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Hösten 2013 utkom den sofistiska avhandlingen Dissoi logoi för första gången i svensk översättning.  

Denna anonyma text kan rimligen dateras till omkring 400 före vår tideräkning och har under de 

senaste decennierna kommit att räknas till den retorikteoretiska kanon. Exempelvis ingår den i Patricia 

Bizell och Bruce Hertzbergs The Rhetorical Tradition, och i ett skandinaviskt sammanhang nämns den 

specifikt i Anders Sigrells ”Temaintro” till temanumret Retorisk didaktik av Rhetorica Scandinavica, 

2006, s. 4-8). Den har också ibland kommit att ges en roll i föreställningen om en förplatonsk 

epistemologi, en specifikt ”retorisk”, ”antilogisk”, ”relativistisk” eller ”perspektivistisk” kunskapssyn 

(exempelvis I Michael Mendelsons Many Sides: A Protagorean Approach to the Theory, Practice and 

Pedagogy of Argument, Kluwer 2002, exempelvis s. 85 och 109). Dissoi logoi har därmed också kommit 

att inta en alltmer central roll i modern retorikundervisning. Redan en snabb googling av ”dissoi logoi 

classroom” ger vid handen att ”dissoi logoi” är en antik teknik, en klassisk sofistisk strategi, en 

argumentationsmetod som kan implementeras i ett klassrum och en retorik genom vilken studenterna 

inhämtar kunskap som lärlingar snarare än genom indoktrinering. För att bara nämna några exempel. 

Men texten är omstridd (till den grad att man på goda grunder kan fråga om den verkligen utgör en 

sammanhängande text). Vilka kunskapsteoretiska grunder utgår texten egentligen ifrån? Här finns en 

mängd skiljaktiga uppfattningar i den tidigare forskningen. Svaret är i sin tur betydelfullt för frågan om 

hur texten kan användas i modern retorikundervisning. 

Den svenske filologen och översättaren Dimitrios Iordanoglou ger i sitt föredrag en begreppshistorisk 

översikt över vissa av de begrepp som spelat en särskilt viktig roll i den moderna, ofta ganska frivola 

receptionen av texten: i synnerhet de centrala begreppen antilogik och dialexeis. Härigenom kan 

Iordanoglou nyansera och problematisera vissa huvuddrag i den moderna retorikteoretiska 

diskussionen om Dissoi logoi. 

Retorikern Janne Lindqvist, som skrev introduktionen till den svenska översättningen, ger i sitt föredrag 

en tolkning av texten som ett slags argumentsamling, en tolkning där frågan om textens 

epistemologiska grundsyn kommer att spela en underordnad roll, och där den istället består av 

färdigsnickrade argument som studenten förväntas lära sig för att sedan kunna delta i debatter i några 

av samtidens mest populära diskussionsämnen. På så sätt ges både en ingång till hur texten kan 

användas i modern retorikundervisning och hur den bildar en viktig föregångare eller parallell till 

Aristoteles Retoriken. 

 


