgör drivkraften:  

The body gets named in discourse and makes it appear as natural, sovereign and given, and thus 
apparently, outside of discourse, this conceals the means of its own invention . 94

Analysen är tänkt att visa den betydelse topiken heterosexuell/homosexuell har för formandet av  

skandinaviska maskuliniteter, utifrån principen att produktionen av hierarkier och strukturer bör 

undersökas som processer, snarare än som individuella orsaker. Analysen är koncentrerad runt en av 

huvudpersonerna i tv-serien Skam , Isak, och de avsnitt i serien som passerar innan han ”kommer 95

ut”.  Detta i syfte att exemplifiera hur kroppens genus materialiseras (och dematerialiseras), genom 

de processer och utifrån den inre dynamik som styr diskurser. Tolkningen tar sin utgångspunkt i 

Hutchings: 

…privileged versions of masculinity feed off contrasts both with alternative masculinities and with an 
oppositional, feminized “other”.  96
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I Skam visas det maskulina begäret (desire) fram som ett kontinuerligt behov av att producera själv, 

med målet att förtjäna de privilegier den maskulina hegemonin erbjuder. Hela tv-serien är uppbyggd 

runt performativ, där dessa pågående förhandlingar om sexualitet, kärlek och `identitet´, framstår 

som allmängiltiga och möjliga för publiken att identifiera sig med. Gestaltningar som utan tvekan 

bidragit till seriens epidemiska popularitet. Den här, för den mognande tonåringen helt nya världen 

av ständigt blivande, av försök att framföra vuxna performativ, presenteras som både fantastisk, 

skrämmande och farlig, allt på en gång. Ett spel där kraven/förväntningarna på performativen höjts 

dramatiskt i samband med att kroppen börjat utvecklas mot en vuxen kropp. I Skam framgår det 

tydligt hur tonåringars tillit (igenkänning/förväntan), utsätts för hårda påfrestningar, något som ger 

tydliga avtryck genom språkliga uttryck. Tidigare feministiska teorier har till viss del varit svåra att 

popularisera (lätta att kritisera) i sin oförmåga att inte peka ut respektive frikänna. Något jag tycker 

teorin om the Masculine Hegemony lyckas undvika, då den gör oss alla till medskyldiga utan att 

samtidigt peka ut alla män som förövare, snarare ses män som oftast som offer: 

For most males, however, the desire to be associated with a hegemonic form of 
heterosexual masculinity has more to do with the personal avoidance of stigma than with the   
promotion of all men over all women. The desire to be perceived as heteromasculine is    
understandable in a culture that distributes privilege unequally according to gender  
and sexuality (Connell 1987; Lorber 1994).‑  97

Jag har valt ett antal scener för att illustrera hur homohysteria, rädslan att producera homosexuellt 

ethos kan styra diskurser. De dialoger jag valt iscensätts innan Isak kommer ut ur garderoben. Jag 

har valt dessa scener i syfte att åskådliggöra den diskursiva grunden bakom Butlers ”a process of 

materialization that stabilizes over time to produce the effect of boundary, fixity, and surface we call 

matter”. Första scenen är den där Isaks desire krockar med de krav som en förväntad persona 

inkluderande heterosexuell maskulinitet ställer, manifesterad som diskursiva tecken. 

Performativ styrda av homohysteri 

Jonas, Eva (par) och Isak (vän), befinner sig i Eva´s mammas hytte över helgen. Isak har kommit 

med på nåder som Jonas bäste vän.  Eva, som de flesta tonåringar, visar osäkerhet på många 

områden (kvinnliga vänner, skolarbetet, föräldrarna), men presenteras som trygg och bekväm när 

det rör den egna sexualiteten. Eva hade egentligen sett fram mot en helg på tu man hand med Jonas. 

Scenen inleds med att kameran fokuserar en solnedgång över en fjord och stora digitala siffror mitt i 

bilden som annonserar 20:32 ackompanjerat av ödesdiger musik som tonar bort för att långsamt 

!39



övergå i Jonas gitarrspel. Kameran fokuserar Isak, Jonas och Eva som sitter på en klippa invid 

fjorden.  

 

Isak - Kan du inte spela I´m your´s?  

- du kan bara böglåtar, svarar Jonas på ett kamratligt retfullt sätt. 

- Håll käft, är det en böglåt?, säger Isak, ett kamratligt ifrågasättande performativ vänner emellan. 

- Nej, konstaterar Eva.  98

I dialogen ovan ser vi två bästa vänner som retar varandra på ett tonårsaktigt vis utifrån humor styrd 

av homohysteri (en pågående förhandling rörande vad som är okej att tycka om eller inte). Som Eva

´s pojkvän, kan Jonas ta rollen som specialist i dialogen (som för honom förmodligen inte betyder 

så mycket), för Isak (som är osäker på sin sexualitet) kan ordväxlingen lämna spår av en 

omedveten/förmedveten didaktisk gräns, som möjligen kommer att styra hans göranden i framtiden 

(smak - formad i och genom dialog). 

Scenen fortsätter genom att Jonas får ett SMS: 

Vem är det?, Frågar Eva. 

Elias, svarar Jonas. 

din nya älskling, kommenterar Isak, 

Vad snackar du om?, replikerar Jonas. 

Du vet vad jag talar om, du följer efter honom i skolan och på fritiden, svarar Isak  

Jonas mobil ringer och han svarar, under det att Isak parallellt framför en låtsat förälskad 

(homohysteriskt ironisk) monolog där han låtsas vara Jonas inför Eva. 
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Åh, Elias, härligt att prata med dig, jag tror att jag älskar dig, kameran fokuserar Eva som ler roat, 

nära att börja skratta. 

Isak fortsätter: - Vi kanske kan gifta oss i februari och åka på smekmånad, och sedan kan vi bo 

tillsammans resten av livet… 

  
a homohysteric culture is characterized by a viscous game of homosuspicion. I have 
previously called this “fag not it” (Anderson 2005a) as young boys know that someone must be 
gay, and they therefore point fingers at others to reduce their own homosuspicion.  99

Morgonen därpå: kameran fokuserar Eva som uttråkad läser en bok, och fortsätter sedan mot Jonas 

och Isak som spelar Trivial Pursuit. Plötsligt hörs ett gevärsskott utifrån och alla tre rusar ut, det 

visar sig vara Elias (vän till Jonas), som annonserar sin ankomst. Alla hälsar varpå denna ordväxling 

följer: 

Elias: Ska jag sova med bögen där?,när han får reda på att han ska dela sovrum med Isak, 

Varför kallar alla mig för bög?, protesterar Isak. 

För att du är bög, svarar Elias med ett aggressivt leende dämpat med en klapp på Isaks axel (lång 

tystnad). 

Han skämtar bara, ha lite humor, säger Jonas i ett försök att lätta på tyngden av Elias yttrande. 

Bodies that matter 

De två scenerna kan tolkas på flera sätt. Om jag använder Butler´s ”a process of reiteration by 

which both `subjects´and `acts´come to appear” som filter; så kan Eva och Jonas ses som att de är 

inne i en pågående process av förtingligande (materialisering) som heterosexuella (a process of 

materialization that stabilizes over time to produce the effect of boundary, fixity, and surface we call 

matter).  Isak framställs som att han inte riktigt vet i vilken riktning han är på väg, han får verbala 

tecken utifrån på att han är något annat än det förväntat heterosexuella, och styrs av desire mot att 

producera ”som om” heteromaskulin. Han styrs utifrån diskursiva signaler som säger att något 

annat inte kommer att belönas utifrån den dominerande kulturens logos. Isaks före detta ”fixerade 

tillstånd” (`a mattered body´) som växande pojke, och tidigare helt godkänd i andras ögon, 
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destabiliseras här genom öppna ifrågasättanden av hans heteromaskulina performativ - det som bör 

signaleras utåt för att göra det möjligt att röra sig mot centrum av den dominerande diskursen.  

Association/dissociation 

Nästa dialog inleds med att kameran fixerar solnedgången samtidigt som vi hör Elias sjunga 

Eminems maskulint, aggressivt utmanande Lose Yourself  ackompanjerad av Jonas på Gitarr: 100

 …Look……if you had…one shot…or one opportunity…to seize everything you ever wanted…in one 
moment…would you capture…or just let it slip?  101

Musiken skapar en aggressivt maskulin ljudmatta som fyller  ut rummet, kameran fortsätter mot 102

Isak, som framställs som undanträngd och degraderad till att ta hand om dukningen - kameran 

fortsätter mot Eva som uttråkad och besviken står framför spisen och lagar mat, det vill säga, bägge 

ägnar sig åt feminint kodade sysslor .  103

Ordet persons etymologiska ursprung har spårats till latinets per sona, genom ljud. Om vi tänker i 

banor av association/dissociation så kan scenen tolkas som att Elias och Jonas här förstärker ett 

homosocialt band, ett performativt rituellt beteende där Isak för tillfället inte lyckas kvalificera sig 

för deltagande: 

	 

…heterosexuals and homosexuals wishing to be thought heterosexual are compelled to avoid associating 
with anything coded as homosexual. This is accomplished through the repeated association with cultural 
codes of heterosexuality and disassociation from codes for homosexuality. This promotes the degradation 
of gay men and women, alike.  104

Innebörden av citatet är avgörande för att förstå den hegemoniska maskulinitetens mekanismer. Här 

ges (till exempel) en förklaring till de diskursiva krafter som igen och igen gör det så svårt att 

åstadkomma lika lön för lika arbete. Diskrepansen har inte med arbetet i sig att göra utan avgörs av 

hur sysslorna kodas diskursivt utifrån kön över tid.  (t ex lärarlöner?). 105

Analysen jag gör riskerar samtidigt ge ett både överdrivet och missvisande intryck, jag ger ju till 

exempel väldigt lite utrymme åt Eva, som ju här får sin dröm om en mysig helg i hytten med 

kärestan helt undanträngd gång på gång av pojkarnas performativ, som styrs utifrån kraven på 

performativ styrda av `the masculine hegemony´. Jonas uppmärksamhet riktas (i scenerna jag valt) 

inte alls mot Eva utan styrs utifrån det hegemona maskulina kraftfältet. 
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Eros och det politiska undermedvetna 

Den sista scenen jag analyserat ur Skam  inleder tredje säsongen av. Narrativet är här centrerat 106

runt diskrepanser i Isaks inre/yttre liv det andra året på Nissen (gymnasieskola).  Första avsnittet  

inleds med pumpande discomusik med en suggestiv sångtext: feeling like a prison som sätter 

stämningen. Kamerans fokus rör sig snabbt mellan olika scener, vi är på en tonårsfest med mycket 

folk i en villa. Korta tagningar på unga kvinnor som dansar, par som hånglar,  konverserande 

tonåringar, innan bilden till slut fokuserar på Isak som sitter i ett badkar och röker marijuana ur en 

plastflaska. Jonas och Mahdi (vän) sitter på varsin sidan om honom och Magnus (vän) sitter ovanpå 

en toalettstol.  

Samtalet inleds med att Jonas kommenterar kvinnorna på festen - Både hon och Emelie är 

skithärliga,..  

naaaaae, Isak försöker positionera sig som expert. 

Varför?, frågar Jonas.  

Hon är inte knullbar, konstaterar Isak.  

Jag skulle kunna ligga med allihopa i ettan, deklamerar Magnus (oskuld). 

Det finns en, lyssna på mig, kort mörkt hår, jag vet inte vad hon heter, rättar sig Isak (i ett försök att 

producera ännu ett heterosexuellt ”som-om”-performativ). 

Jag vet vem du menar, hon ser ut som Natalie Portman, fyller Jonas i. En diskussion mellan de unga 

männen tar fart, där Jonas konstaterar att Isak inte har en chans - förra killen hon träffade var 

modell, tjugo år, lång och mörk, avslutar Jonas.  

De unga männen avbryts av en ung blond kvinna som öppnar dörren och deklarerar att hon behöver 

kissa, sekunden efter stiger även den vackra kvinnan Isak refererat till (ovan) in genom dörren. Hon 

beklagar sig inför den blonda tjejen: Så tråkigt!, och börjar leta efter mediciner i toalettskåpet.  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Hemma hos Sana rökte vi några piller, hon blev helt borta, säger den unga tjejen vänd mot den 

andra tjejen som sitter och kissar. 

Vet du vem du ser ut som?, frågar Isak den vackra tjejen i ett försök att inleda ett samtal och ler 

flörtigt utmanande. 

Ja, svarar den unga, vackra tjejen litet på sin vakt. 

Hon, den lilla smala killen i `Stranger things´, han den lilla killen som egentligen är tjej, säger Isak. 

Magnus som sitter uppe på toa brister ut i ett hysteriskt skratt, Emma, (den vackra tjejen) tappar sitt 

”cool”, oförmögen att avgöra om det var avsett som en förolämpning eller något annat.  

 

Så sjukt fräckt sagt!, utbrister tjejen som sitter på toaletten och kissar. 

Nej, hon är ju söt, säger Isak flörtigt, om man tänder på trettonåriga pojkar. Publiken är här 

kamraterna, Isak ler,  nöjd med sin sprezzatura och vänder sig mot Emma. 

Jag skojar bara, seriöst, du är jävligt vacker, säger Isak och tittar Emma rätt in i ögonen som tittar 

ned utan att kunna möta Jonas blick, perplex, svarslös.  

 

Vet du om de här funkar?, frågar Emma lite trevande och håller fram en karta tabletter som hon 

plockat fram ur toalettskåpet och frågande håller upp mot Isak (i ett trevande försök att inleda en 

dialog).  

 

-Låt mig se, säger Isak, och klättrar upp ur badkaret och sträcker ut handen mot tablettkartan som 

Emma sträckt fram. 

- Zyrlex, det är allergipiller och man blir trött av dem, konstaterar Isak när han tittar på tabletterna. 

Vill du ha något som fungerar?, fortsätter han.  

 

- Har du det?, frågar Emma lystet. Isak placerar en ecstasy på sin tunga och erbjuder den till Emma 

i en kyss. Vännerna betraktar imponerade paret och börjar lämna badrummet för att ge Isak och 

Emma utrymme att fortsätta hångla.  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- Jävligt bra Isak, berömmer Jonas tyst när han går förbi, och klappar vännen på axeln på vägen ut. 

Paret fortsätter kyssas och Emma börjar successivt kyssa sig nedför Isaks bröst i riktning mot 

gylfen…  

 

- Hey, avbryter Isak med ett besvärat leende… 

- Vadå?, frågar Emma, kameran fokuserar sedan Isaks ensamma ansikte som för en millisekund 

signalerar motvilja. Isaks vilja att imponera på vännerna krockar här med viljan att uppträda juste 

mot Emma (vad vill han själv, egentligen?):  

As many would concur, the complications already inherited in masculinity - and gender - reach 
new depths of obfuscation when attemption is turned to males and their expressions of sexuality. 
And not only males' sexualities. For all sexual practise and sexuality is imagined, experienced 
and acted out in a mental-physical place where nature, power and pleasure entwine, interact, and 
reinforce each other in ways largely, if not wholly, beyond human comprehension. Despite 
attempts by many 'experts' to present human sexuality it is not easily reducible to simplistic 
sociological or psychological concepts. Maybe it is for this reason that sexuality, perhaps more 
so than even gender, is riven with powerful,stereotypes and dominant discursive models. That 
which we least understand, but possibly most value and appreciate as central to our selves, lends 
itself readily to the fears and manipulations of individuals and societies.  107

Scenen där Isak och Emma träffas för första gången inleder en relation mellan dem där bägge finner 

sig fångade i ett slags känslomässig malström, där Isaks performativ dikteras utifrån den maskulina 

heterosexuella hegemonin. Motstridiga signaler i Isak ger upphov till motstridigt beteende, och det 

tar sedan flera avsnitt och mycket lidande för dem bägge innan Emma till slut klarar av att avkoda 

de motsägelsefulla signaler hon erhåller. 

Spoken by the unspoken 

Om jag börjar med scenen där Isak och Emma utväxlar en ecstacy i en kyss, och betraktar den 

genom Bourdieus teorier om kapital vässat med Catherine Hakim , och Deleuze , så erbjuds här 108 109

erotiskt kapital och heterosexuell legitimitet (Emma) mot droger (Isak). Med en Butlersk blick så 

har Isak flörtat sig till en position av möjlig materialiserad heterosexualitet. Utifrån det faktum att 

Isaks heteromaskulina performativ renderar både klapp på axeln och verbalt beröm kan vi sluta oss 

till att homohysteri har potential till en starkt reglerande effekt (i en skandinavisk kontext). 

Scenen i badkaret fick mig att fundera över om droger eventuellt tillåter pojkarna att agera ut 
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homosocialitet sinsemellan utan att behöva känna sig för intima, att drogade känslor kan förflytta 

gränserna för det tillåtna. Samtidigt framstår det som att intimiteten i badkaret näst intill tvingar de 

unga männen till att diskursivt sexualisera kvinnorna på festen som en form av tillfälliga verbala 

alibin, som stakar ut gränser och fyller ut avstånden dem emellan i form av heterosexuellt kodade 

maskulina performativ. 

…no matter in what way they are spoken by the unspoken   110

Analysen är tänkt att tjäna som exempel på hur topiken homosexuell/heterosexuell mer eller mindre 

omedvetet växer in i manliga psyken i ett samtida Skandinavien. Då publiken som hade att 

godkänna/underkänna min magisteruppsats bestod av lärare och studenter på Södertörns 

retorikinstitution, där topiken dessutom förstärkts som en del av grundutbildningen via Platons 

Symposion och Aristoteles Nikomakkiska Etiken; har analysen av Skam direkt bäring för den 

process jag här bara har börjat beskriva. Steget från Skam till Symposion kan synas långt, men om 

du tänker på det som att det i bägge fallen handlar om formandet av smak, som när det dessutom 

görs på en högskoleinstitution, även inkluderar en viss grad av auktoritet. Nedan ett kort utdrag ur 

Platons Symposion: 

Den alltså som från detta förgängligt sköna genom ren gossekärlek höjer sig till och börjar skåda 
det oförgängligt sköna, han torde i det närmaste ha nått fulländningen. Ty rätta vägen i fråga om 
kärlek, vare sig man själv går den eller låter sig ledas av en annan, är just att börja med de förra 
slagen av skönt men för detta senare, ena skönas skull beständigt stiga uppåt liksom 
trappstegsvis, från en till två och från två till alla de sköna gestalterna till de sköna 
handlingssätten och från de sköna handlingssätten till de sköna kunskaperna, tills man äntligen 
från kunskapernas mångfald når fram till den kunskap, som intet annat är en kunskapen om just 
det sköna självt, och vinner den slutliga insikten om vad det sköna är.  111

Klassiska utbildningar inleds ofta med starkt associativa texter där topiken heterosexualitet/

homosexualitet representeras, men mer sällan kommenteras kritiskt. Symposion, och den här som 

jag vill göra gällande specifika topiken, utgör en del av den retoriska traditionens, och därmed även 

den västerländska kulturens grunder (det psyko-logiska begreppet homosexualitet har sedan bidragit 

till bilden av en fast identitet).  

Här är det dags att börja koppla topiken dygd/odygd till figuren enthymeme. Jag låter 

handledaren av min magisteruppsats beskriva metoden: 

I doxa kan man finna relativt stabila värden, antaganden eller allmänsanningar som kan fungera som en 
sorts tillfälliga premisser i vårt övervägande. Dessa kallade han endoxa, och för att finna dem har man 
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nytta av topos. Men inte nog med det, Aristoteles upptäckte också att de tankeoperationer som fungerar i 
logiken, syllogismerna, inte räcker till när vi resonerar om sådant som kan vara på annat sätt, utan 
behöver kompletteras med resonemangsformer av annat slag (som han kallat enthymem). Det kan 
exempelvis vara analogier, narrativ eller orsak-verkansamband. För att finna dessa resonemangsformer 
kan man ha nytta av en annan typ av topos. Dessa kallar Aristoteles topoi enthymematon. /…/ Men 112

medan Topiken kan ses som ett bygge från teori till metod så är Retoriken snarare härledd från empiri.  113

Jag tolkar det som att det topos mina handledare använde var orsak/verkan där min "förvandling" 

från homo till hetero skulle ha orsakats av den retoriska didaktiken som konsten att överväga, det 

senare ifyllt av publiken själva. Vi tar med oss den här kommentaren rörande rörande empiri till 

senare, samtidigt som vi ägnar den allra flyktigaste av tankar åt manlig sexualitet som den tedde sig 

när Aristoteles en gång nedtecknade sitt tänk. En tydligt avläsbar doxologisk förändring har skett. 

Cirka 2500 år senare nedtecknar Judith Butler sin Excitable Speach, A Politics of the Performative 

(1997). Under rubriken Contagious word anger hon följande, först genom att citera ur Freuds Totem 

und Taboo: 

Taboo is a prohibition imposed (by some authority) from outside, and directed against the most 
powerful longings to which human beings are subject. The desire to violate persists in their 
unconscious; those who do obey the taboo have an ambivalent attitude to what the taboo prohibits. The 
magical power that is attributed to taboo is based on the capacity for arousing temptation; and it acts 
like a contagion because examples are contagious and because the prohibited desire in the unconscious 
shifts from one thing to another (Totem and taboo, 35).  

