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RETORIK
Billedet på bogens forside ”Rhetoric” er malet af

Joos van Wassenhove (aktiv fra 1460 til ca. 1480/5.
Han var antagelig identisk med Giusto da Guanto,

som i 1473-84 malede for hertugen af Ubino.
Billedet er malet på træ og har hørt til en serie fremstillende
de syv frie kunster. Øverst læses indskriften DUX BRBINI

MONTIS FERETRI. Størrelse 156,8 x 105,4 cm.
Copyright © National Gallery, London.

”Retorik. Klassisk og moderne, der med dette genoptryk gøres
tilgængelig igen, var en stor landvinding da bogen udkom i 1977. Indtil

da var lærebogsmaterialet mildest talt sparsomt; men nu forelå der en
retorik på dansk, et værk der gav en samlet fremstilling af grundlaget for
et akademisk retorikstudium med et tilhørende grundsyn på faget – et
bud på hvad retorik er og bør være i moderne sammenhæng. I lang tid
var det den introducerende lærebog til retorisk teori. Efterhånden som
flere lærebøger kom til – bl.a. Fafners egen Tanke og Tale – bruges den

ikke i samme omfang som begynderpensum. Men den er stadig et
hovedværk som alle studerende forholder sig til undervejs i studie-
forløbet, og som studerende på andre fag og universiteter gerne tyr

til når de beskæftiger sig med retorik.”

- fra bogens forord af Charlotte Jørgensen, Københavns Universitet,
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

Jørgen Fafner, f. 1925, professor i retorik
ved Københavns Universitet 1970-95.
Fafner har arbejdet med både teori og

praktisk analyse, fx i Strofer og strofebygning,
1-2 (1964), Retorik (1977) og Dansk verslære,

1 (1994). Retorikkens historie har han
fremstillet, bl.a. i Tanke og tale (1982). Det

er Fafners fortjeneste, at den internationale
opvurdering af retorikkens betydning i
europæisk tradition og som moderne

kommunikationsteori er nået til Danmark.
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Billedet på bogens forside, „Rhetoric“, er malet af Joos van Wassenhove (aktiv fra
1460 til ca. 1480/5). Han var antagelig identisk med Giusto da Guanto, som i 1473-
84 malede for hertugen af Ubino.
Billedet er malet på træ og har hørt til en serie fremstillende de syv frie kunster.
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