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W zeSzycie

– Historia retoryki (teorii retorycznej) nie jest zamknięta, pojawiają się bowiem moż-
liwości nowych interpretacji podstawowych dla niej koncepcji. Dotyczy to m.in. tradycji 
Arystotelesa, istoty teorii retoryki w ujęciu Filodemosa, czy też definicji retoryki Kwinty-
liana.

– Debata, jako forma komunikacji publicznej, znajduje retoryczno-dialektyczne pod-
łoże i tym odróżnia się od innych gatunków dialogowych. Współcześnie należy ją ujmować 
w dwóch rejestrach genologicznych: medioznawczym i lingwistycznym, z uwzględnieniem 
jej cech gatunkowych, które realizują się w dyskursach.

– W populistycznych wystąpieniach o tematyce politycznej wykorzystywane są pod-
stawowe środki retoryczne, które służą wzmacnianiu wypowiedzi. Są to m.in.: epitet, me-
tafora, ironia, hiperbola, pytanie retoryczne, opozycja my : wy (oni).

– Środki perswazyjne stanowią stały składnik retoryki politycznej. Należą do nich 
schematy wnioskowania oparte na uogólnieniu, utożsamieniu i płytkiej analogii. Wnio-
skowanie perswazyjne często opiera się na błędnych przesłankach, mających służyć prze-
konaniu audytorium, i tym różni się od wnioskowania logicznego.

– W publicystyce politycznej końca XVIII w. obraz jakobina jest dwojaki – pozytywny 
i negatywny. Oba obrazy są konstruowane za pomocą leksykalnych i leksykalno-składnio-
wych środków wartościujących zgodnie z zasadami retorycznej perswazji.

– Kategoria nadzwyczajności jest traktowana w polskich tygodnikach opinii jako war-
tość użytkowa, która ma zwiększać atrakcyjność czasopisma. Jednym z narzędzi jej kre-
owania jest hiperbola zarówno w płaszczyźnie składni, jak i semantyki tekstu.

– Skuteczność retoryczna (perswazyjna) form adresatywnych jest szczególnie istotna 
w relacjach niesymetrycznych, które podlegają zmiennym wzorcom kulturowym, ostatnio 
amerykanizacji – por. forma panie/pani + imię.

***

Retoryka – teoria retoryczna – gatunkowe formy retoryczne – perswazyjność wypo-
wiedzi retorycznych – retoryka w polityce – publicystyka i prasa a retoryka – środki reto-
ryczne.
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