In this last remark, Freud makes clear that the prohibited desire shifts from one thing to another, is itself 
an uncontrollably transferable, subject to a metonymic logic that is not yet constrained by the law. Indeed, 
it is the incessant transferability of this desire that is instituted by the taboo, and that informs the logic of 
contagion by which the desire under taboo enters into discourse as a highly communicable name. If I say, 
If I say, "I am a homosexual," in front of you, then you become implicated in the "homosexuality" that I 
utter; the utterance is presumed to establish a relationship between the speaker and the audience, and if 
the speaker is proclaiming homosexuality, then that discursive relationship becomes constituted by virtue 
of that utterance, and that very homosexuality is communicated in the transitive sense. The utterance 
appears both to communicate and transfer that homosexuality (becomes itself the vehicle for a 
displacement onto the adresse) according to a metonymic rush which is, by definition beyond conscious 
control. Indeed, the sign of its unconscious status is precisely that it "communicates" or "transfers" 
between speaker and audience in precisely that uncontrollable way.  114

Ovanstående får naturligtvis implikationer på arbetet du tar del av, contagious word, således. Nu ska 

vi fortsätta borra oss in i den här mycket specifika topiken genom att jag i nästa avsnitt beskriver 
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hur jag första gången upptäckte strukturen/figuren enthymeme, via just topiken heterosexuell/

homosexuell.  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Min namnlösa upptäckt av strukturen enthymeme 

Magisteruppsatsen baserades på en doxologisk analys av Kieran Egans starkt Vicoinspirerade The 

Educated mind, how cognitive tools shape our understanding. Ett fyrahundra sidor långt 

argumenterande tal i skriftlig form, på svenska döpt till Från myt till ironi, hur kognitiva verktyg 

formar vår förståelse  (2005). 115

Efter en kurs i språkfilosofi (dåvarande magisternivå), uppmuntrades jag av professorn som  höll 

kursen att skriva en magisteruppsats avseende skoldebatten. En tidigare kurs i retorikens didaktik,  

en sommarkurs i memoria, samt en första uppsats med fokus lärande/språk/tillit, som kommenterats 

som `stark´ av samme man bidrog till att jag kände mig både motiverad och smickrad redan från 

början. I didaktiken hade vi bland annat läst korta avsnitt ur Vico´s On the study methods of our 

time . Att då stöta på Egans då nyutkomna bok var naturligtvis en riktig lyckträff (en läsrek. från 116

en tidigare lärare, littvet.  på Södertörn). Jag hade kommit till retoriken några år tidigare efter att ha 

hoppat av Umeå Universitets molekylärbiologlinje  (3 år av 4). Min vetenskapliga världsbild hade 117

via kunskapsretoriken (vad är kunskap?), utmanats rejält. Att kunna känna igen Vico´s 

språkfilosofiskt grundade pedagogiska tankar materialiserade i Egans bok blev därför till något 

mellan glädjande déjà vu och uppenbarelse.  Första genomläsningen av Egans bok var av det 

överspänt metafysiska slaget. Utifrån egna erfarenheter, hade jag kommit till en stark tro på 

retorikens möjligheter att lösa flera av skolans problem (både rörande kunskapsackumulering och 

disciplin). 

 Om du nu försöker föreställa dig min första läsning av Egan: när vi läser en text eller hör ett tal, 

eller samtalar med någon, så stämmer vi mer eller mindre medvetet av utifrån frågan vad innebär 

det här för mig?, och precis så var min första läsning av Egan. När jag kom till sida 26, reagerade 

jag därför med viss besvikelse: 

   
Jag har sparat en gammal insändare, undertecknat sorgset med FÖR TIDIGT GAMMAL 
– FÖR SENT KLOK. Insändaren uttrycker frustration över skolor där »våra barn utsätts 
för tolv års `utbildning´ utan att få lära sig hur man ska bete sig i verkliga situationer» 
och föreslår att skolan ska undervisa om konsekvenserna av butikssnatteri, att flera dagar 
i veckan ska ägnas åt riskerna med cigarettrökning, att det undervisas om alkoholismens 
faror, att sexualundervisning blir obligatorisk i varje skola, och att det införs kurser om 
»livet» där man får lära sig hur man ska slita tvister, uttrycka vrede och fientlighet, 
hantera känslor av avund mot syskon, leva med alkoholiserade föräldrar och handskas 
med »besynnerliga onklar» och närmanden från homosexuella kamrater. Författaren 
erkänner vikten av algebra och geometri men menar att informationen om hur man ska 
handskas med sitt eget liv bör ha företräde.  118
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Ovanstående stycke ur Egans bok gav liv åt frågor som angick mig personligen. Vad tyckte Egan 

om att jag lever som gay, egentligen? Kunde jag fortsätta se Egan som en allierad? Skrev Egan 

utifrån ett patriarkalt kristet perspektiv? Hur såg Egan på mig? Allt Egan dittills hade nedtecknat i 

boken rörande pedagogik och språkutveckling var sådant jag kunde instämma i. Dessutom kunde 

jag läsa in den retoriska didaktikens grundläggande idéer som jag själv anammat som sanningar 

avseende muntligt, skriftligt, kunskap och lärande.  Tvåhundra sidor senare i boken kom så något 

som jag kunde tolka som ett tillfredsställande svar på mina tysta frågor:  

	 Lekfullheten är taktiskt och retoriskt till nytta när man ska bryta sönder de metaberättelser som 
fungerar för vissa på andras bekostnad.  119

Jag associerade bland annat till bibeln och hur den tolkats och tänkte att ”jag kanske ändå får plats i 

det pedagogiska schema Egan presenterar”. Två sidor senare kom så ytterligare ett bekräftande 

stycke: 

	 Den postmoderna ironin är särskilt inbjudande för dem som vill upplösa en     
metaberättelse som de blivit offer för.  120

Ytterligare två sidor senare stegrades andemeningen igen  (förstärkning):  

	 Ironin skänker en frihet från metaberättelsernas perspektiv som blir »viktiga resurser i 
feministers (och andras) strävan mot rörliga subjektiviteter».  
121

Ovanstående utgör den andra premissen av ett mycket avancerat enthymeme. Om vi utgår från 

kurslitteraturens definition: ”ett argument baserat på sannolika premisser med en eller flera 

premisser outtalade.”  Så utgör ovanstående den ena premissen, den andra premissen utgörs av det 122

tidigare mindre fördelaktiga uttalandet rörande homosexualitet. Vadå, kanske du tänker, det står väl 

ingenting om homosexualitet ovan! Nej, det har du rätt i, svarar jag då, det var någonting jag själv 

tolkade in (helt utan problem), utifrån den tvekan, de frågetecken den tidigare premissen hade givit 

upphov till. Produkten av enthymemet hos läsaren (här jag) blev tillit (igenkänning/förväntan). 

 Att först i inledningen av boken åberopa åsikter rörande homosexualitet som säkerligen 

riskerade väcka anstöt hos lärare i Kanada 1995, och sedan friskriva sig från dessa, via förstärkning. 

Den senare, förstärkningen går att tolka i sig, Egan visste att enthymemet riskerade bli en stötesten. 

Han eller någon annan av de auktoriteter som kommit med konstruktiv kritik. Först en bild av 

homosexualitet framställd som smitta (står i strid med sexologisk forskning), och sedan tre stycken 

på varandra kommande fastslåenden rörande ironi hämtade från en mer vetenskaplig genre 

(”embellish the whole speech with fitting enthymemes”, Isokrates ). 123
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Ett sätt att beskriva produkten (definiera), av ett enthymeme är att berätta om min egen reaktion 

vid den första genomläsningen. Jag tyckte ju om både Egan, Vico, och var mycket upprymd över att 

ha hittat en bok som kopplade ihop dem, och ville (desire), så klart att min tolkning av budskapet 

skulle kännas bekväm även ur ett personligt perspektiv (”vad innebär det här för mig?” Deleuze).  

Avsnittet om homosexualitet av Egan beskrivet som något som smittar från kamrater hade känts 

direkt obekväm. Det bör sedan ha tagit minst två dagar att läsa de 200 sidor som skiljer till de tre 

avslutande meningarna avseende ironins möjligheter att upplösa metaberättelser; där  jag återigen 

kunde känna att jag kunde jag instämma i Egans agenda.   

José Ramirez fångar min dåvarande, övergripande tolkning av Egan som talare väl:  ”I vår 

mänskliga samlevnad räcker det inte med att tala sant, så länge det sanningsenliga inte blir 

trovärdigt. Trovärdigheten uppstår när det vi kommer fram till upplevs som någonting värdefullt för 

människor. Detta kräver mer än strikt argumentation och fläckfri logik. Bara när budskapet känns 

igen därför att det överensstämmer med min egen erfarenhet och med mina bästa stämningars 

längtan, bara när tilliten infinner sig och någonting blir gott därför att det är sant, har retorikens 

konst lyckats. Att konsten alltid strävar efter det bästa möjliga är ingen garanti för att den lyckas. 

Men den enträgna övningen skapar dygden.”‑   124

Mitt helhetsintryck av Egans enthymeme stämde sedan väl överens med Vicos definition av ett 

enthymeme. En definition jag träffade på först två år senare i Vicoforskaren Goetchs: Vicos axioms, 

the geometry of the human world och kunde där läsa följande: 

Det Vico menar med argument i sitt verk Scienca Nuova  är inte ”dispositionen av ett bevis”  

utan är ”den tredje term man finner när man försöker förena de två argumenten på det   
föreliggande problemet…[och]  mer ändå, det här…är den konst genom vilken sanning uppnås,  
eftersom det är konsten att se vad som ligger under det topiken fokuserar, vad som än diskuteras,  
som kommer att göra oss förmögna att särskilja väl och få en adekvat uppfattning av helheten .  125

Jag associerade direkt till avsnittet om homosexuella kamrater och den därpå följande lättnaden jag 

hade känt i avsnittet om ironi tvåhundra sidor senare, men jag är ganska säker. Om jag hade kunnat 

göra samma upptäckt utifrån `Ett argument baserat på sannolika premisser med en eller flera 

premisser outtalade´  är så klart omöjligt att avgöra i efterhand. Men, definitionerna skiljer sig 126

definitivt åt. Vicos version innehållande ”den konst genom vilken sanning uppnås” stämmer bättre 

överens med den känslomässiga reaktion jag hade, jag kunde känna igen…Ovanstående citat ur 

Scienza Nuova är ju en beskrivning av en känslomässig struktur, namnet på strukturen gav Goetch 

senare i sin bok:  
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Förstånd, eller ingenium,  som kan beskrivas som förmågan att tänka i enthymemer, är instrumentell när 
det gäller att tillägna sig en inre såväl som en yttre förbindelse med verkligheten:” .  127

Det var via de här ledtrådarna hos Goetch jag upptäckte mitt första enthymeme. Egan erbjuder en 

god beskrivning av hur det gick till: 

Hayek menar att det vi avser med abstraktioner snarare bör uppfattas som »operationer i 
medvetandet» än som begrepp. Abstraktioner blir medvetna, blir begrepp, när 
medvetandet reflekterar över sig självt. Bildandet av abstrakta begrepp är alltså inte 
resultatet av en medveten process utan snarare av upptäckten av något som redan styrt 
operationerna i medvetandet . 128

Jag kunde således upptäcka strukturen enthymeme genom erinring av mina reaktioner under den 

första genomläsningen av Egans bok. Jag kände igen beskrivningen, och fick sedan ett namn för 

strukturen. Att Egan använde sig av enthymemer (jag kom senare att finna flera), kom sedan att bli 

ytterligare ett sätt att knyta Egans argumentationstil till Vico´s. Ett ”fynd” som så här i efterhand 

kan framstå som trivialt. För mig, då, var det som att ha hittat guld, så spännande. Med det här så 

visste jag att jag skulle kunna skriva något riktigt intressant, kunna koppla ihop en trehundra år 

gammal kritiker av Descartes (Vico), med en samtida pedagogisk forskare som vederlägger samtida 

pedagogik och samtidigt visar upp sig själv utifrån den egna principen rörande förståelser (du kan 

bara förstå med hjälp av det du redan förstår. 

Uppsatsen jag försökte skriva var ju ett försök att visa på hur en pedagogik styrd utifrån en 

retorisk världsbild (inklusive ovanstående avseende abstraktioner); där den lärande, dels lär sig hur 

deras egen och andras medvetanden fungerar,  där eleverna samtidigt, genom att lära sig 

argumentera via doxa, lär sig språk och parallellt insuper samhällets omgivande normer - sensus 

communis. Argumentation som en träning av förnuftet var ju det som från första början hade fått 

mig att intressera mig för Vico´s pedagogiska grundsyn.  Egans enthymeme hakade fast i mig direkt 

i den internaliserade skam jag illustrerade i analysen av Isak,  den systematiska upprepningen av det 

ickebestämda, uppfordrande adjektivet ”dygd” i flera av de texter som ingår i den retoriska 

grundutbildningen påverkade från andra hållet. Om det finns några direkta kopplingar mellan 

dygdeetiken och esoterisk retorik ska jag låta vara osagt men visst vore ett seminarium med fokus 

här vetenskapligt intressant. 
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Ett enthymeme kan producera ett sken av sanning över ett budskap  

`Ett argument baserat på sannolika premisser med en eller flera premisser outtalade´  är ju en 129

relativt abstrakt definition, om än vetenskapligt helt exakt. Jag ska presentera ännu ett exempel på 

ett enthymeme ur Egans bok för att göra figuren greppbar, det förra exemplet är förmodligen ganska 

ovanligt. Som jag tidigare påpekat är Egans bok ur retoriskt hänseende en exemplarisk plädering för 

att införa en retorisk didaktik i skolan. Det vill säga,  Egan eftersträvar att presentera en idé som då, 

när boken skrevs, om än inte var helt otänkbar, så åtminstone framstod som mindre känd och 

accepterad. Varför Egan utgått från retorikens grundregel: utgå från läsarens doxa och förhandla 

annars kommer läsaren att förskjuta ditt förslag. Han börjar med att måla upp en bild av en skola i 

djup kris och att han tror att han kan presentera en möjlig lösning. Efter detta presenterar han de tre 

idéer som styr skolan och visar hur de bär på inbördes motstridigheter (dissocierar). Och är sedan 

lekfullt ärlig med att det är just retorisk didaktik han presenterar: 

Jag inser att de termer och kategorier jag använt, de former av konstruktion som jag har 
byggt på, är knutna till en särskild tradition och diskurs och att det språkspel jag spelar 
och den stam jag spelar det med begränsar den mening jag kan skapa (eller inte skapa).  130

Egan har anpassat boken till principen om läsarens förståelse (doxa som gräns), från sida ett och 

håller sig sedan till denna princip texten igenom. Att den tänkta publiken i det här fallet främst 

utgörs av yrkesverksamma lärare, vana att bedöma texter kan ju bara ha höjt ribban ytterligare.  Det 

enthymeme jag kommer att presentera härnäst, vars främsta uppgift jag tolkar som att kasta ett sken 

av sanning över Egan som talare och över själva budskapet, väcka tillit (igenkänning/förväntan). 

Exemplet är hämtat ur den avslutande delen av Egans bok. Han är här i färd med att beskriva ett 

förslag till lektion rörande politiska teorier (teoretiskt tänkande). Lektionen presenteras som en 

metod att få elever att ifrågasätta alltför lättköpta ideologier vid undervisning i teoretiskt tänkande, 

exemplet rör ekonomiskt-politiska ideologier. Enthymemet kommer nedan: 

Ett avslutande moment kunde vara att överväga vilka löften dessa olika scheman rymmer för den 
postindustriella världens del. Om man till exempel ansluter sig till ett marxistiskt perspektiv 
kunde eleverna uppmanas att fundera över om inte det underförstådda löftet om jämlikhet – 
skapandet av ett proletariat vars ökande makt är en förutsättning för det klasslösa samhället – 
förebådade ett upphävande av individens frihet. Om ett liberalt progressivt schema anammas 
skulle eleverna uppmanas att fundera över de olika sociala konsekvenserna av att låta det 
individuella ägandebegäret få så fria tyglar, och om inte resultatet ofrånkomligt blir privat 
rikedom, offentligt elände och en stor underklass av maktlösa, sjukliga, obildade, frustrerade och 
bittra människor. Båda dessa – och andra scenarion understryker i hur stor utsträckning samma 
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samling data kan organiseras på olika sätt och i högre eller lägre grad rubba känslan att 
sanningen ligger i det generella schemat.   131

Ovan presenteras två koncept (Idea, med ett Platonskt språkbruk). Här, där det inte skiljer 200 sidor 

mellan de olika premisserna  (`Ett argument baserat på sannolika premisser med en eller flera 

premisser outtalade´), är det mycket lättare att identifiera figuren utifrån kurslitteraturens definition. 

Ena premissen (konceptet) är liberalism, den andra marxism. Jag tolkar topiken som fokuseras som 

frihet/jämlikhet. Det går att tänka sig flera varianter, med ett orsak/verkan-tänk så hamnar jag själv i 

olösliga klasskonflikter och orsaker globala konflikter och krig. Själv tolkar jag den viktigaste som 

att Egan som författare här kommer att framstå som avslöjare av ideologier (myter) - en avslöjare 

och sanningssägare avseende makten hos logos (se bilaga 3) . Han höjer därigenom sitt ethos som 

vetenskaplig författare; genom att som ovan fullt ut leva upp till retorikens strävan mot movere, 

docere och delectare. Två stereotyper används, förstärks, och ställs mot varandra för att visa på det 

direkt farliga med ett outvecklat logos. Egan försöker ju sälja in idén om språkutvecklingens primat, 

och hur denna bör tillåtas vara styrande för läroplanens utformning: 

…språkutvecklingen har övertagit huvudansvaret för medvetandets innehåll från evolutionen.  132

Det sista avsnittet i Egans schema för språkutveckling är ironi. Han beskriver ironi bland annat som 

språk om språk, grunden till språkmedvetenhet. Som du kanske minns från teoridelen så tyckte sig 

Deleuze ta det hela ett steg längre genom att särskilja ironi och humor. 

Pedagogiskt enthymeme som knyter samman muntligt/skriftligt med fokus retorik 

Jag ska presentera ännu ett enthymeme ur Egans bok. Ett exempel där Egan på ett utsökt sätt lyckats 

innesluta tidigare avsnitt rörande språkutvecklingens doxologiska kopplingar. Han lyckas här ge en 

bild avseende den medvetandets successiva, doxologiska utveckling som införandet av det grekiska 

alfabetet inneburit för västerländsk kultur, en beskrivning som ryms på en enda boksida […] Själv 

beskriver Egan det som att han exemplifierar en möjlig lektion avseende interpunktionens historia, 

kom ihåg att publiken är lärare: 

Det berättas i vår historia om den betydelsefulla övergången från örat till ögat i jakten på kunskap. Detta 
är en del av äventyret att röra sig från en muntlig till en skriftspråklig kultur och allt vad det har fört med 
sig. I denna historia spelar interpunktionen en avgörande roll när texten förvandlas så att den blir lättare 
att läsa. Vår utforskning av interpunktionen kommer att handla om mellanrum mellan ord, stycken, 
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rubriker, versaler och gemener, kommatecken, punkter, citationstecken, utropstecken och frågetecken. 
Alla dessa element hjälper till att bryta sönder texten så att den blir lättare att läsa; de gör det möjligt för 
oss att relativt enkelt syssla med en sådan egendomlig tyst kommunikation som du och jag nu deltar i. 
Försök läsa denna text som saknar interpunktion: 
ENINLEDANDETILLGÄNGLIGHETKANALLTSÅERBJUDASELEVERNAGENOMETTSTYCKET
EXTUTANINTERPUNKTIONALLAORDENFLYTERSAMMANENNYTTIGINTRODUKTIONELLE
RHURDÄRFÖRINGAMELLANRUMKOMMATECKENELLERPUNKTERELLERANDRAENKLAO
CHELETAAVSIKTERSOMGERLEDTRÅDARSÅATTTEXTENBLIRMYCKETMERLÄTTILLGÄNG
LIGFÖRÖGATANSTRÄNGERDUDIGFORTFARANDEDETTABARAFÖRATTSEHURMYCKETSV
ÅRAREDETBLIRATTLÄSAENTEEXTSOMDENNAGERELEVENFÖRESTÄLLNINGAROMVÄRD
ETAVINTERPUNKTIONTYCKERDUINTEATTELEVERNASKALÄSADENNAURSPRRUNGLIGAT
EXTHÖGTNATURLIGTVISINTEDENNAUTANENTEXTSOMDUVÄLJEROCHSOMKANPRESENT
ERADETTAPÅETTSÄTTBÄTTREATTVÄLJANÅGOTSOMBLIVITSÄRSKILTSVÅRTGENOMBRIS
TENPÅVARJEFORMAVINTERPUNKTIONGENOMATTLÄSADETHÖGTKOMMERDEATTUPPTÄ
CKAVARFÖRÖRATFÖRBLEVVIKTIGTFÖRLÄSNINGTILLSINTERPUNKTIONENFÖRVANDLAD
ETEXTENDETTAÄRETTSÄTTATTFRAMHÄVAVIKTENAVINTERPUNKTIONOK   133

Det är naturligtvis omöjligt för mig att avgöra hur ovanstående enthymeme kan tänkas tas emot av 

en lärare utan teoretiska kunskaper avseende retorik. Eller, hur det ter sig för dig som läsare av min 

masteruppsats? Exemplet ovan är ju lösryckt ur Egans övriga argumentation och det helhetsintryck 

författaren av ett retoriskt budskap strävar mot att utforma. Jag törs ändå utgå från att lärare som vill 

förmedla konsten att skriva, här utifrån de tecken som ges, i den samlade textmassa Egan erbjuder, 

ges goda möjligheter att associera till retorik som länk mellan muntligt till skriftligt. Det som här 

l`igger under det topiken (orsak/verkan), fokuserar´ är retorik. Själv blev jag som retorikstudent 

rejält imponerad av den här förmågan att förmedla insikter, och knyta samman händelser över tid, 

med ett så pass komprimerat språk. Taget så här ur sitt sammanhang är det oundvikligt att intrycket 

bleknar, budskapet består ju av det helhetsintryck som stannar hos läsaren efter att denne har tagit 

del av hela budskapet.   

 

Ett samtida politiskt enthymeme hämtat från Stockholms kollektivtrafik januari 2018. 

