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Dalyko anotacija 

Šis doktorantūros dalykas skirtas retorikos teorijos pažinimui retorinės argumentacijos 

plačiąja prasme (taigi įtraukiant ir stilistinę sakytinio ir rašytinio žodžio raišką) aspektu. 

Pasirinkusiems šį kursą parengta 12 temų, kuriose pateikti klausimai nuo retorikos mokslo, 

kaip mokomojo dalyko, atsiradimo, jo raidos iki šiuolaikinės interpretacinės retorikos 

sampratos bei viešojo diskurso sėkmės strategijų.  

Akcentuojama retorinės argumentacijos svarba oratorystėje. Argumentacinė logika, kaip 

bet kurio kalbėjimo pamatas, neatskiriamai siejamas su pagrindiniu retorikos tikslu – persvazija 

viešajame diskurse. Aiškinamasi elokucinės paralogikos kaip kūrybiško mąstymo ir 

argumentavimo teorija. Iš jos didesnis dėmesys skiriamas tropams kaip kognityviniam 

reiškiniui, metaforos teorijai, sinekdochos kaip tropų tropo fenomenui, taip pat retorinių figūrų 

rūšims ir jų funkcijoms. Nagrinėjama ir elokucinio intertekstualumo, kaip argumentacinės 

persvazijos bendraujant su auditorija, pagalbininko, problema. Aptariamos kalbos rengimo 

strategijos, tinkamo stiliaus strategijos, oratorystės ir etiško bendravimo, auditorijos analizės 

strategijos.  

Studijuojamos temos: 

Retorikos mokslo genezė, atsiradimo priežastys (istorinis ir mitologinis aiškinimas). 

Retorikos sąvoka, apibrėžtys, objektas. Retorikos mokslo svarba. Aristotelio retorika. 

Cicerono ir Kvintiliano teoriniai veikalai oratoriaus ugdymui, bendravimui su auditorija. 

Logografo samprata. 

Retorinis kanonas (pagrindinės šio mokslo struktūrinės dalys). Pagrindinis retorikos tikslas 

– persvazija. Persvazijos rūšys. Retorinis idealas: logoso, patoso ir etoso samprata. Retorikos 

ir jos dalies elokucijos santykis. 

Retorikos mokslo raida Lietuvoje. XVI–XVIII a. eiliuotoji retorika (lot. eloquentia 

ligata). Iškalbos ir poezijos panašumai ir skirtumai XIX a. Retorikos baigtis: virsmas į 

literatūros teoriją. Retorikos atgimimas XX a.  

Klasikinė mokomoji (kalbančiojo) ir modernioji interpretacinė (klausančiojo) retorika. 

Retorikos mokslo tarpdalykiškumas. Retorikos ryšys su kitais humanitariniais ir socialiniais 

mokslais. Retorika ir teisė. Retorika ir politika. Retorika ir komunikacija. Retorika ir 

žurnalistika. 

Retorinė argumentacija. Argumentavimo taisyklės. Tezės kritika. Argumentų kritika. 

Demonstracijos kritika. Galimos klaidos. Argumentacijos ir kritikos strategija ir taktika. 

Argumentų tipai. Argumentum ad hominem. Argumentum ad personam. Argumentum ad 

baculinum. Argumentum ad populum. Argumentum ad vanitatem etc. Priešingos nuomonės 

atrėmimas.  

Elokucijos samprata. Logika ir paralogika elokucijoje. Elokucija – kūrybiško mąstymo 

teorija ir argumentavimo teorija.  

Tropai – kognityvinis fenomenas. Tropai – semantinės transpozicijos. Tropų ir figūrų ryšys 

su loginėmis operacijomis. Tropai ir figūros – pozityvūs loginių klaidų analogai.  



Tropų rūšys. Esminiai tropų ir figūrų skirtumai. Pagrindinių tropų (metaforos, 

metonimijos, sinekdochos) funkcijos.  

Metaforos teorija. Metaforos fenomenas. Lakofo ir Džonsono teorija apie metaforas kaip 

kasdienį reiškinį. Konceptualiosios metaforos. Mintis ir konkretus paveikslas alegorijoje. 

Alegorijos ir parabolės. Alegorinio kalbėjimo persvazija. Metaforos ir metonimijos santykis. 

Sinekdocha – pirminis tropas (pagal Todorovą, Diubua ir kt.).  

Retorinių figūrų teorija. Pagrindinės rūšys. Mikrofigūros – žodžio struktūros 

transformacijos. Makrofigūros – sakinio struktūros grupės. 

Elokucinio intertekstualumo samprata. Intertekstų, įsimintinų frazių paskirtis viešajame 

diskurse ir saikas. 

Stilius ir viešoji kalba. Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos pritaikymas progai. Publicistinis ir 

mokslinis stilius. Bendrinės kalbos (kalbos standarto) normų pastovumas ir kaita. Kalbos 

norminimo (standartizavimo) politika: pro et contra. Pagrindiniai gero stiliaus reikalavimai. 

Viešojo kalbėjimo sėkmės strategijos: kalbos rengimo strategijos, tinkamo stiliaus strategijos, 

oratorystės ir etiško bendravimo, auditorijos analizės strategijos. 
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