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BESKRIVNING

De ratione dicendi ad C. Herennium - Till Gaius Herennius om talekonstens teori - är den äldsta bevarade
systematiseringen av romersk retorik. Förmodligen författad 86-82 f.Kr. är den tydligt influerad av
grekisk tradition och boken fick stort genomslag, inte minst under medeltiden och renässansen.För modern
retorik är boken oumbärlig i kraft av sin originalitet och systematik, i synnerhet i sin genomgång av
retorikens figurlära (bok IV).Förstautgåvan av Birger Berghs översättning -sammanföll med explosionen i
det pånyttfödda intresset för retorik i Sverige, och boken har -därmed blivit en etablerad pelare i den
svenska retorikens kanon. Den omarbetade utgåvan har blivit än mer användbar för studerande och
intresserade som vill lära känna retorikens fundament och ursprung. En av de viktigaste läroböckerna i
Västerlandets historia. Oumbärlig om man snabbt vill skaffa sig en överblick av den klassiska retoriken
(Kurt Johannesson)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rhetorica ad Herennium | Wiki | Everipedia

I översättning av Birger Bergh - med introduktion av Anders ErikssonThis post is only available to
members.

Ad Herennium - Cicero Marcus Tullius - böcker (9789197522618 ...

Ladda ner Ad_Herennium.pdf Läs online. 6 maj 2008 Cicero och den okände romare som skrev Ad
Herennium levde tydligen vid samma tid, de kan till och med ha gått i ...

[CICERO], Rhetorica ad Herennium | Loeb Classical Library

Welche philosophiehistorischen Bezüge lassen sich von Petrus Ramus aus zu Platon und Aristoteles
herstellen?: Platonistische und anti-aristotelische Einflüsse ...
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