Enthymemet till vänster (fotografiet) är hämtat från Stockholms kollektivtrafik. Jag tolkar det som 

att läsaren förväntas associera till att ”någon/några” bär kniv i skolan (publiken (vi) vet via media 

att sådant förekommer). Vem, vilka, som bär kniv i skolan kommer vi också att försöka fylla i och 

här kan det tänkas att doxa hjälper till, samtidigt som doxa förmodligen skapas om läsaren 

accepterar budskapet:  

   
 The missing premise must be a common notion 
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 widely shared by the audience, or else the  
enthymeme will not make sense. Lanigan, critical  of 
Bitzer, insists that the missing assumptions are    
    suggested to, not asked of, 
the audience.”‑   134

Om vi ger Lanigan rätt så har det avgörande etiska 

konsekvenser för synen på retorik. Avsändaren 

(Moderaterna), lovar implicit att avstyra bruket av 

knivar i skolan. Jag låter dig själv fundera över 

eventuella premisser, det är så ett enthymeme 

fungerar, något färdigt facit finns inte, publikens 

reaktioner utgör svar. Figuren enthymeme finns 

överallt omkring oss. När vi själva hoppar över ett 

led i tänket när vi talar så `begår´ vi samtidigt ett 

enthymeme. Vad jag försöker lyfta fram är den politiska makt som den som behärskar enthymemen 

sitter på, och att retorisk tradition som den ser ut idag, den jag själv erfarit, här har ett ansvar. Citatet 

ovan rörande saknade premisser är hämtad ur den artikel som min handledare publicerade i 

Retorikmagasinet, parallellt med att jag försökte opponera på min magisteruppsats i en version där 

jag inte valde att inte `ångra´ min sexualitet. Ett narrativ som varken vann publikens, eller 

examinators gillande, utan att jag erhöll några belysande förklaringar, tvärtom. Nu ska vi lämna den 

här situationen och lyfta det hela till ett mer generellt perspektiv på narrativ och Deluze syn på 

dessa.  

Deleuze, och hur du kan bryta igenom logocentrism med ditt 

narrativ. 

Med risk för att upprepa mig, efter sin Difference and Repetition, en genomgripande revision av 

filosofi-/retorikhistorien, påbörjade Deleuze ett samarbete med psykoanalytikern Felix Guattari. 

Deras gemensamma projekt sökte finna svar på vad som kunde ha fått människor att underordna sig 

i Nazi-Tyskland. Det klart uttryckta syftet var att försöka förhindra att Auschwitz skulle behöva 

återupprepas. Deleuze tog med sig egna tidigare upptäckter i samarbetet. Bland annat sina analyser 

av Proust och Kafka och de effekter just dessa författare åstadkommer hos läsaren genom stilen de 

använde i sina böcker. Nedanstående bör vara högintressant ur ett politiskt retoriskt perspektiv. Det 

visar att det finns fler metoder än Egans ironi för att bryta sig ur metaberättelser, eller att få andra 
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att göra det. Citatet är hämtat ur Bruce Baughs (2000): How Deleuze can help us make Litterature 

work: 

The direct production of effects can also be a result of the words and images of a litterary work. Some 
words and linguistic images, says Deleuze, are `signs´ that express forces in the text and which have a 
direct effect on the reader (Deleuze 1972: 93-157). For example, an image can compress different 
moments of time into one, creating a temporal density rather than a chronological flow from past to 
present to future. For Deleuze, and for many others, Marcel Proust is the master of this technique, but he 
is far from the only one. Consider the sequence of images in the opening pages of Anne Michaels Fugitive 
Pieces (1996): bog boy man, a well preserved stone-age-child with cocklechells around his neck dug up 
during a road excavation, a golem, a wooden city submerged in water and clay, glass beads and clay 
bowls dug up by archeologists, a wooden door burst off its frame, buttons in a chipped saucer smached to 
the ground ”little white teeth”. Here we pass rapidly from a forest in eastern Europe in the 1940s to that 
forest 2500 years ago, from the narrator emerging from mud to stone-age-child, from the necklace to 
beads to buttons to teeth, from the narrator (as a boy) emerging from mud to resurrection of the dead, to 
birth and rebirth (àfterbirth of earth´), and the creation of life from clay (a golem, Frankensteins monster, 
Pygmalion, the book of genesis). 

There is a compression of moments of time (past and present), of the narrator and others (the stone-
age-child, `the bog-men´, of teeth and buttons. There is also a series of what Deleuze would call 
`becomings´ that proceed in divergent directions: the narrator becoming the dead child, the dead child 
becoming the narrator (and so resurrected when he emerges from the mud), the narrator becoming a mole 
digging into the ground, the ground becoming a womb that hides and shelters the narrator, who becomes a 
foetus and an afterbirth, a golem and a sorcerer. Past and present remain distinct, but they don´t follow 
one another in a linear succession, they move back and forth through the equivalent of cinematic ”jump 
cuts”, so that past and present interpenetrate while yet retaining their differences. This, and not any great 
richness of language and metaphor, is what gives these pages their considerable density and force. The 
scene manifests all the force of a trauma: sudden jumps in time, sudden connections, a past that underlies 
the present (in more ways than one) and breaks through the surface of the present to emerge not (as in 
Proust) as a personal memory or recollection, but as a collective and prehistoric past, connected to the 
present in fact, not just in thought. To borrow the words of Deleuze uses to talk about film, here. 

[T]he elements themselves are constantly changing with the relations of time into which they enter, 
and the terms with their connections. Narration is constantly being modified in each of its episodes, 
not according to subjective variations, but as a consequence of disconnected spaces and 
dechronologized moments (Deleuze 1989: 133) 

The effect of such images and the transitions they produce is thus to release us from the linear chronology 
of narrative, which runs from past to present to future, or beginning to middle to end, and which 
constitutes the `plot´. A plot or narrative, according to Aristotle´s classic formulation in his Poetics, is a 
sequence of incidents having the unity of a single `action´ and its consequences, and so having a distinct 
beginning, middle and end. It´s the ending (or climax) that gives meaning to the events leading up to it, 
and that give the first events in the narrative the status of beginning (for example Oedipus recognition of 
his having murdered his father and committed incest with his mother that determines which events belong 
to the narrative, and where it begins). That is why in classical narratives, such as tragedy the end always 
appears inevitable.  135

Det finns en tydlig likhet mellan det enthymeme jag beskriver och den mening jag strukit under 

ovan, och retoriken på Södertörn som definitivt var inspirerad av Aristoteles. Titeln på min 

handledares senaste produktion: Aristoteles retoriska toposlära, En verktygsrepertoar för fronesis 

(2017), tyder inte på någon nämnvärd kursändring.  Detta utifrån hypotesen att det enthymeme jag 

handleddes mot syftade just mot effekten klimax och de effekter en sådan skulle ha kunnat 
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åstadkomma. Vad jag  fastnar för hos Deleuze är möjligheter att bryta upp linjär kronologi och 

möjligheten det ger att bryta destruktiva metanarrativ (t ex nationella, religiösa, ekonomiska i 

förhållande till t ex miljö- och klimatförändringar). Citatet ovan kan säkert orsaka viss förtvivlan, 

jag kommer att exemplifiera i nästa avsnitt i syfte att förtydliga. 

Ett Deleuze:skt enthymeme. 

Vi ska titta på hur regissören av tv-serien Skam, Julie Andem inleder hela serien. Hon gör det med 

ett enthymeme fyllt av just `jump cuts´ (se föregående citat), i syfte att åstadkomma ett narrativ som 

slits loss ur linjär kronologi (`The effect of such images and the transitions they produce is thus to 

release us from the linear chronology of narrative´). Andem jobbar på samma sätt som Deleuze (och 

Vitanza) för att bryta ett metanarrativ. Om det är något Andem snappat upp från Deleuze, eller om 

det snarare är en spontan utveckling som skett separat inom filmmediet ska jag låta vara osagt (att 

Deleuze utgör en del av kursen på t ex Teatervetenskapen på SU behöver inte resultera i ett orsak/

konsekvens-topos). Innan jag illustrerar följande enthymeme återupprepar jag återigen definitionen 

ur Retorisk kritik, teori och metod, i retorisk analys: 

Ett argument baserat på sannolika premisser med en eller flera premisser outtalade,  

Enthymemet inleder tv-serien Skam. Du vet, inleda, skapa intresse, förtroende osv osv. Den ena 

premissen, presenteras av en ansiktslös mansröst (ljud), den andra premissen består av ett collage av 

rörlig film och bilder som följer på varandra (bild). Budskapet den ansiktslösa rösten presenterar, 

och budskapet som bilderna presenterar, drar åt olika håll (två premisser). De olika riktningarna 

öppnar upp en avgrund. Här utgör enthymemet en inledning tänkt att väcka intresse och 

uppmärksamhet och förmodligen även `känslan av sanning´ inför det yttrande serien Skam betraktad 

som helhet utgör. Enthymemet är här tredimensionellt  (ljud/bild) och uppsatsen jag skriver är 136

tvådimensionell (skrift), och därför linjär. Varför jag här tvingas skilja röst och bilder åt, för att på så 

sätt kunna åskådliggöra enthymemet genom att separera respektive premiss. Jag kommer att inleda 

med den norska mansröstens budskap och fortsätter med bilderna efteråt, först alltså den norska 

mansrösten: 

 Den globala mentaliteten rör sig mot en världshandel och ökad marknadsliberalism. En värld full av 
möjligheter där drömmar kan slå igenom. Det låter fantastiskt och det är fantastiskt. För en väldigt liten 
andel av oss, men, för den fattiga majoriteten, innebär det kapitalistiska systemet bara en sak: lidande och 
död. Medan vi lever bekymmersfria liv, och äter oss själva sjuka på billig mat, kämpar jordens fattiga i 
fabriker, lönerna pressas och arbetsdagarna är långa och fackföreningar är illegala. Innan vi applåderar 
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friheten, ska vi komma ihåg en sak. Vår överkonsumtion belastar fattiga Peruanska kaffebönders trötta 
axlar, och vi frossar i billig mat producerad av indiska barn. 

Mansrösten som presenterar det apokalyptiska budskapet ovan ackompanjeras av rörliga bilder och 

musik (premiss två) ämnade att skapa igenkänning hos tonåringar: En skinande sol på en blå 

himmel; en ung, vacker, blond kvinna som suger milkshake ur ett sugrör; en annan vacker ung 

kvinna ler bakom solglasögon; ett bi som suger nektar ur en lila prästkrage; unga kvinnor som 

skrattar samtidigt som rösten börjar tala om lidande indiska barn. Mansrösten fortsätter medan vi 

ser unga män spela basketboll på tv-skärmen; unga vackra män spelar volleyboll; en ung man 

dyker, kameran följer kroppen när den försvinner ner under ytan; samtidigt fortsätter rösten 

ackompanjera bilderna med sitt apokalyptiska budskap, medan norska tonåringar dansar, en del av 

dem ganska högljudda;…någon vräker i sig en hamburgare, en annan kräks; lila strålkastare belyser 

ett popband; en vidöppen mun med vita tänder, en scen som slutar med att någon med en svart 

sopsäck av plast försöker städa upp trädgården efter partyt på morgonkvisten. Tempot mellan olika 

klipp ökar och intensiteten hos det talade budskapet vilket undermedvetet bör ge ett intryck av `för 

mycket´ . (slut enthymeme). 137

Jag har inte lagt någon tid på att vetenskapligt försöka fastslå om Julie Andem verkligen lyckas 

åstadkomma ” disconnected spaces and dechronologized moments”, (på det sätt som Deleuze 

beskrev syftet med metoden/tekniken i tidigare längre citat). En titt på länken (https://

www.youtube.com/watch?v=5RY3xRAtqKs), bör kunna fungera belysande. Här släpper jag Skam 

och Deleuze för att återigen rikta fokus mot min magisteruppsats och den erfarenhetsbaserade 

teoretiska utgångspunkten för mitt skrivande. 

Vico´s Scienza Nuova och dess objekt. 

Dispositionen jag erhöll var min handledares svar på ett utkast till magisteruppsats som jag hade 

nedtecknat efter nya retoriska insikter tillägnade under en kurs benämnd förhandlingens retorik 

(2005). Utkastet var hållet i essäistisk stil. En stil som kan beskrivas som att du använder personliga 

erfarenheter för att analysera och illustrera samhälleliga strukturer. Stilen uppmuntrades på 

institutionen, är didaktiskt effektiv och överensstämmer väl som metod för målet med den retoriska 

didaktik Vico presenterade i sin polemik med Descartes (La Scienza Nuova, 1744). Nedan 

karaktäriserad av Vicoforskaren Schaeffer: 
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The object of his new scienza was the knower himself, as he is integrated with the civil world, rather than 
the knowledge of God or nature. And since the self is rooted in the civil world of civil things, one turns 
inward through turning outward. On does not state, as does Descartes, “I shall now close my eyes, I shall 
stop my ears, I shall call away all my senses, I shall efface even from my thoughts all the images of 
corporeal things, or at least (for that is hardly possible) I shall esteem them as vain and false; and thus 
holding converse with myself and considering my own nature. I shall try little by little to reach a better 
knowledge of myself. For Vico, one does not achieve selfknowledge in the transpararancies of the cogito  
but in the opaque cose of the civil world.  138

Ovanstående går att utläsa som att det är i argumentation inför publik, eller föreställd sådan 

(inventio), eller varför inte i vardagens skådespel, som vi har möjlighet att uppnå självkännedom. 

Något som helt överensstämmer med mina egna erfarenheter (och den retoriska didaktik jag 

upplevt). En retorikstuderande ges via begreppen ethos, logos och pathos goda möjligheter att 

successivt förbättra förmågan till att bedöma sig själv utifrån en helhet. Om vi tar de här tankarna 

med oss till min magisteruppsats och den kombination av ethos/logos/pathos jag hade möjlighet att 

åstadkomma utifrån den disposition jag erhöll…  

Mitt första försök till utkast hade inletts genom att en professor vid avslutningen av en kurs på 

dåvarande d-nivå benämnd språkfilosofi (Saussure, Searle, Freuds ”jag-psykologi”), föreslog ”skriv 

något om skoldebatten”; efter att jag bett om förslag på ämne för  magisteruppsats. Jag arbetade 

sedan drygt ett år med att analysera hur dåvarande Folkpartiet arbetade retoriskt genom en analys av 

debattskriften Skolstart, författad med syfte att erövra 

formuleringsprivilegie i skolfrågor (något dåvarande Folkpartiet 

lyckades mycket väl med). Professorn bedömde utkastet jag hade 

lämnat in som ”roligt men inte tillräckligt vetenskapligt för en 

magisteruppsats.” Jag hade avslutat utkastet med att 

rekommendera Egan. Utifrån detta rådde sedan min dåvarande 

handledare ”skriv om Egan, det är ju det du vill”. Det tog sedan 

två år och en kurs benämnd Förhandlingens retorik för att 

komma fram till hur jag skulle kunna angripa Egans bok. Jag 

fann ett svar i följande citat hämtat ur kurslitteraturen: 
   
 Att doxa finns som en grund för förhandlingar inom en grupp bidrar 

 till dess sammanhållning. Men det har inte bara gynnsamma följder. 
För doxa är inte maktneutral. Som alla uppgörelser växer den fram ur en kraftmätning mellan olika 
intressen och behov. I den kampen kan en social, politisk eller kulturell elit få överhanden. Då blir dess 
tankar allmänsanningar. Med ett ord från den italienske filosofen Antonio Gramsci (död som politisk 
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fånge 1937) blir doxa då en produkt av hegemoni (maktvälde). Då blir formerna viktiga för att bevara och 
sprida doxa./…/ Doxa avgör vilka topos som är viktiga på ett visst område vid en viss tid. På det sättet 
påverkar den hur vi argumenterar i olika frågor, alltså vilka av alla tänkbara skäl som vi faktiskt drar fram 
och vilka som vi varken använder oss av eller räknar med att möta.  139

Jag skrev ett nytt utkast i essäistisk stil (2005) utifrån ovanstående tankar där jag kunde visa på stor 

överensstämmelse mellan Egans och Vicos tankar, både rörande hur materialet presenterades 

(form), och framhävandet av retorikens fostrande förmåga. Jag kunde visa hur Egan kontinuerligt 

använder doxa för att sälja in Vicos idéer. Jag använde egna erfarenheter i ett försök att illustrera 

den retoriska didaktikens överlägsenhet jämfört med rådande läroplan när det gäller att stimulera 

elevers språkutveckling. Reaktionen från professorn kom relativt omgående:  

Vilken fin uppsats du har skrivit! Jag läste den (så långt jag nu har hunnit) helt fascinerad, den gav verkligen  
mycket att tänka på, både nytt och sånt som jag blev påmind om som viktigt. Och den personliga tonen går rakt till 
hjärtat.  140

Som alla studenter som kämpar med skrivandet så blev jag naturligtvis väldigt glad. Några dagar 

senare mottog jag så en närmare bedömning från samme professor: 

- Mycket personligt skriven. För subjektivt? 
- Levande målande och engagerande framställning.  
- Vittnar om omfattande beläsenhet.  
- Välskriven.  
- Intressant och rolig att läsa. 
- Anders förhåller sig hela tiden till de böcker han återger: inte bara nakna referat.  
/.../Indirekt handlar uppsatsen om hur en läst bok kan bli djupt betydelsefull för en känslig   
läsare. Det finns vissa likheter mellan Anders sätt att skriva om Egan och Mats Rosengrens   
skrivande om Perelman: alltså intresse inte bara för vad han skriver utan även för hur han   
skriver./.../Jag är positiv till din uppsats fast (eller kanske därför att) den är mycket    
okonventionell. Jag tror inte att den passar som det slags magisteruppsats som    
kvalificerar för en forskarbana…‑  141

Jag blev både smickrad av jämförelsen och förhoppningsfull av ovanstående bedömning och 

fastnade framförallt för den sista meningen ”kvalificerar för en forskarbana”. Meningen tog skruv 

och jag tolkade orden som att eventuell forskarbana kunde bli möjlig, och var direkt avhänging av 

den magisteruppsats jag kunde lyckas åstadkomma (meningen går att tolka som ett enthymeme 

utifrån topiken orsak/verkan). Ett datum bestämdes för handledning i syfte att förvandla mina tankar 
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till en text som bättre överensstämde med en stil som möjligen kunde öppna dörren till en 

doktorandtjänst. Det måste ju ha hänt fler studenter än mig att de funderat i banor av `efter examen´, 

`ekonomi´ och så vidare. Jag kan ju inte vara helt unik ur det perspektivet (appropå förstånd). 

 Jag träffade professorn och min handledare och erhöll då en disposition (muntlig och skriftlig). 

Dispositionen syftade mot en successiv omdefiniering av synen på lärande och kunskap, där jag 

skulle försök föra läsaren från det kända mot det okända och samtidigt introducera läsaren för 

begreppet doxa. Det här var ju det jag redan hade gjort i mitt essäistiska utkast men utan 

retorikvetenskapens systematik. 

Topikerna (det vi i vanliga fall tänker på som rubriker, se bilaga 1), var ordnade i syfte att visa 

hur Egan använder doxa för att försöka föra den tilltänkte läsaren av Egans bok från en syn på 

`kunskap som något som finns i böcker´ (lärardoxa som Egan hade uppfattat den under sin 

inventio), mot en syn på kunskap som konsten att överväga. För att kunna åstadkomma detta 

behöver Egan först dissociera vardagsförståelsen av begreppet kunskap, och sedan successivt få 

läsaren att associera kunskap med retorisk didaktik, nedan ur Mehrens Fettkriget - en topikanalys. 

Dissociationen blir ett sätt att upplösa de motsägelser som kommit att prägla begreppet, och ge det ett mer 
entydigt positiv innebörd.  142

Vad jag försökte dissociera var begreppet retorik och associationer till t ex medias ”bara retorik” 

och doxa rörande kunskap och lärande. Här är det dags att gå in på den disposition mina lärare 

gemensamt hade arbetat fram utifrån mitt essäistiska utkast som rönte så fint mottagande, här nedan 

kommenterat av högskoleverkets advokat:  

  

I ett nästintill översvallande brev framgår det att han, om arbetet ska kunna fungera som   
forskningsförberedande kanske ändå borde överväga en annan disposition, och ett annat skrivsätt.  143

Definition av begreppet definitionsargument 

Jag berättade redan i metodavsnittet hur min analys av den här handledningsprocessen och min 

förståelse av enthymemer kom att underlättas betydligt när jag kunde börja betrakta topiken som en 

del av ett enthymeme. Den uppgiften i kombination med Mehrens beskrivning av ett 

definitionsargument: ”bygger på att klassificeringen etableras under själva argumentationen”, 

bidrog till att jag kunde börja betrakta och belägga att de topiker jag erhöll som handledning som 

delar av ett argumentationsschema (ett flödesschema). En av instruktionerna ur den skriftliga 
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handledningen: ”se till att dina rubriker är formulerade som teser” (se citat nedan), styrker min 

tolkning av dispositionen. Ett definitionsargument (Mehrens benämning): kan utifrån definitionen: 

”bygger på att klassificeringen etableras…”, tolkas som att det ligger mycket nära eller till och med 

går att betrakta som identiskt med vad jag betraktar som ett retoriskt argumentationsschema. Vad 

jag hade föresatt mig att göra i magisteruppsatsen var ju att visa hur Egan använder doxa för att 

presentera en ny idé - retorisk didaktik. Där jag rubrik för rubrik strävade mot att föra läsaren från 

den syn på kunskap som styr skolan idag, till en mer retoriskt flexibel kunskapssyn (konsten att 

överväga med klokhet som mål), utifrån min handledares definition. Nedan påminner jag om citatet 

ur Ed Dycks Topos and enthymeme: 

A topos (T) is a binary relation which, alone or in combination with other relations and predicates, is used 
to construct “if—then” statements.   144

Förklaring: Trumps `Make America Great again´ utgör ett samtida exempel på den kanske enklaste 

formen av enthymeme. Hur menar jag? I sin Topos and Entymem konstruerar/illustrerar Dyck en 

formel som åskådliggör enthymemers generella funktion med (T)opos inkluderat: 
  

 If P, and T (P,Q), then Q (where T is a suitable topos).  

