Ordkrigen. Nordiske leserreaksjoner på Kenneth Burkes The War of Words
Kenneth Burke (1897-1993) anerkjennes som en av det 20. århundres store retoriske tenkere
og kritikere, og – med Perelman og Olbrechts-Tyteca – som opphavet til den såkalte
«nyretorikken», fra rundt midten av 1900-tallet. Burke er kanskje aller mest kjent for A
Rhetoric of Motives, hvor han blant annet lanserer sentrale begreper som identification og
consubstantiality. Burkes plan var lenge at A Rhetoric of Motives skulle være et todelt verk,
hvor den siste delen skulle ta for seg splittende retorikk spesielt. Av forskjellige grunner ble
planen aldri realisert, og manuset til den siste delen ble liggende i en skuff – helt til november
2018. For med et nitid manusarbeid har et lag redaktører nå sørget for at The War of Words
foreligger i en imponerende utgave.
Utgivelsen tør regnes som noe av en begivenhet, og boken utkommer på et nærmest underlig
passende tidspunkt. Et formål med The War of Words er nemlig å vise frem de retoriske
mønstrene som fyrer oppunder en polarisert debatt, som fremmer fragmentering, som egger til
motsetning og strid – for ikke å si, nettopp, krig. Slike tendenser har blitt aktualisert i vår tid,
ikke bare av den 7. nordiske konferansen for retorikkforskning, men også mer allment, av
demagoger som bruker splittelse som sin foretrukne appellform.
Til dette panelet vil vi invitere et knippe nordiske retorikkforskere for å gi sine leserreaksjoner
på The War of Words, etterfulgt av en diskusjon med publikum i salen. Hver forsker vil bli
bedt om å gi en ansats til hvordan boken kan være relevant for et samtidig tema, eksempelvis
hvordan den gir ansatser til å studere retorikk på sosiale medier, politisk retorikk og
populisme, forskningskommunikasjon, og så videre. Hvert innlegg skal være på ca. 5
minutter, og totalt vil det være 5-7 innlegg.

Organisator og ordstyrer: Kristian Bjørkdahl
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