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A fordításkötet válogatás a politikai szemantika, szimboliáció, retorika és 
diskurzus angol, német, francia és olasz nyelvű szakirodalmából. A tanulmányok 
és könyvrészletek olyan kérdésekre keresnek választ, hogy mit jelent a hatalom 
nyelve, mi a politikai stílus, hogyan működik a politika szimbolikus valósága, 
miért éledt újjá napjainkban a retorika, milyen a politika diszkurzív természete, 
hogyan függ össze egymással a politikai nyilvánosság és a kommunikáció. A 
könyvben elméleti munkák és empirikus elemzések egyaránt megtalálhatók. 
A szerzők a nyelvi és kulturális, retorikai és kommunikatív politikai valóság 
neves elemzői. Például Kenneth Burke, Chaim Perelman, Teun van Dijk, 
Murray Edelman, Michel Foucault, Josef Kopperschmidt, Harold D. Lasswell, 
Paul Ricoeur.
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