Analys: P = Make America Great again, T = Great is better than small, Q = America will become 

greater with Trump.  145

 

T och Q är publikens bidrag. Min handledare beskriver finessen med detta i artikeln som 

publicerades 2 år efter handledningen: `bland retoriker och dialogforskare förekommer ofta en 

tredje karaktärisering, nämligen att till skillnad från när det gäller syllogismen, så är lyssnaren 

medskapare av enthymemet och det är detta som ger det dess övertygande kraft ´. Min handledare  146

varierar temat med: `enthymemet går att betrakta som något som blir till när publiken fyller i det 

som saknas ´ samt; `utelämnande av premiss eller slutsats smickrar åhöraren och får honom att 147

känna sig intelligent ´. Jag vågar mig på att konstatera att inte bara Aristoteles, Isokrates, Vico, 148

Heidegger och Vitanza utan även min handledare lägger stor vikt vid figuren enthymeme (…must 

be defined in terms of how it is understood in particular authors and to the extent to which those 

definitions where part of a shared rhetorical tradition.´ ). 149

 Nu är det dags att titta på de spår som finns kvar av handledningen jag erhöll. Nedan följer 

dispositionen och de instruktioner jag fick, min handledares egna ord: 
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För varje topos du tar upp bör du göra tre saker:  
1. Beskriv teorin  
2. Visa med ett Eganexempel (så förstår vi teorin med hjälp av Egan)  
3. Analysera Egan med hjälp av teorin (så förstår vi Egan med hjälp av teorin). Analysera hur teorin 
uttrycks i Egans idéer, men också i hans retoriska val.  

När det gäller punkt 1, och 3 kan även andra tänkare komma in. I 1, för att ge ethos och förklaring till 
teorin. I 3 som jämförelsebakgrund, särskilt Vico.  
Jag föreslår följande disposition av analysen:  
(Se till att dina rubriker är formulerade som teser)  

Kunskapen (och lärandet) är perspektivisk (doxisk)  
Kunskapen (och lärandet) är beroende av språket  
Vi kan bara förstå med hjälp av det vi redan förstår  
Vi kan bara övertyga utifrån det gemensamma (Doxa- våra allmänsanningar)  
Vi infostras i doxa  
Doxa ger makt  
Doxa begränsar oss  
Vi behöver se doxa, och ta spjärn mot det, för att åstadkomma förändring  
Doxa är utgör grunden för både enighet och oenighet (Doxa kan ge stöd både för och emot i en 
förhandling)  
Doxa är abstrakt och föränderligt  
Doxa och topos  
Doxa och metareflektion  
Doxa och förhållandet till muntlighet och skriftlighet  
Doxa i förhållande till den vetenskapliga traditionen  
Doxa kräver ansvar  
Doxa kräver tillit  
Doxa och rädsla  

If - then-tänket ger här ett flöde, som,  om läsaren instämmer i den ståndpunkt som presenteras i 

rubriken, syftar vidare mot nästa topos, som i den mån läsaren skulle ha hållit med om mina 

påståenden skulle ha resulterat i en omdefiniering av begreppen kunskap och lärande hos läsaren 

mot kunskap som förmågan att överväga. Det hela var avsett att avslutas under rubriken Doxa och 

rädsla, där Egans enthymeme med `positiv/negativ syn på homosexualitet´ ingick. Det var här 

uppgiven ånger rörande min egen sexualitet var tänkt att ge upphov till ett topoi enthymematon 

(orsak/verkan), eller som min handledare uttrycker det:  

Utifrån ett sådant synsätt blir topoi enthymematôn förslag till sådana diskursiva procedurer som kan 
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tänkas ha en särskild potential att skapa koherens mellan talarens tes och lyssnarens meningsstrukturer.  150

Ovanstående härrör som jag redan berättat ur min handledares  Enthymeme, slutledningsformer 

eller meningsskapande processer (2010). Att innebörden överensstämmer med det Deleuze kallar 

klimax går naturligtvis att diskutera men förefaller besvärligt att invända mot: `It´s the ending (or 

climax) that gives meaning to the events leading up to it, and that give the first events in the 

narrative the status of beginning´. I sin Logosargumentation går Mehrens in på retorisk slutledning:  

Den retoriska deduktionen består av ofullständiga syllogismer (s. k. entymem).  151

Mehrens beskriver även olika former av teser för just enthymemen, beskrivande, föreskrivande och 

värderande , men LA finns som jag tidigare redan påpekat inte representerad i kurslitteraturen. I 

kurslitteraturen står det inte heller mycket mer att läsa än att `enthymemen i sig fram till våra dagar 

varit notoriskt svårdefinierade´ […] 152

 En svensk professor i retorik anger i samma teori- och metodbok i inledningen till ett stycke döpt 

till Presuppositioner , att:  153

En stilanalys kan också inrikta sig på presuppositioner, alltså när något presenteras som så självklart att 
det inte behöver uttryckas explicit, eller när ett potentiellt tveksamt värdeomdöme presenteras med ett 
språkbruk som om det var självklara fakta.   154

Ovanstående påminner ju faktiskt både om lakunen rörande enthymemer jag påtalar i: 1) 

kurslitteraturen; 2) grundutbildningen (dåvarande a-, b-, c-, d-kurs på Södertörn); 3) samt kursen 

politisk retorik på Campus Gotland (UU), där oviljan att diskutera enthymeme närmast gick att ta 

på, trots att man samtidigt hade lagt ut min ofärdiga master bland kurslitteraturen. Att citatet även 

går att använda för att tolka den persona jag handleddes att skriva fram, jag spekulerar/fabulerar: 

`jag läste retorik som handlar om klokhet och har  nu ångrat jag min sexualitet, retoriken gjorde mig 

klokare´, tror jag det kan vara möjligt att hålla med om utifrån det Mehrens anger i 

Logosargumentation: `Entymemet innebär att svaga premisser, dvs ogynnsamma led i 

resonemanget döljs.´ Ett citat som inte används i kurslitteraturen för att mer uttömmande beskriva 

figuren enthymeme (inklusive topos) och en text som därför får betecknas som didaktiskt 

undermåligt ur ett studerande-perspektiv (syfte?).  

Här släpper jag kurslitteraturen för stunden,  och går till det som inte ingick i denna, och hur 

Mehrens re-presenterar det som redan Aristoteles hävdade i sin Retoriken: RETORISK 
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DEDUKTION - bevisföring med entymem RETORISK INDUKTION - bevisföring med exempel, 

paradeigma.  De kunskaper Mehrens redovisar i dokumentet Logosargumentation stärker min 155

hypotes att begreppet definitionsargument går att uttyda som ett retoriskt argumentationsschema. 

Mehrens dokument kan betraktas som ett slags Aristoteliskt facit. Ett system som redogör för hur ett 

tal bör utformas och vilka topiker som lämpar sig beroende på talets genus. Här anger Mehrens 

specifikt topiken dygd (binär: dygd/odygd) för genus demonstrativum, ingen annan topik finns ens 

nämnd som alternativ för just detta genus . Genus demonstrativum som genre innebär att något 156

ska hyllas eller smädas och att jag avsåg att hylla retorisk didaktik i magisteruppsatsen tror jag mig 

ha klargjort. Detta genom att demonstrera  doxologiska detaljer ur Egans text på ett för ej insatta 

lärare intressant sätt; ett sett som mina lärare måste ha bedömt som att det låg i linje med 

institutionens strävan, som går att utläsa via namnet på det forskningsprojekt som bedrevs samtidigt 

med att jag skrev min magisteruppsats: Vad krävs för en topisk didaktik . Att min uppsats låg i 157

linje med institutionens agenda är något som även med litet god vilja går att utläsa ur mailen från 

professorn. Går det att dra någon slutsats ur det här? Går det att säga att Aristoteles redan hade 

pekat ut topiken åt min handledare (och professorn)? Nej, det gör det inte, det är ju ett minst sagt 

allvarlig påstående jag gör. Om jag tar ett steg tillbaka till Aunes metod för att dissekera ett 

enthymeme: 

…must be defined in terms of how it is understood in particular authors and to the extent to which those 
definitions where part of a shared rhetorical tradition. . 158

Ovanstående pekar rätt mot min handledares  artikel: Enthymeme, slutledningsformer eller 

meningsskapande processer. En artikel som publicerades ungefär samtidigt med att jag ovetande om 

artikelns publicering begärde hjälp från likabehandlingssamordnaren på Södertörns Högskola. Eller 

varför inte doktorsavhandlingen som kom två år senare? Bägge dessa texter producerades dessutom 

inom projektet Vad behövs för en topisk didaktik , så nog har det funnits en delad retorisk tradition 159

att undersöka. Jag repeterar ur Jane Suttons utmärkta Structuring the Narrative for The Rhetorical 

Canon. ” 

…only what could be turned into theory or what could be conceptualized out of the practice got into the 
world picture. Following that in the age of clarity only theory represents rhetoric because practise is what 
characterizes obscurity.”  160
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Det finns dock ett smärre problem med ovanstående argumentation, ovanstående producerades efter 

själva handledningstillfället. Varför jag även bör redovisa min handledares `handlingsdispositioner´ 

som de teddes sig innan handledning. Jag gör det via en beskrivning av Vicos pedagogik i Finns det 

genvägar till klokhet, retorik som konsten att överväga. Boken vi hade som grund under det som 

idag kallas b-kursen (kallat kunskapsretorik: 
 
Men när väl Vicos elev genom studier av bland annat retorik och plangeometri lagt en grund för sin 
kreativitet och sitt sunda förnuft studeras vetenskap och konst omväxlande och tillsammans i 
utbildningen. Det ska ge en hälsosam växelverkan där det eleven lär sig av konsten, det vill säga 
perspektivbytet, fantasin och minnet, berikar vetenskapen och gör den produktiv, och där vetenskapen 
bidrar med ars critica, det skeptiska tänkandet, och där både konsten och vetenskapen vidareutvecklar 
redskapen som utgör det sunda förnuftet. Vico säger: ”Om ungdomar som utvecklat sin fantasi och sitt 
minne senare tränas i filosofisk kritik, tror jag att det kommer att vara välgörande för deras poetiska 
förmåga” (De nostri temporis studiorum ratione, sidhänvisning saknas). Han går till och med så långt 
som att påstå att vetenskapens mål, den universella sanningen, är särskilt nyttigt just för poeten. Så 
poängen är inte att kritiskt tänkande är värdelöst, tvärt om. Poängen är som sagt: först växa, sedan 
beskära.  161

Att handleda en student mot ett performativ där det framstår som att denne ångrar sin sexualitet 

skulle i just mitt fall ha inneburit det jag själv inte gärna kan uppfatta som annat än en beskuren 

identitet (garderobiär situering). Om min beskrivning stämmer så skulle enthymemet som figur just 

här kunna betraktas som en form av andlig sekatör. Jag påminner här om begreppet double bind, 

och att situeringen för mig framstod som ett val mellan intakt sexualitet och eventuell forskartjänst. 

Vi ska titta på vad Deleuze skriver angående oedipalisering: 

Oidipus is belief injected into the unconscious, it is what gives us faith as it robs us of power, it is what 
teaches us to desire our own repression. Everybody has been oedipalized at home, at school, at work. 
Everybody wants to be a fascist. Deleuze and Guattari wants to know how these beliefs suceed in taking 
hold of a body, thereby silencing the machines of the libido. They also wants to know how the opposite 
situation is brought about. Reversing the Freudian distinction between neurosis and psychosis that 
measures everything against the former. AntiOeipus concludes. The neurotics is the ones on whom the 
Oedipal imprints take, whereas the psychotic is the one incapable of being oedipalized, even, and 
especially, by psychoanalysis.  162

Det medvetandetillstånd den här handledningen medförde utgjorde ingen bekväm situering. För att 

understryka hur just vikten av slutet på en uppsats förefaller spela en helt avgörande roll för just 

min handledare, kommer jag att re-presentera ett mail. Ett mail som jag idag med facit i hand inte 

kan betrakta som annat än ytterligare en påtryckning. Ett mail min handledare skickade efter att det 
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stod klart för henne att jag kanske ändå inte tänkte uttrycka någon ånger rörande min sexualitet 

under den avslutande rubriken Doxa och rädsla.  
Hej Anders!  

Ja jag har hört av ”professorns namn” om din uppsats. Han verkade mycket inspirerad och förtjust.  
Tack för dina uppmuntrande ord som värmer i vårsolen. Kul kunna köra tåg, men skulle du trivas ensam i 
en hytt, undrar jag? Du känns inte så "hyttig" precis.  

Jag kom hem i går från ett par konferensveckor i USA. Det var kul och märkligt. Kan du till exempel 
tänka dig att det samlas 900 retoriker för att presentera sin forskning och 97% av dem läser sitt skrivna 
"paper" högt, sittande ned och med blicken fast förankrad antingen vid en bunt ark eller bakom en skärm.  

De flesta av dem har dessutom räknat med för kort om tid så de speedar upp något osannolikt efter en 
stund och måste ändå säga "because of time, I have to skip page eight and nine". Ibland hinner de inte ens 
till sin poäng som naturligtvis kommer sist. 

Det är ganska fantastiskt. När man påtalar att det är lite oväntat skrattar de generat och säger "Det har du 
rätt i, det har jag aldrig tänkt på". Den som gjorde så på en nordisk retorikkonferens skulle bli bannlyst.   

Kul att åka iväg. Härligt att komma hem. Jag har så fina barn oxå. Vi har ju en examination nästa vecka. 
Egentligen är det för sent att anmäla sig nu och det kanske ändå vore dumt att hetsa. Du har ju lite 
finputsning kvar om jag förstod dig rätt. Ska vi sikta på oktober?  (författarens emfas). 163

Det går att utläsa en hel del utöver den vikt min handledare lägger vid” poängen som naturligtvis 

kommer sist”. Bland annat värderingen av tal inför publik; att du som forskare/lärare i retorik får 

åka på konferens; min handledares egna barn är så fina (?); att vissa saker på nordiska 

retorikkonferenser framställs som att de kan bli ”bannlysta” (intressant ordval). Om min handledare 

försökte trösta mig efter att jag misslyckats med ett lokförartest på Roslagsbanan, eller om det går 

att tolka som insinuering om möjligheter till ett annat arbete ska jag låta vara osagt. Jag är 

fortfarande kvar som konduktör på Roslagsbanan och skulle förmodligen aldrig orkat skriva det här 

arbetet utan den friska luft och det goda umgänge jag har där. Jag lämnar min handledares mail och 

går i stället vidare till min handledares doktorsavhandling. Jag har ju varit inne på att dispositionen 

jag erhöll är att betrakta som ett retoriskt argumentationsschema, vi ska titta närmare på ett avsnitt i 

avhandlingen som kan knyta handledningen närmare det som för mig till en början framstod som 

helt surrealistiskt ur ett myndighetsutövningsperspektiv. I doktorsavhandlingen så härleder min 

handledare bland annat den successiva uppkomsten av topisk pedagogik och uppkomsten av topoi i 

sig som tänkesätt. Min handledare berättar här om en detalj ur topiskt-tänkande-historien  som för 

mig är svår att dissociera från det argumentationsschema jag erhöll som handledning, hon skriver: 
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Skelettresonemang som man kan fylla i.  Ett intressant exempel på detta är Antifons Tetralogier (Diels 
och Krantz 2001:87), avsedda att fungera som pedagogiska exempel i undervisningen. De är konstruerade 
som skelett som eleverna kan fylla i genom att lägga till sina egna bevis och exempel. Antifon kallar dem 
aldrig topos, men Ochs visar hur senare tiders topos kan ha abstraherats ur en sådan praxis (Ochs 1966: s  
14-17)” . (min handledares emfas). 164

Om min handledare kände till ovanstående redan under handledningen eller ej är omöjligt att 

fastslå. Vad som däremot går att fastslå är att först-låta-växa-sedan-beskära-tänket fanns med redan 

2003 då Finns det genvägar till klokhet, retorik som konsten att överväga, på pränt redan innan 

handledningen. Nedan upprepar jag det ”skelettresonemang” jag erhöll för att låta dig som läsare ha 

ett exempel att utgå från: 

Kunskapen (och lärandet) är perspektivisk (doxisk)  

Kunskapen (och lärandet) är beroende av språket  

Vi kan bara förstå med hjälp av det vi redan förstår  

Vi kan bara övertyga utifrån det gemensamma (Doxa- våra allmänsanningar)  

Vi infostras i doxa  

Doxa ger makt  

Doxa begränsar oss  

Vi behöver se doxa, och ta spjärn mot det, för att åstadkomma förändring  

Doxa är utgör grunden för både enighet och oenighet (Doxa kan ge stöd både för och emot i en 

förhandling)  

Doxa är abstrakt och föränderligt  

Doxa och topos  

Doxa och metareflektion  

Doxa och förhållandet till muntlighet och skriftlighet  

Doxa i förhållande till den vetenskapliga traditionen  

Doxa kräver ansvar  

Doxa kräver tillit  

Doxa och rädsla 

Om jag stannar till här i slutet av dispositionen. Vi kan genom den skrivna handledningen sluta oss 

till att min handledare såg uppsatsen som tillhörande genus demonstrativum (rådstal, bilaga 1, sida 

4). Utifrån Aristoteles argumentationsschema (Mehrens Logosargumentation), som anger topiken 
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dygd/odygd som enda alternativ. Utifrån detta sammantaget går det som hypotes spekulera runt 

möjligheten mina handledare kan ha funnit homosex-enthymemet som en redan existerande topik i 

det essäistiska utkast när de läste igenom det. En existerande topik de kan tänkas ha utgått från vid 

inventio och konstaterat att det hade potential att utgöra ett topoi enthymematon och de därefter 

förmodligen gått bakåt från slutet mot inledningen topik efter topik, Rosengren skriver:  

Man följer en väg och vid varje korsning (topos) dyker en möjlig idé upp, en premiss för ett enthymem.   165

Citatet ur Egans bok avsågs att placeras sist. Att den näst sista topiken: ”Doxa och tillit” även den 

handlade om sådant som redan existerade i det essäistiska utkastet, är sådant jag bara tillåter mig att 

förmoda (försvunnet, skrotad dator). Men, det är ett faktum att jag i min första b-uppsats 

dissekerade begreppet pistis (tillit, bl a som förutsättning för allt lärande); det vill säga, det var inte 

svårt (ens för mig) att sluta mig till att det skulle komma att framstå som inkongruent att i näst sista 

kapitlet diskutera en kombination av igenkänning/förväntan, och därefter under sista rubriken doxa 

och rädsla, där Egans homosex-som-smittsam-sjukdom-enthymeme/ironi-frihet-från-metanarrativ 

fanns med som huvudnummer och beskrivande paradeigma; och efter det fortsätta försöka 

framställa mig som öppen, härlig bög i magisteruppsatsen. Det kan ju faktiskt ha varit en slump att 

mina handledare placerade Egans ”balanserade” enthymeme sist? Att det bara ”blev så”, vi är här 

inne på det sannolika, någon matematisk sanning kommer det inte att gå att få fram här och det är 

inte heller min avsikt. 

Här är det viktigt för dig som läsare att du utgår från att när jag försökte avsluta min 

magisteruppsats så arbetade jag utifrån en mycket naiv syn på min institution. Jag hade t ex inte en 

aning om projektet Vad behövs för en topisk didaktik?, som pågick parallellt. Upptäckten av min 

egen handledares definition av enthymemer låg fortfarande flera år framför mig. Jag var inte bitter 

och arg på vare sig min institution eller min handledare, utan arbetade tvärtom entusiastiskt i en 

känsla av ”gemensamt projekt”, och viktigast av allt, jag arbetade utifrån Vicos definition av ett 

enthymeme:  

Blind nostalgi eller föraktfullt nyskapande är bägge otillräckliga för att åstadkomma en balans som  
adresserar helheten. Vad som behövs säger Vico, är vältalighet, som adresserar den balanserade helhet  
som finns i spänningen mellan oppositionella idéer.  166

Innebörden i citatet ovan passade väl med doxa rörande homosexualitet som jag bedömde den på 

Södertörns Högskola. Utifrån ovanstående hade jag att bedöma om jag kunde presentera mig själv 
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som homo utan ånger inför retorikinstitutionen, i syfte att presentera ”en läroplan som kan rädda 

skolan”, och dessutom kunde koppla samman Egan och Vico via enthymemen (något som för mig 

då framstod som minst lika spännande, inte minst på grund av det faktum att ingen då ännu hade 

presenterat figuren enthymeme på ett begripligt sätt under utbildningen annat än som begrepp). I 

vågskålen (medvetet/undermedvetet), fanns dessutom en förespeglad forskartjänst. Du får ju ändå 

hålla med om att det jag beskriver framstår som smått surrealistiskt för något som utspelar sig på en 

svensk högskola 2000-talet.  Det var och är som att försöka orientera sig i ett dimlandskap. Den 

uttalat feministiska retorikern Rebecca Richards, ger en bra förklaring till att jag överhuvudtaget 

kunde försätta mig i den här situationen, och de bryderier den sedan givit upphov till. Hur det 

överhuvudtaget kunde komma sig att jag författade det här essäistiska utkastet som sedan kom att 

utlösa det händelseförlopp, och den akademiska katt-och-råtta-lek jag försöker beskriva: 

This means that individuals who are disempowered by given scholar structures will fall in line with the 
logic of the structure - even when it is against the individual´s interest: Social categories disadvantaged by 
the symbolic order, such as women and the young; cannot but recognize the legitimacy of the dominant 
classification in the very fact that their only chance of neutralizing those of its effects most contrary to 
their own interests lies in submitting to them in order to make use of them.  167

Ovanstående logik och struktur (talarpositionen och min bedömning av mina lärares uppfattning om 

denna), hade ett starkt inflytande på mitt skrivande som samtidigt styrdes av ren och skär 

upptäckarglädje. Det hade ju varit rena lyckträffen att stöta på Egans bok efter uppmaningen ”skriv 

något om skoldebatten”. Men utan några som helst förkunskaper rörande enthymemer saknade jag 

helt enkelt den kompetens jag hade behövt för att kunna avläsa situationen ens något sånär korrekt 

(Theoria - åskådande, retorisk didaktik och den teori som erbjuds förhindrar helt enkelt det 

mörkerseende jag skulle ha behövt). För att visa hur väl min tolkning överensstämmer med det jag 

tolkar som min handledares upplägg är här ännu ett citat ur min handledares senaste litterära 

produktion: Aristoteles retoriska toposlära, en verktygslåda för fronesis (2017):  

Om vi ska argumentera trovärdigt så finns det enligt Aristoteles två typer av arbetssätt vi kan använda och 
helst kombinera. Det ena är paradigmet och det andra är enthymemet (1356b). Ett paradigm är när vi 
använder antingen något som har hänt, ett exempel eller ett faktum, eller någon typ av mönster, som en 
liknelse eller fabel för att hävda att något bör göras på ett visst vis (1393a). Det är exemplen som 
producerar övertygelse, så om vi inte har tillgång till några enthymemtopos kan vi klara oss med exempel, 
men det bästa är om vi kan arbeta med enthymeme, som sedan exemplen kan illustrera.  168
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Så, ovanstående är skrivet av min handledare men vi kan fortfarande inte veta om dispositionen de 

hade givit mig syftade till att jag skulle skriva en uppsats där jag inte argumenterade trovärdigt, det 

är bara något som går att anta. Nu ska vi in i en psykologiskt sett smärtsam del. Utgångspunkten 

kan med fördel jämföras med Deleuze syn på böcker som maskiner. Jag kommer inte att gå in 

djupare på just den teorin utan i stället använda några av de teorier som presenteras i kurslitteraturen 

Retorisk kritik, teori och metod för retorisk analys, för att analysera just Retorisk kritik, teori och 

metod för retorisk analys som maskin. Kanske att det går att uttrycka som att vi ska ta en titt på 

kurslitteraturen som maskin, jag tror inte jag missar målet helt om jag prövar att kalla boken en 

auktoritetsmaskin. Vad var det som fick retoriken att framstå som en så pass lockande lösning att 

jag ens kunde börja snudda vid tanken på att ångra min sexualitet? Jag ger några kommentarer 

angående innehållet i c-kursen retorisk didaktik på Södertörns Högskola men först ska vi tillbaka till 

retorikens födelse som den återges under utbildningar. 

Implicita löften om emancipering 

Jag kommer nedan inleda en förklaring till hur jag kunde gå in i en process som efteråt framstår  

som något som liknar det som i USA kallas `conversion therapy´. Jag börjar genom att låta Vitanza 

återge en version ur The grand narrative of emancipation. Det som återberättas som retorikens 

födelse under grundutbildningar, eller hur Korax befriade Siciliens invånare från den tyrann som 

ålagt dem med förbud att kommunicera: 

The Syracusans, in hopes of owerthrowing the tyrants, prayed to Zeus, who answered their prayers. But 
fearing a return to tyrrany, the people wanted to have absolute control over all things, upon which they 
fell into a state of disorder. However, a person by the name of ”Korax,” who had been in ”Hieron´s” 
service, used speech to soothe the people back to a state of order (!) As he spoke, his speaking taught the 
people how to control (discipline) themselves. As he spoke, he referred to the first part of the speech as 
”introduction”, and the subsequent part as ”narration” etc etc  169

Vad kan sägas? Vilka frågor får ställas? Vem kan tala? Vitanzas beskrivning av löftet om 

emancipering är ett försök att ge en något annorlunda vinkling åt de delar av kursen retorikens 

didaktik som på Södertörns Högskola, vid sidan av fragment från Vicos produktion, bland annat 

ägnades åt Paolo Freires frigörande pedagogik,  Marschal B Rosenbergs non-violent-

communication, Berit Ås 5 Härskartekniker, och de seminarier som ägnades åt den ideala 

demokratiska dialogen […]. Eller varför inte det lilla utrymme som krävdes för att kategorisera 
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Skinners tankar om lärande och kunskap, o`perant betingning´ som innebärande en `instrumentell 

människosyn´ [!]. 

Utifrån den påverkan ovanstående kursinslag med praktiska inslag, vi satt till exempel på 
seminarier och praktiserade giraffspråket (non-violent-communication), så var min dåvarande 
relation till min handledare och synen på retorikens möjligheter att betrakta som helt rationell och 
konsistent. Ovanstående löftesfyllda visioner av en retorisk didaktik målad i ljusa färger bidrog till 
det sqizofrena sinnestillstånd i vilket jag skrev det självförnekande essäistiska utkast som ledde 
fram mot handledning, inklusive dispositon. Jag hade kommit att betrakta mig själv som en del av 
något större, där min självuppfattning färgats av devisen `man ska leva som man lär´ och den här 
ständiga hänvisningen till dygder, mitt medvetande hade mjukats upp i sina konturer. Hur pass non-
violent var egentligen den här handledningen, appropå deviser? Hårda ord som när jag läser dem 
själv för att kontrollera vilka tankar jag för fram får mig att se att jag är på väg i inte helt rätt 
riktning, Vitanza skriver: 

It is undoubtedly useless to fight for the consistency of a political discourse and practise, by arguing 
against the inconsistency of the adversarys political, philosophical discourse. Useless, because, indirectly, 
such a battle is still a battle for reason, for unity, for the unification of diversities, a quibbling battle which 
no one can win [,]  for the winners already and always have been reason. And we don’t want to destroy 
capital because it isn’t rational, but because it is. Reason and power are one and the same thing. You may 
disguise the one with dialectics or prospectiveness, but you will still have the other in all its crudeness: 
jails, taboos, public weal, selection, genocide (1984a, 11)   170

Här är vi tillbaka i Deleuze pharmakon som Vitanza praktiserar den - han strävar ju mot att bryta  

logocentriska metanarrativ utifrån medvetenhet om dess konsekvenser. I början av den här 

vindlande analysen så gjorde jag en ingående beskrivning av Isaks (Skam), undermedvetna 

reaktioner utifrån analysverktyget desire. Jag har även nämnt citatet från kursen i litteratursociologi 

som pekar ut `betydelseskapande mikroprocesser´, `institutioner för utbildning och litterär 

produktion´,  och `processer för identitetsbygge och identitetsbevarande´ . Detta utifrån Wendy 171

Griswolds hävdande att `det behövs studier´ utifrån ovanstående perspektiv i hennes Aktuella 

tendenser inom litteratursociologin. En av de tre texter som inleder kurslitteraturen: 

Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle (kurslitteratur)…`studier av hur språkpolitiska 

maktstrukturer samspelar med regimomvandlingar´… 

Kurslitteratur som ideologiska maskiner 

Vad händer om vi betraktar den här och andra böcker med anknytning till kurserna som ges på 

institutionen utifrån de teorier och metoder som anges i samma kurslitteratur? Hur pass väl står 

dessa texter pall för en granskning utifrån de teorier och metoder för retorisk analys som föreslås? 

Jag inleder ju hela min uppsats med att påtala den lakun enthymemen utgör. Finns det någon lakun i 

Svedjedals antologi sedd som `språkpolitisk maktstruktur´?, det är ju bara en bok, jag vet, men om 
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vi i stället betraktar texten som en maskin som legitimerar och auktoriserar. Ett slags institutionell 

legitimeringsmaskin som riskerar fungera styrande för vilka tankar som kan tänkas under kursen. 

Tankar som sedan måste godkännas utav någon av institutionen redan legitimerad `god tänkare´. Jag 

försökte redan under tidiga seminarier under kursen påtala den lakun jag tyckte utelämnandet av 

Deleuze utgjorde, lite försiktigt, något försök till egentligt svar gavs aldrig. Jag har sedan efter 

kursen aldrig fått reda på om jag är godkänd eller icke, inte den minsta kommentar. Att som student 

sväva i osäkerhet är en av de karaktäristika som kännetecknar institutionen och ämnet retorik i sig, 

men var går gränsen? För någon som börjar bli lite bekant med Deleuze, och har börjat sätta sig in i 

hans diagnostik av Kafkas och Prousts författarskap (Bilaga sex), och de belysande förklaringar 

som pekar rätt mot enthymemen som den gordiska knut som håller allt samman, så blir följande 

symptomatiska citat avgörande för min krassa tolkning av UUs litteratursociologi: 

Thomas Mann blir av liknande skäl en stor samhällskritiker för Lukacs, Kafka däremot ”ett fascinerande 
irrsken” otillräcklig genom sin ickerepresentativa verklighetsspegling.  172

 

Kafkas författarskap och de teorier som Deleuze utvecklat räcker helt enkelt inte till för Uppsalas 

Litteratursociologi, Kafka är `ickerepresentativ´. Deleuze finns för övrigt inte ens med i 

kurslitteraturens innehållsförteckning. Det framstår som att man försökt korka igen ett läckande 

kärl. Vid sidan av ovanstående esoteriska representation där Kafka mystifieras ställdes nyfikna 

frågor från doktorandstudenter i retorik under seminarierna: ”vad är egentligen ett enthymeme?”, 

utan att det gavs någon nämnvärd tid för att försöka besvara denna fråga ens hjälpligt. Det vill säga, 

det är inte bara jag som lider av uppenbara kunskapsluckor rörande enthymemer. kunskapsluckor 

som öppnar upp för institutionella oegentligheter. Men, det går att avkoda kurslitteraturen tack vare 

de teorier och metoder för just avkodning som erbjuds i samma kurslitteratur.  

I den kritik (bilaga 6), jag mycket tacksam mottog i början av februari 2018 fanns det tydligt 

uttryckt att de teorier jag använder i min masteruppsats är för otydliga, ’det saknas en teoretisk 

diskussion´. Det är därför jag här försöker begripliggöra Vitanza via Deleuze och förklara dessa som 

fullt kapabla vetenskapsmän och retorikforskare (som analyserat retorisk tradition utifrån dess egna 

teorier). En för det jag gör här mycket viktig detalj avseende enthymemen som kopplar dem direkt 

till Deleuze (och Vitanza, Jameson, Ronell m fl), kommer i citatet nedan där Vicoforskaren Goetch 

karaktäriserar dessa via just desire: 

As such, enthymeme ”indicates the mixed nature of the force motivating human action, and it thus refers 
to the seat of desire and emotion, as well as thought”.  173
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Ovanstående kan med fördel betraktas som en kommentar till bedömningen av Kafkas 

”fascinerande irrsken”, som bedöms som för ”otillräcklig genom sin ickerepresentativa 

verklighetsspegling”, jag kan inte annat än att här konstatera att kurslitteraturens avgränsning visavi 

Deleuze sedd ur det här persektivet framstår som en form av praktiserad, och intressant litterär 

sociologi. Bedömningen att Deleuze bör utelämnas är för övrigt gjord av den professor som en gång 

instituerade disciplinen Litteratursociologi i sig, Lars Furuland. Det här går att betrakta som en 

tydligt ideologisk, ej vetenskaplig avgränsning visavi psykoanalys och Deleuze, och det går även att 

betrakta valet som instituerandet av en språklig maktstruktur med tydliga patriarkala förtecken.  

Platon, Aristoteles och vad är problemet? 

Jag ska fortsätta röra mig mot Deleuze men nu lämna hans mer litteraturvetenskapliga arbeten till 

fördel för det retorik-filosofiska perspektiv som blev frukten av dessa. Nedan följer en längre 

utredning rörande hur vi kommit att betrakta problem. Siktet är inställt på det som vi efter Platon 

(och hans texter) har kommit att uppfatta som problem, och hur lösningen i sig som Deleuze 

beskriver det, över tid har kommit att ta över problemformuleringen. Nedanstående utdrag tar sikte 

direkt på Aristotelisk metod och är hämtad ur Deleuze Difference and Repetition. Mot slutet 

kommer en understrykning som syftar direkt mot den talarposition under opposition mina 

handledare skapade åt mig, och hur de på så sätt villkorade mitt skrivande/tänkande. Nu, Deleuze 

om Aristoteles: 

Whereas Analytics gives us the means to solve a problem already given, or to respond to a question, 
Dialectics shows how to pose a question legitimately. Analytics studies the process by which the 
syllogism necessarily leads to a conclusion, while dialectics invents the subjects of syllogisms (precisely 
what Aristotle calls `problems´) and engenders the elements of syllogisms concerning a given subject 
(`propositions´). However, in order to judge a problem, Aristotle invites us to consider the opinions 
accepted by all men or by the majority among them or by the wise´ in order to relate to the general 
(predictable) points of view, and thereby form the places which allow them to be established or refuted in 
discussion.  The common places is thus the test of common sense itself: every problem the corresponding 
proposition of which contains a logical fault in regard to accident, genus, property or definition will be 
considered a false proposition. If the dialectic appears devalued in Aristotle, reduced to the simple 
probabilities of opinion, doxa, this is not because he misunderstood the realisation of the task badly. In 
grip of the natural illusion, he traced problems from propositions of common sense; in the grip of the 
philosophical illusion, he made the truth of problems depend upon the common places - in other words, 
upon the logical possibility of finding a solution (the propositions themselves designate cases of possible 
solutions). 

At most, the form of possibility varies thorughout the history of philosophy. Thus, while the partisans 
of mathematical method claim to be opposed to the dialectic, they nevertheless retain the essential - 
namely the ideal of a combinatory or a calculus of problems. Instead of having recourse to the logical 
form of the possible, however, they separate out another, properly form of possibility - be it geometric or 
algebraic. Problems, therefore, continue to be traced from the corresponding propositions, and to be 
evaluated according to the possibility of their finding a solution. More precisely, from a geometric and 
syntetic point of view, problems are inferred from a particular type of propositions known as theorems. 
Greek geometry has a general tendency on the one hand to limit problems to the benifit of the theorems, 
on the other hand to subordinate problems to theorems themselves. The reason is that theorems seem to 
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express and to develop properties of simple essences, whereas problems concern only events and 
affections which show evidence of a deterioration or projection of essences in the imagination. As a 
result, however, the genetic point of view is forcibly relegated to an inferior rank: proof is given that 
something cannot not be rather than that it is and why it is (hence the frequency in Euclid of negative, 
indirect and reductio arguments, which serve to keep geometry under the domination of the principle of 
identity and prevent it from becoming a geometry of sufficient reason).  (författarens emfas) 174

Jag har en hypotes rörande teoremet ovan. Att det handlar om Aristoteles kan vi läsa oss till. Min 

tanke går ut på att det även går att utläsa som att det handlar om det Perelman benämner `det 

universella auditoriet´. Ett auditorium som i sin tur går att föra tillbaka på instituerandet av retorisk 

tradition. En närmare titt på Perelman får hans tankar att framstå som inget annat än k`ejsarens nya 

kläder´. Vi ska titta nu närmare på skriftliga kvarlevor av instituerandet av retorisk tradition och 

Isokrates. Vitanza inleder med en fråga vi kan välja att betrakta som att den tar avstamp direkt i min 

magisteruppsats och personan jag handleddes mot: 

What controls ambition and desire?, let us turn to Aeropagitus, Isocrates later discussion of   
how ”to live as a citizen” and not just ”to live”. For Isocrates, there was a danger in to much democracy, 
or freedom, or too much loose speech, which he felt there was after the ”Social War” (355 B.C). The 
problem he was confronted with, as Plato was before him, is how to distinguish between true and false 
words. Isocrates differs from Plato on this issue. For Isocrates, what is true reflects the culture, paideia, 
which was steadily being threatened by radical democracy. He addresses this danger (of false speech) in 
his speech on ”the public safety”: What he calls for in Aeropagitus (is a rejection of a broad, radical 
democracy and a return to aristocratic rule, a return to the days of Solon and Cleisthenes. Specifically, 
what he calls for is a return to the Aeropagus, which was a council of the elite [or ”Elders”as Curtius 
would have it, or ”great minds” as Leavis would have it] who would have complete, unimpeachable 
authority over daily life in the polis, especially education, which it was believed would establish the right 
predispositions ”to live as a citizen” in both the children and especially in the adults.‑  175

Går det att sätta likhetstecken mellan Perelmans `universella auditorium´ och Isocrates `great minds

´? Det är förmodligen fel fråga att ställa. En mer korrekt frågeställning är i stället, finns det 

någonting ur pedagogiskt hänseende som skiljer begreppens tänkta funktion åt ur psykologiskt 

hänseende betraktat från ett studentperspektiv, jag skulle vilja påstå, nej, här finns ingen avgörande 

skillnad. Det finns en affinitet mellan Aristoteles, Isokrates och Perelman som går att beskriva som 

just en form av kalkylerande som inte direkt inbjuder till kritiska resonemang. 

Giraffspråk respektive Auschwitz, ger två väsenskilda etiker 

Nu går jag tillbaks till Deleuze och den ingång han erbjuder i ett försök att förstå hur det för mina 

lärare kunde framstå som etiskt försvarbart att handleda mig mot det här enthymemet, eller den 
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händelse enthymemet ledde fram mot. Kom ihåg att Deluze har en annan grundsyn på tänkande: 

”problems concern only events and affections:” Deleuze erbjuder en möjlighet att tolka den här 

partikulära handledningen utifrån två etiker. För det första, en etik där en lärare i retorik både kan 

undervisa i giraffspråk (non-violent-communication), och samtidigt ägna sig åt att beskära med 

hjälp av en av Berit Ås härskartekniker, döljande av information, utan att någon form av självkritik 

slår till bromsen. Och för det andra, en annan retorisk etik som utgår från försök att förstå vad som 

ledde fram till Auschwitz i syfte att förhindra att det sker igen, Vitanza skriver: 

Auschwitz. It’s a “sign,” as Lyotard sees it, at the end of the road of history, a “sign” that Adorno himself 
had already summoned in his Negative Dialectic (1987). It is a “sign” that is a counter-product of a 
perfect metaphysi cal identification (noncontradiction, excluded middle), or a way of achieving perfect 
understanding, or congregation/integration, by way of exclusion/ segregation, which is touted to be the 
end of all Hegelian onto-theological History. And how? Adorno answers: “Genocide is the absolute 
integration” (362; cf. Plato, Sophist 226d, 227d). For Adorno, metaphysics—which at tempted to link life 
with death in obligatory terms—is “absolute integration.” Genocide (Genus-cide) is the segregating and 
silencing of the differend. As Deleuze says, if the “lineage” (1983b) is not proper, the species is 
illegitimate and, therefore, it must be systematically exiled, ex-terminated. As Catherine Clément says: 
“Somewhere every culture has an imaginary zone for what it excludes, and it is that zone we must try to 
remember today.  

This is history that is not over” (Cixious and Clement 1986, 6). For Lyotard, it is a question of 
violence done both to human beings and our resources of language. He asks, How can one engage in 
epideictic dis course after Auschwitz? How can we, say, as Gorgias and Isocrates had said about the 
Athenians, that the Jews, the Gypsies, the Poles, the Queers, and Others died the true, the good, the 
beautiful death? As Adorno wrote: “Auschwitz confirmed the philosopheme of pure identity as 
death” (1987, 362). Auschwitz, as the locus of the differend, the excluded, is the very embodiment of 
epistemic violence. As Lyotard says in his “Hegel” Notice: “We wanted the progress of the mind, we got 
its shit” (91). Philosophically, rhetorically, historically, Athens has enabled (made a necessity) Auschwitz: 
If for Nicole Loraux (1986), epideictic discourse invented Athens, for Adorno and Lyotard, Auschwitz put 
an end to epideictic discourse, in fact, silenced all discourse, past or future—that is, judicial (that which 
would have righted the wrongs) and deliberative (that which would have attempted to prevent the wrongs 
from ever happening again). But let’s not despair too deeply, for, in Lyotard’s view, Auschwitz did not 
lead to the end of history; as is expressed in the final chapter of The Differend, Auschwitz is paradoxically 
(but negatively) both the end, the impossibility of history, but also the beginning, its eternally returning 
possibility: Auschwitz is—as the last chapter of the book “entitles” it—one of “The Sign[s] of 
History.” (As we will eventually see, in a litigation, which is determined by cognitive rules and regimens, 
often a differend is created, and silence is created; but the creation of this differend and its state, silence, 
“does not impose the silence of forgetting"; on the contrary, the differend “indicate[s] that something 
[variously referred to as a ‘feeling' and a ‘sign’] which should be able to be put into phrases cannot be 
phrased in the accepted idioms” (1988a, 56). And, therefore, it is neces sary to bear witness to this silence 
and consequent sign/feeling, and to discover idioms for them.  176

Det språk du hittills tagit del av i den här masteruppsatsen är det språk jag upptäckt (Vitanza kallar 

det in(ter)ventio. Om jag återför tankarna till Jane Suttons Structuring the narrative for The 

Rhetorical Canon och hennes: ”That which the anscient philosophers found continually disturbing 

as something [a] obscure and hidden has taken on [b] clarity-and-self-evidence [c] charged with an 

error of method.” - så ligger jag farligt nära att drabbas av [c] i det här försöket att bryta tystnaden. 

Hur andra retorikstudenter känner vet jag faktiskt inte, jag tror inte att jag kan förvänta mig någon   
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`perfect understanding´ (om dessa studenter fortfarande befinner sig under inflytande av löftet om 

emancipering).  

Det jag betecknar framstår förmodligen som gränsande till det oacceptabla för retoriker som så 

att säga av ett eller annat skäl valt att segla inomskärs, så åtminstone här måste jag ha hamnat 

någorlunda rätt (se slutet på föregående citat). Och, när jag nu ändå är inne på sådant som 

accepteras. Nu kommer jag göra ännu ett försök att teckna ett slags perspektiv på svensk samtida 

retorisk didaktik som jag lärt mig att känna igen den (mellan raderna, allt står där). 

  

Retorisk tradition och Darwin 

Här vill jag återkalla Viklunds tankar om retorikvetenskap och att det är här det bestäms vad som 

ska anses vara vetenskap eller inte.  

Det går att utvinna mer ur min handledares doktorsavhandling.  Under en rubrik: Topos överbryggar 

meningsklyftor, där Vicos tänkesätt utreds och förklaras, men, där det även går att ta del av en 

redogörelse rörande överföring av förståelse och språk, finns nedanstående tankar luftade. Min 

handledare: 

Språket för med sig en föreställningspotential som är nödvändig för att det ska vara möjligt att se eller 
skapa relationer där det finns ett avstånd. Och det innebär en förståelse som torde vara otillgänglig för det 
symbollösa djuret. 
Låt oss ta några moderna exempel på hur vår förståelse organiseras av metaforer eller andra diskursiva 
strukturer. Michael Halloran och Anette Norris Bradford har exempelvis visat hur en 
informationsöverföringsmetafor (som hämtades från den framväxande informationsteknologins diskurs) 
har strukturerat den vetenskapliga såväl som den populärvetenskapliga diskursen om DNAs genetiska 
funktion. Man har talat om en genetisk kod som överför information, som transskriberas till andra 
substanser i cellen och som läses och översätts i en specifik organisms egenskaper. DNA har beskrivits 
som livets alfabet. Halloran och Norris Bradford visar till och med hur föreställningen om tyst DNA som 
innehåller meningslöst material har styrt forskares hypotesproduktion och experiment.‑  177

Vid sidan av det för mig själv helt oproblematiska i att överföra information, så strävar min f d 

handledare, bland annat via det pejorativa ”till och med” mot att förvandla ett icke-problem till ett 

problem. Hon är här inne på ett område där hon saknar viss kompetens och syftet framstår som 

tydligt retoriskt. Det torde för övrigt vara första gången som någon använder uttrycket `meningslöst 

material´ på svenska språket, här leks det med logos utifrån ett amerikanskt tänk. Skräp-DNA är den 

accepterade termen svenska biologer emellan. Att begreppet i sig `har styrt hypotesproduktionen´ är 
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däremot helt korrekt. Det skulle helt enkelt ha varit omöjligt att begripa evolutionens mekanismer 

utan dessa `hypoteser´, som väl i och för sig knappast kan beskrivas som att de befinner sig på 

något hypotesstadium längre. Hur dessa kunskaper sedan bör värderas är en helt annan fråga. 

Ovanstående framstår som tendentiöst, gränsande till kreationism, en pseudovetenskap, vars 

utbredning bland mycket annat blev utslagsgivande i det amerikanska presidentvalet 2017 [!]. För 

mig som retoriker med kunskaper i molekylärbiologi (immunologi, jag har klonat), är det 

anmärkningsvärt att ovanstående överhuvudtaget går att läsa i en doktorsavhandling opponerad på 

ett svenskt universitet år 2012. Jag låter Mehrens/Perelman kommentera: 

Argument som formas av dissociation är påståenden som strävar att upplösa motsägelser eller 
inkompatibiliteter. Eller som Perelman skriver: ”Nöjer man sig inte med att blunda inför de 
inkompatibiliterer eller motsägelser man stöter på i vardagstänkandet […] utan i stället anstränger sig för 
att upplösa dem på ett teoretiskt tillfredsställande sätt och återupprätta en koherent vision av det verkliga, 
måste man […] oftast genomföra en dissociation av de termer man godtog från början. Dissociation 
används således när man vill övervinna den motsättning mellan sken och verklighet som förknippats med 
ett begrepp.  178

Om vi dröjer kvar i min handledares doktorsavhandling och det här försöket att ifrågasätta några av 

biologivetenskapens viktigare termer. Det behöver ju inte alls vara så att argumentet bygger på min 

handledares egna övertygelse, det kan ju helt enkelt vara ett medel som helgats av mål. Det är även 

viktigt att påpeka att jag har blivit kritiserad för att jag överhuvudtaget visar fram ovanstående för 

vetenskapliga sammanhang, oavsett genre, något pinsamma citatet: ”Det är svårt att förstå som 

annat än en digression” (se bilaga 6). Nå, jag ska försöka förvandla det från digression till om inte 

ett argumentativt huvudnummer så åtminstone en vetenskapligt relevant kommenterar avseende 

retorisk didaktik då det är just denna som doktorsavhandlats. 

Auktoritet och narcissistiska sammanbrott 

För att förvandla ovanstående digression till något mer substantiellt behöver jag först låna auktoritet 

från en annan utanför Sverige väl etablerad retorikkännare och kollega till Vitanza. Vi ska titta på ett 

belysande stycke med anknytning till det min handledare skriver om livets alfabete. Stycket härrör 

ur Avital Ronells Loser Sons, Politics and Authority (2013), Ronell skriver:  

Darwin, admired and feared, scrambled the code, dragged Freud (and us) through the mud, dusted off any 
semblance of unaffected human dignity.  If he, Freud, based social reappropriation on the thinking of 
identification, who could make it stick when the lineage traced back to a gorilla? "The figure of the father 
was untenable in the Darwinian derivation of Totem and Taboo (which will serve right to the end as a 
matrix): For a gorilla is not a father, and there can be only one Father after the event in the "after" of the 
mortal event (Panique politique*, 15) Displacing the origin with a gorilla has generated a massive 
narcissistic breakdown owing to and in the Freudian narrative - one so serious that, let me hasten to add, it 
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in part accounts for the unprecendented maltreatment of animals, the splice of the disavowed "paternal" 
today. Henceforth, the myths of primitive horde and Father fail to take off: irretrievably attached to 
Darwinian search engines, they simply don´t work for Lacoue - Labarthe and Nancy. This narcissistic 
chock may be one reason why, in a sense, mystifications such as those sponsoring "creationism" over 
evolution are on the table, in order to skip the pages sketched  by Darwin that undermine paternal license 
while rattling divine sanctity. Still, we are locked in the archeophiliac edifice of killing the father, which 
exercises effects of power over a wide range of offenses to this day, raising auxiliary problems of 
philosophical responsibility and theological authority.  179

Om min handledares kreationist-liknande argumentering bottnar i övertygelse och ett behov av att 

dissociera evolutionen som idé, eller, om det bara är ett argumentativt val är omöjligt att avgöra. Att 

den `primitiva horden´ som nämns ovan står att finna i t ex Vico´s narrativ om 

`civilisationsprocessen´ är ingenting vi behöver ta någon större hänsyn till. Men, jag vill ändå 

bestämt hävda att citatet har en självklar funktion att fylla i en uppsats som kommenterar retorisk 

tradition och eventuella nedärvda patriarkala värden och i Sverige hittills ej ifrågasatta metoder för 

regenereringen av dessa! Citatet är helt enkelt vetenskapligt intressant betraktat utifrån den position 

jag skriver. Minst lika intressant är det att Örebro Universitet låtit denna formulering passera i en 

doktorsavhandling i retorik - det har något att säga dig som läsare. Jag kommer att gräva vidare i 

den här riktningen. Mehrens diskuterar behovet av dissociering på ett för just denna master mycket 

intressant sätt i kurslitteraturens Fettkriget - en topikanalys. Det blir intressant ur det perspektivet 

att Egan visar sig sträva mot samma mål om än med något mindre beslöjad språkdräkt. något Egan 

utrrycker som att: 

Givna sanningar rubbades då till exempel den nya geologin och Darwins nya biologi införde 

förändring och omvandling där det tidigare rått stabilitet.”   180

Om vi fortsätter betrakta ur den här synvinkeln (avkodad vilja att dissociera Darwin/biologi), och 

om jag hårdrar den lite, så går faktiskt att tolka in, om inte en strävan så åtminstone en 

dissocierande effekt avseende biologisk vetenskap även hos Mehrens analys av biologiska 

forskningsresultat, och de inbördes strider dessa givit upphov till som han beskriver. Betraktade ur 

den helhet som analogin är tänkt att utgöra så blir det här hårddragna perspektivet intressant, 

Mehrens skriver: 

Det vore intressant att mera ingående undersöka varför dissociationen av begrepp spelar en så 
förhållandevis framträdande roll i debatten. En hypotes är att det återspeglar den komplexitet och 
mångtydighet som kommit att prägla de begrepp, det språk vi använder oss av. Att hitta argument är 
egentligen inte svårt; den digitala kulturen har mångfaldigat de platser varifrån de kan hämtas. Svårare är 
att vinna kriget om vad olika saker betyder. Kanske är det här som debatten i slutändan kommer att 
avgöras.  181
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Både min handledare, Egan och Mehrens söker visa på inkonsistenser (problem ur ett logocentriskt 

perspektiv), inom biologivetenskapen, även om min handledares försök sticker ut som bisarrt ur ett 

vetenskapligt perspektiv. Dessa tre exempel sammantagna framträder än tydligare kontrasterade 

mot Ronells psykoanalytiska läsning av behovet att dissociera Darwin. Fram träder en 

representation av en gemensam vilja, ett behov av att dissociera biologivetenskapen (Darwin), hos 

dessa tre representanter för retorisk didaktik och retorikvetenskap. Däremot är det inte alls lika 

säkert att alla de retoriker som finns samlade i antologin Retorisk kritik, teori och metod inom 

retorisk analys, ställer sig bakom den här attityden.  Eller att det ens är fråga om något medvetet 

uttryck, det är svårt/omöjligt att avgöra. Utifrån ovanstående och de eventuella undringar som kan 

tänkas uppstå formas en tyst fråga. Hur kritisk går det att förhålla sig till retorikvetenskapen som 

retorikvetenskapare inom den svenska akademin? Hur ser kulturen ut? Isokrates själv, personen som 

instituerade retoriken som kultur uttryckte sig relativt tydligt på området. Vitanza återger 

nedtecknade ideal rörande kritiska perspektiv på pedagoger: 

Logos (the power to speak, to persuade and be persuaded) is creator of all culture (paideia): It directs our 
public and private affairs and gives us our concept of justice and self-control. It divides us from the beasts 
and the barbarians. (Recall, as I discussed in chapter 3, the term Geschlecht, as signifying a de-
monstering.) Because of logos (the sun), we have a home. Isocrates continues: “. . . the power to speak 
well is taken as the surest index of a sound understanding, and discourse which is true and lawful and just 
is the outward image of a good and faithful soul. With this faculty we both contend against others on 
matters which are open to dispute and seek light for ourselves on things which are unknown.” And then 
he writes: “Speech is our guide” (7-9). Here, we have Isocrates’s answers to Who is speaking?   
and What is Being? The word “guide” in Greek, Ijsseling points out, is hegemon, which   
means not only “guide,” but also “prince” or “leader.” (It obviously also gives us our word “hegemony.”) 
As I have said earlier in my discussions of Jaeger and Finley, if logos (speech, discourse) creates culture 
(paideia), culture then, in turn, may influence the state by educating (in the sense of “learning,” instead of 
“teach ing”) its leaders in areté (in political virtue, or excellence). This issue of political virtue is 
important for both the leaders and the followers, which is evident in Ijsseling’s selection of Isocrates’s 
own conclusion to the hymn: Therefore, those who dare to speak with disrespect of educators and 
teachers of philosophy deserve our opprobrium  no less than those who profane the sanctuaries of the 182

gods.  183

Ett förhållande som ovan, där en av retorikens stora auktoritet ger uttryck för att kritiker är värda 

förakt ger en annorlunda mer auktoritär bild av utbildning än den de flesta av oss är vana vid i 

samtiden. Vitanza beskriver det här förhållandet som att detta ideal har haft potential att påverka 

logos och utvecklingen av doxa i sig (att det givit upphov till o-logos). Jag kommer att fortsätta i det 

här spåret men skifta fokus mot psykologins olika genrer och attityder som dessa går att läsa sig till 

mellan raderna hos både Egan och i kurslitteraturen. Jag har tidigare beskrivit hur min handledare i 

kurslitteraturen beskrivs som tillhörande en kognitiv topikförståelse och att denna beskrivs som 

”den sista och mest komplexa” . Hur pass stora växlar det sedan går att dra på den svenska titeln 184
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på Egans bok: Från myt till ironi, hur kognitiva verktyg formar vår förståelse , är svårt att avgöra 185

men nog förefaller det som att det kognitiva ändå spelar en viss roll, åtminstone för den som 

översatte boken till svenska. Om jag nu tar och kommenterar kurslitteraturen. För det första så är 

Deleuze bortraderad, svaret på frågan om han trodde på gud: `ja absolut, men bara som härskare 

över den avkortade syllogismen’, (enthymemen), kan utgöra en möjlig ledtråd till oviljan att ta med 

det här perspektivet. Ett beslut som inte går att betrakta som annat än politiskt (Litteratursociologins 

kurslitteratur och dissocieringen av Kafka (implicit Deleuze) har jag redan visat). För att styrka det 

jag  åberopar ovan ska vi titta på hur även Egan jobbar på att dissociera Freud inför läsaren, eller 

snarare visar hur psykoanalysen har ställt till det. Egan uttrycker detta på ett liknande sätt, här kan 

det underlätta att erinra sig att Egan strävar efter att röja vägen för retorisk didaktik i läroplanen. 

Följande kan med fördel betraktas som ett refutatio : 

På ett formellt likartat sätt menade Freud att våra medvetna liv, våra tillgängliga jag, är rena illusioner 
som döljer ett annat, men mer reellt liv som pågår i det fördolda och som är den rätta källan till 
förklaringar av vårt beteende. Den nya vetenskapen och dess upplösning av mycket av den 
vardagsförnuftiga förståelseram som hade behärskat människors tänkande blandade sig med och 
uppmuntrade vissa drag hos den ironi som började sprida sig. Men ironikerna tvivlade inte mindre på 
detta än vad de hade tvivlat på den gamla «trovärdiga förklaringarna». Och vad värre var, när den nya 
rationella, vetenskapliga världens strukturer och teknologier började ta form kände sig många bekräftade i 
sin övertygelse om att rationaliteten födde en mardröm. Den tvärsäkerhet som präglade den «filosofiska» 
rationaliteten verkade, enligt vissa ironiska sinnen, kunna leda direkt till nya och mer repressiva 
samhällen med rationella och totalitära fabriker, fängelser och skulle somliga säga, skolor. Den store 
förespråkaren för denna uppfattning var Friedrich Nietzsche (1844 – 1900): «Hela vår europeiska kultur 
har sedan en tid rört sig mot en katastrof med en plågad spänning som växer från decennium 
till decennium: rastlöst, våldsamt och besinningslöst som en flod som vill nå utloppet, 
som inte längre reflekterar, som är rädd för att reflektera».  186

Enligt Egan så `menar´ Freud, något jag tolkar som ett försök att dissociera. Ett försök som framstår 

än tydligare i den helhet Egans bok betraktad som retorisk enhet utgör. Läs mig rätt, ingen bok har 

lärt mig mer om hur jag själv fungerar som människa, det enda som eventuellt har varit mer lärorikt 

är den händelse (Deleuze), som magisteruppsatsen och handledningen av den utgör (och de 

affektioner som omgav/omger den), inklusive förnedrande opposition. Egans bok avkodad som 

maskin (Deleuze) ämnad att övertyga om den retoriska didaktikens möjligheter har så mycket att 

säga oss om hur vi lär oss. 

Intressant i citatet, vid sidan av Egans beskrivning av Freud och vad som går att utläsa av det är 

att Nietzsche (misstankens filosof) ändå får vara med på ett hörn. Här möts Egan, Vitanza, Deleuze 
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och Ronell. Men, det går knappast att tolka ovanstående som att Egan sträcker ut en öppen hand 

mot vare sig Nietzsche eller psykoanalysen, han strävar mot att stänga dörren. Det jag tolkar som 

tänkt att fungera bestämmande för läsarens tolkning av Egans text är enthymemen och deras 

förmåga att utnyttja läsarens undermedvetna, inte minst homo-enthymemet. Som jag redan hävdat 

visar han på stor medvetenhet om hur doxologiskt utmanande yttrandet i sig kan komma att 

uppfattas, genom att försöka skylla upphovet till det han skriver på någon annan: 

Jag har sparat en gammal insändare, undertecknat sorgset med FÖR TIDIGT GAMMAL– FÖR SENT 
KLOK.  Insändaren uttrycker frustration över skolor där »våra barn utsätts för tolv års `utbildning´ utan 
att få lära sig hur man ska bete sig i verkliga situationer»   187

Här kan det vara på sin plats att påminna om Isaks kamp med egna viljan och hur doxa rörande 

homosexualitet regenereras. Det är helt enkelt inget vanligt litet påstående Egan gör i sin text, han 

vet att han skriver över minerad mark. Han vänder sig direkt till läsarens undermedvetna (Freud, 

Deleuze, Vitanza) appropå den `mest komplexa topikförståelsen´ som varande kognitiv. Deleuze 

kopplade den här synen till nationella filosofier i sin What is philosophy?: 

National philosopy./.../ with the cogito being used as the primary instrument for accomplishing this 
`natonal´conquest of the plane of immanence s 181  

Jag vill att vi tar och tittar på hur Mats Rosengren skulle kunna tänkas kommentera min granskning 

(av just den här delen av Egans text), här i en text som inleds med ett referat ur H C Andersens 

Kejsarens nya kläder: ”ty man får inte glömma att doxa är inte bara ett annat namn på common 

sense – inom vetenskaperna kallas doxa ibland paradigm, ibland diskurs och ibland helt enkelt 

sanning. och liksom vävarna i sagan spinner veten - skapsmän, forskare, demagoger och politiker 

den väv av verklighet och lögn, sanningar, fiktioner och luftslott som tillsammans utgör en stor del 

av vår verklighet. Men den som liksom barnet menar sig skåda bortom denna väv och vill avslöja 

den nakna sanningen, förmår inget annat än att repa upp en gammal väv för att med dess trådar, 

dess inslag och varp väva en ny.”  Föregående meningar hämtade ur Rosengrens försvar av Doxa 188

och den nya retorikens kunskapssyn riskerar hamna i ett möjligen ofördelaktigt sken om de placeras 

i sällskap med Bitzer/Lanigan angående enthymeme: 

The missing premise must be a common notion widely shared by the audience, or else the enthymeme 
will not make se ! nse. Lanigan, critical of Bitzer, insists that the missing assumptions are suggested to, 84
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not asked of, the audience.”‑  189

Jag vill ge Lanigan rätt här. Hur skulle annars doxa rörande just homosexualitet ha kunnat 

förändrats så radikalt under min livstid. Se på Putins Ryssland bara som ett exempel. Innan 

vinterolympiaden i Sotchi blev han tillfrågad om tillresta homosexuella behövde känna sig oroliga 

på grund av de nya mer repressiva lagarna? Putin svarade: 

One can feel calm and at ease. Just leave kids alone, please.”   190

Appropå enthymeme som förslag. Eller varför inte det hittills värsta exemplet vi känner till i 

världshistorien? Hur skulle Auschwitz någonsin ha kunnat genomföras utan att någon först hade 

demoniserat judar, romer och homosexuella bortom all rim och reson i namn av nationen och den 

rena identiteten? Jag kommer här att klamra mig fast vid homo/hetero som topik. Vi fortsätter 

genom att referera ur Rosengrens Doxa och den nya retorikens kunskapssyn: ”en retorisk 

kunskapsteori uppfattar alltså all kunskap, alla fakta och sanningar som topoi inneslutna i en eller 

annan doxa detta innebär att de kan fungera som utgångspunkter för en argumentation, det vill säga 

som något som inte ifrågasätts utan goda skäl, något man kan räkna med att de som man vänder sig 

till håller med om – kort sagt något oproblematiskt givet.”  Mot det här kan vi ställa Goetchs 191

känslomässiga definition av enthymemen som är ännu starkare formulerad. 

Den principiella definitionen av thumos är ”principen av liv, känsla och tanke, speciellt starka känslor och 
passion. Det är en term som indikerar sätet för lust och känslor, såväl som tanke. Det översätts därför ofta 
som ”hjärta”, och att ha något en thumō kan därför sägas vara att `ta det till sitt hjärta´.  192

Om jag nu återigen påminner om Isak och dialogerna ur Skam. Doxa rörande homo/hetero ser idag 

helt annorlunda ut än när jag växte upp. Ett riksdagsparti som Sverigedemokraterna kan idag inte 

utnyttja topiken på samma sätt som t ex Putin har gjort i Ryssland (med förödande konsekvenser för 

allt vad feminism heter). I stället har SD försökt utnyttja topiken som en `svensk värdering´ genom 

att under flera år försöka anordna ett Rinkeby Pride i syfte att åstadkomma en vi-och-dom-

provokation visavi muslimer. Hittills har detta varit en strategi som misslyckats, mycket tack vare 

en annan hårt arbetande språkpolitisk feministisk maktstruktur - RFSL/RFSU. Det är svårt att 

överhuvudtaget föreställa sig att riksdagspartiet Sverigedemokraterna, med konstaterade rötter i 

nationalsocialismen, överhuvudtaget skulle kunna vara ett riksdagsparti 2018 utan den här formen 

av argumentation. 
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En retorisk didaktik som tar socialt och politiskt ansvar 

Vi återgår till min master och Jamesons användande av begreppet desire, som jag väljer att tolka 

som att det pekar direkt mot Vitanza, Deleuze, Ronell m fl. Jameson skriver i sin The Political 

Unconscious: 

The theoretical objection to the theory of desire has for the most part taken the form of critique of the 
notion of transgression on which such theories are inevitably based. It is as "genuine" desire needed 
repression in order for us to come to consiousness of it as such: but then in that case desire must always 
be transgressive, must always have a repressive norm or law through which to burst and against which to 
define itself. Yet it is a commonplace that transgressions, presuppossing the laws or norms or taboos 
against which they function, thereby end up precisely reconfirming such laws. (For example blasphemy 
not only requires you to have a strong sense of quality of the divine name, but may even be seen as a kind 
of ritual by which that strenght is reawakened, and revitalized). From the point of view of interpretation, 
what this means is that desire is always outside of time, outside of narrative: it has no content, it is always 
the same in its cyclical moments of emergence, and the events in question takes on historicity only to the 
degree that the context of explosion, the nature of that particular and historical repressive apparatus, 
knows specification. What is more damaging, from the present perspective, is that desire, like its paler 
and more well-behaved predecessor, wish-fullfilment, remains locked into the category of the individual 
subject, even if the form taken by the individual in it is no longer the ego or self, but rather the individual 
body. We must now argue this objective more consequently, since the need to transcend individualistic 
categories and modes of interpretation is in many ways the fundamental issue for any doctrine of the 
political unconscious, of interpretation in terms of the collective or associative. We will do so, however, 
by shifting from the Freudian hermeneutic to a quite different interpretative system, comparable only to 
the psychoanalytic one in the persistence of just such a valorization of desire.  (förf. emfas) 193

En enkel tolkning av ovanstående, är att jag har lärt mig något mycket speciellt av den 

handledningsprocess och försöken att skriva som jag beskriver, jag har gjort erfarenheter jag 

förmodligen aldrig hade kunnat läsa mig till. En detalj som är viktig att påpeka, jag behöver inte 

göra något överskridande (transgression) för att använda mig av analysverktyget desire, jag är 

enligt Vicokännaren Goetch så hemma inom retorikens domäner som det överhuvudtaget går att bli:  

As such, enthymeme ”indicates the mixed nature of the force motivating human action, and it thus refers 
to the seat of desire and emotion, as well as thought.”   194

Ett annat sätt att tolka det Jameson syftar mot med sitt `transgressions´, skulle ju i och för sig även 

kunna tolkas som att jag överskrider gränserna för retorisk tradition och det Kanon "längtar efter". 

Men vad är det denna Kanon önskar sig egentligen, den framställs ju ofta som öppen om än med 

fäste i traditionen (via doxa). Går det att finna några mer specificerade beskrivningar? Här kommer 

jag att återföra diskussionen till Mehrens kommentar om hur stor roll dissociationen spelar i 

debatten. Till att börja med, det framstår som helt omöjligt för en uppmärksam läsare av Retorisk 

kritik, teori och metod i retorisk analys, att inte lägga märke till hur enthymemen arrangerats 
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(hoppas över?), på ett sätt som gör att de närmast försvinner ur texten, en presentation" som inte 

gärna kan beskrivas som annat än esoteriskt. I ett annat avsnitt i antologin ställer Ann Öhrberg ett 

antal frågor med direkta kopplingar till den handledning jag beskriver: 

Bör vi överhuvudtaget övertyga? Helgar ändamålet alltid medlen - hur gör vi våra retoriska val? Vilken är 
språkets makt? Hur kan vi förstå demagogi, propaganda och hate speech? Vilka (moraliska) egenskaper, 
eller vilken etisk hållning bör den utövande retorikern ha?”  195

Här har vi alltså ett antal adekvata frågor avseende retorikens potential att åstadomma skada, som 

betraktade utifrån den esoteriska presentationen av enthymeme (abstrakt definition + avsaknad av 

sambandet med topoi); och det motstånd min master har mött i form av tystnad; rekommendationer 

att skriva något annat (”det kommer inte att bli populärt”); en mycket märkligt arrangerad 

opposition på UU vårterminen 2017 (ny text att opponera på (cirka hundra sidor) två dagar innan 

opposition; där man valde att utse mig till opponent, fullt medvetna om att min egen text skulle 

opponeras samma dag (något jag dessutom genomförde mot min handledares inrådan då jag inte 

klarade en sommar till i total ovisshet); det mycket märkliga tilltaget att någon (?) på samma 

instutition efter oppositionen beslutar sig för att lägga upp denna då ännu tämligen ofärdiga 

masteruppsats på nätet bland det övriga kursmaterialet (?!), på kursen Politisk Retorik (Campus 

Gotland), utan att fråga mig om det var okej eller ens tala om att man avsåg att göra detta, och utan 

att detta tilltag eller texten i sig sedan omnämndes ens med ett ord av ansvariga lärare…[?] hur 

märkligt som helst, eller varför inte beteckna det som en mycket utstuderad form av akademisk 

mobbing? Vi ska stanna ett tag till vid Öhrbergs frågor: Jag ska vara så fräck så att jag tolkar svaret 

på Öhrbergs frågor utifrån den implicita förståelseram som antologin Retorisk kritik, kritik och 

teori, inför retorisk analys också kan betraktas som. Vid antologins sammanställande har det funnits 

god tillgång till material: min handledares Enthymeme, slutledningsformer eller meningsskapande 

processer?  och Mehrens Logosargumentation inte minst. Delar av detta material har redan 196

representerats här, där ett konstaterande rörande enthymemer från Lanigan fortfarande hänger i 

luften:  

The missing premise must be a common notion widely shared by the audience, or else the enthymeme 
will not make se ! nse. Lanigan, critical of Bitzer, insists that the missing assumptions are suggested to, 87
not asked of, the audience.”‑   197

Ett radikalt sätt är att betrakta den sammansatta helhet som antologin i sig utgör är att se den som 

svenska akademiska retorikinstitutioners (vid sidan av Uppsala finns även Lund, Södertörn och 

Örebro representerade), gemensamma svar på Öhrbergs frågor. Ett esoteriskt: Ja, retoriker bör 
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övertyga, men vi måste se till att bevara makten över valen av dem vi utser till våra arvtagare. Nu 

tog du väl ändå i så att du spricker, kanske du tänker? Det går att härleda ovanstående spekulativt 

presumptiva svar via Egan, som i och för sig inte kommer från Sverige, men som åtminstone två 

svenska retoriker verkligen strävat mot att få presenterad i ett för retoriken smickrande sken (min 

magisteruppsats betraktad som del av forskningsprojektet Vad krävs för en topisk didaktik?). Mot 

slutet av boken beskriver Egan hur han vid sidan av Vico, och Kuhn (paradigmskiften), även 

inspirerats av Allan Blooms The Closing of the American Mind (1987). En detalj som framgår klart 

och tydligt ur Blooms retoriskt skickliga angrepp på den amerikanska akademin är vikten av eros 

som utbildande kraft, men det är inte eros (desire?) jag är ute efter här.  Vi ska ut i det spår som 198

öppnas upp via vetskapen om att Allan Bloom en gång var student hos den omdebatterade och idag 

för amerikansk utrikespolitik fortfarande mycket inflytelserike Leo Strauss (doktorerade för Ernst 

Cassirer). 

Leo Strauss och den esoteriska retoriken. 

Rent objektivt är Blooms The Closing of The American Mind en i sig genomtänkt, utifrån retoriskt 

perspektiv mycket välskriven polemisk skrift, som ddessutom lyckades med konststycket att bli en 

riktig bestseller. En bok som har haft och fortfarande har avgörande betydelse för både skoldebatter 

och skolors utveckling, även långt utanför USAs gränser, som samtidigt sågats rejält . En skrift, 199

som bland allt prat om populärmusikens villfarelser och andra dygdeidoliserande påståenden, även 

går att tolka som gravt etnocentrisk utifrån den kritik Bloom riktar mot bl a African studies. Vem 

var Bloom, och vem var Leo Strauss och vad kan det säga oss att Egan hänvisar till just denne 

bästsäljande författare som någon vars teorier är värda att diskutera i klassrummen? I ett försök att 

besvara den frågan måste vi  återigen ta en omväg över den retoriska traditionens födelse. 

Ostracism som möjligt ursprung till esoterisk retorisk didaktik 

Ostracism kallas det i några av det forna Greklands demokratiskt styrda stater rådande bruket att 

genom omröstning med små tavlor eller skärvor av bränd lera, ostrakon, på viss tid, vanligen tio 

år, landsförvisa personer, som ansågs farliga för folkfriheten. I Aten, där ostracismen infördes 

av Kleisthenes (efter 510 f.Kr.), var det stadgat, att folket varje år skulle tillfrågas om det ville göra 

bruk av ostracismen. Blev svaret jakande, utsattes en ny folkförsamling för omröstningens 

företagande. Såvida minst 6 000 medborgare kom dit och deltog i omröstningen, var den, vars namn 

befanns skrivet på de flesta röstskärvorna, förbunden att lämna landet inom tio dagar. Ostracismen 

betraktades inte som något straff och åtföljdes inte av vanära eller egendomsförlust. Den var endast 
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ett skyddsmedel från samhällets sida mot alltför mäktiga medborgare och var från början 

huvudsakligen riktad mot Peisistratidernas planer att återvinna det förlorade enväldet. Allan Bloom 

skriver nu ingenting angående esoterisk kultur i sin The Closing of the American Mind, men, det gör 

däremot hans lärare, Leo Strauss och området är beforskat av Sean Noah Walch och går att ta del av 

i hans: Perversion and the art of persecution: esotericism and fear in the political philosophy of Leo 

Strauss (1975): 

Persecution, then, gives rise to a pequliar technique of writing, and therewith to a peculiar type of 
literature, in which the truth about all crucial things is presented exclusively between the lines. That 
literature is adressed, not to all readers, but to trustworthy and intelligent readers only. It has all the 
advantages of private communication without having it´s greatest disadvantage - capital punishment for 
the author.  :/…/They must conceal their opinions from all but philosophers, either by limiting 200

themselves to oral instruction of a carefully selected group of pupils, or by writing about the most 
important subject by means of "brief indication”  201

Om jag nu tillåter mig att spekulera genom att återföra ovanstående tankar på Allan Bloom, så var 

han som sagt elev till Leo Strauss, om vilken Avital Ronell i sin Loser Sons, Politics and Authority 

berättar att :”Strauss did not beleive that truthtelling was for everyone.”  Det här har varit en rejäl 202

utvikning, legitim endast på så sätt att den kan ge en antydan, en möjlig förklarande bakgrund åt de 

esoteriska mystifieringar som omger figuren enthymeme på seminarier och i kurslitteratur på de 

svenska akademiska retorikutbildningar jag tagit del av. Leo Strauss finns för den intresserade 

beskriven på Wikipedia där han bland annat utpekas både som elitistisk, nykonservatismens 

gudfader och förespråkare av Platons ”den ädla lögnen”.  

Det pedagogiska imperativet. 

Rädsla för ostracism framstår för mig ändå bara som en halv sanning som inte tillnärmelsevis duger 

till att förklara de dimridåer som omger enthymemen på svenska retorikinstitutioner. Vi ska titta på 

institueringen av traditionen som den finns uttryckt hos Vitanza för ytterligare en ledtråd. Om jag 

återkallar detaljer ur kursen retorisk didaktik, som återfinns under min rubrik Implicita löften om 

emancipering, `non-violent-communication´, `Berit Ås härskartekniker´ o s v. Försök sedan 

föreställa dig mig som student, som efter 3-4 år av retorikstudier ser världen och mig själv avtäckt i 

ett nytt ljus, och att jag här fortfarande ser retorisk didaktik som en gåva (om än lite sträng), som jag 

vill ge bort med syfte att vitalisera skolan och ge barn och ungdomar en nyckel till lärande och 

kunskap som jag trodde kunde göra världen lite bättre. De nya kunskapskrav som 

klimatförändringarna innebär fanns med som underliggande argument och motivation redan här, 

utifrån insikter jag gjorde som biologistudent. Jag ville verkligen förmedla något jag ansåg viktigt, 
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det handlade inte enbart om möjligheten till en examen. Med den beskrivningen i bakhuvudet ska vi 

titta på hur Isocrates beskriver sin syn på fostran och retorikens möjligheter: 

Jag anser att den sorts konst som kan inplantera ärlighet och rättvisa i depraverade naturer aldrig har 
existerat och inte gör det nu heller…Men jag vidhåller att människor kan bli bättre och värdigare om de 
grips av en ambition att tala väl (genom retorisk skicklighet), om de blir besatta av önskan att kunna 
övertyga sina lyssnare, och, slutligen, om de bestämmer sig för att gripa sina fördelar. Antidosis 274-275; 
cf.192  203

Jag bör här tillägga att vi aldrig läste Isokrates Antidosis under kursen retorisk didaktik, vars lärare 

var just personen som senare tog på sig att bli min handledare. Ovanstående går att tolka som att det 

finns incitament till att ”putsa” sitt ethos/persona inför t ex examineringar. Vi ska titta på det här ur 

en annan mer praktisk vinkel. 

Sublim textpersonlighet 

I ett mejl jag mottog från min handledare efter det att jag visat tecken på att jag inte alls kunde 

skriva något som riskerade uppfattas som att jag ångrar min sexualitet. Detta utan att ännu ha haft 

tid att dissociera mig från den starka viljan att berätta om Egan (och enthymemen). I mejlet så tipsar 

min handledare om den sublima textpersonlighet jag bör inta för att kunna få uppsatsen godkänd 

(bilaga 7): ”Det är nog så att du måste pressa in dig i denna lite stela och trånga kostym om du ska 

få dina poäng”. Därefter låter jag Vitaza kommentera det sublima subjektet som textpersonlighet: 

The sublime subject, when determined by negation, or by the topos ”out of the impossible comes the 
possible,” leads more often than not to imperialism/fascism, as my immediate interests illustrate, in 
history writing. (let us not forget here that my primary interests here lie with The Historiography of 
Rhetoric).   204

Min handledare avslutar sedan mejlet (bilaga 7) på följande sätt: 

Jag vill passa på att gratulera till ditt pedagogiska lobbyarbete -  vem vet vad som kommer ur att du 
kopplat ihop Egan och Englund. Jag tänker på en annan Englund som skulle behöva ta intryck av Egan, 
nämligen pedagogen Thomas Englund i Örebro, som har haft stort inflytande med sin deliberativa 
pedagogik. Jag är mycket nyfiken på Jämlighetsanden sedan jag läste några recensioner. Jag ska snarast 
köpa den. Jag kontrar med ett boktips som nog omöjligen kan distrahera dig i uppsatsarbetet (genom att 
nästla sig in i den som ännu en tankeutflykt), nämligen Catullus dikter som finns i svensk översättning på 
Pocketshop. De är verkligen roliga!  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Dels vittnar min handledares mail om den positiva stämning visavi retorisk didaktik som här 

fortfarande drev mina handlingar (således inget fantasifoster från min sida).  Men det jag vill peka 

mot är ändå rekommendationen att läsa Catullus. Jag ska erkänna att den naiva tillit jag hade känt 

till min handledare här redan var rejält naggad i kanten. Vi kommunicerade fortfarande som 

”vänner” som framgår av inledningens ”Käre Anders!”. Det tog sedan flera år innan jag kom mig 

för att låna Catullus på biblioteket. Jag läste aldrig klart, jag är inte säker, varken på att Catullus inte 

hade kunnat distrahera mig, eller att jag hade tyckt att de verkligen var roliga? Men, som försök till 

en betydelsebärande kommentar: om Catullus var menad att få mig att tänka på samkönad sexualitet 

med äckel utifrån ett bittert gubbperspektiv, så är rekommendationen förmodligen att betrakta som 

en fullträff. Kan min handledares rekommendation rättfärdigas utifrån ett theorem? 

Nu ska jag försöka komma till min poäng med att överhuvudtaget återge detta som det för mig 

idag framstår som generande mail. I inledningen citerade jag ur antologin Writing Histories of 

Rhetoric: ”…rhetoric and magic has not been much adressed because we don´t believe in magic but 

we do believe in rhetoric.” Där Covino i sin Alchemizing the History of Rhetoric  föreslår att eros 205

är den gemensamma kraft som enar retorik och magi (enthymemet som säte för passion och liv). 

Här är det viktigt att ha Deleuze tankar om filosofi i bakhuvudet, och hur han poängterar begreppen 

`events´ och `forces´ för att avkoda. Covino ställer en fråga : 

What happens when we think of tropes as spells, or when we rename processes such as ”revision” as, for 
instance, ”exorcism?”  206

Att jag målar fram ett sådant här sammanhang med ovanstående specifika ordval kan säkert verka 

upprörande på en och annan känslig själ, varför det känns bäst att på en gång berätta att Covino i sitt 

narrativ förtäljer hur retoriken i sig var en viktig metod för att skingra hedniska religioner baserade 

på vidskeplighet, och att vetenskap i sig även går att betrakta som en närmast oundviklig 

fortsättning på det kristna/retoriska arvet, här, betraktad som språkpolitisk maktstruktur 

innehållande ett otal fraktioner. En av dess grenar växer rätt in i det vi tänker på som Vetenskap. 

Något som jag redan påpekat går att läsa sig till i Avital Ronells utredande text The Test drive  207

(citatet som hävdar att all vetenskap idag måste tåla att testas). Ronell skriver något mycket mer 

specifikt rörande överföring av kunskap, och det hon benämner intervention och lärarens ansvar 

(utifrån Lacan). Stycket är hämtat ur Finitudes score, essays for the end of the millenium (1998) och 

kan ses som att det bland annat beskriver handledning och ansvar: 
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the `intervention´ of which Lacan speaks in its classic column, still following the marching orders of and 
route traced out by the symbolicity of male homosexuality whose structures, in place since the time of 
Plato, continue to assure the paradigm for the transmission of knowledge. Supporting that the production 
of knowledge, meant or unmeant, depended upon this type of seed implant in order to guarantee 
transmission to posterity and to constitute itself as a body of knowledge. This forces an issue that does not 
properly belong with the confines of scolarly writing but that nevertheless requires some sort of 
intervention from `our´side, if only to leave the question open: can any teaching whatsoever take place, 
given its genuine and deeply rooted history of phantasm patterning, in a representational field where 
sodomy has been legislated out of the constitutional space of a subjects legal bearing. Can a knowing 
subject constitute itself, or even be receptive to the seed of knowledge, where the effects of juridicial 
shutdown reorganize the very conditions of authentic pedagogy? As empty receptacle, virginal space, and 
originary innocence, the pupil has come to receive the desire of the teacher. The teacher fills his subject 
with the pedagogical deposit whose nature resembles that of phallic desire. The `truth´ of such a 
transmission is measured by the test of alterity which the student body, as excritory installation, produces, 
or more properly speaking, in relation to that receptacle through which the testing subject (who does not 
know what it knows) attempts to find articulation in the Other. 

Given the particularly grim moment of legal history in which we find ourselves, the remake of a 
question first posed in the great Freudian pedagogics seems to fall on propitious grounds. Freud has made 
us inquire into the modes according to which the pupil, or analysand, receives the so-called intervention? 
While Lacan does not describe the nature of the intervention in the fallen terms we have choosen to 
elaborate in this chapter, he narrows the field of `The Function´ to a specific type of intervention, 
stressing that `speech is in fact a gift of language, and language is not immaterial. It is a subtle body, but 
body it is´. What sort of body shows itself as an intervention made into the subject? 

The intervention is not `simply to be recieved by the subject as acceptance or rejection´argues Lacan, 
but is really to recognize him or to abolish him as subject. Such is the analysts responsibility whenever he 
intervenes by means of speech.   208

Och visst övergav min handledare och institutionen, exkluderade. Man lade oppositionen dagen 

innan semestern och sen drog man iväg (bilaga 2). På en annan plats i samma bok anger Ronell 

angående Auschwitz och NaziTyskland att problemet inte är att dessa projekt inte `made sense´, ”It 

makes sense. Indeed, what needs to be considered is that The project of making sense or rather of 

making one sense is implicated in historys breakup with itself.”   209

Den retoriska traditionens tillskyndare har hittills gjort allt för att jag ska fortsätta vara ensamt 

vittne till (differend), den här historien. Den sista kommentaren jag hörde från en av dess 

representanter där handledningen karakteriserades (”om den överhuvudtaget skulle ha inträffat”, 

något som inte gick att läsa sig till) karakteriserades som gemen…[…] 
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Slut analys. 

Diskussion 

Jag inleder utifrån det jag tolkar som institutionens eget refutatio ur kurslitteraturen:  

Bör vi överhuvudtaget övertyga? Helgar ändamålet alltid medlen - hur gör vi våra retoriska val? Vilken är 
språkets makt? Hur kan vi förstå demagogi, propaganda och hate speech? Vilka (moraliska) egenskaper, 
eller vilken etisk hållning bör den utövande retorikern ha?  210

Det är adekvata frågor som ställs, människor dör till följd av ovanstående, dagligen, de är således 

livsviktiga. Vilka moraliska egenskaper bör du ha som retoriker? Du bör förmodligen inte vara rädd, 

eller snarare, du måste lära dig förmågan att tygla din egen rädsla. Mod? Själv så vet jag inte om jag 

är speciellt modig, egentligen, jag har tvingats in i det här, ingen skola, inga övningar hade kunnat 

förbereda mig inför ”det här”.  Om jag återgår till diskussionens inledande mening, det är viktigt 

(och renhårigt), att påpeka att författaren till frågorna, Ann Öhrberg inte ligger bakom valet att 

placera frågorna där de placerats i den maskin som kurslitteraturen utgör (en övertygande-maskin). 

Det allvar som ligger bakom frågeställningarna borde ha kunnat leda till att de hade placerats direkt 

i bokens inledning. Victor J Vitanza, Avital Ronell (m fl), har låtit dessa frågor bestämma sin syn på 

retoriken, sin syn på undervisning och sina respektive författarskap. Det är ingen lättsinnig 

världsbild de presenterar, tvärtom, kraven de ställer på sig själva och den ärlighet de arbetar med 

framstår som närmast omöjliga/t att leva upp till, men de har orkat hittills. Det kan vara så att jag 

missat delar av retorik-Sverige, jag har ju bara tagit del av en liten skärva, och förstorat upp den till 

en bild som säkert kan vara svår och mycket skrämmande att ens försöka känna igen. Min 

författarposition, ett slags desperat-privilegierad. Desperat som Kassandra (stark övertygelse 

kombinerat med oförmåga att övertyga, se grekisk mytologi), privilegierad så tillvida att jag funnit 

en retorisk genre som inger hopp, ofta får mig att skratta (om än ett galet skratt), det vill säga jag 

kan fortsätta tro, vara övertygad, och det är ingen liten sak i sig (om man nu råkar vara sån). 

Diskussion teoriarkitektur 

I de kommentarer jag erhöll i februari 2018 (bilaga 6), påpekas det, vid sidan av att uppsatsen har en 

svåravläst teoriarkitektur, att det hade varit tacksamt med en systematisk genomgång av forskningen 

rörande enthymeme. Som svar på detta påpekande hänvisar jag till Dyck, som inte är systematisk, 

men säger något avgörande rörande det fokus jag arbetet igenom har rört mig runt: 

Alternately impoverished and enriched in rhetorical history, the enthymeme might be seen as an index of 
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the way the disciplinary rhetoric functions in the social field (Seas 4). From the Scholastic period to 
roughly the mid-1950s, the enthymeme was viewed as a stylistic trope or an incomplete syllogism based 
on a misguided reading of Aristotle's rhetoric (Ong, "Ramus" 187). The ubiquitous enthymeme regarding 
Socrates' mortality, the simple elimination of logical premises from a syllogism, is the product of a 
medieval bias toward logic that mistakes probable reasoning for certainty (Ong, "Ramus" 99). Or rather, it 
is one manifestation of a systemic logic that screens out the contextual experience of individuals and 
collectives who are moved to assent by the conscious or subconscious implications.  211

Den här viljan att systematisera i sig är ju annars något framträdande hos vetenskapen, och en 

systematisk presentation skulle ju bli som att tala emot det jag själv eller Vitanza pläderar för. 

Mehrens Logosargumentation är t ex systematisk på ett helt annat sätt än det jag skriver/beskriver.  

Kanske att beskrivningen av det topiska argumentationsschema jag har exemplifierat kan fungera 

upplysande för den som ändå fortsatt hungrar efter konkretion och system. Om vi går tillbaka till 

det här med teoriarkitekturen.  

Teoriarkitektur 

Jag har texten igenom arbetat med två teorier. Den ena, Aristotelisk metod för att skriva ett tal, där 

Vico´s teorier kan ses som ett försök till vidareutveckling, och Egan, som illustrerar Vico´s tankar 

materialiserade i form av en bok. Den andra teorin är Deluze vidareutveckling av Nietzsche, som 

förfinats av Vitanza, som tittar på konsekvenserna av den civilisationsprocess som kan ses som 

resultatet av den första teorin (och slutet på denna i form av Auschwitz som tecken). Teori nummer 

två börjar i tolkningsapparaten, hjärnan/kroppen, och möjligheten till double bind. Det är via den du 

som retoriker kan få lyssnare att själv fylla i det du strävar efter. Double bind beskrivs sist i 

teoridelen, och det av retoriska skäl. Teori nummer två beskriver teori nummer ett som roten till 

västerländskt tänkande och nation och har beskrivit sig själv bland annat som offshore-thinking 

(begripligt först i relation till teori nummer ett som nationsbildande). Jag valde att börja i 

”skandalen” (lakunen), för att gripa tag i läsaren. Lakunen i sig som sedan starkt bidrar till det 

relativt styva förklaringsarbete jag har haft att genomföra för att presentera Deleuze och Vitanza. 

Det har varit en avvägning mellan vad läsaren behöver veta, kan förväntas förstå, och det samtidiga 

kravet på att driva narrativet framåt. Personan som differend på masterkurs i retorik är knepig, 

Deleuze syn på `events´, var fortfarande avgörande när jag skrev detta. Jag hade ju fortfarande en 

opposition, inklusive de `forces´ detta innebar framför mig. Jag gillar Deleuze tankar om böcker 

(och uppsatser), som maskiner. In i ena änden och ut i den andra. Bruce Baugh skriver om det i sin 

How Deleuze can help us make Literature work . Här är han inne på AntiOedipus, ett samarbete 212

mellan Deleuze och Guattari:  
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Their conception of ”Machine” is very broad, and includes literary texts which they wish to analyse in 
terms of the effects its capable of producing. Likewise, their notion of ”effect” is also broad and includes 
not only a works effects on the ideas and feelings of the reader during the course of reading, but changes 
in the readers dispositions, attitudes and behaviours that may link up with other forces affecting the 
reader, particularly social and political forces, and in such a way that, in the best instances, readers are 
able to overcome the inhibiting and restrictive effects of the dominant social forces.  213

En kollega till Vitanza, Cynthia Haynes, publicerade 2016, The homesick phone book, adressing 

rhetorics in the age of perpetual conflict, en maskin jag sympatiserar med. Haynes är gift med en 

norrman (också han professor på Clemson). Varje sommar åker de till Norge och en ljuvlig stuga 

med utsikt över Geirangerfjorden. Hon jobbar och undervisar utifrån samma retoriska världsbild 

som Vitanza. Sommaren chockerades Cybthia, hennes man Jan och övriga världen av 

terrorattentatet Utöya. Det som hände kom att ingå i hennes in(ter)ventio inför boken. Texten i sig 

vänder sig även den mot en retorisk didaktik där det pedagogiska är styrande. Texten inleds med 

promenader i Berlin med en telefonbok från 1943 hon ärvt från sin far som karta, där judarna så 

klart (!) fanns utmärkta (bara tandläkare och läkare kvar 1943). Boken är ett exempel på den 

uppfinningsrikedom som präglar denna retoriska genre, texten är smärtsamt uppfordrande och 

belysande. Nu till saken, vi ska tillbaka till Breivik. 

Haynes tvingade sig själv att läsa igenom hela Breiviks 

manifest efter Utöya i ett försök att begripa vad som 

egentligen hade hänt i hennes sommarparadis. Texten 

igenom talar hon om teorier, språkspel, ”gaming”, och 

nämner att både hon själv och Breivik spelar War of 

Warcraft: 

 And here’s the rub. Breivik also used theorycraft in  
 carrying out his slaughter. Thus, while we may understand  
 sophistic rhetoric that continues to herald the moral   
neutrality, the fact that rhetoric has such blood on   
necessarily implicates theorycraft, effectively    
breaching its promise of methodological impregnability.   
Breivik used the term rhetoric over eighty times in his   
manifesto, some instances of which I would argue a high level 

of rhetorics understanding of rhetoric’s power and some instances of which belie a more pedestrian 
understanding of rhetoric, especially when it comes to denigrate ideologies with which he disagrees.  214
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När jag visar citatet ovan avseende Breiviks manifest så är det både en form av digression och en 

enthymemisk form av resonemang. Det är en typisk form av retorisk deduktion utifrån orsak/

verkan-topiken, men, då jag är ärlig med detta förändras betydelsen. Till vad, avgör naturligtvis du 

som läsare. Jag har ytterligare en avsikt med Haynes vid sidan av Breivik. Appropå 

teoriarkitekturer, och stundande opposition. teoriavsnittet i sig är ju en sådan där möjlighet att 

avfärda en uppsats för att den inte använt teorier på rätt sätt, eller metoder. Jag ska fortsätta med 

Cynthia Haynes med hjälp av en bild. Våren 2017 såg jag en litteraturlista på facebook från en av 

hennes kurser om skrivande med intressanta, progressiva namn, påfallande många kvinnor (kanske 

någon man, jag minns ingen). Det jag ska komma till är ett av syftena med Haynes kurs - 

anarchitecture, jag tänker på begreppet som nedmontering av bland annat teoretisk arkitektur, eller 

ännu hellre teoretisk anarki. Fotot jag visar är på en inlämnad och godkänd examensuppgift ämnat 

att fokusera just vikten av den teoretiska arkitekturen och hur den styr vårt tänk, då inte minst 

Aristoteles tankar om avseende klimax. Universitetet där både Cynthia Haynes och Victor J Vitanza 

undervisar, Clemson University startades av kvinnor och det märks tydligt på den undervisning som 

bedrivs och det lärande som är resultatet. Doktorander i retorik från Clemson University har lätt att 

få arbeten när de  är examinerade. Den största 

skillnaden förefaller vara teorin man ger, här tillåts 

inte längre det pedagogiska imperativet styra. Det 

vill säga, man har tagit frågorna ” Hur kan vi 

förstå demagogi, propaganda och hate speech? 

Vilka (moraliska) egenskaper, eller vilken etisk 

hållning bör den utövande retorikern ha?”‑  215

påfullaste allvar och låtit svaren styra 

verksamheten. Auschwitz är ”bara” en samlande 

symbol för tänket. Man har öppnat dammluckorna 

till retorisk didaktisk teori, dragit konsekvenser 

och agerar praktiskt.  

Aristoteles ska någon gång ha sagt: anpassa 

metoderna till problemen . Så, vad är det då jag 216

betraktar som problem. Jag tror min   

CECILY TIMMONS, CLEMSON UNIVERSITY         problemformulering i skrivande stund är ganska 

lik den jag formulerade när jag anmälde institutionen till Högskoleverket (2010, snart tio år sedan), 

advokaten beskrev det så här: 
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 Han tror på retorikens möjligheter i det pedagogiska arbetet men då måste retoriken tillåtas vara det som 
institutionen själv påstår i den egna undervisningen, en disciplin som inte erbjuder några färdiga svar men 
där förmågan att betrakta det som diskuteras ur olika perspektiv är det som driver kunskapsprocessen 
vidare. Uppsatsarbetet har varit en lång och mödosam process som pågått under cirka fem år där 
institutionen förmodligen aldrig kommer att bedöma hans arbete rättvist.  (bilaga 2) 217

Högskoleverket tog sit beslut 2011.  Tre år senare gavs Retorisk kritik, kritik och metod vid retorisk 

analys ut på Retorikförlaget. Jag tycker mig ha kunnat visa att disciplinen i sig inte förändrats 

nämnvärt genom närläsningen av kurslitteraturen, maskinen är fortfarande konstruerad utifrån det 

pedagogiska imperativet. Ur det här perspektivet så går min master med fördel att läsas även som en 

kursutvärdering av Uppsalas masterkurs i retorik. Det finns även ett annat sätt att läsa 

masteruppsatsen som är minst lika viktigt och har med genus och ”talarideal” att göra, citatet är 

hämtar ur Litteratursociologins kurslitteratur:  

Rent generellt kunde man säga, att ju kraftigare som isärhållandet mellan könen verkar/fungerar, ju  
självklarare, ju mer legitim, ju mindre ifrågasatt blir den manliga normens primat. Det verkar rimligt.  
Och då får omvänt: ju mindre/svagare isärhållandets logiker och praktiker fungerar, ju mer illegitim  
blir den manliga överhundsproduktionen.‑  218

Den persona jag `allt´ i arbetet utgör metod a la Vitanza. Det outtalade talarideal som presenteras 

under kurser i form av Vir Bonus får sig förhoppningsvis en rejäl törn. Om vir bonus läses med den 

mycket flexibla teorin om the masculine hegemony i bakhuvudet, så talar vi helt plötsligt om 

”forces” som utnyttjats didaktiskt inom retoriken under tusentals år: 

For most males, however, the desire to be associated with a hegemonic form of 
heterosexual masculinity has more to do with the personal avoidance of stigma than with the   
promotion of all men over all women. The desire to be perceived as heteromasculine is    
understandable in a culture that distributes privilege unequally according to gender  
and sexuality (Connell 1987; Lorber 1994).‑  219

Det här är förmodligen en av de starkaste krafterna i kulturer över lag, men i den västerländska 

institutionaliserad utifrån talarrollen av Quintillianus. Den svängning femininistisk forskning har 

gjort i och med det fokus the Masculine Hegemony-begreppet och den forskning som produceras är 

inget annat än skakande. Hur begreppen ”man” och ”krig” betecknar varandra utgör bara en liten 

detalj… 
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Etiken 

Är det nu något fel mina lärare har begått? Jag tänker som att de mer eller mindre medvetet har 

anpassat metoderna till problemen som de ser dem och låtit det pedagogiska imperativet bestämma 

utan att vara helt medvetna om de doxologiska konsekvenserna av detta. Hur menar jag? Hur ska 

jag kunna förklara? Det enklaste sättet är ju att återigen peka mot Vitanza/Deleuze och deras 

forskning utifrån Auschwitz och exkluderingar. Vad det esoteriska syftar till är inte heller helt lätt att 

avgöra, men jag bedömer möjligheten att disciplinera som den viktigaste, så klart en spekulation 

från min sida. Men, om vi utgår från Isokrates tankar i Aeropagus så kan den ändå inte betraktas 

som helt lösryckt. Om vi i stället vänder på steken, eller höjer det en nivå med hjälp av Deleuze, han 

hävdar ju att det är vår syn på problem i sig, vad vi betraktar som problem och hur det kom sig, och 

hur detta i sin tur påverkar vår syn på lärande respektive kunskap som är betydelsefullt:  

Problems and their symbolic field stand in a relationship with signs. It is the signs which ”cause 
problems” and are developed in a symbolic field. The paradoxical functioning of the faculties - including 
in the first instance, sensibility with respect to signs - thus refers to the Ideas which run throughout the 
faculties and awaken them each in turn. Conversely, the Idea which itself offers sense to language refers 
each case to the paradoxical functioning of the faculty. The exploration of Ideas and the elevation of each 
faculty to its transcendent exercise amounts to the same thing. These are two aspects of an essential 
apprenticeship or process of learning. For, on the one hand, an apprentice is someone who constitutes and 
occupies practical or speculative problems as such. Learning is the appropriate name for the subjective 
acts carried out when one is confronted with the objectivity of a problem (Idea), whereas knowledge 
designates only the generality of concepts of the calm possesion of a rule enabling solutions. A 
wellknown test in psychology involves a monkey who is supposed to find food in boxes of one particular 
colour amidst others of various colours: there comes a paradoxical period during which the number of 
`errors´ diminishes even though the monkey does not yet posses the `knowledge´ or `truth´ of a solution 
in each case: propitious moment in which the philosopher-monkey opens up to the truth, himself 
producing the true, but only to the extent that he begins to penetrate the coloured thickness of a problem. 
We see here how the discontinuity among answers is engendered on the basis of the ideal apprenticeship; 
how truth and falsity are distributed according to what one understands of a problem; and how the final 
truth, when it is obtained, emerges as though it were the limit of the problem completely determined  and 
entirely understood, or the product of those genetic series which constitute the sense, or the outcome of a 
genesis which does not take place only in the head of a monkey. To learn is to enter into the universal of 
the relations which constitute the Idea, and into their corresponding singularities. The Idea of the sea, for 
example, as Leibniz showed, is a system of liaisons or differential relations between particulars and 
singularities corresponding to the degrees of variation among these relations  - the totality of the system 
being incarnated in the real movements of the waves. To learn to swim is to conjugate the distinctive 
points of our bodies with the singular points of the objective ideas in order to form a problematic field. 
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This conjugation determines for us a a treshold of consciousness at which our real acts are adjusted to our 
perceptions of the real relations, thereby providing a solution to the problem. Moreover, problematic 
Ideas are preciely the ultimate elements of nature and the subliminal objects of little perceptions. As a 
result ”learning” always takes place in and through the unconscious, thereby establishing the bond of a 
profound complicity between nature and mind. 

The apprentice on the other hand, raises each faculty to the level of its transcendent exercise. With 
regard to sensibility, he attempts to give birth to that second power wich grasps that which can only be 
sensed. This is the education of the senses. From one faculty to the other is communicated a violence 
which neverteless always understands the Other through the perfection of each./…/ There is no more 
method for learning than there is a method for finding treasures, but a violent training, a culture or 
paideia which affects the entire individual.  220

Jag har blivit kritiserad för att använda blockcitat utan att göra någonting av dem (bilaga 6), så låt 

mig försöka göra något lite av detta. Jag hade aldrig lärt mig det jag lärt om mig själv, människor, 

nationer, världen och retorisk tradition utan det pedagogiska våld jag har utsatts för, jag citerar ur 

min handledares doktorsavhandling: 

Jag menar emellertid att debatten ofta just kan producera ontologiskt engagemang (jag har så många 
gånger sett att det går att vara äkta engagerad i att på allvar prova ett synsätt som är direkt motstridigt mot 
ens eget) och att den struktur en formaliserad debatt erbjuder ,visserligen med ”visst pedagogiskt 
våld”…  221

Det min handledare säger stämmer, men vi har olika prioriteringar avseende vad som utgör 

problemet. Sammansättningen av kurslitteraturen på masterkursen i retorik kan även den betraktas 

som en form av avsiktligt våld ur det här perspektivet. Och, om retorisk tradition här i Sverige 

håller inne med kunskap till förmån för det pedagogiska imperativet, så är det verkligen tvärtom 

med människorna runt Vitanza. Man ger ut böcker, lägger ut artiklar gratis på nätet, samtalar på 

facebook, samtal som knyter ihop kontinenter. Ett förhållningssätt som grundar sig i en helt annan 

problemformulering.  

Runtom om i världen idag, inte minst här i Sverige, ser vi totaliserande tendenser, kunskaperna 

rörande varför vi längtar så starkt efter att underordna oss är som jag bedömer dem mer aktuella än 

någonsin. Men de kunskaperna handlar om det undermedvetna och hur vi lär oss. Här har kunskaper 

rörande enthymeme och hur de kan fungera en avgörande roll att spela. 
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Diskussion metod 

Nu växlar vi över till min egen metod, det går ju att ta fler perspektiv på den som begreppsanalys 

och strävan mot att få begreppet enthymeme att "tjockna". Ur det perspektiv jag skriver (våldsamt) 

så anser jag att jag bidrar med något akut: 

Unresolved problems 1) defining the enthymemes 2) identifying enthymemes 3) procedures for analyzing 
enthymemes 4) relating enthymemes to their argumentative contexts, and 5) knowing what kind of 
information can be gained by unpacking the enthymemes.  222

1) Det viktigaste har varit att beskriva den situering det presumtiva enthymemet blev upphov till, 

hur enthymemet kom att fungera på mig som student. En definitionen av enthymeme fanns redan i 

kurslitteraturen, men utan exempel är och förblir den närmast obegriplig för den oinsatte. 2) jag har 

identifierat flera enthymeme och min personliga favorit är det ur inledningen på Skam, men Egans 

och kopplingen mellan muntligt/skriftligt är briljant även det. 3) Att hitta de topoi, eller den topik 

och den endoxa som styr enthymemet är avgörande 4) Deleuze `events´ och `forces´ utgör perfekta 

ingångar. 5) Se 4. 

Kommentarer 

Andra har redan sagt det så mycket bättre: 

In connecting the institutional aspects of male power with the collective practices of men, Carrigan et al. 
sought to describe, identify and expose the character of the dominant form of masculinity that they termed 
`hegemonic masculinity´.The ability to impose a particular definition on other kinds of masculinity is part 
of what we call `hegemony´. Hegemonic masculinity is far more complex than the accounts of essences in 
the masculinity books suggest. It is not a `syndrome´ of the kind produced by the sexologists like Money 
reify human behaviour `condition´ or when clinicians reify `homosexuality´into a pathology. It, is, rather 
a question of how particular groups of men inhabit positions of power and wealth and how they legitimate 
and reproduce the social relations that generate their dominance. (1987: 179). `Hegemony´ then, always 
refer to a historical situation, a set of circumstances in which power is won and held.‑  223
 

Det är kanske enkelt för en och annan att försöka avfärda det jag skriver som en enskild, unik 

händelse, någonting helt exceptionellt som det inte går att dra några egentliga, vetenskapliga  

slutsatser utifrån. Jag låter därför min handledare börja vägen mot ett avslut på uppsatsen med 
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någonting som stöttar sig på den teori jag råkade krocka med, nedanstående är hämtat ur 

inledningen till Enthymeme, slutledning eller meningsskapande processer: 

Traditionell argumentationsteori har ofta värderat generella argument högre än partikulära. Följaktligen 
har man huvudsakligen studerat argumentation som frigjord från kontext. Om man däremot som 
Perelman och Olbrechts-Tyteca ser närvaro som fundamentalt i argumentation så blir det rimligt studera 
genom vilka processer närvaron kan komma till uttryck.  224

Jag är osäker på de här tankarna om närvaro, helt säker är jag däremot på den rekontextualisering 

jag genomfört, den är partikulär och således rimlig enligt Olbrechts-Tyteca/Perelman (och min 

handledare). 

Hur ska du som läsare känna efter att ha läst igenom den här masteruppsatsen i retorik om vi tänker 

och känner som Deleuze: 

Whether a work increases the readers power of acting, and in what way, depends on the work, the reader, 
and the manner of their encounter. Both the reader and the work are bodies, or extensive parts in a 
configuration that expresses a `system of relations´ or essence (Deleuze 1990: 201-2), the essence being 
`a power of existence or acting´(Deleuze 1990: 89-90), or a capasity for affecting and being affected that 
is as actual and dynamic as the body that expresses it (Deleuze 1990 194, 304, 313). When two bodies 
whose relations of parts agree with other encounters and affect one another, this results in an increase in 
both bodies `powers of acting´, and this increase is experienced affectively through a feeling of power, or 
”joy”.   225

Slut master! Så jäkla skönt! Helt oavsett ovanstående, eller hur? 
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 Även på molekylärbiologlinjen stötte jag på topiken hetero/homo under ett grupparbete avseende 117

sexualitet (som en del av fysiologin), där min grupp hade fokus på olika former av fortplantning. Mina lärare 
stack två veckor efter att arbetet hade satts igång till mig en italiensk forskningsrapport, benämnd `For 
families at risk, tests available´ (risk här avseende blivande homosexualitet). Ett didaktiskt snilledrag av 
mina lärare då de visste att jag som öppen bög skulle gå igång och läsa allt som fanns att tillgå rörande 
eventuella genetiska inslag med möjlighet att påverka sexualiteten (hur skulle ett sådant protein se ut? 
Egentligen?). Ett annat obligatoriskt inslag på molekylärbiologlinjen var en kurs rörande rasbiologins 
svenska rötter. 
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